
  

Side 1 

 

 

Kære nye medlem 

 

 

Vi er glade for at byde dig velkommen i Viby IF Basketball. I dette brev har vi samlet nogle praktiske infor-

mationer omkring klubben, samt hvilke forventninger vi har til vores medlemmer.  

Indmelding: 

De to første uge, du spiller i klubben, betragter vi som en prøveperiode. I prøveperioden kan du træne med 

uden at være medlem af klubben. Så snart prøveperioden er udløbet, skal du melde dig ind i klubben via 

vores klub modul www.vibybasket.klub-modul.dk 

 

Priserne på kontingent finder du på vores hjemmeside www.vibybasket.dk  

 

Træningstider og træningssteder: 

Vi træner på forskellige skoler i lokalområdet. På vores hjemmeside www.vibybasket.dk kan du se de for-

skellige træningstider, samt i hvilken hal/skole de forskellige hold træner. 

 

Afbud til træning: 

For at alle får mest muligt ud af træningen, vil vi gerne opfordre til, at du melder afbud, hvis du er forhin-

dret i at møde op til træning. Alle afbud bedes meddelt de respektive trænere, så tidligt som muligt, såle-

des at træneren har mulighed for at tilrette træningen bedst muligt med de fremmødte spillere.  

 

Informationer fra trænerne og klubben: 

En del af informationen fra klubben og trænerne foregår via Klub Modul med en besked til din mailboks. 

Flere af holdene har også oprettet en lukket Facebook gruppe, hvorfra kommunikationen foregår. 

Tal med din træner om hvilken informationskilde dit hold primært anvender, så du evt. kan blive tilmeldt 

den aktuelle Facebook gruppe. 

Kampe, stævner og sociale arrangementer: 

Vi har en ambition om at give vores medlemmer oplevelser for livet gennem træning, turneringer, stævner, 

sociale arrangementer og godt kammeratskab. Alle vores hold bliver tilmeldt en turnering, som strækker sig 

fra efteråret frem til efterfølgende forår (ca. ultimo september til april). Udover turneringen bestræber vi 

os på, at holdene som min. deltager i et stævne pr. sæson. Flere hold deltager i flere stævner i løbet af en 

sæson. Deltagergebyret for stævnerne betales af de enkelte medlemmer. Viby Basketball betaler turne-

ringsgebyret for de enkelte hold. 

 

Ud over turneringer og stævner afholder vi flere sociale arrangementer for medlemmerne så som basket 

night, juleafslutning, sommerfest samt fælles salg af skrabelodder (juleskrabelodder el.). Arrangementerne 

vil blive annonceret på vores Facebook side, vores hjemmeside samt på Klub Modul.  

 

 

 



  

Side 2 

 

Vi løfter i flok! 

 

 

 

Vigtige indtægter for klubben: 

Det er en forudsætning for at drive en frivillig forening, at alle giver en hånd med. Små som store opgaver 

skal løses gennem sæsonen. Vi har derfor en forventning om, at alle forældre bakker op om de aktiviteter, 

der måtte komme igennem sæsonen.  

For at skaffe penge til klubben har vi indgået flere sponsortiltag, som kræver forældrehjælp (over 18 år) 

bl.a.: 

- Salg af pølser m.m. ved AGF’s hjemmekampe på Ceres Park, Aarhus 

- Opgaver i forbindelse med Aarhus City Halvmaraton 

- Salg af skrabelodder (juleskrabelodder el.) (børnene sælger i grupper med hjælp fra 1 voksen pr. 

gruppe). 

 

Hvert hold vil i løbet af sæsonen blive bedt om at stille et antal personer (forældre) til rådighed til bestemte 

aktiviteter. Hvis vi alle løfter i flok, er det kun et par gange om året, og vi har brug for din hjælp. Indtæg-

terne for ovenstående opgaver, er vigtige for klubben.  

Kørsel, tøjvask m.m.: 

Det er nødvendigt, at du som forældre bidrager med kørsel til kampe, tøjvask samt hvad der ellers er af op-

gaver på de forskellige hold.  

 

Opgaver for spillerne: 

Når vi spiller turneringer og afvikler stævner på hjemmebane, er det klubbens opgave at booke dommere til 

kampene samt at bemande dommerbordet. Til bemanding af dommerbordet forventer vi, at klubbens spil-

lere på skift hjælper til. Hvert hold (fra U11 og op) bliver på skift bedt om at stille med et antal personer til 

bemanding af dommerbord.  

 

Klubtøj og andet basketballudstyr: 

Klubben stiller spillertøj til rådighed til kampene, men hvis du ønsker at købe dit personlige basketballtøj i 

klubbens farver m/logo, kan det bestilles hos www.sportsmate.com. Som medlem i klubben får du 10 % 

rabat hos Sportsmate på ikke nedsatte varer, og klubben optjener bonus. Skriv ”Viby Basketball” i bemærk-

ningsfeltet, når du handler. Sportsmate er også landets førende leverandør af øvrigt basketballudstyr, 

bolde, sko m.m. 

 

Spørgsmål: 

Har du nogle spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte din træner. 

 

Vi er glade for, at du har valgt at spille basketball i Viby IF Basketball og glæder os til samarbejdet. 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 


