Retningslinjer for OIK Holdleder
Gode råd










Tal meget med spiller og forældre.
Hils på børn og forældre før træning og sig farvel efter træning.
Det er en fordel hvis spiller og forældre møder den samme holdleder hver gang.
Da børn kan være meget forskelligt udviklet både fysisk og mentalt er der vigtigt at tage individuelle hensyn.
I samarbejde med træner børe der ved sæsonstart udarbejdes en målsætning for holdet.
 Ture / cups holdet forventes at deltage i (hvor/hvornår/pris)
 Hvordan finansers sæsonens tur?
 Forældre gruppe?
Det er vigtigt at spiller og forældre kender målsætningen for holdet.
 Afholdelse af forældre møde ved sæsonstart, ultimo september
 Husk løbende at informerer forældre
Udlevere OIK’s ”Hockey og godt miljø” til alle nye spillere. (ligger på www.oik.dk)
Samt eventuelle regler som vægtes ekstra på det pågældende hold.
Udlevere OIK’s ”Klub OIK” til alle nye spillere. (ligger på www.oik.dk)

Ansvarsområder












Registrering af nye medlemmer, indmeldelsesblanket udfyldes.
Skal afleveres til kasserers personligt eller i dueslag på kontoret.
Checke om der er kontingent restance. Ingen spiller med restance må deltage i træning eller kamp.
Sørge for låneudstyr, se nedenfor
Planlæg aktiviteter for holdet i samarbejde med træneren
Informere spiller og forældre omkring planlagte aktiviteter
Kæde- og kamptrøjer vaskes med jævne mellemrum.
Udlevering af kampkort i forbindelse med kampe
Checke at bus er bestilt til udebanekampe (Anders Holst)
Sørge for at skaffe forældre til Speaker og straffeboks ved hjemmekampe
Opsøgende arbejde for fremskaffelse af sponsorater (hold/klub)
Har ansvar for Holdkassen, og at der føres et regnskab for denne




Sanktioner ved uddeling af karantæner SKAL ”Disciplinær udvalget” informeres
Sørge for at holdmappe forfindes i skabet i klubrummet.

Holdkasse:
Hvert hold har en holdkasse der håndteres af kasserer i OIK
 Holdkassen er holdbaseret IKKE årgangsbaseret!
 Udbetalinger forgår ved kontakt til OIK’s kasserer
 Holdkassen opgøres ved sæson afslutning
 Der skal være mindst 2000kr, i holdkassen ved sæsonafslutning.
 Beløb over 2000kr, deles procentmæssigt efter spiller der forblivende/oprykker (opgøres ved sæsonafslutning)
 Hold sponsorater skal faktureres gennem klubben og beløbet posteres til holdets kasse
 Årgangslåst opsparing kan tillades i speciale tilfælde hvis forhold taler herfor.
 Eks. Udlands tur til der først skal ske når årgangen når U15
 Evt. personlige opsparingskontoer videre føres til nyt hold.

Hold opgave:



Fejning af gangen mellem Hal1 og Hal2
Fejning af gulvet ved udstyrsskabe
September
Oktober
November
December
Januar
Februar
Marts



Lige uger
Ulige uger

Kvinder
U17
U15
U13
U11
U9
U7

Om det er en Forældre eller spiller opgave er op til holdet selv.
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Opgaver til træning
Det er holdlederens opgave at:
 afkrydsning af hvilke spillere der er fremmødt til træning (evt. træner)
 hjælpe med til at fremskaffe rekvisitter til træningen.
 at holde ro og orden både før, under og efter træningen.
 udlevering af kædetrøjer.
 at der er ro og orden i boksen.
 at sørge for at der er vanddunke i boksen.
 at have værktøj og evt. reservedele til udstyr herunder også tape med i boksen.
 at have en nødhjælpskassen med i boksen/omklædningsrum.
 at tage sig af skadede spillere og evt. tage med på skadestue.
 at omklædningsrummet bliver rengjort efter træning. (uddelegeres til spillerne efter tur)
 at OIK’s ”Hockey og Godt Miljø" bliver overholdt.
 udlevere evt. meddelelser til spillerne.
 at rådgive forældrene i fællesskab med trænere.
 at checke om der er betalt kontingent. (Hovedtræner)

Opgaver til kampe:
Det er holdlederens opgave at:
 udlevere turneringsplan til spillere eller forældre.
 udlevere kampkort til spillere.
 tjekke om bussen er bestilt. Ved AH.
 udlevere og/eller pakke kamptrøjer, gamacher, førstehjælpskasse, værktøjskasse.
 afkrydsning af deltagere i bus ved afgang/stop og sikre at alle kommer med hjem.
 holdlederen har ansvaret for spillerne før og efter kamp.
 tage sig af skadede spillere. Er det nødvendigt med et skadestuebesøg skal holdlederen tage med
 at spillerne opfører sig ordentligt og overholder OIK’s ordensreglement
 Sørge for bokspersonale ved hjemmekampe (forældre)
 Holdleder eller træner tjekker at alle spillere er registreret på Sportsadmin.
Inden kampstart godkendes kamprapport inden denne underskrives.
Afvikling af kampe sker efter aftale mellem træner og holdleder. Holdlederen, styrer spillerne i boksen, samt passer lågen,
mens træneren styrer det sportslige på isen. Som udgangspunkt er det ikke holdlederens opgave at kommentere sportslige
aspekter overfor dommer, modstandere eller egne spillere – med mindre andet er aftalt

