
Tak fordi du vil være fodboldtræner i Jelling fS

Vi er den lokale fodboldklub for knap 350 spillere i alle aldre fra Jelling og omegn - og for omkring 75 
trænere, hjælpetrænere, ledere og andre frivillige.

Vi har omkring 20 hold som spænder alt fra far-mor-børn-fodbold til superveteraner, der har rundet de 60 
år - men med hovedvægten på de yngste årgange.

Kontakt til spillere eller forældrene – 
Sørg for at få indsamlet telefonnumre, e-mailadresser på alle spillere, og opret evt. en Facebook-gruppe, 
så du nemt kan komme i kontakt med dine spillere eller forældre i tilfælde af aflysninger eller lignende. 

Der er en Facebook gruppe for træner og ledere, som hedder “JFS Fodbold – for trænere og ledere”. Her 
vil mange af informationerne fra bestyrelsen komme samt man kan dele oplysninger/info med de andre 
trænere. Derudover er det vigtigt at bestyrelsen har din mailadresse når der bliver sendt info ud. Hold 
også øje med hjemmesiden om det er de rigtige træner/hjælpetræner/holdleder der står ved holdet samt 
rigtig mailadresse og telefonnummer. Hvis du finder forkerte oplysninger så send en mail til Karina 
Skovgaard - KarinaSkovgaard11@gmail.com 

Kontingent
Jelling fS opkræver kontingent i løbet i ultimo april / primo maj for forårssæsonen og i efterårssæsonen 
bliver der indkrævet kontingent i løbet af september. Indendørsfodbold er medregnet i disse to 
kontingentindbetalinger. 
Forårssæsonen er fra 1/1 – 31/7
Efterårssæsonen er fra 1/8-31/12
Til indkrævning af kontingent vil der blive sendt lister ud til trænerne, hvor du skal få noteret alle 
spillerne med alle de oplysninger der skal bruges. Det er vigtigt at de bliver udfyldt korrekt og sendt 
tilbage til kontingent opkræver – så vi kan få kontingent ind fra dem der spiller fodbold
Herefter skal du informere spillerne om, at de nu skal betale. 
Kontingent opkræver sammenholder herefter jeres liste, med de spillere som får betalt – hører i ikke 
noget, er det fordi jeres spillere har betalt.

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

Børneattest
Når man træner børn skal klubben indhente en børneattest. For at indhente en børne attest, skal der bruges 
navn, mailadresse og cpr. nr / klubben beder om dette hvert forår
Herefter vil du modtage en mail fra politiet i din e-boks med et link. Følg dette link og udfyld det valgte 
steder. Så vil børneattesten automatisk blive sendt til Fodboldafdelingen.
Denne attest skal indhentes af alle som hjælper på hold med børn under 15 år.
Får i en ny træner el. hjælpetræner på holder, skal dette meddeles klubben, så vi både er informeret, men 
også får indhentet børneattester.

Registrering samt kontingent for trænere og hjælpetrænere 
Du skal som træner/hjælpetræner registrerer dig på conventus. Derudover kan man som træner få 
reduceret egen kontingent. Så hvis du er træner skal du i conventus vælge ”spillende træner/
hjælpetræner” 



Trænerpakken
Når du starter som træner/hjælpetræner ved Jelling fS får 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 Karina Skovgaard 
karinaskovgaard11@gmail.com. 
Her skal du også beskrive hvilken størrelsen du bruger i bukser/bluse/strømper samt hvilket navn du vil 
have på trøjen. Der bliver bestilt tøj 3-4 gange om året.

Samarbejdspartner / spillertøj
Vi har lavet en samarbejdsaftale med Sportmaster (Bryggen) og Nike. Dette betyder at alt vi køber sker 
ved Sportmaster. 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 Bryggen
Alle klubbens hold skal derfor spille i Nike.
Klubben stiller kamptøj til rådighed for alle hold. Der er ikke altid et nyt sæt der udleveres, men kan også 
være et sæt, som er gået i arv. 
Hvis dit hold mangler spillertøj, så kontakt Karina:
Karina Skovgaard på karinaskovgaard11@gmail.com 

Oprydningsdag
Bestyrelsen arrangerer en oprydningsdag i forbindelse med opstarten af forårssæsonen. Her er det vigtigt 
at gøre forældre opmærksom på denne dag, da jo flere der deltager – jo mere får vi ordnet til opstart. På 
dagen kan både forældre, børn og trænere deltage.

