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Børne- og Ungdomsfodbold  

Nyråd IF  
 

 

Kære forældre 

Velkommen til jer og jeres fodboldglade barn. Vi har her i folderen 

samlet noget af det, som er godt for jer at vide om børne- og 

ungdomsfodbold i Nyråd IF. 

Vi er en forening, der er skabes af et samarbejde mellem jer 

forældre, trænerne og klubben. Derfor er vi gladest og fungerer 

bedst, hvis vi hjælpes ad med at skabe de bedste forhold for børnene 

og trænerne.  

På nyraadfodbold.dk kan du se kontaktoplysninger og træningstider/ 

steder for de enkelte årgange. Her kan du også finde 

kontingentregler m.m. I er altid velkomne til at dukke op til 

træningen og se, hvordan det hele foregår.  
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Træning 

Nogle årgange træner sammen med andre årgange, mens andre kun 

træner med deres egen årgang. Beslutning om dette sker i fællesskab 

mellem trænere og klubben. Der kan ske ændringer fra sæson til 

sæson afhængigt af, hvor mange spillere og trænere der er på de 

enkelte årgange.  

Træningen i det enkelte team vil hovedsageligt foregå som 

stationstræning og afsluttes typisk med en træningskamp.  

Vil du gerne hjælpe med træningen? 

Trænere og hjælpetrænerne er næsten altid fodboldglade forældre, 

der gerne vil lægge nogle timer ugentligt med at give god 

fodboldviden til børnene. Typisk har de selv spillet fodbold og har 

gode oplevelser, de gerne vil give videre.  

Måske har du selv lyst til at gøre det samme. Kom og snak med 

trænerne eller klubben – det er altid rart med ekstra trænerkræfter.  

Der er mulighed for at tage trænerkurser og blive inspireret af DBU’s 

film om stationstræning og øvelser.  

Du kan også hjælpe med ”alt-det-andet” som tilmeldinger til 

stævner, organisering af vask af kamptøj, kørsel til kampe, 

hyggeaftner med børnene m.m. 

Det er sjovest at være flere sammen - og vi er sikre på, at dit barn vil 

elske dit engagement . 
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Vil du gerne være frivillig?  

Klubben er også engageret i forskellige arrangementer som Nyråd 

Sportsnat, afholdelse af Nyråd Cup og som frivillig på Vilde Vulkaner, 

som er Danmarks største børnefestival. Alle kan bidrage og 

#deterfedtatværefrivillig. Ud over at det er dejligt at være en del af 

det frivillige fællesskab, så giver det også midler til klubben, som alle 

kan få glæde af.  

Tag endelig fat i klubben eller skriv på frivillig@nyraadfodbold.dk, 

hvis du har lyst til at være med.  

Kampe 

Træneren beslutter sammen med hjælpetrænerne, hvilke 

turneringer og niveauer der tilmeldes på. For de yngre årgange 

deltager vi ofte i lokale fodboldstævner, hvor fokus er på gode 

ligeværdige kampe, hvor alle kan være med.  

For børnehold er kampene ikke vigtigere end træningen, men det 

bedste er, at alle som led i udviklingen deltager i kampe jævnligt. Det 

er træneren, der bestemmer, hvem der er på banen hvornår. 

Hvad får dit barn ud af at spille fodbold? 

At spille fodbold i Nyråd udvikler kammeratskabet med medspillerne. 

Samtidigt skal det også gerne være med til at lære børnene, hvordan 

man opfører sig i både sjove og knap så sjove situationer – som gode 

tabere og gode vindere . 
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Børnene lærer også at have respekt for dommer/kampleder, 

medspillere, modspillere og trænere. Man lærer også at få respekt 

for de faciliteter, vi bruger til træning og kampe. 

Værdier, der styrker børn og unge i sociale sammenhænge også 

uden for fodboldbanerne. 

 

 

 

Vi ses derude på banen! 

 

Med Sportslig hilsen 

Nyråd IF 

https://nyraadfodbold.dk/kontakt.html 

 


