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VELKOMMEN
Til trænere og holdledere
Velkommen som træner eller holdleder i Ry Fodbold.
Vi er meget glade for, at du har valgt at lægge et stykke arbejde i klubben. Vi
håber at trænermanualen med sine informationer kan hjælpe og støtte dig i dit
arbejde. Du vil finde oplysninger her i manualen, som også ligger på vores
hjemmeside, hvor du også altid vil kunne finde opdaterede informationer fra de
forskellige hold om kampe og træningstider, kontaktoplysninger mm.
Hvis du har gode idéer, supplerende oplysninger, ris og ros, er du meget
velkommen til at kontakte bestyrelsen.
Rigtig god fornøjelse i Ry Fodbold!
Med sportslig hilsen
Bestyrelsen i Ry Fodbold
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RY SPORTSKLUB ANNO 2016
Medlemmer:

Ca. 650 fordelt på følgende årgange og hold:

Turneringer:

Dansk Boldspil Union (DBU) og DGI Midtjylland

Formand:

Jens Aavild
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RY FODBOLDS VÆRDIGRUNDLAG
Ry Fodbold baserer sine aktiviteter på følgende værdier:
Glæde, fællesskab, tryghed og udvikling.
Glæde
For Ry Fodbold er glæden ved spillet, og samværet med andre mennesker en
naturlig del af klublivet.
Når du selv eller dit barn møder til træning eller kamp er det noget, du skal
glæde dig til. Glæden vises gennem en positiv, aktiv og udadvendt væremåde
og vil være medvirkende til at alle yder deres bedste i såvel træning, i kamp
og i klubliv.
Fællesskab
For Ry Fodbold er fællesskab et nøgleord.
Ry Fodbold har som mål at alle skal føle sig som en del af fællesskabet. Alle er
med til at skabe rammerne og ved lydhørhed overfor hinanden skabes et godt
klubliv.
Tryghed
For alle i klubben er tryghed en vigtig ramme for at kunne opleve glæden ved
spillet og træningen, og for at være en del af fællesskabet.
For at Ry Fodbold kan være et sted, hvor alle føler sig trygge, er det vigtigt at
der er et åbent klubmiljø med ansvarsbevidste, kompetente og engagerede
ledere. Det åbne klubmiljø vil give andre lyst til også at være med.

Udvikling
I Ry Fodbold er der mulighed for personlig og sportslig udvikling.
For at klubben og dens medlemmer kan udvikle sig og følge med tiden er det
vigtigt, at der samarbejdes om hele tiden at justere de opstillede mål mod nye
udfordringer. Dette kan opnås gennem kursusvirksomhed, erfaringsudveksling,
et godt arbejdsmateriale og nogle gode rammer at fungere i.
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MÅLSÆTNING/POLITIK – UNGDOM
Ry Fodbold har vi valgt at dele målsætningen op i 3 faser:
Tilvænningsfasen, indlæringsfasen og udviklingsfasen.
Tilvænningsfasen er for spillere i alderen 5-9 år, og her skal spillerne have det
sjovt og spille en masse fodbold og begynde at lære de tekniske færdigheder.
Vi satser på det sociale sammenhold og spiller 3, 5 og 7-mands fodbold i denne
aldersgruppe
Indlæringsfasen er for spillere i alderen 10-13 år, og her begynder vi at spille
8-mands fodbold under DBU. Konkurrencemomentet vil efterhånden indgå, men
der satses stadig på det sociale sammenhold. Holdene sammensættes på en
måde så alle kan være med. Vi lægger her vægt på selve fodboldspillet, så som
sammenspil, teknik, nederlag og sejre, øget forståelse for reglerne og det
taktiske i fodboldspillet.
Udviklingsfasen er for spillere i alderen 14-17 år og her skal det stadig være
sjovt at spille fodbold. Vi spiller 11-mands fodbold under DBU. Der skal arbejdes
med den fysiske styrke, forståelse af de taktiske elementer i spillet og det
tekniske. Oprykningen til seniorfodbold skal forberedes bl.a. ved U-21 fodbold
og fællestræning med seniorafdelingen.

