Trænerkontrakt
Denne kontrakt er indgået mellem Gødvad GIF Fodbold og ______________________________
med henblik på følgende:
Ansvarlig træner for:
Hjælpetræner for:
Holdleder for:

___________________ (årgang/køn/holdnavn)

_______________________________(årgang/køn/holdnavn)

(årgang/køn/holdnavn)

Kontrakten gælder indtil den opsiges eller ønskes ændret af én af parterne med mindst 3 måneders varsel til udgangen af en sæson (forårssæson: 1/1-30/6, efterårssæson 1/7-31/12)

Følgende er gældende:











Træningstider aftales med holdet og koordineres med bestyrelsen aht. banefordelingen.
Træneren følger som udgangspunkt holdets kampe – både trænings- og turneringskampe
samt stævner og eventuelle indendørsturneringer - eller sørger for at indgå aftale med en
eventuel vikarierende træner/hjælpetræner/holdleder om at følge holdet til udvalgte kampe.
Træneren har ansvaret for, at de benyttede materialer herunder bolde, kegler, trøjer m.v.
bliver leveret tilbage til materialerummet. Mangler holdet materialer kontaktes den materialeansvarlige. Ligeledes har træneren ansvaret for, at omklædningsrummene bliver efterladt
i ordentlig og aflåst stand.
Træneren har ansvaret for eventuelt at opkræve kørselspenge, for derefter at afregne med
de indkaldte chauffører - medmindre holdet har aftalt andet vedrørende eventuel afregning
for kørsel (f.eks. kørsel på skift).
Træneren har ansvaret for at vask af spilledragterne koordineres uden udgift for klubben.
Træneren er økonomisk ansvarlig for eventuelle modtagne nøgler. I tilfælde af bortkomst,
erstattes nøgler til omklædningsrum med kr. 500 og nøgler til materiale/boldrum med kr. 50.
Træneren forpligter sig til at orienteres sig i klubbens trænerhåndbog (se hjemmeside)
Træneren forpligter sig til at samarbejde med bestyrelsen om kontrol af at spillerne har betalt kontingent, og undlade at udtage spillere til kamp, for hvem der ikke er betalt kontingent
(medmindre der er afbud/det er nødvendigt at ”låne spillere udefra” for at kunne stille hold)
Trænere for børn < 15 år skal iht. lovgivningen bistå GIF med indhentning af børneattest
CPR-nummer __________________

Honorering:

 Ved tiltrædelse stilles følgende til rådighed: Træningsdragt, shorts, T-shirt og strømper
(Dog mindre tøjpakke til holdledere. Tøj udleveres til nye trænere m.fl. samt herefter som
udgangspunkt hvert tredje år. Tilbagelevering ved kontraktophør med mindre andet aftales)
 Der udbetales en omkostningsgodtgørelse på årligt kr. ________ (kr. 600 / kr. 1200) til
dækning af køb, vask og vedligeholdelse af sportstøj, godtgørelse af telefonudgifter samt til
dækning af kørselsgodtgørelse (Træneren skal selv eventuelt kunne dokumentere udgifter
hvis SKAT forlanger dette, og såfremt der ikke kan fremvises tilfredsstillende dokumentation regnes det pågældende beløb som skattepligtig indkomst). Omkostningsgodtgørelsen
udbetales ved årets afslutning og udbetales kun ved fuldførelse af mindst én halvsæson.
Beløbet indsættes på den her oplyste konto. Reg.nr.:________Kontonr._______________
Eller (som alternativ til udbetaling af omkostningsgodtgørelse):
 Der udleveres et gavekort til sportsbutik på kr.______ (kr. 750 / kr. 1500)

Silkeborg, den:
__________________________________
Træner / Hjælpetræner / Holdleder

______________________________________
Bestyrelsen i Gødvad GIF Fodboldafdeling
Holdansvarlig
/
Kasserer

Appendiks - Vejledning til nye trænere, hjælpetrænere, holdleder m.m.
Velkommen som frivillig i Gødvad GIF Fodbold.
Som ny træner/hjælpetræner/holdleder er der lidt praktiske ting der skal håndteres.
Du bedes derfor kontakte følgende:
 Udfyldt kontrakt afleveres til kassereren eller andet bestyrelsesmedlem.
 Indhentning af børneattest – kontakt kassereren

 Udlevering af nøgler til boldrum og omklædning – kontakt materialeansvarlig
 Bestilling af trænerbeklædningssæt – kontakt materialeansvarlig
 Opdatering af hold/trænerlister – kontakt sekretæren
 Oprettelse af træneradgang til Klubmodulet, DGI og DBU systemer – kontakt sekretæren
Kontaktinfo til kasserer, materialeansvarlig, sekretær og øvrige bestyrelsesmedlemmer findes på
klubbens hjemmeside www.godvad-gif.dk.
Klubben har udarbejdet en trænerhåndbog med vigtige informationer for alle trænere, som du også
bedes læse igennem.
Trænerhåndbogen findes på klubbens hjemmeside www.godvad-gif.dk under Hjælpemidler.

