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VELKOMST FRA FORMANDEN

På vegne af Lundtofte Boldklub byder jeg nye spillere og
deres familie velkommen til klubben!

Lundtofte Boldklub (LB) er en klub for alle, der gerne
vil spille fodbold.
Klubben fungerer godt takket være de mange boldglade
medlemmer, en lang række frivillige ledere, forældre og
trænere, et godt samarbejde med sponsorer og en unik
forældreforening.

I bestyrelsen arbejder vi på at videreudvikle vores klub, så vi kan blive ved med tilbyde
de  bedst  mulige  rammer  for  breddefodbold  og  for  at  skabe  gode  sportslige  resultater.  Vi
ønsker, at klubben giver plads til alle med interesse for fodbold og det gode sociale
sammenhold, hvor der er ”højt til loftet”. Vi håber, at du bliver glad for at spille i klubben!

Forza Lundtofte, Claus Abildgaard, formand

Hold øje med hvad der sker i LB på klubben hjemmeside og Facebook:

www.lundtofte-boldklub.dk
facebook.com/LundtofteBoldklub



KLUBBENS LEDELSE

Lundtofte Boldklub ledes af frivillige og en bestyrelse på 9 medlemmer. Du kan
læse mere om hvert enkelt bestyrelsesmedlem på klubbens hjemmeside. Klubben
består  af  ca.  400  medlemmer,  hvoraf  150  er  seniorer,  og  250  er
ungdoms/børnespillere. På den årlige generalforsamling har alle medlemmer over 16
år stemmeret og kan derved gøre deres indflydelse gældende. Alle øvrige
ungdomsmedlemmer har stemmeret via deres forældre.

LB er medlem af DBU, DGI og DIF og har en kollektiv forsikring for vores
ledere og trænere.

GOD BØRNEFODBOLD –  DEN BLÅ TRÅD I  LB

LB tilstræber at følge retningslinjerne fra DBU om God Børnefodbold og
aldersrelateret træning. Det betyder, at der på de yngste årgange trænes på en
anderledes  måde  end  for  20-30  år  siden,  og  det  stiller  således  også  andre  krav  til
forældrene.
Forældre anbefales derfor at orientere sig på DBU’s hjemmeside
(http://www.dbu.dk/boern_og_unge/bornefodbold) og i de tre hæfter vist
nedenfor - det giver en god beskrivelse af principperne, klubben arbejder efter.



God Børnefodbold indebærer også, at forældre er trænere. De mindste årgange
startes op af en erfaren klubtræner, og efter ca. ½ år overtager forældrene træningen
med den erfarne klubtræner som vejleder.

HVORDAN BLIVER JEG MEDLEM?

Indmeldelse sker via klubbens hjemmeside.

Kontingentstørrelse og betalingsbetingelser kan
også ses på hjemmesiden.

Kontakt gerne på forhånd en af trænerne/hold-
lederne for din årgang og aftal et par prøve-
træninger, inden der sker indmeldelse.

Udmeldelse kan kun ske skriftlig via formularen på hjemmesiden – bemærk de to
datoer: 1/1 og 1/7.



FACILITETER OG KLUBTØJ

Vi træner udendørs på vores anlæg Ravnholmvej 11-13 og ved Gadekæret. Der
er fire omklædningsrum til rådighed. Vi opfordrer til, at disse benyttes før og efter
træning. Som forældre må I gerne bakke op om dette, så der allerede fra de tidlige år
i klubben skabes grobund for gode sociale relationer på årgangene, både på og
udenfor banen.   Når der spilles hjemmekampe, vil omklædningsrum-nr. være
angivet på tavlen ved kontoret ved indgangen til Lundtoftehallen.

Om vinteren har vi tider på vores egen kunstgræsbane og på kunstgræsbanerne
ved Lyngby Stadion, og de yngste årgange har mulighed for at træne indendørs på
skoler og/eller i haller.

Klubbens officielle spilledragt er blå trøje,
bukser og sokker. Udebanetøjet er helt
rødt.



SPONSORER

Lundtofte Boldklub er en veldrevet klub, og der er styr på økonomien. Takket
være et nært samarbejde med vore sponsorer og en helt unik forældreforening er det
muligt at kunne spille fodbold for et lavt kontingent samtidig med, at der kan
tilbydes stævner og udlandsture til en rimelig pris.

Lundtofte Boldklub søger til stadighed efter nye potentielle sponsorer. Indsatsen
koordineres af formanden. Vore medlemmer har også selv mulighed for at opsøge
virksomheder, der eksempelvis giver tilskud til indkøb af spillerdragter etc.

ØRHOLM



GOD KOMMUNIKATION

Det anbefales,  at  der  for  hvert  hold er  1-2 holdledere,  der  varetager  administration
og kommunikation om træning, kampe og øvrige aktiviteter, således at trænerne kan
have fokus på indsatsen på banen. Det er erfaringen fra klubbens ældre årgange, at
denne hjælp kan være med til at sikre god kommunikation. Klubben anbefaler, at
holdene benytter DBU’s program Kampklar til opgaven, og med den tilhørende app
gør det formidlingen meget nemmere. Endvidere er det en god idé med en lukket
gruppe på Facebook til deling af øvrig information, fx billeder etc.
Ved opslag og deling af billeder fra kampe og øvrige aktiviteter henstilles der til,  at
der deles med omtanke, så det bliver til glæde for alle.

Henvendelse til klubben kan ske på: mail@lundtofte-boldklub.dk
For oplag til klubbens hjemmeside kan vores webmaster kontaktes på:
webmaster@lundtofte-boldklub.dk



 GODE RÅD TIL FOÆLDRE OG FAMILIE

Nedenstående gode råd er hentet fra DBU’s ”Holdninger og handlinger” tilsat
LB’s værdier

1. Mød op til træning og kamp – dit barn sætter pris på at du kommer og ser
på – og benyt lejligheden til at lære de andre forældre at kende

2. Forhold dig i ro på sidelinjen  – lad børnene spille. Kom gerne med
opmuntrende og rosende tilråb, men tro ikke at du som ”Joystick-forælder” kan styre
barnets valg på banen. Fejl er læringsmuligheder.

3. Respektér trænerens beslutninger – vær positiv og støttende. Prioritér
udviklingen af spillerne og holdet over sejr. LB forsøger at spille efter HAK-
princippet, dvs. alle spillere, der er med til kamp, spiller mindst halvdelen af kampen
– det er vigtigere end at vinde.

4. Respektér dommerens beslutninger – se på dommeren som en vejleder og
som et menneske – dit barn spiller ikke VM (endnu).

5. Skab god stemning ved kampene – byd fx. udeholdets forældre på kaffe og
giv gerne bifald, hvis modstanderne laver flotte mål eller redninger. Dommere og
trænere er frivillige – påskøn gerne deres indsats.

6. Spørg barnet om kampen var spændende og sjov –  ikke  om  resultatet.
Målpenge hørte til i forrige århundrede.

7. Bak op om holdets og klubbens arbejde – din indsats bliver værdsat, ikke
mindst af dit barn. Der mange ting du kan hjælpe med til såsom, grillarrangementer,
vasketøj, holdleder, kørsel til kampe, sociale tiltag, fotografering, sponsorstøtte, etc..

8. Husk på, at det er dit barn som spiller fodbold -  ikke  dig!  Vi  har  helt
sikkert et hold i senior/oldboysafdelingen, der passer til dit niveau.


