
Velkommen som spiller og forældre i Gauerslund IF Fodbold 

 

Her er 5 minutters velkomst-læsning om vores og din klub. 

 

 

 

Først og fremmest – velkommen til vores og din fodbold klub. Vi er glade for at du vil være med, 

og vi håber, at du bliver tilfreds med at være en del af vores fællesskab. Vi er en aktiv del af lokal- 

samfundet og det lokale foreningsliv. 

 

Vi har hovedsageligt vores aktiviteter samlet på Gauerslund Stadion ved Fælleshåbsskolen, hvor vi 

råder over en moderne kunstgræsbane, gode græsbaner og et stort nyt bold- og materialeskur til stor 

glæde for vores frivillige. 

 

Gauerslund IF Fodbold er en klub med ca. 450 aktive medlemmer i alderen 5 til 45 (+) år, med mere 

end 40 års historie, og klubben er drevet af frivillige folk, som vil fodbolden og fællesskabet i lokal-

området. 

 

Praktiske oplysninger kan du som hovedregel finde på vores hjemmeside eller facebook-gruppe, og 

brug gerne 10 minutter på lige at kigge dig omkring der. 

 

Som forældre er du/I med til at sikre dit/jeres barns gode oplevelser med fodbolden og klub-livet 

ved at engagere dig/jer og ved at følge med. Overvær gerne træninger og kampe i det omfang, det er 

muligt - det er faktisk ganske hyggeligt. Og bak trænerne op. 

 

Hjælp dit barn med at komme afsted til træning og kamp, således at spillere er klar 5-10 minutter 

før starttidspunktet. 

Tag en frivillig opgave i klubben efter lyst og evner – kun på den måde får vi den fedeste klub for 

alle. 

Støt op om dit barns trænere, og følg anbefalingerne i DBU’s forældre på sidelinjen 

 

Vi forventer, at du/I som forældre og medlem har lyst til at hjælpe til og indgå i fællesskabet. Det 

kan være som træner, sekretær for årgangen eller med andre praktiske opgaver i klubben. 

Naturligvis så det tilrettelægges efter dine ønsker og muligheder. 

 

Omfanget af forældre og medlemmers indsats afspejler sig direkte i klubbens økonomi og de tilbud, 

vi som klub kan give til medlemmerne. 

 

De praktiske oplysninger omkring holdet får du via årgangens trænere/ledere. 

 

Klubben hører rigtig gerne fra dig med ris/ros, kommentarer og gode ideer til hvordan vi som klub 

kan blive endnu bedre. 

 

Som spiller forventer vi, at du er en god holdkammerat, der i god tid møder frisk op til træning og 

kamp, sørger for at melde afbud i god tid, hvis du ikke kan komme, og udviser fair play og 

kampgejst. At du passer på vores anlæg og udstyr hver gang, du bruger det.  

Hvis du så også har lyst til at blive hængende og se andre hold spille kamp eller evt. selv har lyst til 

at være træner, så er det bare endnu federe. 

 

Vi ser alle frivillige, spillere og forældre som ambassadører for klubben og Fodbold-Danmark, så vi 

forventer fair play, en god omgangstone både på og udenfor fodboldbanen. 

 

http://www.gauerslundiffodbold.dk/
https://www.facebook.com/gauerslundif/
https://www.dbu.dk/turneringer-og-resultater/fairplay/fairplay-materiale/foraeldre-paa-sidelinien/
http://www.gauerslundiffodbold.dk/


På gensyn på stadion. 

 

Anders Thorbøl Andersen 

Formand 

Gauerslund IF Fodbold 

formand@gauerslundiffodbold.dk 

 

 

Hjemmeside www.gauerslundiffodbold.dk 

Facebook https://www.facebook.com/gauerslundif/ 

 

 

mail til klubben kontakt@gauerslundiffodbold.dk 

 

https://www.facebook.com/gauerslundif/
mailto:kontakt@gauerslundiffodbold.dk

