Forældre og
træner-samarbejde

Nørre Aaby

Vi har en forventning om, at der afholdes to
forældremøder pr sæsonen, hvor der er
mødepligt.
I Nr. Aaby Ik vil vi gerne skabe et sundt og
hyggeligt miljø for jeres børn, og derfor er
det vigtigt, at I inddrages og informeres om
klubbens beslutninger og udfordringer, så vi
i samarbejde kan skabe den bedste klub.
Trænere og bestyrelse yder et stort arbejde
og har til tider brug for jeres hjælp. Derfor
må I som forældre forvente, at I vil blive
bedt om hjælp til mindre opgaver, så som
tøjvask, kørsel, deltagelse og planlægning af
sociale arrangementer, samt mindre
koordineringsopgaver.
Disse opgaver er med til at holde
kontingentet nede.
Ved de helt unge spillere forventer vi
ligeledes forældredeltagelse ved træningen.

Anden relevant
information
I NIK afholder vi årligt arrangementet:
”Store NIK dag”. Det er en dag med masser
af fodbold og leg. Holdene har små stævner
eller hjemmekampe og dagen afsluttes for
de mindste rækker over middag og for de
ældre børn og unge til aften. Begge
afdelinger med hygge og mad i teltet foran
klubhuset. Vi håber meget på, at I vil deltage
og bakke op omkring arrangementet.

Idrætsklub
Kontingent
Indmeldelse
Du tilmelder dig i en af vores afdelinger, hvorefter vi sætter dig ind
på det rigtige hold (efter køn og alder). Er man ikke registreret
medlem (indmeldt), kan man ikke kobles på holdkort og dermed
ikke spille kamp.
Betaling/kontingent
Første gang du skal betale kontingent, modtager du en mail med et
betalingslink. Når du betaler, tilmeldes dit betalingskort samtidig til
en abonnementsordning. Det betyder, at kontingenter fremover
automatisk trækkes på dit betalingskort. Der kan anvendes Dankort,
VISA-kort og Mastercard. De nedenfor anførte kontingenter er pr.
halvår, undtagen U5, hvor beløbet dækker for et helt år. Der
opkræves ikke særskilt kontingent for de hold, der spiller indendørs
fodbold.
Du modtager en mail nogle dage før trækningen. Det er dit eget
ansvar, at klubben har din rigtige mail.
Hvad hvis jeg melder mig ud eller får nyt betalingskort?
Hvis du melder dig ud, inden der opkræves kontingent, trækkes der
naturligvis ikke nogen penge fra dit kort. Udmeldelse sker på skrift
til 1929nik@gmail.com
Hvis du får nyt betalingskort, modtager du igen en mail med et
betalingslink. Her kan du så betale, og dit nye kort tilmeldes
automatisk abonnementsordningen.
Er det sikkert?
Ja, hverken Nørre Åby Idrætsklub eller DBU modtager dine
kortoplysninger. De behandles fortroligt og sikkert af QuickPay og
Nets, der står bag betalingsløsningerne.
Kan jeg undgå abonnementsbetaling?
Nej, bestyrelsen har besluttet, at alle medlemmer betaler via
abonnementsordning. Det valg er truffet for at minimere den tid,
man ellers skal bruge på at rykke folk for betalinger.
Kontakt
Du er altid velkommen til at kontakte os på 1929nik@gmail.com,
hvis du har spørgsmål.

Velkommen til
Vestfyns Sejeste
Fodboldklub 
Bestyrelsen vil gerne ønske dig og dit
barn velkommen og fortælle dig, hvor
meget vi sætter pris på, at du vil være en
del af vores klub.
I er nu en del af en klub, hvor det sociale
fylder meget i klubhjertet. Vi lægger stor
vægt på værdier som udvikling, respekt,
holdånd, sammenhold og plads til
forskellighed.
Vi glæder os rigtig meget til at se jer i
NIK til masser af gode oplevelser 
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Kontaktpersoner.
Klubben består af
frivilligt arbejde

Bestyrelsen.
Formand
Kaj Johansen
Bestyrelsesmedlemmer
Mette Mossin Lacor
Jørgen Sækmose
Boy Bundesen
Morten Löchen
Trine Meyer Nielsen
Lene Schmidth
Jacob Raae Petersen
Kasserer
Preben Rasmussen

tlf. 26 39 12 55
tlf. 20 70 69 22
tlf. 61 55 78 25
tlf. 50 58 90 84
tlf. 26 19 53 86
tlf. 31 48 08 17
tlf. 30 83 10 45
tlf. 40 34 28 04

For at træningen kan blive god og sjov, har vi
brug for trænerne, som er med til at give dit
barn nogle uforglemmelige oplevelser.

tlf. 23 82 31 21
Kampe er en del af fodbold i NIK og her har
dommeren en stor rolle. Dommeren er IKKE
en modstander, men en kampleder som har til
opgave at lede kampen og dermed give
spillerne en god oplevelse. Dommeren ser
ikke alt og laver lige så mange fejl som os, men
alligevel forventer vi, at han/hun får en god
oplevelse og mærker, hvor meget vi sætter
pris på det arbejde de udfører.

Kontaktpersoner
U5-u8
Lene Schmidth
U9-U11
Mette Mossin Lacor
U12-U16
Boy Bundesen
Senior og oldboys
Jørgen Sækmose
Klubhuset
Ole

Vi er en klub, som drives via frivilligt
arbejdskraft.
Dette sætter vi enormt pris på og opfordrer
jer til ligeledes at påskønne.
I en bestyrelse og som træner, er der rigtig
meget arbejde, som bliver meget sjovere at
udføre, når folk omkring klubben samt
brugere af klubben, er positive og glade.

Ud fra ovenstående forventer vi derfor, at I
som forældre efterlever DBU’s 10
forældrebud, som kan ses i denne folder.
tlf. 2327 1835

Klub og adresse
Nr. Aaby IK
Idrætsvej 7, 5580 Nr. Aaby

Skulle du være netop den forældre der har en
træner eller dommer gemt i maven, er du
meget velkommen til at kontakte bestyrelsen

1. Mød op til træning og kamp – dit barn ønsker det
2. Giv opmuntring til ALLE spillere under kampen – ikke
bare til din datter eller søn
3. Giv opmuntring i både med- og modgang – giv ikke
uberettiget kritik, men positiv og vejledende kritik
4. Respekter trænerens brug af spillere – forsøg ikke at
påvirke ham/hende under kampen
5. Se på dommeren som en vejleder – kritiser ikke
hans/hendes afgørelser.
6. Giv opfordringer til dit barn om at deltage – pres ikke.
7. Spørg om kampen var spændende og sjov – ikke kun
om resultatet
8. Sørg for rigtigt og fornuftigt udstyr – overdriv ikke
9. Vis respekt for arbejdet i klubben – bak op om
initiativer til årlige forældremøder, hvor I kan afklare
ambitioner og holdninger. Du behøver ikke andre
forudsætninger for at tage del i klubbens liv, end lyst og
engagement.
10. Tænk på, at dit barn spiller fodbold – ikke dig!

