Velkommen til Øens Hold i Ringe Boldklub
Så er vi klar til det, som hele stævnet handler om: Kærligheden til Fodbold!
Vi har en masse frivillige hænder i gang under stævnet, og vi håber på at få skabt
gode rammer for jeres spillere, så de nyder stævnet.
Skulle der ske kiksere undervejs, så kontakt os. I er altid velkomne på
Stævnekontoret i Klubhuset, og der er stort set nogen i køkkenet på Nordagerskolen
hele tiden. I kan kende os fra stævnets Styregruppe på, at vi har ”Stævnetøj” på
(se evt. ”Hvem er Hvem oversigten”).
Vi har lavet denne mappe, så I har samling på de praktiske oplysninger.
Mappen indeholder:

Velkommen til Øens Hold Cup stævne
Praktiske oplysninger
Hvem er Hvem – Kontakt mobilnumre
Hvor ligger hvad – kort over området
Omklædningsrum og parkering under stævnet
Kampe – regler – resultater mm.
Baneplacering – Hvor ligger banerne
Spisetider og Svømmehalstider
Ordensregler på Nordagerskolen
Evalueringsskema
Kort over vejen til Lægevagten
For at komme godt i gang, holder vi et ”Velkommen / Evalueringsmøde” for trænere
og/eller holdledere i centralrummet ved Køkkenet på Nordagerskolen.
Ringe Boldklub er vært med en øl/vand – et glas vin til træner og holdleder,
og der er mødepligt, så alle klubber/hold er repræsenteret:

Velkommen/Evalueringsmøde er kl. 22:00
Så endnu en gang VELKOMMEN TIL
….og lad os så få spillet noget fodbold ☺
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Praktiske oplysninger:
Stævneadministration:

Placeret i Ringe Boldklubs Klubhus.
Henvend jer der inden 1. kamp fredag.

NB: Husk direkte nummer 71 78 27 28 til Stævnekontor / Nattevagt
Lægevagt region Syddanmark:

Tlf: 70 11 07 07
NB: Kun konsultation efter telefonisk aftale.
Konsultation foregår på Sygehus Ringe – se kort bagerst i mappe.

Taxa i Ringe:

Alex’s Taxi
Mettes Taxi
Palles Taxi

Skadestue:

Sygehus Svendborg, Valdemarsgade 53, 5700 Svendborg

Tlf: 62 66 12 02
Tlf: 62 62 20 60
Tlf: 62 62 28 15

Ringe Boldklub har Falck-abonnement. Dette dækker kørsel af skadede spillere fra
fodboldbanerne til skadestuen, umiddelbart efter skaden er sket. Kontakt
stævneadministrationen. Efter banerne er forladt, når kampe er færdige, dækker
dette abonnement ikke mere, og man er selv ansvarlig for transport til skadestue.

Nogle få men vigtige regler:
Gennemgå ordensreglementet for Skolen med jeres spillere.
Det hænger på døren til jeres klasseværelse
•
•

•

•
•
•

Der skal være ro kl. 22:30 på Nordagerskolen. Eventuelt ”snakkelystne”
forældre henvises til centralrummet, så de ikke forstyrrer andre sovende hold.
Ingen adgang med fodboldstøvler på indenfor. Støvler tages altid af udenfor,
inden man går ind i omklædningsrum, ind i Klubhus eller ind på
Nordagerskolen.
DER MÅ KUN VASKES STØVLER VED INDGANGEN TIL OMKLÆDNINGSRUM 6-8
I MIDTFYNS FRITIDSCENTER. Der må ikke medbringes beskidte støvler til
Nordagerskolen. De skal være vasket efter kampene.
Rygning må udelukkende foregå udendørs.
Spillernes opførsel er jeres ansvar.
Hyg jer og ha’ det sjovt – og hjælp os alle til et godt stævne.

Husk at udfylde 100% ajourført liste over alle som overnatter
Husk at udfylde overnatningslister på www.ringeboldklub.dk, også med navne på
trænere, holdledere og evt. forældre. Det er et krav fra brandmyndighederne.