Låne udstyr
Nye spiller har mulighed for at låne udstyr:
 Låneudstyr er aftales med Værkstedet og kan placeres i hold rummet
 Udstyr må kun til udlåns, ved træningen.
 Udstyr skal pakkes sammen efter træning og sættes på plads
 Stave og skøjter udlånes til træning og sættes på plads efter træningen
NB! Spiller skal selv sørge for skridtbeskytter og sveddragt.
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Procedure for buskørsel i OIK:
Formål og politik:
U9, U11, U13, U15, U17, U20, 1 Div. og pigeholdet i OIK får tilbudt buskørsel til turneringskampe og slutspilskampe + DM.
Dog er kampen mod Vojens ikke omfattet af dette, og holdet står selv for organisering af kørsel til disse.
U7 organiserer selv kørsel til deres turneringer, da forældrene stort set kører med hver gang alligevel. Øvrige seniorhold i OIK,
står selv for al kørsel til kampe. Skøjteskole og forældrebarn har ingen kørsel.
Kørsel til træningskampe og træningsturneringer finansieres selv af de enkelte hold.
Samkørsel:
Ved buskørsel tilstræbes samkørsel imellem klubbens hold.
Kør selv og spar:
Såfremt et hold der er kørselsberettiget, ønsker at lave privat kørsel til en turneringskamp, slutspilskamp eller DM-stævne,
kompenseres holdet med følgende beløb udbetalt fra OIK.
Kørsel til (beløb til holdet)
Århus
(2000 kr.)
Silkeborg
(2000 kr.)
Herning
(2200 kr.)
Esbjerg
(2500 kr.)
Ålborg
(3000 kr.)
Frederikshavn (3500 kr.)
Sjælland
(4000 kr.)
Regler ved udbetaling af penge:
1. Beløbet opbevares af kassereren til opsparing for holdet og afregnes når holdet ønsker
pengene udbetalt til en rejse eller andet.
2. Kassereren styrer hvor mange penge, de enkelte hold har til gode og holdet kan til hver en tid få oplyst deres
”tilgodehavende” hos kassereren.
3. Pengene skal gå til et sportsligt relevant formål efter holdets eget valg.
4. Ved 2 hold i en bus bliver der kun udbetalt penge, såfremt begge hold kører privat.
5. Ved 2 hold i en bus deles beløbet ligelidt imellem de 2 hold (50% til hver).
Betaling for kørsel:
Bus: Der bliver ingen brugerbetaling for buskørsel i år, dog er kørsel til Vojens ikke omfattet af buskørelsen.
Busselskab og sponsor:
Handybusser anvendes af OIK til transport.
Buskoordination:
Koordination af busser varetages af Anders Holst e-mail: ah@oik.dk
Procedure ved ændringer:
Et hold ønsker at køre selv:
1. Udvælg de kampe man ønsker selv at køre (senest 14 dage før).
2. Kontakt buskoordinator og anmod om privat kørsel.
3. Buskoordinator afbestiller bus, eller bestiller mindre bus.
Et hold ønsker at køre bus til træningskamp eller privatturnering:

1. Kontakt buskoordinator og anmod om bus (Husk!!! dato, tid, sted, varighed, senest 14 dage før).
2. Buskoordinator bestiller bus.
3. Holdet afregnes for kørslen.
Ændringer eller aflysning i tidsplaner/kampe m.v:
1. Kontakt holdleder og cheftræner via mail.
Større ture:
Såfremt man ønsker buskørsel til en privat træningsturnering (indland/udland), skal OIK’s bussponsor (Handybusser) spørges
for pris. Er bussponsoren ikke konkurrence dygtig, må man forespørge andet og vælge andet busselskab.
Tvivlstilfælde:
Ved tvivl til denne procedure, er klubbens kasserer ansvarlig for en afklaring.
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Stævner, Cups og udlandstur:




Nedenstående liste kan bruges til inspiration for planlægning af sæsonen.
Alle angivne priser er ca. priser og kan varierer år for år.
Finder i andre stævner/cups der kunne være interessante at blive tilføjet på listen,
send da informationer til: Michall Olsen (mol@oik.dk), for opdatering af listen.

