
   
FLS Fodbold koncept og regler 2012 

 

Fodboldklubben har nu kørt stabilt i flere sæsoner med stor fokus på motivation, socialt samvær samt 

spilleglæde. Klubbens nuværende succes er baseret på nedenstående elementer: 

 

 Nyt for 2012 er, at vi nu deler medlemmerne op i aktive og passive. Dette skyldes 2 ting: for det 

første har der de sidste par sæsoner været rigtig mange afbud, typisk for de samme medlemmer. 

Derfor ønsker vi, at have et "første hold" bestående af dem, som gerne vil/kan spille næsten hver 

gang og prioritere holdet frem for sofaen og et passivt "andet" hold, for dem som ikke rigtig ved om 

de vil spille. Den anden grund til, at man nu kan blive passivt medlem er hvis man er væk i lang tid. 

F.eks. rejse, barsel, militær tjeneste osv. 

Obs. Passive medlemmer vil ikke blive udtaget/indbudt til kampene. 

Skulle man som passivt medlem få tid/lyst til at være aktivt med igen, udfylder man blot 

tilmeldelses blanketten, som findes på hjemmesiden. www.flsclub.com. 

 Udtagelse til kamp foregår efter først til mølle princippet. Der vil max blive udtaget 10 mand pr. 

kamp. 

 Eksterne medlemmer skal betale kontingent via kontooverførsel. Konto nr. samt beløb kan fås ved 

henvendelse til formanden. 

 Vi spiller for at have det sjovt primært og derefter for at vinde. Det betyder ikke at der ikke 

forventes at der bliver gået til stålet!! Alle forventes at give deres bedste uanset evner. 

 Verbalt overfald af medspillere under kamp er uacceptabelt. Overholder alle øverste punkt bør det 

ikke være nødvendigt. Desuden er jeg udmærket i stand til at uddelegere de skideballer der er 

nødvendigt  

 Holdet stilles efter først til mølle princippet og af coach. Target er 9 spillere per kamp. Dog skal der 

være plads til coach eller en assistent i dennes fravær. 

 Opfordring til god udskiftningsmoral, så alle kan være sikre på en rimelig spilletid, når man møder 

til kamp for holdet. Dette styres af den enkelte eller i specielle tilfælde af coach eller reserverne på 

bænken. 

 Eksponering af FLS fodbold på kanal 77 med henblik på hvervning af nye folk (hvis nødvendigt). 

En bruttotrup på 25-30 vil være passende. 

 Referat af kampene på hjemmesiden 

 ”Man of the match” konceptet dyrkes som hidtil. 

 Efter kampen får vi typisk en øl/vand og snakker lidt om de kvajpander, der ved et helt ufatteligt 

held, endte med sejren på vores bekostning!! 

 Der vil evt. blive arbejdet på nye arrangementer, hvis budget, tilmelding og tid går op i en højere 

enhed. Pt. har vi et årligt weekendstævne, samt en afslutningsfest. Begge er stort set dækket af 

kontingentet. 

 

For at det hele kan lade sig gøre, kører holdet efter følgende nedenstående disciplinære regler: 

 Tøj vaskes af en person – tjansen går på skift blandt dem der deltager i den aktuelle kamp og 

udvælges af coach inden kampen (med spillerens accept). Laves dette om efter kampen medfører 

det kvajebajer. 

 Afmelding på dagen (eller sent dagen inden) medfører kvajebajer (mindst) med mindre det har 

gyldig årsag (alvorlig sygdom eller eget dødsfald!!). Dårlig planlægning er ikke en gyldig årsag med 

mindre det tydeligt er chefens dårlige planlægning (altså FLS-chefen på jobbet!!!) 



   
 Holdet skal være stillet senest 1-2 dage inden kampdagen med holdopstilling så alle ved, hvem der 

spiller. Også dem der ikke skal med. Dette kræver naturligvis at coach er hurtigt ude og at spillerne 

vender effektivt tilbage. 

 I tilfælde af at coach ikke er med til en kamp udnævnes en vice-coach for den pågældende kamp i 

forbindelse med at holdet bliver stillet. Coach eller vice-coach står for betaling af flag, holdkort, 

man-of-the-match afstemning og kampreferat som hovedregel. 

 Spillerliste med opdaterede mobilnumre varetages af coach, således at der kan findes afløsere for 

evt. sene afbud. På denne liste figurerer også såkaldte ekstra folk fra tidligere sæsoner der gerne vil 

give en hånd med i ny og næ. 

 

Mvh og vel mødt 

 

Søren Rønsted / Formand  