Børns udvikling
Her er en karakteristik af spillerne i de 3 faser, som kan bruges til finde ud af,
hvad der skal arbejdes med ude på banen.
Tilvænningsfasen
. Begynder at interessere sig for andre børn
. Kan overskue samværet i mindre grupper
. Har et »afslappet« forhold til sejr og nederlag
. Stor naturlig bevægelsestrang
. Forholdsvis lang reaktionstid
. Har svært ved at bedømme afstande
. Kan klare »her og nu« situationer
. Kan ikke overskue større områder (på banen)
. Opfatter verden i billeder
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Indlæringsfasen
. Meget motiveret for at lære noget
. Stadig stor naturlig bevægelsestrang
. Forbedret reaktionsevne
. Nogenlunde beherskelse af finmotoriske bevægelser
. Større kollektiv bevidsthed
. Større forståelse for sammenspillets betydning
. Kan overskue større grupper
. Nederlag og sejr gøres til noget personligt og føles derfor stærkere
. Forståelse for taktiske momenter i spillet
. Øget forståelse for fodboldreglerne, f.eks. offside
Udviklingsfasen
Puberteten
. Kraftig højdevækst med efterfølgende vægtforøgelse
. Midlertidig forringelse af koordinations evne
. Det tekniske niveau falder som følge af det ovenstående
. Tager ikke alt for givet, bliver let modvillige
. Stiller sig kritisk over for mange ting
. Ønsker øget medbestemmelse og ansvar
. Andre interesser end fodbold
. Forstår taktiske elementer i spillet
Efter puberteten
. Drenge: Relativt større fysisk styrke og udholdenhed
. Piger: Relativt mindre fysisk styrke og udholdenhed
. Færdigudviklet finkoordination
. Forstår, og kan udføre, vanskelige taktiske dispositioner

Niveaudeling
Niveaudeling forstår vi som den proces, hvor spillerne til træning og kamp
inddeles efter deres aktuelle niveau. I Ry fodbold arbejder vi på dette område
efter anbefalinger og retningslinjer fra DBU.
Det er meget motiverende for børn at lykkes med nye ting. Derfor må vi sikre,
at børn og unge træner og spiller kampe i et miljø, hvor de lykkes.
Niveaudeling kan foregå både for de dygtige og de mindre dygtige spillere. De
mindre dygtige nyder godt af at spille med de dygtige en gang imellem. Her
ser de mange rigtige løsninger og lærer mere, end hvis de hele tiden spiller
med spillere på eget niveau. Dette betyder også, at de dygtige børn på en
årgang en gang imellem bør træne eller spille kampe med endnu dygtigere
børn, eventuelt fra årgangen over.
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I Ry Fodbold ser vi ikke niveaudeling som et enten/eller men som et spørgsmål
om, hvornår og hvordan. Vi ønsker at fremme en kultur hvor niveaudeling
bliver en naturlig del at vores træneres overvejelser om det gode fodboldmiljø
og de enkelte børn og unges fodboldudvikling – ikke holdets resultater.
Hvornår anbefaler vi niveaudeling i Ry Fodbold?
I de yngste årgange er det altoverskyggende tema legen med bolden, derfor:
Ingen niveaudeling for U7 og yngre!
Men:
Begyndende niveaudeling fra og med U8
Fra og med U8 vil børnene have store færdighedsforskelle. Børn med 3-4 års
fodbold i benene vil ofte have en mere udviklet teknik og også have en
spirende forståelse for spillets taktiske udfordringer. Derfor har disse børn nu
andre udviklingsbehov i forhold til begynderne på dette alderstrin. Nu træder
25-50-25 reglen i kraft. 25 % af tiden bør spillerne udfordres af spillere under
deres eget niveau, 50 % af tiden af spillere på deres eget niveau og 25 % af
tiden af spillere over deres eget niveau. Denne tommelfingerregel har ifølge
DBU vist sig at kunne skabe et stimulerende og udviklende miljø. I praksis
anbefales en fleksibel niveaudeling i den daglige træning hvor spillerne
niveaudeles efter princippet 25-50-25 fra U8.
Fra U10 anbefaler vi at inddele børnene efter deres udviklingstrin. Hermed
menes en mere fastniveaudeling. Udviklingen af hver enkelt spiller prioriteres
fortsat, uanset niveau.
I visse tilfælde kan det desuden være gavnligt med intern selektering af
spillere til ét hold samlet på tværs af flere årgange. Et sådan samarbejde i
klubben skal altid planlægges og gennemføres i tæt samarbejde med klubbens
bestyrelse,