Fodboldbaner i Jelling fS

Udendørs

• ”Lysbanen” ligger på hjørnet af Mølvangvej og Kathrinelund og har som navnet antyder lys, 
hvilket gør at man kan træne senere.

• ”Kunstgræsbanen har reklame bander hele vejen rundt og ligger nærmest Gormshallen og er vores 
primære kampbane

• ”Gryden” ligger oppe ad grusvejen og til venstre.  Den ligger med udsigt ud over opvisningsbanen 
og ved siden af festivalområdet. Den bruges typisk til de yngste hold.

• ”Frimærket” er en lille bane, der ligger ved siden af tennisbanerne. Denne bane bruges typisk til 
de yngste hold.

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

Indendørs

Gormshallen består af to haller, men det er hal 2, der bruges til indendørs fodbold. Her bliver trænings 
tiderne fordelt af bestyrelsen – efter ønsker fra trænerne. Der er enormt pres på haltiderne, og defor 
prioritere vi hold op til U12 når der fordeles tider – bliver der tider i overskud, tilbydes disse til de ældre 
årgange.

Opstart og afslutning for fodboldholdene (Udendørs)

• Forårssæsonen starter primo april. Forårssæsonen løber til ultimo juni. 
• Efterårssæsonen starter primo august og slutter ved efterårsferien.

De enkelte hold afgør selv hvornår de starter og stopper .

Deltagelse turneringer 



Deltagelse i DBU & DGI turneringer er den del af kontingentet. Hvis ønsker at deltage, skal du kontakte 
Jakob Hauge, som er kampfordeler – se oplysninger nedenfor.
Endagsstævner både i DBU, DGI og øvrige er IKKE en del af kontingentet, og skal derfor betales af 
spillerne selv.

Booking af baner og træningstidspunkter til dit hold (Udendørs)
I løbet af marts/april indsamler bestyrelsen ønsker til træningstidspunkter og baner. For at booke 
tidspunkter og baner.

Booking af baner og træningstidspunkter til dit hold (Indendørs)

I løbet af september indsamler bestyrelsen ønsker til træningstidspunkter og baner. For at booke 
tidspunkter og baner kontakt

Opstart- og afslutningsmøde for trænerne
Der vil blive holdt to trænermøder i løbet af året. Et opstartsmøde samt et afslutningsmøde.
Info om disse følger løbende – prioriter gerne at minimum en fra træner teamet deltager. 

Omkostningsgodtgørelse
Udbetales to gange årligt og beløb fastsættes på general forsamling.
Der er et samlet beløb pr. hold, som skal deles indbyrdes på holdet.

Kurser og inspiration
Klubben opfordre alle trænere til, at tage trænerkurser. Klubben dækker udgifter til et kursus.
Der rundsendes løbende kursus tilbud på mail, men du kan også selv gå ind på dbu.dk og finde et som 
passer dig.
I vores samarbejde med VB (Future Vejle) rundsendes der løbende trænings inspiration.

Praktiske informationer

Nøgle til boldrummet
Nøgle til boldrummet hvor der er bolde, kegler, overtrækstrøjer og spillertøj får du ved kontakt til:

Karina Skovgaard på karinaskovgaard11@gmail.com 

Bolde
Hvis du mangler bolde kontakt:
Karina Skovgaard på karinaskovgaard11@gmail.com 

Bold- og materialerum
Der er to bold- og materialerum. Det ene befinder sig for enden af Gormshallen ud mod opvisningsbanen. 
Det andet er et lille skur, der befinder sig ved tennisbanerne med front mod den lille fodboldbane. I det 
lille skur er der 3’er bolde.

Kontakt til bestyrelsen:

Formand: Thomas Andersen - Thomas@abc-lavpris.dk
Sponsorer: Thomas Jørgensen - eskelunden@mail.dk 
Kontaktperson for børneholdene: Tine Lomholt - tinelomholt@gmail.com 
Tøj og hjemmeside: Karina Skovgaard - KarinaSkovgaard11@gmail.com 



Fordeling af tider/baner,: Tina Lillelund tinalillelund@hotmail.com
Info på Facebook samt nyheder fra VB: Pia Jessen - piajessen40@gmail.com 
Kasserer: Michael Pedersen mbp_01@icloud.com

Kontakt til øvrige:
Kampfordeler: Jakob Hauge – jakobhauge@hotmail.com
Kontingent opkræver: Malene Lau - jfsfodbold@gmail.com