Velkomst og evalueringsmøde fredag aften kl. 22:00
Hvis noget er galt / bliver gjort forkert, handler det om at rette fejlen hurtigst muligt.
Derfor vil vi gerne se alle trænere/holdledere til et fælles møde i Centralrummet ved
skolekøkkenet på Nordagerskolen. Vi er vært med en øl/vand eller et glas vin til
trænere/holdledere, så mød op! Der er faktisk mødepligt ☺
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Resultatformidling:
Det er et træningsstævne, så vi har ikke så meget fokus på resultaterne. Alle
resultater bliver lagt på www.ringeboldklub.dk løbende, efterhånden som vi får dem
indrapporteret til stævneledelsen.

Værdiopbevaring:
Vi tilbyder, at hvert hold kan indlevere værdier i en taske eller pose til
Stævnekontoret i Ringe Boldklubs Klubhus. NB: EFTERLAD IKKE VÆRDIER I
OMKLÆDNINGSRUMMENE ELLER I KLASSELOKALERNE PÅ NORDAGERSKOLEN.

Tøjvask:
Vi tilbyder tøjvask og tørretumbling af jeres spilledragter eksklusiv træningstøj.
Vask af et sæt spilledragter koster kr. 130,- Tøjet vil blive afleveret i en samlet sort
sæk for egen sortering. Beskidte strømper med vrangen ud ad vil ikke blive vendt
hverken før eller efter vask. Henvend jer til gangvagten / nattevagten for tøjvask.

Træner/holdleder og forældre bademuligheder:
Spillere tager bad i omklædningsrum i forbindelse med kampe. For voksne kan der
afhentes nøgle i køkkenet lørdag og søndag morgen, eller lørdag aften, så der kan
bades i omklædningsrum ved gymnastiksalen på Nordagerskolen. Spillere bader IKKE
på skolen, da jeres bademuligheder så vil være beskidte i løbet af no time.

Kiosk / Indkøbsmuligheder:
Både i Klubhuset samt på Nordagerskolen er der indkøbsmuligheder.

Isposer / Lægetasker:
Der kan hentes isposer til skadede spillere på Stævnekontoret samt i køkkenet på
Nordagerskolen. Begge steder vil der også være en lægetaske.

Trådløst Netværk:
Der er trådløst netværk i Ringe Boldklubs Klubhus og et godt stykke ud over område
med baner. Nettet hedder RingeBoldklub og password er: rb27rb27
På Nordagerskolen er der også trådløst. Vælg netværket der hedder ”Pi” De bruger
en webbaseret adgangskontrol fra Aruba. Når Aruba log on siden åbnes i din browser,
skal logges på med følgende:
Bruger: anax0127
Password: 222222

Har du spørgsmål – er der noget vi har glemt?
Så kontakt endelig Stævnekontoret i Klubhuset. Ring på 71 78 27 28 (når stævnet er i
gang – og op til stævnet ring 22 33 35 32)

Klubhus / Stævnelederkontor:
Efter ankomst og inden 1. kamp
SKAL I henvende jer på
Stævnekontoret:
(Det er for at vi skal
være sikre på, at
alle er kommet ☺ )

INDGANG STÆVNEKONTOR
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HVEM ER HVEM – ANSVARSOMRÅDER OG KONTAKT
Bestyrelse RB27

Jannie Olsen
30 63 30 67

Jens Peder Thygesen
30 28 38 15

Indkvartering:

Kim Duvander
20 93 80 00

Stævnekontor:

Jakob Jørgensen Jørn Gregersen
40 11 14 05
40 40 98 75

Otto Knudsen
22 86 10 41

Niels Pedersen
23 46 55 62

Nattevagter:

Har du brug for at få fat i Nattevagten, så ring på vores 24/7
stævnetelefon som er overgivet til Nattevagterne fra ca. 22:30 til 06:00
og i det øvrige tidsrum befinder sig i køkkenet.

24/7 bemandet Stævnetelefon:

71 78 27 28
4

Her kan man se, i hvilket område baner ligger mm:

Omklædning 2-3
Omklædning 4-9

NEMMESTE VEJ TIL BANERNE ER OP AD DEGNEMARKEN OG OVER
STADION:

HVOR LIGGER HVAD – Kort over området:
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Ovenover kan I se, hvor de forskellige ting ligger i området.
Ankomst til Nordagerskolen:
Husk: Kr. 200,- til depositum ved check in. Kontant eller mobilepay
Ved ankomst er der indgang til skolen som markeret på kortet.
Er der ikke lige nogen inden for døren, så vent et øjeblik, så kommer
Jakob eller en af hans hjælpere. Ellers ring til
Jakob på: 40 11 14 05
NB: Bemærk at der er Standsning Forbudt på
Rolighedsvej foran skolen. Parkering skal foregå
på parkeringspladsen vest for skolen eller oppe
ved Boldklubben. Det er også et spørgsmål om
spillernes sikkerhed, at der ikke er nogen, som
løber ud mellem parkerede biler og ud foran en
bil! Som det fremgår af kort mm., er der også så
kort til alt, at I ikke behøver bilerne i nærheden,
for at køre til det hele ☺ .
SE SÆRSKILT KORT MED PARKERING I OMRÅDET
Standsning forbudt
foran Nordagerskolen.

