
 

ÅRSPLAN FOR THISTED IK – TRÆNERE OG ADMINISTRATORER 

 

Dette er en årsplan for trænere/administratorer for at skabe tydelighed og åbenhed mellem Ungdomsudvalget og 

trænerne. 

Dette er en årsplan trænerne/adm. for at skabe tydelighed og åbenhed mellem UU og trænerne.  

 

Når I har underskrevet jeres kontrakt, er I blevet informeret fra klubbens side om de forpligtelser, I har i forbindelse med 

træning, spillerudvikling, honorering af jobbet osv. Derudover kommer kontakten til UU, som er en vigtig del af jeres mulighed 

for at udvikle jer som trænerteam og som kan hjælpe jer i forældrekontakten, hvis der skulle opstå uhensigtsmæssig 

kommunikation eller andre problemstillinger dukker op. 

 

Vi har derfor besluttet, at et UU-medlem er koblet på jeres hold, som en service, hvor vi lige kigger forbi til en uformel snak ved 

træningen, eller vi henvender os elektronisk, hvis vi kan se, at I er travlt optaget af jeres arbejde. Vi er ikke en kontrolinstans –

blot en hjælpende hånd.  

 

I årets løb har vi også sociale arrangementer og børnestævner. Her har vi brug for jeres hjælp til at sprede budskabet og 

sørge for forældrehjælp i jeres spillertrup i forbindelse med disse arrangementer. Det kan være hjælp til salg af lodsedler eller 

andre arrangementer i klubben. Det håber vi, at I har forståelse for.  

 

Med venlig hilsen  

Jane og Sus fra Ungdomsudvalget (UU)  



 

 

Dato/Periode Aktivitet Indhold Mødested Ansvarlig 

August uge 32-33 
 

Trænermøde (med 
sodavand evt. chips) 

Opstartsmøde med UU 
som afvikler. Dagsorden 
følger 

klublokalet JB, SK + 
bestyrelsesmedlem 

August uge 32  Opstart U9 + U11 + 
U13 

Træningen starter op for de 
ældste TIKér 

Thy hallen, 
Rolighedshallen mm  

Trænerne  

August uge 35 
 

Opstart U4-5 + U6 + U7 
+ U8 

Træningen starter op for de 
yngste TIKér 
 

Thy hallen, 
Rolighedshallen mm 

Trænerne 
 

September 
ULTIMO sep.  

Forældremøder - 
trænerne og evt UU 
deltager 

 Klublokalet (lokalet 
skal bookes til mødet) 

Trænerne 
 

Efterår 
 

Børnestævne 
 

Børnestævne i Thyhallen, 
kage, opstilling af stole 
oprydning mm 

Hal A + B JB, SK + trænerne der 
skal deltage samt 
forældre på holdene. 
(udgår i år 2021 pga. 
ombygning af 
thyhallen) 

Oktober 
 

Hvordan går det, 
opfølgning på 
træningsstart 

UU kommer og høre 
hvordan det går  

Træning stedet 
 

JB, SK 

Efterår Pizza aften med MTH Spise pizza inden MTH-
kamp eller lign 

Thyhallen  JB, SK 
U11 piger stiller med 4 
forældre til at hjælpe 
 

November 
MEDIO 

TRÆNERSAMTALER Forventninger, 
udfordringer, ønsker, 
godtgørelse og diverse 

Klublokalet JB, SK 

November / 
december  

Juleafslutning for de 
små med pakkespil 
eller lign. U4-U9 

Hyggedag med mulighed 
for at se sine 
klubkammerater, evt. med 

Evt. TFC´s lokalet, Hal 
C, Cafeteriet 

JB, SK  
U8 piger stiller med 4 
forældre til at hjælpe 



saftevand, pebernødder, 
julemand med slikposer. 
Samlet pris 25 kr. 

 

December 27/12-
29/12 2121 

THY CUP Thy cup  Haller i Thy  Thy cup udvalg 

Februar uge 8 
2022 

TRÆNERSAMTALER Forventninger, 
udfordringer, ønsker, 
godtgørelse, trænerkabale 
til ny sæson 

Klublokalet JB, SK 
 

Februar  Trænerfest 
 

Trænerfest, underholdning 
fra trænerteams 

Klublokalet ?? 

Forår 
 

Børnestævne Børnestævne i Thyhallen, 
kage, opstilling af stole 
oprydning mm. 
Medaljeoverrækkelse 

Hal A + B JB, SK + trænerne der 
skal deltage samt 
forældre på holdene.  
U7 piger stiller med 4 
forældre til at hjælpe 

 

?? Lotteri 2 gange om året 
Nøgler i november 
MTH-chancen 

  JB, SK + alle trænere 
U9 piger, U8 drenge 
og U9 drenge stiller 
med 1 forældre hver 
årgang til at hjælpe 

 

April  SÆSONAFSLUTNING Sæsonafslutning med 
hyldest af klubbens 
medlemmer. 
Velkomst ved UU + 
bestyrelsesmedlem  

- årets gang 
- medlemmer hyldes 

(præmier -evt. 
overrækkes af Thy 
Mors spillere. 

- træner hyldes 

Thyhallen hal A + 
forhallen  

JB, SK, Alle trænere 
U4+5, U6 stiller med 2 
forældre fra hver 
årgang til at hjælpe 
 



- spisning (frokost) 

April 
 

Tur til Fårup 
Sommerland U11 + 
U13 

Hyggetur som afslutning på 
sæsonen 

 JB, SK, Trænerne på 
de enkelte hold 
U13 piger og U13 
drenge stiller med 4 
forældre fra hver 
gruppe til at hjælpe 
både inden turen og på 
selve dagen 
 

 


