
TAK FORDI DU VIL VÆRE TRÆNER I FODBOLDAFDELINGEN I JELLING FS! 

Vi er den lokale fodboldklub for knap 350 spillere i alle aldre fra Jelling og omegn, og vi er omkring 
75 trænere, hjælpetrænere, ledere og andre frivillige. Vi har omkring 20 hold, som spænder fra 
”fodboldleg” for de små børn og deres forældre og til superveteraner, der har rundet de 60 år. 

 

KOMMUNIKATION 

Kontakt til dine spillere og/eller forældre til spillerne 

Sørg for at få indsamlet telefonnumre og e-mailadresser på alle spillere og opret evt. en facebook-
gruppe, så du nemt kan komme i kontakt med dine spillere eller forældre, når du skal give 
informationer om kommende kampe, aflysninger og lignende.  

Kontakt til fodboldbestyrelsen og de andre trænere 

Der er en Facebook gruppe for træner og ledere, som hedder “JFS Fodbold – for trænere og 
ledere”. Her får du informationer fra bestyrelsen, ligesom du kan dele oplysninger og sparre med 
de andre trænere i forhold til træning, kurser m.m.  

Derudover er det vigtigt, at bestyrelsen har din mailadresse, så du kan få tilsendt information fra 
bestyrelsen.  

Du bedes ligeledes tjekke på fodboldafdelingens hjemmeside, om det er de rigtige 
trænere/hjælpetrænere/holdledere, der står opført ud for holdet samt om mailadresser og 
telefonnumre er korrekte. Hvis du finder forkerte oplysninger, så skal du sende en mail til August 
Munksgaard på augustthomsen@gmail.com 

 

KONTINGENT 

Kontingent  

Jelling fS opkræver kontingent ultimo april / primo maj for forårssæsonen (1/1 – 31/7) og i 
september for efterårssæsonen (1/8-31/12). Indendørsfodbold er medregnet i disse to 
kontingentindbetalinger. Malene Lau er ansvarlig for kontingentopkrævning, og forud for sæsonen 
vil du modtage en liste, hvor du skal notere kontaktoplysninger på dine spillere.  Det er vigtigt, at 
listen bliver udfyldt korrekt og sendt tilbage til kontingent-opkræver, så vi har mulighed for at sikre 
os, at alle betaler kontingent og hermed bidrager til at fastholde et godt foreningstilbud for alle. I 
den forbindelse er det ligeledes vigtigt, at du informerer spillerne/forældrene om, at de nu skal 
betale (f.eks. kan du informere i jeres facebook gruppe). Kontingent-opkræver sammenholder 
herefter din spillerliste med de spillere, som får betalt. Hører du ikke noget, er det fordi dine 
spillere har betalt rettidigt.  



Spillerne kan finde betalingsoplysninger og link til betalingssiden på: 
https://jellingfs.dk/fodbold/hold-og-tilmelding/ 

Registrering samt kontingent for trænere og hjælpetrænere  

Du skal som træner/hjælpetræner registrere dig på conventus. Du har som træner/hjælpetræner 
mulighed for at få reduceret dit eget kontingent, hvis du udover trænergerningen selv spiller på et 
af JFS´s fodboldhold. Du skal betale ved at vælge ”tilmelding” på hjemmesiden og herefter vælge 
”spillende træner/ hjælpetræner 2021”.  

 

OMKOSTNINGSGODTGØRELSE TIL DIG SOM TRÆNER SAMT KURSER 

Omkostningsgodtgørelse udbetales to gange årligt. Du vil modtage en mail fra bestyrelsens 
kasserer Michael Petersen, som indeholder informationer om rammen for 
omkostningsgodtgørelsen og som har et bilag vedhæftet, som du skal udfylde og sende retur. Der 
er tale om et samlet beløb, som skal fordeles blandt træner-/hjælpetrænerteamet. 

