
Velkommen som  

TRÆNER I  

 

 

FODBOLD 
 

HVAD FORVENTER BMI FODBOLD AF DIG 

I BMI fodbold skal der være plads til alle spillere, uanset niveau, og alle spillere skal udfordres, udvikles 

og have det sjovt. Det kalder vi BREDDE MED INDHOLD.  

Her er en folder med praktiske oplysninger, om at være træner i BMI fodbold. Vi håber, at du hurtigt kan 

finde svar på nogle af de spørgsmål, som du står med som træner.  

BMI Fodbold forventer, at du som træner tilbyder spillerne mindst en træning om ugen (gerne to), og at 

du tager med til de kampe, som holdet skal deltage i. Desuden er det dig, der er ansvarlig for indkaldelse 

til kampe og kørsel, og for at give forældre og spillere de nødvendige beskeder.  

Der forventes også, at du ved opstarten af forårssæsonen holder et kort opstartsmøde for spillere 

og/eller forældre, for at orientere dem om alt det praktiske.  

Endelig skal du udfylde og aflevere aktivitetsskemaer, som er en dokumentation, vi skal sende ind til 

kommunen for at få økonomisk støtte til BMI Fodbold.  

Det kan være en stor fordel at engagere en forælder til at være holdleder og evt. stå for nogle af de 

administrerende opgaver på holdet.  

 

HVAD KAN DU FORVENTE AF BMI FODBOLD 

Bestyrelsen og Børneudvalget i BMI fodbold vil på bedste vis støtte op om din træneropgave og give dig 

de bedst mulige vilkår.  



Derfor vil der blive sørget for, at du får træningstider på både kunst og græs, at du får de nødvendige 

materialer, og at du får mulighed for at udvikle dig som træner, ved f.eks. deltagelse i DBU’s 

trænerkurser. 

Som træner i BMI Fodbold har du desuden mulighed for at bruge det netværk der er med de øvrige 

trænere på tværs af hold og køn.  

  

  TRÆNERPAKKE MED MERE 

Trænere og holdledere kan bestille er trænerpakke ved sæsonstart. Trænerpakken indeholder et skema 

til udfyldelse med info på holdets trænere og holdleder, tøjstørrelse til bestilling af en træningsdragt, 

rabatkort til Sportmaster m.m.  

Der er også mulighed for andre aftaler i forbindelse med, at du er træner i BMI Fodbold. Din personlige 

aftale skal du lave med den ansvarlige i bestyrelsen. Det kan blandt andet handle om 

omkostningsgodtgørelse, trænerkurser og frikontingent.  

Trænere og holdledere får fra foråret 2021 frikontingent ud fra en model, hvor der for hver 10 spillere 

(der rundes op over 15, 25, 35 mm) tilknyttet et hold, så udløser det et frikontingent til træneren selv 

eller trænerens barn. Som træner skal du orientere den ansvarlige i bestyrelsen om, hvordan du vil 

bruge dit frikontingent.  

 

 NØGLER OG SKABE 

Hvert hold har deres eget skab med bolde, overtrækstrøjer med mere. Alle trænere får udleveret nøgle 

eller hængelås til holdets skab.  

 

  MATERIALER 

Alle hold har adgang til bolde og overtrækstrøjer, en taske med kamptøj (hvis børnene har en alder, 

hvor de deltager i kampe) og evt. en lægetaske. Mangler dit hold materialer eller tøj, skal du kontakte 

BMI Fodbolds materiale ansvarlig. Du finder kontaktinformationer på BMI Fodbolds hjemmeside.  

Toppe, kegler og vinkeflag ligger fremme i containeren til alle holds fælles brug. Husk at lægge ting på 

plads - og husk at rykke mål på plads, hvis I har flyttet dem under træningen, så det er klart til næste 

hold. Det er træneren, der er ansvarlig for at få alle bolde og materialer med ind. Det er en god ide at 

inddrage børnene/de unge i det ansvar, så de også får en forståelse for, at man passer på tingene i BMI.   

 

 



  AKTIVITETSSKEMA 

Som træner er det dit ansvar, at der bliver udfyldt aktivitetsskema. Skemaet er en oversigt over træning, 

kampe, stævner mm. I har tilbudt spillerne i sæsonen, og hvem der er fremmødt. Det er vigtigt at du får 

registreret fremmøde til alt træning, kampe, evt. stævner eller andre aktiviteter I har lavet som hold.  

Man må rigtig gerne lave et skema der kun gælder træning og et kun for kampe mv. Når I udfylder 

skemaet er det også vigtigt at skrive det rigtige time antal for hver træning eller kamp eller stævne.  