Holdstørrelser
I Ry Fodbold er det et forældreansvar at træne vores børn og unge. Vi er
heldige at have mange frivillige forældre der engagerer sig som trænere og
frivillige i klubben.
Vi oplever dog nogle gange at det på nogle årgange er svært af finde trænere
til de mange børn, der ønsker at spille fodbold. Dette kan medføre, at klubbens
trænere har for mange børn til for få hænder, hvilket ikke fremme det gode
engagement eller fodboldmiljø.
Vi ønsker at skabe de bedst mulige rammer for vores trænere og for de børn
der spiller fodbold i klubben. Vi anbefaler derfor en holdstørrelse på 15 spillere
pr. træner.
Hvis det på en årgang ikke er muligt at finde tilstrækkeligt med
forældretrænere kan en træner vælge at lukke tilmeldingen for en årgang ved
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15 spillere pr. træner, der er til rådighed på årgangen. I årgangene til og med
U9 foregår en eventuel tilmelding til fodbold efter ”først til mølle” princippet,
og bestyrelsen i Ry fodbold skal senest 2. mdr. før begrænsningen ønsket
iværksat kontaktes for nærmere aftale om procedure. Overvejelser om de
enkelte spilleres niveau vil til og med U9 ikke være en del af årgangens
samlede spillertilmelding, og kun trænerens eget barn (eller børn) vil være
garanteret en plads på årgangen.
Fra U10 og opefter, hvor klubben anbefaler evt. fast niveaudeling, vil de
enkelte spilleres niveau være en del af beslutningsgrundlaget for hvilke
spillere, der kan tilbydes fodbold i klubben. Bestyrelsen i Ry fodbold skal
senest 2. mdr. før begrænsningen ønsket iværksat kontaktes for nærmere
aftale om procedure.
Hvis en årgang bliver lukket for tilmelding er det altid muligt med dags varsel
at åbne op for yderligere tilmelding til årgangen, når der er fundet ekstra
forældretrænere.

Forældresamarbejde
Mor og far er uundværlige medspillere for børnefodbolden. Det er nødvendigt,
at børn får opbakning hjemmefra, når de spiller fodbold. Det fremmer
motivationen for børnene, giver tryghed og er med til at skabe fundamentet for
en livslang tilknytning til et aktivt foreningsliv.
Forældreengagement er en kæmpe ressource og gave til fodbolden, når
trænere og forældre deler en fælles passion og trækker i samme retning.
Engagerede forældre er en styrke for afviklingen af det daglige klubarbejde og
er ofte en hjælpende hånd for træneren m.v. Derfor er det vigtigt med en god
kontakt og et højt informationsniveau til forældregruppen.
Det er et godt udgangspunkt, at forældrene er engagerede. Men
engagementet kan også kamme over, hvis aggressive voksne f.eks. overfuser
dommeren, eller hvis en far konsekvent driver sin søn fremad på banen med
råb og direktiver eller hvis kampens resultater pludselig kommer til at spille en
uforholdsmæssig stor rolle for de voksne.
Vi anbefaler af vores trænere som minimum sikrer at klubbens forældre
kender til og efterlever nedenstående 10 forældrebud:
De 10 forældre bud
Positiv forældreopbakning til træning, turneringer og stævner er vigtigt.
Her følger 10 gode råd til fodboldforældre:
1.
2.
3.