Klubben opfordrer alle trænere til at tage trænerkurser, og klubben dækker kursusudgifter. Der 
rundsendes løbende kursustilbud på mail, men du kan også selv gå ind på dbu.dk og finde et 
kursustilbud, som passer dig. Qua vores samarbejde med VB (Future Vejle) rundsendes der 
herudover løbende træningsinspiration. 

 

TØJ 

Trænerpakken  

Når du starter som træner/hjælpetræner ved Jelling fS, kan du få et sæt træningstøj. Det består af 
en træningsdragt, shorts, t-shirt og strømper. Dette kan du få ved at sende en mail til Pia Jessen på 
piajessen40@gmail.com eller til Tina Lillelund på tinalillelund@hotmail.com. I mailen skal du 
angive ønsket størrelse på dit tøj og strømper samt hvilket navn, du vil have på trøjen. Der 
bestilles tøj 3-4 gange årligt.  

Spillertøj  

Vi har lavet en samarbejdsaftale med Sportmaster (i Bryggen) og Nike. Det betyder, at vi køber alt 
tøj via Sportmaster, og alle klubbens hold spiller i Nike-tøj. En del af aftalen er, at alle, som 
tilmelder sig kundeklubben, automatisk yder ekstra rabat til klubben. Husk derfor at tilmelde dig 
næste gang du er i Sportmaster (i Bryggen).  

Klubben stiller kamptøj til rådighed for alle hold. Der kan være tale om udlevering af et helt nyt 
sæt spillertøj, men vi udleverer også gerne et spillersæt, som tidligere har været anvendt på et 



andet hold, hvis kvaliteten er i orden. Hvis dit hold mangler spillertøj, så bedes du kontakte Pia 
Jessen på piajessen40@gmail.com eller Tina Lillelund på tinalillelund@hotmail.com. 

TRÆNING 

1. UDENDØRS 

• Forårssæsonen starter primo april og afsluttes ultimo juni.  

• Efterårssæsonen starter primo august og slutter omkring efterårsferien.  

De enkelte hold afgør selv hvornår de starter og stopper.  

Fodboldbaner i Jelling fS (udendørs) 

• ”Lysbanen” ligger på hjørnet af Mølvangvej og Kathrinelund. Banenavnet referer til, at der 
tidligere har været lys på banen, men lysanlægget blev afviklet i forbindelse med etablering af 
kunstgræsbanen. 

• ”Kunstgræsbanen har reklamebander hele vejen rundt og ligger nærmest Gormshallen. Banen 
benyttes til træning og er vores primære kampbane. 

• ”Gryden” ligger oppe ad grusvejen og til venstre. Den ligger med udsigt ud over kunstgræsbanen 
og bruges typisk til de yngste hold.  

• ”Frimærket”/”smørhullet er en lille bane, der ligger ved siden af tennisbanerne, og som også 
bruges til gennemgang op til ”flyveren”. Denne bane bruges typisk til de yngste hold.  

• ”Flyveren” er et stort område med flere baner, der ligger længst væk fra Gormshallen.  

Booking af baner og træningstidspunkter til dit hold (udendørs)  

I løbet af februar indsamler bestyrelsen ønsker til træningstider og baner, og gruppen af trænere 
vil efterfølgende modtage en samlet plan for træningstider og baner for alle klubbens hold.  

2. INDENDØRS  

Booking af baner og træningstidspunkter for dit hold (indendørs) 



Vintersæsonens indendørstider fordeles af bestyrelsen efter indkomne ønsker fra trænerne. Der 
er et stort pres på haltiderne, og derfor opprioriterer vi hold op til U12, når der fordeles tider. 
Bliver der tider i overskud tilbydes disse til de ældre årgange.  

GENERELT  

Deltagelse i turneringer Deltagelse i DBU- og DGI-turneringer er en del af kontingentet. Tilmelding 
til en turnering skal ske ved at kontakte kampfordeler Jakob Hauge på jakobhauge@hotmail.com. 
Endagsstævner - både i DBU, DGI og øvrige - er IKKE en del af kontingentet og skal derfor betales 
af spillerne selv. 

