
                                                                                                                                                           

Forælderfolder til de yngste årgange i Humlebæk Boldklub 

Kære forældre. 

Velkommen i Humlebæk Boldklub (HB)! Vi håber, at I og jeres barn bliver lige så glade for at være 
en del af klubben, som vi er.  

Boldklubbens overordnede vision er at skabe Venskab For Livet, hvor fællesskabet og fodbolden 
er midlet til at nå målet. HB er grundlagt i 1937 og er en breddeklub med gode traditioner og 
klubliv. HB har mere end 400 medlemmer fra fem år og op, og der er både hold for piger og 
drenge, store og små. 

Denne forælderfolder besvarer nogle af de spørgsmål, man som ny forældre i klubben kan stå 
med, og vi beskriver lidt om, hvad I kan forvente af klubben, og hvad vi forventer af jer. 

Træningen for de mindste årgange har fokus på bold-leg og bevægelse. HB arbejder hen imod at 
få DBU’s nye certifikat ”DBU Børneklub”. Kort fortalt indebærer det at vi forpligter os til at prioritere 
børnefodbolden både økonomisk og organisatorisk. 

HB holder til i klubanlægget på Bannebjerggård (kaldet Gården), Nederste Torpenvej 6 i 
Humlebæk. Her afvikles træning og hjemmekampe, fordelt på hverdage og weekender. Vi har 
både et stort kunstgræsanlæg og almindelig græsbaner til træning og kamp. 

I vinterhalvåret tilbyder vi også indendørstræning i Baunebjerghallen, Baunebjergvej 401 i 
Humlebæk.  

Som ny spiller er man velkommen til tre prøvetræninger inden indmeldelse. Indmeldelse sker på 
https://www.humlebold.dk/medlemskab/indmeldelse/. Man er selvfølgelig meget velkommen til at 
invitere venner med til prøvetræning.  

Økonomisk vanskeligt stillede familier kan søge om tilskud hos kommunen via https://
fritidsbutik.fredensborg.dk/tilskud-til-fritidslivet, eller søge tilskud via HB’s bestyrelse. 

Den interne kommunikation på jeres barns hold foregår i første omgang via holdets facebook-
gruppe og senere via DBU’s app ”DBU fodbold”, der indeholder værktøjet KampKlar. I kan logge 
på KampKlar, når jeres barn er indmeldt i klubben. 

Følg os på https://www.humlebold.dk og https://www.facebook.com/humlebold 
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Forældres rolle til træning og kamp: 

• Hjælp til at dit barn møder i god tid inden træning og kamp. Og husk at melde afbud i god tid 

• Opfordr dit barn til at klæde om med holdkammeraterne i omklædningsrummet. Det er her meget 
af hyggen foregår. 

• Til træning skal du forvente at blive bedt om at hjælpe til med at afvikle simple øvelser.  

• Husk dit barn på at hjælpe med at rydde op efter træning. Hjælp også gerne selv. 

• Til udebane stævne er der ofte brug for kørsel - også af holdkammerater. 

• Til stævne medbring gerne forplejning fx frugt, kage og kaffe til holdet. 

• Til stævne tilbyd at være dommer eller hjælp træneren på anden vis. 

• Ved kamp: Forhold dig i ro – lad børnene spille. Spørg om kampen var spændende og sjov – 
ikke om resultatet. Kom gerne med positive tilråb, men undlad at råbe instruktioner. Respektér 
trænerens og dommerens beslutninger. Undlad at komme med tilråb til dommer og til 
modstanderholdet (uddrag af DBU’s 10 forældrebud) 

Hvordan kan du bidrage til klubben? 

Størstedelen af arbejdet, der bliver lagt i klubben, er af frivillige forældre som jer. Jeres bidrag er 
afgørende for, at klubben fungerer godt.  

• Vigtigste punkt for en ny årgang er at finde to forældre, der vil være trænere. En helt ny årgang 
hjælpes i gang af trænere fra ældre årgange, men inden for de første par måneder skal der være 
fundet to forældretrænere, der kan tage over. Tag fat i de nuværende trænere, hvis du overvejer 
at blive forældretræner.  

• Herudover er der mange andre måder du kan hjælpe:  

• Stå i Caféen på Gården i forbindelse med hjemmekampe. Caféen og klubhuset er hjertet i 
klubben, og hvis ikke vi har frivillige folk til at stå i caféen, så kan den ikke være åben. 

• Deltag i HB’s juletræssalg i weekenderne i december. 

• Deltag i generalforsamlingen i februar/marts  

• Engagér dig i udvalgsarbejde eller bestyrelsen. Ingen særlige forudsætninger er påkrævede. 

• Hvis I tanker/vasker/parkerer med OK’s app kan I vælge at støtte HB. Opsætningen tager to 
minutter og herefter skal I blot åbne app’en når I tanker, og så kører det automatisk. 

• Andre sponsorater er også meget velkomne! Der er ofte tale om sponsorat til spillertøj eller 
tilskud til ture og sæson-afslutninger. 

Og husk, du behøver ikke at vente på at blive spurgt om ovenstående tjanser. Byd endelig ind! 

Vi håber og tror at jeres barn i HB vil få masser af gode oplevelser, fællesskab og venskab for livet. 

- Masser af fodboldhilsner fra alle os i HB

                                                                                                                                                            