Mød op til træning og kamp – barnet ønsker det.
Giv opmuntringer til ALLE spillere under kampen – ikke bare din datter
eller søn.
Giv opmuntring i både med – og modgang – giv ikke uberettiget kritik,
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

men også vejledende kritik.
Respekter trænerens brug af spillerne – forsøg ikke at påvirke
ham/hende.
Se på dommeren som en vejleder – kritiser ikke hans/hendes afgørelser.
Giv opfordringer til dit barn om at deltage – pres ikke.
Spørg om kampen var spændende og sjov – ikke kun om resultatet.
Sørg for rigtigt og fornuftigt udstyr. Overdriv ikke.
Vis respekt for arbejdet i klubben – tag initiativ til årlige forældremøder,
hvor man kan afklare ambitioner og holdninger. Du behøver ikke andre
forudsætninger for at tage del i klubbens liv, end lyst og engagement.
Tænk på at det er dit barn, som spiller fodbold – ikke dig!

PRAKTISKE OPLYSNINGER
Afslutning
Klubben arrangerer fælles sæsonafslutning for alle spillere i juni måned.
Praktiske forhold omkring afslutningen meldes ud inden afslutningen.
Banefordeling
Der er ikke faste baner til nogen hold. Alle baner bliver fordelt uge for uge og
opslået på infoskærmen, der står i vinduet ind til boldrummet. Her skal man
orientere sig hver uge om, hvor man skal spille kamp eller træne. Banerne vil
have numre, og en oversigt over hvor banerne er, fremgå af banneret med
baneoversigten ved indgangen til banerne. Det vil på denne måde også være
nemt for udeholdene at orientere sig om, hvor de skal spille, når de ankommer
til klubben.
Bold- og materialerum
Det er ALLES ansvar at holde orden i boldrummet. Som træner for hold der
spiller med boldstørrelse 4, får du tildelt et boldrum og en kodelås, og du har
derfor selv ansvaret for årgangens bolde. Man tager kun det antal kegler m.m.
man skal bruge den dag med ud. Når alle gør det, er der nok til alle. Det er
selvfølgelig ikke tilladt at tage materialer fra boldrummet til sig for hele
sæsonen. Alt skal leveres tilbage til boldrummet efter hver kamp og træning.
3´er bolde finder du i to store kasser i klublokalet. Du tager her det antal bolde
du har brug for, og afleverer dem samme sted efter træning.
Klubnøgle
Du kan få udleveret en nøgle til klubhuset og boldrummet ved at kontakte
Perben Larsen på pblaweigelt@icoud.com
Dispensation
Alle hold kan benytte maksimum to spillere, som er født i oktober kvartal i året
før den pågældende aldersgruppe.
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Der er således ikke mere noget, der hedder alders- og klassedispensation.
Kun i ganske særlige tilfælde kan der søges om ekstraordinær dispensation.
Er det modsatte tilfældet, nemlig at man går i klasse med nogen på et højere
klassetrin end man egentlig skulle, er der ingen problemer med at spille med.
Fodbold og tordenvejr
Ry Fodbolds holdning til fodbold og tordenvejr er, at al aktivitet indstilles ved
tordenvejr. Det gælder såvel træning som kamp. Når man ser lyn og hører
torden er det vigtigt at tænke på følgende:
•
•
•
•
•

Søg ikke ly under træer, specielt ikke et enkeltstående træ.
Prøv at undgå tårne og åbne pladser.
Lad være med at røre større elektrisk ledende genstande – fx hegn,
rækværk, vandhaner eller apparater forbundet til el- og telefonnettene.
Det er sikkert at være indenfor, men luk døre og vinduer og undgå som
nævnt ledninger, telefonen og rørføringer
Det er også sikkert at sidde i en bil med lukkede døre, vinduer og soltag.

