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TIL DIG SOM NY FODBOLDSPILLER
Vi er rigtig glade for, at du har valgt FC Bella – pigefodbold – og byder
dig velkommen som ny spiller.
Vi håber, at du får rigtig mange sjove og gode timer på og uden for
fodboldbanen sammen med dine kammerater.
Hvorfor er det sjovt for en pige at gå til fodbold i FC Bella?
• Fordi pigefodbold har højeste prioritet her – det er en klub kun for
piger!
• Fordi FC Bella er en rigtig god klub: vi har det sjovt - vi tager hensyn til
hinanden
• Fordi vi har plads til alle uanset niveau
• Fordi du kan få mange nye kammerater her
• Fordi det er sjovt, motion, røde kinder og fællesskab
• Fordi vi går ind for ROS – ikke ris og skæld ud.
I FC Bella er det ikke kun sjovt at spille fodbold. Vi har det også sjovt
udenfor banen f.eks. i omklædningsrummet, når vi bader efter træningen.
Og efter en god kamp er der plads til at juble i omklædningsrummet og
være sur over modstander og en dårlig dommer.
Vores trænere/ledere – som alle er frivillige – tilbyder vi løbende trænerkurser, således at de kan udvikle sig som trænere. Disse kurser betales af
klubben og trænere/ledere bruger deres fritid på at dygtiggøre sig – til
glæde og gavn for jeres barn.

KLUBBENS GRUNDLÆGGENDE REGLER
Træning

Når man er medlem af FC Bella og spiller på et hold, er det IKKE
frivilligt, om man vil træne eller ej. Man har meldt sig til fodbold og
skylder sit hold at møde op til alle træningssamlinger. Og – jo flere jo
sjovere. Det er svært at lave sjov træning, hvis der kun er kommet 5 piger.

Badning

FC Bella har den klare holdning, at det er en del af en god idrætskultur,
at alle bader efter træning og kampe (ude- som hjemme), til stævner m.v.
Det er i badet efter kampen, der er sjov og ballade og snak om
træningen – i det hele taget giver det en masse sammenhold og
mulighed for kammeratskab, i stedet for at alle skynder sig hjem – hver til
sit. Efter en god kamp er der plads til jubel i omklædningsrummet – og
fælles ærgrelse og vrede over modstander og en dårlig dommer.
Man kan være undskyldt for at bade, hvis man har menstruation, (men
man har jo lov at blive alligevel og fortælle røverhistorier mens de andre
bader).
Dårlige undskyldninger, som: ”Jeg skal hjem og spise”, ”Jeg har IGEN
glemt mit håndklæde” osv., er som udgangspunkt ikke acceptable.
Årsagen til, at FC Bella ønsker fælles badning for pigerne, er at vi ser det
som en lejlighed til at opbygge kammeratskab og være sociale – så alle
ikke bare styrter hjem efter træning, uden at få talt om hvad der måtte
være sket til træning, i kampen og lignende. Som forældre er det vigtigt I
bakker op om dette og nødvendigheden heraf – som primært er det
sociale formål og så acceptere at aftensmaden venter lidt.

Respekt

Alle respekterer hinanden på tværs af alder, religiøse forhold og lignende,
og efterlever alle trænere og holdleders anvisninger.

Vi håber og ønsker, at I som forældre:
• Er med til at bidrage til en positiv ånd i klubben, også når I
repræsenterer klubben på udebane.
• Viser respekt for arbejdet i klubben (alle arbejder ulønnet), og at I
deltager i klubbens arrangementer.
• Støtter og hjælper trænere/ledere, hvis der er behov for praktisk hjælp i
forbindelse med kampe og stævner og lignende.
• Er gode tilskuere, der roser og opmuntrer alle spillerne på holdet.
• Er gode forbilleder for børnene med god opførsel overfor dommere og
modstandere.
• Tager kontakt til trænere/ledere og bidrager til problemløsning ved evt.
opståede uoverensstemmelser, eller hvis I har spørgsmål generelt.
• Er villige til at påtage jer opgaver for klubben, som en del af det
frivillige arbejde.

PRAKTISK INFO
Du kan altid se dit holds træningssted- og tider på klubbens hjemmeside,
www.fcbella.dk
Vi spiller udendørs på Mørkhøj Skole forår og efterår. Om vinteren spiller
vi udendørs på kunststof på Gladsaxe Stadion og indendørs på Mørkhøj
Skole og i Grønnemose Skoles Boldhal.
De respektive hold deltager udover DBU Sjællands turneringer, i diverse
stævner løbende gennem året. Endvidere deltager vi i stævner med
overnatninger, både i ind- og udland.

Afbud

Spillere, der ikke kan deltage i træning/kampe/stævner p.g.a. sygdom
eller lignende, skal ALTID give sin træner/holdleder besked om, at de
ikke deltager den pågældende dag, enten på telefon eller SMS – og
gerne i god tid. Forestil jer, at der en dag står 20 spillere til træning, men
ingen træner!

Kørsel

I forbindelse med udekampe er det spillerens/forældrenes ansvar, at
spilleren har kørelejlighed, såfremt forældrene ikke selv deltager. Spillere,
der blot møder op, kan ikke forvente at kunne få kørelejlighed uden
forudgående aftale med andre forældre/trænere/holdledere. Alle
spillere/forældre modtager telefonliste for hele holdet, ellers kan den rekvireres hos info@fcbella.dk.

Weekendkampe/stævner

Trænerne (og resten af ens hold) vil sætte stor pris på, at pigerne kommer
i ordentlig tid i seng, hvis de skal spille kampe i weekenden.

Kontingent

Der udsendes IKKE opkrævning på kontingent. Kontingent forfalder hver
1. maj og hver 1. november. Det fremgår af klubbens hjemmeside, når det
er tid til kontingentbetaling. Som spiller er man således selv ansvarlig for,
at kontingent er betalt. Har man ikke betalt kontingent, er man ikke
berettiget til at spille kampe. Vi orienterer vores trænere om spilleres
manglende kontingentbetaling.

FODBOLDFITNESS FOR KVINDER
Hvis du kunne være interesseret i at være fysisk aktiv selv og have det
sjovt samtidig, mens din datter spiller fodbold – så er du velkommen
uanset om du er jernlady eller sofakartoffel. Din alder er underordnet og
det kræver overhoved ingen erfaring, men blot lysten til at bevæge sig og
have det sjovt.
Du kan læse mere om Fodboldfitness på vores hjemmeside.

HOLDSAMARBEJDE MED B1973, HERLEV
Når vores spillere når til U13-årgangen, bliver de automatisk en del af det
holdsamarbejde klubben har indgået med B1973, Herlev.
Fra U13-tiden og fremover, kommer træning og kampe således til at
foregå ligeligt på hhv. Mørkhøj Skole og B1973’s anlæg på Elverhøjen i
Herlev.
Mere information om holdsamarbejdet kan findes på klubbens
hjemmeside.
Har I spørgsmål til ovenstående er I velkomne til at kontakte os.
Alle navne og telefonnumre på kontaktpersoner kan findes på klubbens
hjemmeside, hvor der løbende er information om aktiviteter, resultater
m.v.
FC Bella er også på Facebook. De fleste hold har deres egne Facbookgrupper.
Vores fanside hedder FC Bella Support - og er ligeledes på Facebook.
Følg os også på Instagram: fcbellainsta
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