
Skjervøy IK Lillegutter 2010

Lagleder SIK Hvit: Tommy Nilsen Tlf 476 52 083

Lagledere SIK Blå: Arnt Hugo Sørensen Tlf 928 87 709

Hermod Gundersen Tlf 951 31 365

Oppmøte på hjemmekamper er senest 30 minutter før kampstart. Vi gjør oppmerksom
på at spillerne er forpliktet til å bruke leggskinn under både trening og kamp.

Bortekamper: Lagledere organiserer kjøring til bortekamper. Oppmøte skjer senest til
angitt tid, som er avgangstid fra Narvesen. Oppmøte er alltid i busslomma ved
Narvesen.

Spillere og foreldre har ansvar for å møte til angitt tid. Det gis ikke ytterligere beskjed
foran kamper, slik at foreldre må sørge for å holde oversikt over kamptidspunktene.

Vi oppfordrer foreldre til å møte opp og se på kampene. Ta med godt humør og bidra til
hyggelige stunder for ungene våre.

Merk at den første bortekampen til SIK Blå år hjemme på kunstgresset den 19. mai pga
snedekt bane i Rotsundelv, og at vi har satt opp vaffelsteking også til denne kampen.

Vaffelsteking på hjemmekamper:
Skjervøy IK har over lang tid hatt en tradisjon med vaffelsteking og kafésalg på våre
egne hjemmekamper, og vår målsetting er å tilby dette på enhver hjemmekamp i
aldersbestemt fotball. Dette er en tradisjon som vi har hatt over lang tid, og som vi er
stolte av. Vi fordeler arbeidsoppgavene på foreldrene til det laget som har hjemmekamp.

Vi praktiserer denne tradisjonene ved at vi deler ut vafler og saft til alle spillere og til
lagleder. Samtidig selger vi vafler, kaffe og saft til tilskuere.

Vi har satt opp liste over hvilke foreldre som har vaffelsteking sammen med kamplisten.
Oppmøte 30 minutter før kamp. De som har vaffelsteking tar med seg 3 liter vaffelrøre.
Klubben sørger for at det er syltetøy, brunost, kaffe, kopper etc. Salget skjer fra det lille
klubbhuset ved kunstgressbanen. Klubbhuset blir låst opp av personer i klubben som har
nøkler.

Vi ber foreldre om å gjøre seg kjent med foreldrevettreglene:

1. Møt opp på trening og kamp – barna ønsker det
2. Gi oppmuntring til alle spillerne – ikke bare ditt eget barn
3. Gi oppmuntring i medgang og motgang
4. Respekter trener/lagleders bruk av spillere – seriøse innspill kan du gi etter kampen
5. Se på dommeren som en veileder – respekter avgjørelsene
6. Stimuler og oppmuntre ditt barn til å delta – ikke press
7. Spør om kampen var morsom og spennende – ikke bare om resultatet
8. Sørg for riktig og fornuftig utstyr – men ikke overdriv
9. Vis respekt for klubbens arbeid – delta på foreldremøter for å avklare holdninger og
ambisjoner
10. Tenk på at det er ditt barn som spiller fotball – ikke du
11. Vis respekt for andre – ikke røyk på sidelinja
12. Husk at barna gjør som du gjør – ikke som du sier
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