Vinterfodbold
Udendørs på kunstgræs
Der kan søges om spilletid til træning og kampe på kunstgræsanlæggene i Galten
og Skanderborg (indtil vi får vores egen bane i Ry)
Indefodbold
Evt. haltimer til indefodbold i vinterhalvåret afklares i september/oktober måned.
Ved yderligere spørgsmål kontaktes:
Finn Thøger Møller , 3136 0030 - FinnTM@gmail.com
Informationsfolder til nye medlemmer
Tidligere udarbejdes der en informationsfolder. Vi bruger i dag vores
hjemmeside til samling af relevant information. Det forventes, at spillere og
forældre orienterer sig på hjemmesiden under punktet "Om klubben" samt
Holdsiden.
Kiosk og klublokale
Kiosken i Ry Fodbold er åben, når der er aktiviteter på banerne

Klubbens hjemmeside
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www.ryfodbold.dk. Her bringer vi bl.a. information til medlemmer, forældre og
trænere, kampoversigter, kampreferater og resultater. Har du noget, du vil have
med på siden, det kan være et kampreferat, en sjov historie fra fodboldbanen,
en god oplevelse med dit hold du synes andre skal høre om, eller noget andet,
så skal du sende det til det pågældende holds årgangskoordinator eller hvis det
har relevans for hele klubben til: Kim Albæk på kim.albaek@gmail.com eller på
21656689.
Kurser
Det er altid muligt at deltage på et af DBU eller DGI’s kurser. Det koster ikke
noget, da klubben betaler alle udgifter til selve kurset. Klubben opfordrer så
mange trænere som muligt til at deltage på disse kurser.
Ry Fodbold ser også gerne nogle interesserede til et dommerkursus, da der er
stor mangel på dommere i Silkeborg området. Dommerkurser betaler klubben
også for.
Al henvendelse vedrørende kurser skal ske til:
Peter Kilden Grøn på 29203729 eller på peter.kilden.groen@skolekom.dk
Materialer
Ved sæsonstart har man som træner mulighed for at bestille / ønske nyt
materiale som bolde, kegle mm. Fast målmænd kan vælge at bestille
målmandstøj eller klubtøj – ellers bliver der til hvert hold udleveret en
målmandstrøje, målmands-handsker og et sæt overtræksveste. Disse ting skal
afleveres igen ved sæsonafslutning. Henvendelse om dette rettes til Preben
Larsen på pblaweigelt@icoud.com
Medlemsregistrering
Medlemsregistrering foretages hvert år på hjemmeside under tilmelding. Følg
instrukserne for rettidig tilmelding. Trænerne er ansvarlige for, at de ikke
benytter spillere, som ikke er registreret og indbetalt kontingent
Mål
Flytter man mål, skal de efter brug sættes tilbage, hvor man tog dem.

Refusion af stævnebetaling
Hvis dit hold har været til stævne, hvor der er betalt for deltagelsen, får du
refunderet udgiften mod aflevering af bilag og kontonummer til vores kasser.
Bilag sendes til klubbens kasserer.
Se reglerne for hvor mange penge der kan refunderes pr. hold under punktet
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STÆVNER.

