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Træner / holdleder
ved
hjemmekampe

Når man er træner eller holdleder ved et holds
hjemmekamp i HPTI, er man VÆRT og har derfor
nogle opgaver ift. de gæstende hold og som
repræsentant for klubben:

Før kampene:


Møde op 45 minutter før og låse omklædningsrum op – hvis
håndtaget holdes nedad, når kortet køres over scanneren, forbliver
døren låst op.
o



Husk: Nøgle til boldskur, kort til omklædningsrum, kode til
boldskab samt evt. ur.

Efter kampene:


Blive til alle kampe er overstået – også selv om eget hold
slutter før!



Indsamle hjørneflag og bolde samt evt. affald og glemte ting
på banen samt evt. fjerne tilskuerbænke fra 11-mandsbanen.



Tjekke begge omklædningsrum, når alle er færdige, dvs. feje
og rydde evt. affald op – det registreres, hvem der har
lukket op med nøglekortet og personen/klubben står til
regnskab for beskidte og rodede omklædningsrum!

Flerkampsstævner: Udprinte kampoversigt fra dbufyn.dk og
lave kampprogram ved flere baner og kommunikere dette ud
til de gæstende hold og dommerne (dommerne møder 15
minutter før kampstart).
o

Brug gerne filen ”Stævne-velkomst HPTI” (Rød tekst skal
ændres til det aktuelle).



Sørge for bolde til opvarmning og kamp - 3 stk. pr hold.



Sørge for overtrækstrøjer i tilfælde af ens trøjer.



Sætte hjørneflag op og mål på rette plads - hjørneflag findes
til højre i boldskuret lige inden for døren.



Udfylde holdkort (gælder fra U12).

o

Der er kost og fejebakke i dommerrummet i omklædning 4.



Sørge for at omklædningsrum er aflåst – håndtaget holdes
igen ned og kortet køres over scanneren. Lampen skal
derefter lyse rødt!



Indberette resultat via DBU-app’en (gælder fra U8).
o

U8-U11: husk der skal indberettes for ALLE kampe spillet til
hjemmestævnet (også dem hjemmeholdet ikke har spillet)!

Under kampene:


Være behjælpelig ved spørgsmål fra de gæstende hold.
o

Isposer samt førstehjælpskasser findes i skabet til højre
indenfor døren i boldskuret.

I tilfælde af spørgsmål vedrørende baner og dommere
kan Jesper Holst kontaktes på mobil 4022 0681