HUSK!
 Ved udlandture skal der indhentes en godkendelse fra DIU ved Dorthe Nøhr (dn@diu.dk)
Derved er træner, holdleder og spiller forsikret jf. DIF’s fællesforsikring
 Sportsudvalget skal ydermere informeres ved Anders Holst (ah@oik.dk)
Hold

Cup navn

Arrangør

Link

Tilmeldings
deadline

Afholdes

Antal
dage

Holdgebyr

Pris. pr.
spiller

U7/Nybegynder

Byggeringen U8
Cup

Herlev
Hornets

www.hornets.dk

Januar

Ultimo
Marts

1 dag

1000 kr.

150 kr.

U9

Opstartsstævne for
U7 og U9

Esbjerg IK

www.esbjergik.dk

September

Oktober

1 dag

500 kr.

100 kr.

U9

Mini 9
Jule/nytårsstævne

Esbjerg IK

www.esbjergik.dk

November

1. weekend
i januar

2 dage

1000 kr.

275 kr.

U9

Öhmans Cup

Limhamn

www.limeburners.se

December

1 weekend
Marts

2 dage

1800 sv.kr.

400 sv.kr.

U9

Odense Cup

OIK

www.oik.dk

Januar

4 weekend
marts

2 dage

1000 kr.

300 kr

U9

Byggeringen U9
Cup

Herlev
Hornets

www.hornets.dk

Januar

Ultimo
Marts

1 dag

U11

Opstartstævne

U11

Scandic Cup 2009

Aab
Ishockey

www.aabiu.dk

1. februar

Uge 14

2½
dage

2000 kr.

475 kr.

U13

Opstartstævne

U13

Scandic Cup 2009

Aab
Ishockey

www.aabiu.dk

1. februar

Uge 13

2½
dage

2000 kr.

475 kr.

U15

Opstartstævne

U15

Scandic Cup 2009

Aab
Ishockey

www.aabiu.dk

1. februar

Uge 13

2½
dage

2000 kr.

475 kr.
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REJSEFORSIKRING, ANSVARSFORSIKRING OG RETSHJÆLP
Gennem DIF har DIU tegnet følgende forsikringer udover arbejdsskadeforsikringen:





Rejseforsikring
Ansvarsforsikring
Retshjælp

På www.idraettensforsikringer.dk kan du læse mere om disse forsikringer, og du kan fx printe faktablade om rejseforsikring
ud, som kan tages med på rejsen.
Hér følger en kort beskrivelse af forsikringerne:
Rejseforsikring
Når spillere, trænere og ledere fra jeres klub rejser til kampe og stævner udenfor Danmark, er de automatisk dækket af DIF’s
kollektive rejseforsikring, uanset at rejsen går til et land udenfor Europa (fx Canada).
Forsikringen dækker udgifter i forbindelse med sygdom, tilskadekomst, skade på bagage m.m.
Dette betyder, at en spiller, træner eller leder, der kommer til skade på rejsen, får dækket omkostninger til sygdomsbehandling
og eventuel sygetransport til Danmark. Dette gælder også efter 1.1.2008, når visse områder ikke længere er dækket via gule
sygesikringskort.
Husk at indsende skadesanmeldelse med dokumentation (bilag) for eventuelle omkostninger til DIF hurtigst muligt.
Mht bagagedækningen skal du være opmærksom på, at dækningen pr. person ”kun” er på ca. 30.000 kr., der skal dække såvel
udstyr som personlige ejendele. Hvis den sum ikke er stor nok, kan der tegnes en fælles overdækning via TRYG, fx. kan
100.000 kr. ekstra bagage forsikres for ca. 2.500 kr.
Du skal også være opmærksom på, at forældre og søskende, der deltager i rejsen, ikke er dækket af DIF’s
rejseforsikring. Familiemedlemmer bør derfor tegne en rejseforsikring. Den kan tegnes hos TRYG og naturligvis også hos
familiens sædvanlige forsikringsselskab.
Ansvarsforsikring
DIF’s og DIU’s erhvervs- og produktansvarsforsikring dækker det erstatningsansvar, klubberne samt de ansatte og
medlemmerne i klubberne kan pådrage sig, når de arbejder for klubben.
Der er også dækning for arrangøransvar, når arrangementerne er af rent underholdende art, fx sommerfester og bankospil.
Læs om vilkår og skadesanmeldelse på www.idraettensforsikringer.dk.

Retshjælpsforsikring
Forsikringen dækker de sagsomkostninger, som en klub har, hvis det er nødvendigt at føre en retssag om forhold, der stammer
fra udøvelse af klubbens arbejde.
Læs om vilkår og skadesanmeldelse på www.idraettensforsikringer.dk.
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Hold regnskab________

Dato

Ansvarlige:__________________________

Postering

+/-

Balance

Alle hold har pligt til at føre regnskab over holdkassen, og skal fremvises på anmodning fra af OIK’s bestyrelse.
Ved sæson afslutning medio juni, opgøres holdkassen og fordeles således:
Mindste kassebeholdning 2000kr, rest beholdning fordeles procentvis afhængende af blivende og oprykket spiller.
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