
 

 

 

 

Forældrefolder 

 

Basketballklubben ATTILA er… 
en lille klub med store ambitioner, der ønsker udvikle klubben gennem en 
voksende og stærk ungdomsafdeling. Dette mål vil vi gerne nå i samarbejdet 
med forældre til ungdomsspillere. Basketballklubben ATTILA lægger stor vægt 
på at have en god kommunikation med forældrene til vores spillere, og har derfor 
udformet denne folder som et første skridt i den rigtige retning. Det er en let 
oversigt over, hvad vores klub står får i ungdomsafdelingen. Den fortæller om et 
samarbejde, der både vil gavne børn og voksne, og forhåbentlig give indsigt i 
tilbuddet til jeres børn. 
 
Træning 
Alle hold i ungdomsrækkerne har en eller to faste ugentlige træninger. Trænerne 
har for de flestes vedkommende spiller erfaringer – flere fra klubbens højeste 
niveauer. Både ens træner og holdkammerater forventer, at man møder op til alle 
træninger samt kampe man er udtaget til. Bliver man forhindret, bør træneren 
informeres om dette i god tid. 
 
Kampe 
Vi er tilmeldt turneringen i de aldersgrupper, hvor vi er nok spillere. Vi stræber 
efter at give holdene så mange kampe som muligt, og afvejer samtidig hvilke 
turneringer der passer til et givent holds niveau, så deres kampoplevelser 
bliver både positive og givende. 
 
Dommerbord 
Ved hjemmekampe har alle hold normalt en dommerbordstjans enten før 
eller efter egen kamp alt efter niveauer og aldersgrupper. Klubben tilbyder 
alle hold små dommerbordskurser og ser meget gerne at forældre også 
deltager i disse. Det kan være en stor støtte for børnene at have en 
kompetent voksen i nærheden eller ved siden af, når man sidder ved 
dommerbord.  
 

Dommerkursus 
Klubben har et ønske om, at alle spillere på ynglinge niveau og derover 
tager et C-dommerkursus – kræves dog kun af spillere med 2 års 
medlemskab i klubben. Det er hensigten, at de ældre ungdomsspillere 
således kan hjælpe med at holde et højt niveau ved kampene i de yngre 
rækker. Således tjener de både klubben og spillere, samt dem selv, da 
der jo betales for alle kampe de dømmer. 
 
Hallen 
Vi forventer af spillere og forældre, at I hjælper klubben med at holde styr på 
boldkassen og generel oprydning efter ens egne kampe og træning, så alle deles 
om opgaverne og gør Lindeskovhallen et behageligt sted at være. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Spilletøj 
Klubben stiller et sæt spilletøj til rådighed for alle hold. Vi har nogle retningslinier 
og sponsorbestemt forhandler af tøjet. Der afholdes i sammenarbejde med vores 
tøjsponsor 1-2 klubaftner hvor man kan se og evt. købe klubtøj til en meget 
atraktiv pris. 
 
 
I tasken 
Der kan jo ske uheld i forbindelse med træning og kampe. Derfor råder vi alle 
spillere til altid at have følgende i tasken: elastik/støttebind, sportstape, plaster og 
en ispose. Er de følgende ting ved hånden i tilfælde af uheld, kan det minimere 
skader betydeligt!  
 
Kontingent 
Basketballklubben ATTILA opkræver kontingent to gange om året. Beløbet 
fastsættes på den årlige generalforsamling. Kontingentsatserne kan ses på vores 
hjemmeside www.attilabasket.dk. 
 

Støtteforening 
Vi har en støtteforening som hjælper os mandskabsmæssigt og økonomisk i det 
omfang de kan. I forældre kan støtte foreningen og dermed også klubben ved at 
købe et medlemsskab. Meget mere info kan fås på www.attilasupport.dk. 
 

Forældrekontakt 
Vi vil gerne være med til at sikre en god kommunikation mellem træner, klub og 
forældre. Det er et fokuspunkt i vores træneruddannelse at håndtere denne 
kontakt. I kan som forældre også hjælpe ved at kontakte klubbens bestyrelse 
eller træner med eventuelle spørgsmål, og vi vil bestræbe os på at få alle 
informationer ud i god tid. 
 
 
Forældreopgaver… 
 
Kørsel 
Det forventes, at forældre på skift hjælper med kørsel til udekampe. Det sker 
normalt i egne biler og klubben forventer, at dette sker efter gældende 
sikkerhedsregler! Klubben bistå med benzinpenge såfremt det ønskes. 
 
Forældre som tilskuere 
Vi håber, at I alle har lyst til at komme og bakke op om jeres barns hold – også 
gerne andre hold i klubben ☺. Dette skal være en god oplevelse for alle 
involverede og vi beder jer derfor om at holde en god tone overfor spillere, 
træner og dommer. Har man eventuelle spørgsmål til træner, klub eller dommer 
ser vi gerne, at dette sker stille og roligt på et andet tidspunkt end under kampen. 
 