Som hovedregel kan man tillægge 30 minutter til 3 & 5 mands kampene samt 1 time til 8 & 11 mands 

kampene. dvs. Ved deltagelse i et stævne er det samme metodik. Det betyder at man ikke kan registrere 

7 timer pr. dag ved et stævne men kun det ovennævnte. Men husk det er pr. kamp. Eks. ens hold 

deltager til Vildbjerg Cup og spiller i alt  4 11 mandskampe á 90 min. man registrere 4 x 2,5 timer og de 

spillere der har deltaget.  

Vi har udfyldt den første række i aktivitetsskemaet - så du kan se hvordan du udfylder det. Den række 

skal du selvfølgelig slette inden du går i gang.  

Den udfyldte række viser at Jens Jensen har deltaget (markeret med et 1 tal) samt ikke deltaget 

(markeret med et 0) i x antal træning. Træningen har varet i 1,5 time. Man indtaster dato for start af 

sæsonen og datoen for sidste kamp, træning eller stævne. Husk på at kunstgræstræningen også skal 

registreres. 

Deadline for aflevering af aktivitetsskemaer er som flg. : 

Forårssæsonen 01.01 – 31.07 afleveres den 31.07 

Efterårssæsonen 01.08 – 31.12 afleveres  den 31.12  

Aktivitetsskemaet kan hentes her. http://bmi-egelund.dk/fodbold/traener/ 

Er der spørgsmål eller andet så henvend dig gerne til Børneudvalget. 

  

  BØRNEATTEST 

BMI Fodbold skal indhente børneattest på trænere, idet loven siger, at myndigheder, foreninger etc. 

inden for Kulturministeriets ressortområde skal indhente børneattest, inden de ansætter eller 

beskæftiger personer, der som led i udførelsen af deres opgaver, skal have direkte kontakt med børn 

under 15 år. 

BMI Fodbold skal bruge dit cpr-nummer for at indhente børneattesten, hvorefter du i din e-boks skal 

godkende, at BMI Fodbold må få den udleveret. Du bliver kontaktet direkte herom af BMI Fodbold.  

  

  



  TRÆNINGSPRINCIPPER 

Der er, og skal være, plads til alle spillerniveauer i BMI Fodbold. Alle spillere er vigtige, og alle spillere 

skal ses og anerkendes. Vi ønsker derfor, at børn og unge i BMI Fodbold bliver trænet ud fra princippet 

om nærmeste udviklingszone.  

Det betyder, at alle spillere i løbet af en træning skal opleve situationer, de er trygge i og mestrer, og 

derfra bliver udviklet til at lære nyt. Det handler mest af alt om, at du sikrer dig, at alle spillere oplever 

at kunne følge med og samtidig blive udfordret. 

 

  TRÆNINGSSTEDER 

BMI FODBOLD er samlet i Egelund, hvor alle hold træner. 

  

  TURNERINGSTILMELDING 

BMI Fodbold står for at tilmelde alle hold til den DBU-turnering, som holdet ønsker at være en del af. 

Det sker i en dialog mellem træner/gruppeleder og BMI Fodbold. Ud over DBU’s turnering er I velkomne 

til at deltage i et eller flere af de mange stævner, der tilbydes. De seneste år har BMI Fodbold fx deltaget 

i Vildbjerg Cup med flere ungdomshold.  

BMI Fodbold betaler tilmeldingsgebyret til et stævne pr. hold om året. 

Kampfordeleren kontakter dig ang. tilmelding til DBU turneringer. 

 

FLYTNING AF KAMPE 

Hvis du har behov for at flytte en kamp, skal du naturligvis have det på plads med modstanderholdet og 

derned tjekke med kampfordeleren i BMI Fodbold, om der er plads på banerne. Derefter er det ham, der 

indberetter flytningen til DBU. Find kontakt oplysninger på kampfordeleren på hjemmesiden.  

http://bmi-egelund.dk/fodbold/bestyrelsen/ 

  

  DOMMERVAGTEN 

Bliver en kamp aflyst med kort varsel, og dommeren skal have besked, eller hvis en dommer ikke møder 

op til kamp, skal du kontakte dommervagten på 8939 9970. 

  

  INDMELDELSE OG KONTINGENT 

Nye spillere er velkomne til at komme til træning tre gange uden betaling. Herefter skal man være 

indmeldt og have betalt kontingent for, at kunne træne og spille i BMI Fodbold.  



Tilmelding skal spillerne eller forældrene selv gøre online via vores hjemmeside: bmi-

egelund.dk/fodbold/holdtilmelding. Bemærk, at du kun kan vælge tilmeldte og betalende spillere, når 

du skal sætte holdkort i DBU- appen. Derfor må og kan spillere, der ikke er indmeldt i BMI Fodbold, ikke 

spille kamp. Udmelding sker ved at sende en mail til bmifodboldkontingent@gmail.com 

I BMI Fodbold bruger vi DBUs system til kontingentindbetaling, så opkrævningen sker via mail. I nogle 

tilfælde vil trænere blive bedt om at gennemgå medlems- lister for at kontrollere, om alle spillere er 

registreret, og har betalt.    

