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Kontraktmæssige ordninger==============================
I. Kontraktaftale på et år fra I - 1-76 til 1-12-76
2. Træning omfattmr I oe II holdet,. i øvrigt lave træningsprogram.:.for

øvrige seniorhold. til hjælpetræner.
3.~_Træneren er ikke forpligtet til at være tilstede ved II holdets, karrp~

men følge dem så meget som muligt.
4. Træning min. 2 gange om ugen~ tage med I holdet ud til kampe.
5. Eneret ved holdsætning af I holdet. øvrige hold i samråd med spille--,.

udvalg og hjælpetræner.
6. Taktik og spillemæssig omsorg for I holdet har' kun træneren.
7. Ved sygdomstilfælde over en mdr. Fraflytning' fra egnen ud over'

30 km. tages kontraktordninge!D.op til ny behandling
8. RmkVJisitterne skal være, på anlæget. 6 bolde, springstokke, siptow

små mål, skydevæg, overtrækstrøjer, osVo
9. Træneren forpligtEr sig til at sætte hele sin kraf~ og dygtighed

ind ,til gavn og nytte for k'Lubben ;

i. holdet : have klubdragt træner:. kampdragt:•.
" "' at have te i pausen ( kan: godt: være lavet privat )
ti, ,. ti have kaffe ved nogle af deres spillermøder
" u tf' have nogenlunde faste spilletider. { hjemme ))
" n, t. god kampomtale •
g, t : ? n, et,program med holdopstillfng som udleveres ved Lndgangei

(ønske, men et stort arbejde), ?????1???????? til spillerne ~ al almindelighed.
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Tillid, ærlighed og kammerartskab,er grundlaget for et godt samar
bejde og en god harmoni.
Disciplin til træning, kampe og på idrætsanlæget er påkrævet.
Mød'e præcis til træning og kampe', ved eventuelle forhindringe:rr.'bedes
træneren eller spilleudvalgsformanden underretteu.
Kørsel til kampe: errt en:i bus eller privat" men lige!hjem, hvis, ikle
andet er aftalt.

Renlighed og orden hvad sportsbeklædning angår'.
Eventuelle problemer- eller uoverensstemmelser skal bliv'e;inden fol!'
Foreningens vægge, bliver disse offentligheden bekendt', forstyrres
arbejdet i klubben.
Anføre og hjælpetræner er og bliver'min højre hånd og skal respek.teræ
af alle, men sam t i d.tgvil de få pligter' på'Lag'tt.,
I. holdsspiller som ønsker at dyrke andre sportsgrene' som f. eks. fin-'
mas~ort - traveture - håndbold - soldater - under uddannelse - altid
feste osv. så skal t:væneren vide det og der tages stilling' til de enkeJ:te
ting.
I. holdet mindst 9 mand til træning pr. aften, den'kan ske.enkelte:
undtagelser.
I ~ og II. holdet træner 2 gange om ugen, i perioder 3,gange.•
Der vil blive afholdt et mdr.. spillermødeo
I. og II. holdet trænell'sammen tirsdag og torsdag i forberedelses-
perioden. Under turneringen træner' de kun sammen om tirsdagen. Om
irorsdagen træner lo holdet selw og II. holdeit med de øvrige hold
under hjælpetræneren ledelse.
12. mand må ikke være nogen problem, jeg vil have en sådan, da mange
har misforstået det med en 12. mand. En opstillet. 12. mand kan ud-
mærket, være med fra starten, dett~ afgør' situationen.
Om..1.clædningsrumrneter kun for.'træneren og holdlederen i pauseIil:.
Vort motto skal være: hård indsats, ikke' gi~e. oPo
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