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Synopsis:
Dokumentet beskriver Randers Freja Fodbolds politik for adfærd i klubhus, omklædningsrum og på banerne
ved Randers Stadion.

Dokumentets målgruppe:
Ledere, trænere og medlemmer i Randers Freja Fodbold.
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Indledning
Formålet med dette dokument er at beskrive Randers Freja Fodbolds politik for adfærd i klubhus,
omklædningsrum og på banerne ved Randers Stadion.
Af Freja Fodbolds værdigrundlag fremgår, at Freja Fodbold skal være kendt for at værne om fysiske
faciliteter og fælles værdier som en væsentlig forudsætning for at fastholde og udvikle Freja‐miljøet.
Klubhuset skal være et rart sted at komme og være, ligesom omklædningsrum skal være indbydende for
brugerne.

Adfærdsregler i klubhus, i omklædningsrum og på fodboldbaner
Grundlæggende skal anvisninger fra klubbens ledelse eller dennes tilsynsførende, f.eks. rekvisitansvarlige,
lukkevagtsleder eller cafeteriabestyrer følges til enhver tid.

Klubhus











Ingen adgang i fodboldstøvler i stueetage på 1. sal og veranda.
Taktikmøder afholdes kun i civilt tøj.
Mødelokaler skal bestilles i cafeteriet.
Mødelokaler skal efterlades i ryddelig stand med møblement ifølge anvisning ved døren.
Whiteboard skal rengøres efter brug (brug kun whiteboardtuscher).
Fodboldtasker skal efterlades i garderobe.
Klubbens rekvisitter må kun forefindes i kælderen.
Borde og stole må ikke fjernes fra terrasser og veranda.
Låsebrikken er personlig og må ikke udlånes.
Døre med adgangskontrol må ikke blokeres.

Omklædningsrum



Man skal altid bruge de anviste omklædningsrum.
Omklædningsrum anvises via kamp‐ og træningsplan.
Check altid oversigten ved klubhusfordør.
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Check altid omklædningsrum før og efter brug.
Omklædningsrum skal efterlades i ryddelig stand (tape, drikkedunke, frugt mm. skal i
skraldespand).
Branddør i nr. 8 og 23 må kun benyttes som flugtvej.
Udehold skal modtages og anvises omklædningsrum.

Rekvisitrum












Alle rekvisitter skal på de anviste pladser umiddelbart efter brug.
Rekvisitdukse er velkomme i kælderen, men kun ifølge med træner/leder,
På rekvisitoversigten kan man se gruppernes beholdning,
Bagdøren åbner og lukker automatisk og må kun åbnes med brik eller indvendigt tryk.
Spillesæt, veste og bolde er grupperekvisitter.
Vestene er ikke låst inde, grupperne bruger kun deres egne veste.
Toppe, kegler, stiger, hulahopringe, stænger, hække og boldnet er fælles rekvisitter.
Der skal bruges ventilolie ved pumpning af bolde.
Der skal bruges korrekt tryk i boldene (se rekvisitoversigten).
Defekte grupperekvisitter byttes ved at kontakte rekvisitudvalget.
Grupperne kan bestille diverse rekvisitter (se bestillingsoversigten).

Baner










Koordinationstræning skal foregå udenfor banerne.
Målmandstræning skal foregå udenfor banerne.
Opvarmning bør i videst muligt omfang foregå uden for banen og især for straffespartsfelterne.
Efter brug skal målene flyttes udenfor banerne.
Ved kamp skal udehold modtages og anvises bane.
Ved kamp skal hjørneflag og linjedommerflag medbringes.
Efter kamp skal hjørneflag og linjedommerflag retur til rekvisitrum.
Cykler må ikke forefindes på banerne.
Baner skal beskyttes i det omfang, det er muligt.
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