Fodboldskole 

”Fodbold og event” afholder fodboldskole i Jelling i slutningen af skolernes sommerferie, hvor U6-
U15 børn kan deltage i 5 dages fodbold kl. 9-15. Du opfordres til at informere om dette tilbud til 
dine spillere, da det plejer at være en god uge i et stærkt fodboldfællesskab. 

Børneattest  

Når man er træner for børn under 15 år, skal klubben indhente en børneattest, og du vil derfor af 
Jelling FS blive bedt om dit navn, mailadresse og cpr.nr. som led i den proces. Herefter vil du 
modtage en mail fra politiet i din e-boks med et link, som du skal åbne og besvare, hvorefter 
børneattesten automatisk vil blive sendt til fodboldafdelingen. Hvis dit hold tilføres flere trænere 
eller hjælpetrænere undervejs i sæsonen, skal dette meddeles klubben, så bestyrelsen kan 
opdatere vores trænerlister såvel som kan få indhentet børneattester.  

Oprydningsdag  

Bestyrelsen arrangerer en oprydningsdag i forbindelse med opstarten af forårssæsonen. Her 
opfordres du til at gøre forældrene på dit hold opmærksomme på denne oprydningsdag, idet vi 
har bedre forudsætninger for at blive klar til sæsonstart jo flere, der deltager. På oprydningsdagen 
kan både forældre, børn og trænere deltage, og det plejer at være en dag, hvor vi hygger os og 
glædes ved at gøre noget sammen for vores klub.  

Opstarts- og afslutningsmøde for trænerne  

Der afholdes to trænermøder i løbet af året - et opstarts- og et afslutningsmøde. Prioritér gerne at 
minimum én fra dit trænerteam deltager. Du vil her få vigtige informationer fra bestyrelsen, og det 
er også her, at du har mulighed for at gå i dialog med klubbens bestyrelse, hvis du har gode ideer 
til at udvikle eller forbedre klubbens tilbud. 

Nøglebrik til boldrummet  



I boldrummet ud mod kunstgræsbanen kan du finde bolde, kegler, overtrækstrøjer og spillertøj. 
Du får en nøglebrik til boldrummet ved at kontakte Peter Frandsen på info@gormshallen.dk.  

Hvis du mangler bolde bedes du kontakte Pia Jessen på piajessen40@gmail.com eller Tina Lillelund 
på tinalillelund@hotmail.com. 

KONTAKTOPLYSNINGER 

1. Bestyrelsen: 

Thomas Andersen: formand og kontaktperson til kunstgræs  
26 25 42 73 
thomas@abc-lavpris.dk 

Maria Overgaard: næstformand 
52 40 24 10 
mx2@jellingnet.dk 

Michael Pedersen: kasserer samt ansvarlig for børneattester 
23 38 29 96 
mbp_01@icloud.com 

Tine Lomholt: kontakt for de yngste årgange (U4-U12) 
27 77 14 44 
tinelomholt@gmail.com 

Pia Danchell: Kontakt for ungdomshold (U13-U18) 

25 39 46 60 
pia-danchell@hotmail.com 

Pia Jessen (kontakt Future Vejle, ansvarlig for salg af fyrværkeri, tøj- og materialeansvarlig)  
22 37 63 55 
piajessen40@gmail.com 

August Munksgaard: hjemmeside og profilering på sociale medier 
22 62 74 40 
augustthomsen@gmail.com 

2. Andre kontaktpersoner 



Tina Lillelund: tøj- og materialeansvarlig 
22 52 56 86 
tinalillelund@hotmail.com 

Jakob Hauge: Kampfordeler 
25681450 
jakobhauge@hotmail.com 

Malene Lau: opkrævning af kontingent 
Malene Lau 
jfsfodbold@gmail.com 

 

Vi ønsker dig et stort velkommen i fodboldafdelingen! 

Venligst bestyrelsen i fodboldafdelingen 

 