 

SOCIALE AKTIVITETER 

BMI Fodbold mener, det er vigtigt med jævne mellemrum at lave noget andet end fodbold med 

spillerne. Det giver dem muligheder for at se hinanden i andre situationer og for at opbygge sociale 

relationer. Et socialt arrangement behøver ikke at være noget omfattende. En pizza i caféen og en 

fodboldkamp på tv er rigeligt.   

BMI Fodbold giver årligt et beløb pr. hold til sociale aktiviteter. Beløbet skal som udgangspunkt bruges i 

Cafe Klubånd. Beløbet kan variere fra år til år - kontakt børneudvalget for mere information. 

 

  STØTTE TIL STÆVNER OG TURE 

Hvis dit hold skal til et stævne, på tur eller vil lave en social aktivitet, kan I ansøge BMIs Hovedforening 

om støtte. Hent et ansøgningsskema her: bmi-egelund.dk/hovedafdelingen.   

Se mere på: http://bmi-egelund.dk/fodbold/bmi-fodboldstoetteforening/ 

 

  SPONSORSTØTTE 

BMI Fodbold har en sponsorafdeling, der står for at koordinere alle sponsoraktiviteter. Det gør de for at 

sikre, at alle hold får tøj med rette sponsor, og at tøjet er det rette i forhold til de aftaler, der er tegnet 

med tøjleverandøren/sportsforretningen. 

Hvis du som træner oplever, at en forælder eller en anden omkring holdet vil sponsorere f.eks. en 

træningsdragt, skal du henvise til sponsorafdelingen for at sikre, at det bliver gjort på den rette måde. 

 

  BOOK LOKALER I EGELUND 

Hvis du skal holde spiller- eller infomøde, kan du book et mødelokale i Egelund. Du kan vælge 

mødelokalet ved caféen eller det større lokale i kælderen. 

Book på bmi.halbooking.dk - husk at oprette dig som bruger. 

   

http://bmi-egelund.dk/fodbold/bmi-fodboldstoetteforening/
http://bmi-egelund.dk/fodbold/bmi-fodboldstoetteforening/


  FODBOLD OG FORÆLDRE 

I BMI Fodbold følger vi DBUs vejledninger til, hvordan forældre skal forholde sig til deres barns fodbold.  

DBU har samlet principperne i De 10 forældrebud: 

1. Mød op til træning og kamp – dit barn sætter pris på det 

2. Forhold dig i ro på sidelinjen – lad børnene spille 

3. Ophold dig kun langs den ene sidelinje – i god afstand til trænere og spillere 

4. Respekter trænerens beslutninger – vær positiv og støttende 

5. Respekter dommerens beslutninger – se på dommeren som en vejleder 

6. Skab god stemning ved kampene – byd fx. udeholdets forældre på kaffe 

7. Spørg om kampen var spændende og sjov – ikke om resultatet 

8. Sørg for rigtigt og fornuftigt udstyr – overdriv ikke 

9. Bak op om holdets og klubbens arbejde – din indsats bliver værdsat  

10. Husk på, at det er dit barn som spiller fodbold – ikke dig 

Har du udfordringer med forældre, kan det være en idé at henvise til DBUs 10 bud.  

  

Vi har lavet en skabelon til dig, som kan bruges ift. et skriv til forældrene om, hvad de kan forvente af Jer 

som trænere og hvad I forventer af dem.  

 

Skulle du komme i en situation, hvor du har brug for at vende en udfordring omkring forældre, kan du 

vende det med Børneudvalget. en af dine trænerkolleger, en træner fra et af de andre BMI-hold, eller 

du kan kontakte en fra bestyrelsen. 

  

  BMI FODBOLD ORGANISATION 

BMI Fodbold har en bestyrelse, som bliver valgt på den årlige generalforsamling i februar/marts. 

Bestyrelsen har en formand, en sportschef og andre funktioner, som er nødvendige. Bestyrelsen står 

bl.a. for ansættelse af trænere, for dialog med kommunen, for kontakt til DBU, for kontakt til BMIs 

Hovedforening og meget mere. 

BMI Fodbold har desuden et Børneudvalg, hvor udvalgte trænere fra U4-U10 er repræsenteret samt et  

ungdomsudvalg for U11-U19. Her diskuteres aktuelle temaer, udfordringer, praktiske informationer, 

holdstatus mm.  

  

  HVEM SKAL JEG KONTAKTE 

Du finder alle opdaterede kontaktoplysninger på bestyrelsen og børneudvalget i BMI på vores 

hjemmeside: bmi-egelund.dk/fodbold/bestyrelsen 

 