Sponsor
Sponsoraftaler i Ry by laves kun af sponsorudvalget, der kun henvender sig én
gang årligt. Har man kontakt med en sponsor uden for byen, skal
sponsorudvalget altid kontaktes.
Al henvendelse vedrørende sponsor skal ske til:
Casper Dalhoff på 2019 4158 eller på mail@casperdalhoff.dk
Stævner
Indbydelser til stævner kan ses på www.stævner.dk
Klubben betaler for holdgebyr og op til to ledere. Spillere betaler det fulde
deltagergebyr.
Der afkræves altid dokumentation for afholdte udgifter over 800 kr.
De enkelt hold kan ansøge bestyrelsen om tilskud til træningslejr eller andres
større fodboldrelaterede ture med op til 100 kr. pr. spiller.
Trænerhonorar
Ry Fodbold udbetaler trænerhonorar efter hver sæson. Klubbens honorartakster
er delt op efter 3-5-8- og 11-mandsfodbold. Endvidere vil der være forskel på
om man står alene med en årgang, eller om træningen bliver varetaget af et
trænerteam.
Vi arbejder med tre forskellige roller i Ry Fodbold:
• Cheftræner
• Assistenttræner
• Årgangskoordinator
Cheftræneren står for de overordnede retningslinjer for holdet, sætter hold til
kampe mm
Assistenttræneren hjælper med holdet under træning og kampe.
Årgangskoordinatoren hjælper holdet med at organisere tilmeldinger, lægge
oplysninger på hjemmesiden mm
Alle chef- og assistenttrænere får et honorar stillet til rådighed ud fra følgende
satser (Trænere, der er tilknyttet hold, som blevet dannet i foråret vil modtage
50% af honoraret):
Ene træner på en årgang/hold:
11-mandsfodbold
8-5-3-mandsfodbold
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Trænerteam på en årgang/hold:
11-mandsfodbold
8-5-3-mandsfodbold

Cheftræner:
kr. 2.000,00
kr. 1.250,00

Assistenttræner:
kr. 1.000,00
kr.
750,00

Man kan på hver enkel årgang/hold fordele puljen, som har lyst. Eksempelvis:
Er der to trænere, der deler opgaverne på et 8- mandshold ligeligt mellem sig,
vil der være 2.000,00 kr. (1.250,00 kr. + 750,00 kr.) til rådighed = 1.000,00
kr. pr. person.
Ønsker man en anden fordelingsnøgle skal der rettes henvendelse til klubbens
kasserer, der står for udbetalingerne, via mail: oleostmathiesen@gmail.com
Såfremt der er spørgsmål til ovenstående roller, fordelinger mv., kontakt
Casper Dalhoff på mail@casperdalhoff.dk
For at sikre nem udbetaling skal cheftræneren/årgangskoordinatoren sikre, at
bestyrelsen har oplysninger om
1: Trænere på årgangen og deres roller
2: Bankoplysninger
Oplysningerne skal opdateres i informationsark, som rundsendes af
bestyrelsen.
Ønsker du at få honorar, skal du fremgå af træneroversigten og vi skal have
dine bankoplysninger.

BØRNEATTEST - VIGTIG:
For at du må træne i klubben skal du have udfyldt formular til
trænerregistrering. Klubben indhenter børneattest fra politiet på alle trænere i
klubben.
Trænerregistrering
Alle trænere, såvel nye som gamle, skal en gang årligt udfylde en formular hvor
de registrerer sig. Dette skal gøres inden den første turneringskamp.
For at blive registreret kontaktes Rikke Andersen på rikk8332@eucl.dk
Rikke fremsender formular og tildeler adgangskoder, nøgler, træningsdragt
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INFORMATION
Træningsoversigt
Fremgår af på holdsiderne: http://ryfodbold.dk/hold
Kontingent 2014/15

Hold:

Kontingent pr. halvår

U4+U5+U6+U7+U8
U9+U10
U11+U12+U13+U14+U15
U17+U18+U19
Jyllandsserie, Kvinder
Herrer, Serie 4 og 5
(Rye BK samarbejde med Gl.
Rye IF)

325
500
550
600
600

kroner
kroner
kroner
kroner
kroner

600 kroner

Personligt
spillersæt med
navn
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Leveres af
Rye BK

350 kroner (der er ingen
Ja
trænerhonorar)
Fleksibelt kontingent, 100
Østjysk Oldboys +35 år, 11kroner samt fællesbetaling Nej
mand
til holdet
Østjysk Oldboys +40 år, 11500 kroner
Nej
mand
Old girls 7 mands
500 kroner
Ja
Herre C1 +16 år, 7-mands

Regler ved kampe og træning
Ønske om ændring af den i turneringsplanen fastsatte spilledag, skal, af såvel
ude- som hjemmehold, fremsættes skriftligt senest 28 dage før den planlagte
afvikling.
Dog er fristen 21 dage før den første kamp i hver af de to turneringshalvdele.
Dog kan det i nogle tilfælde lade sig gøre at flytte indenfor de 28 dage, men ikke
indenfor 10 dage før kampen, hvis der benyttes sort dommer. Som noget nyt
koster det en ny kamp i år, dvs. ca. 300 kr. ekstra. Så sørg for at undersøge om
børnene skal på lejrskole, til konfirmation og lignende.

