Nyt fra bestyrelsen.
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Sommerferien er overstået og vi er kommet godt i gang.
Banefordelingsoversigten er sendt ud, så alle hold / årgange, ved hvornår og hvor de har træningspas. Vi opfordrer
til, at alle hold er ude af deres bane på de angivne tidspunkter, så det næste hold kan starte deres træning til tiden.
Vi er klar over at pladsen til træning visse dage ikke er optimal (for lidt plads), men hvis dette skal blive bedre end nu
skal man byde ind med ønske om andre træningsdage eller tider.
Kampe
I tilfælde af ændringer der påvirker træningsplanen, henstiller vi til, at man husker at give besked til den berørte
trænerkollega på den pågældende bane.
Ny Organisation
Der har været nogle rokeringer over sommeren, som I vil kunne se i vedlagte organisationsoversigt.
Nogle kan opleve, at de får en anden titel. Dette bliver vi nødt til at gøre for at følge DBU’s oversigt i kluboffice idet
kluboffice og hjemmeside hænger sammen. Det vil dog ikke ændre på indholdet i jeres funktioner.
Det vil tidligere har kaldt afdelingsleder eller årgangsleder får titlen Teamleder.
Velkomstfoldere
Vi arbejder i disse dage med en velkomstfolder til nye trænere samt en folder til nye medlemmer. Disse vil være
tilgængelig på hjemmesiden, når de er klar. Det vil sige, at når et ny medlem meldes ind, får denne automatisk
folderen med praktiske oplysninger. Det samme gælder, når en ny træner bliver registreret, får denne også en folder
med praktisk info.
BIF-samarbejde
BIF Masterclass har gennemgået og analyseret vores organisation og kommet med et oplæg til, hvordan vi kan
organisere os fremadrettet. På dette møde deltog udover bestyrelsen også børne- og ungdomsformænd,
børneudviklingstræner samt klubbens BIF-koordinator. Der vil blive afholdt et møde med trænerne om dette arbejde
den 1. september.
Rekvisitter og trænertøj
Skulle man mangle trænertøj eller rekvisitter, kan i altid henvende jer til jeres respektive Teamleder eller møde op på
kontoret i klubhuset hver mandag eller torsdag fra kl. 17 til ca. 18:30. Mht. trænertøj skal man møde personligt op
for at sikre, at størrelsen passer. Der er pt. lidt forsinkelser på trænertøj. Man kan forvente leveringstid på trænertøj.
Nøglebrikker er også en udfordring pt, men vi håber SIC snart får nogle frem.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen Solrød FC

Organisationsdiagram Solrød Fodbold Club

Bestyrelse
Mikkel Juul (Formand)
Nikolaj Schwartz (Næstformand)
Lasse Langelund
Lene Fly

Sportschef
N/A
U14-HS

Herreseniorformand
Lasse Langelund
Herresenior

BIF Koordinator
Jens Åkerlund Kjærbye
BrMa

Ungdomsformand
Nicky Vergo
U12-U19

Børneudviklingstræner
Tobias Ibsen
U4-U13

Børneformand
Martin Kvolsbæk
U4-U11

Kvindeformand
Henrik Petersen
U8-KS

Forretningsfører
N/A

Solrød FC – struktur under Børneformanden
Børneformand

Understøttes af
Børneudviklingstræner og BrMa

Sportsligt spor

Administrativt spor

Cheftræner
Træner

Teamleder
Holdleder

Assistenttræner
Børneformanden har det overordnet ledelsesmæssige ansvar for
den sportslige gren i afdelingen. Det er Børneformanden der kan
ansætte og afskedige trænere.

Børneformanden har det overordnet ledelsesmæssige ansvar for
det administrative spor i afdelingen. Det er Børneformanden der
kan ansætte og afskedige Teamleder/holdledere.

Cheftrænerene er den sportslige ledelse i afdelingen og typisk
holdtræner for A-trup. Cheftræneren skal lede den samlede
trænergruppe for hele årgangen med opbakning for
Børneudviklingstræneren.

Teamlederen er den administrative ledelse i afdelingen.
Teamlederen skal lede den samlede holdleder-stab for hele
årgangen med opbakning fra Børneformanden/sekretariatet.

Det er cheftræneren i samarbejde med den øvrige trænerstab, der
samler trupperne i afdelingen og koordinerer op-/ned træning på
tværs. Der forventes et godt samarbejde med administrative spor.

Det er Teamlederen i samarbejde med de øvrige holdledere, der
står for alt det administrative eks. ajourføring af kampklar,
tilmelding/kørsel til stævner, forældremøder og initiativer, sociale
aktiviteter, spillertøj, kommunikation.

Assistenttræner referer til træner

Der forventes godt samarbejde med det sportslige spor.

Træneren referer til Cheftræneren

Holdleder referer til Teamlederen

Cheftræneren referer til Børneformanden

Teamlederen referer til Børneformanden

Understøttes af
Sekretariatet

Solrød FC – struktur under Ungdomsformanden

Ungdomsformand

Understøttes af
Sportschef

Sportsligt spor

Administrativt spor

Cheftræner
Træner

Teamleder
Holdleder

Assistenttræner
Ungdomsformanden har det overordnet ledelsesmæssige ansvar
for den sportslige gren i afdelingen. Det er Ungdomsformanden der
kan ansætte og afskedige trænere.
Cheftrænerene er den sportslige ledelse i afdelingen og typisk
holdtræner for 1. holdet. Cheftræneren skal lede den samlede
trænergruppe for hele afdelingen med opbakning for sportschefen.

Ungdomsformanden har det overordnet ledelsesmæssige ansvar
for det administrative spor i afdelingen. Det er Ungdomsformanden
der kan afskedige og afskedige Teamleder/holdledere.
Teamlederen er den administrative ledelse i afdelingen.
Teamlederen skal lede den samlede holdleder-stab for hele
afdelingen med opbakning fra Ungdomsformand/sekretariatet.

Det er cheftræneren i samarbejde med den øvrige trænerstab, der
samler trupperne i afdelingen og koordinerer op-/ned træning på
tværs. Der forventes et godt samarbejde med administrative spor.

Det er Teamlederen i samarbejde med de øvrige holdledere, der
står for alt det administrative eks. ajourføring af kampklar,
tilmelding/kørsel til stævner, forældremøder og initiativer, sociale
aktiviteter, spillertøj, kommunikation.

Assistenttræner referer til Træneren

Der forventes godt samarbejde med det sportslige spor.

Træneren referer til Cheftræneren

Holdleder referer til Teamlederen

Cheftræneren referer til Ungdomsformanden

Teamlederen referer til Ungdomsformanden

Understøttes af
Sekretariatet