Regler vedrørende kampkort
De jyske fodboldklubber skal ikke længere opbevare kampkort til DBU Jylland,
hverken 8- eller 11-mandskampe. I stedet skal træneren indberette elektronisk
kampkort med de samme oplysninger som tidligere.
Samtlige resultater skal fortsat indtelefoneres til DBU Jylland senest en time
efter kampens afslutning
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Alle henvendelser vedr. flytning af kampe ude/hjemme skal ske ved henvendelse
tilTorbenLarsen på 29220607 eller på Torben.larsen2@gmail.com

Husk
- Ingen beskidte fodboldstøvler i klublokale og omklædningsrum, så vi hjælper
hinanden med at passe på lokalerne.
- - At tage hjørne og linievogterflag med ind efter kampene!
- Cykelholdeplads er bag ved spillerindgangen.

Kampreferat Ry Fodbold
Indlevering af resultater/referater til Annonce-bladet, senest mandag kl. 7.00
E-mail:
Fax:

lokalsport@ry-ugeavis.dk
86893610

Resultater på Internettet
Resultater, stillinger og anden information på Internettet, se:
www.ryfodbold.dk
www.dbu/jylland.dk
https://www.facebook.com/ryfodbold.dk

KONTAKTPERSONER
Bestyrelse
Formand
Næstformand
medlem
Medlem
Medlem
Suppleant

Jens Aavild
Preben Larsen
Steffen Ulsø Knudsen
Peter Kilden Grøn
Casper Dalhoff
Nana Kühnel

2121 0181
2023 5783
5117 7372
2920 3729
2019 4158

Jens@aavild.dk

pblaweigelt@icoud.com
Steffenuk@gmail.com
Peter.kilden.groen@skolekom.dk
mail@casperdalhoff.dk
nanakuehnel@hotmail.com

12 mænd/kvinder
Kasserer
Ole Ostenfeldt Mathiesen
2922 0607
Kampfordeler, banefordeler og dommerpåsætning
Torben Larsen
2922 0607
Materialer
Preben Larsen
2023 5783
Adm. Systemer og medlemsregistrering
Rikke Andersen

oleostmathiesen@gmail.com
Torben.larsen2@gmail.com

pblaweigelt@icoud.com
rikk8332@eucl.dk

Trænersamarbejde m/SIF og Skanderborg
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Casper Dalhoff
2019 4158
Presseansvarlig og sociale medier
Jens Aavild
21210181
Trænerrekruttering og udvikling:
Preben Larsen
2023 5783
Sponsor
Casper Dalhoff
2019 4158
Fordeling af indendørstimer og kunststofbane
Finn Thøger Møller
3136 0030
Sæsonafslutning
Lene Skovby
6047 1988
Trænergoder
Karina O’Donnell
2526 4772
Fodboldskole
Richardt Mortensen
3024 2237
Ry Skole Cup
Frants Jensen
8689 2610
Keepers College
Michael Thiessen
5337 1477
Tøjbestilling
Marianne Thiessen
40434763

mail@casperdalhoff.dk
Jens@aavild.dk

pblaweigelt@icoud.com
mail@casperdalhoff.dk
FinnTM@gmail.com
Leneskovby@privat.dk
Karina@Danfoss.com
Richardt@mail.dk
Frants@os.dk
Michael@Thiessens.dk

Kontakt til klubbens trænere: se klubbens hjemmeside på
www.ryfodbold.dk/hold
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