Omklædningsrum
Al spilleromklædning foregår i omklædningsrum ved Midtfyns
Fritidscenter. I bliver tildelt et fast omklædningsrum, som I er i under
hele stævnet, men I deler det også med andre, så lad ikke værdier
ligge. Der bliver kun foretaget overfladisk rengøring én gang om
dagen, så hjælp med at støvlerne tages af og vaskes ved indgangen til
omklædningsrummene 4-9
Omklædningsrummene fra 2 - 9 er fordelt som følger:
Omklædning 2: CIK Christianshavn – Aalborg Chang
Omklædning 3: Haslev FC – Hørsholm-Usserød
Omklædning 4: Ringe Happel – Ringe Lasse
Omklædning 5: Skanör Falsterbo
Omklædning 6: Stensballe - Ølstykke
Omklædning 7: Lystrup IF – Ry Fodbold
Omklædning 8: Hobro IK - Alsønderup
Omklædning 9: FA2000 - Marienlyst
Indgang til Omklædning 2-3:

Indgang til omklædning 4-9:
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PARKERING UNDER STÆVNET:

Parkeringspladser i området:
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Kampe – program – regler mm:
Kampprogrammet styres under stævnet via denne hjemmeside:
www.ringeboldklub.dk Den bliver løbende opdateret med resultater samt eventuelle baneflytninger
eller bytte af modstandere etc. Inde på hjemmesiden er der sat grafik med klub farven på spilletrøje.
Hvis jeres normale trøjefarve er skiftet til denne figur:
betyder det, at I møder nogen med samme
farve trøjer, og at det er jer, der skal have overtræk på eller spille i jeres 2. trøjer
Tag overtrækstrøjer med, selvom I ikke umiddelbart er markeret til at skulle skifte. Spilleplanen kan
blive ombrudt i sidste øjeblik, så I pludselig får brug for at kunne have overtræk på.
Afvikling

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Spilletid: 2 x 20 minutter + straffesparkskonkurrence.
Ingen lodtrækning om bane. Det hold, der står først på spilleplanen, starter ALTID.
Målspark: SKAL udføres som spark. Bolden er først i spil, når den er ude af målfeltet. Alle
modspillere SKAL være uden for feltet.
Målmanden må IKKE samle tilbagelægninger op med hænderne.
Hjørnespark: MÅ tages fra valgfrit punkt mellem målfeltet og sidelinjen.
Frispark: Kun direkte frispark. Modspillere skal være mindst 7 meter væk.
Der spilles IKKE med offside.
Udskiftninger: Må ske flyvende. Udskiftninger skal ske fra sidelinjen, hvor udskiftningsspillerne
står.
Advarsel: 5 minutters udvisning. Holdet må sætte en anden spiller ind.
Udvisning: Spilleren udvises resten af kampen. Der må sættes en anden spiller ind i stedet for.
Kamplederen sikrer sig spillerens navn og indberetter ham til stævneledelsen, der fastsætter evt.
karantæne.
Hvis et hold kommer foran med tre mål, må modstanderen sætte en ekstra spiller ind (skal ud
igen ved reducering). Er et hold bagud med seks mål, må der sættes to ekstra spillere ind osv.
Bemærk, det er frivilligt, om man vil benytte sig af denne mulighed.
Alle straffespark tages i den ende af banen, som ligger tættest på Ringe Boldklubs klubhus.
Saml dit hold i en gruppe lige uden for straffesparksfeltet. Tæl om I er færre spillere end
modstanderen, så du er forberedt på at udpege spillere som skal sparke 2 gange. Hvis det viser
sig, at straffesparkene forsinker afviklingen, vil vi evt. se os nødsaget til at afkorte spilletiden.
Det hold, som er nævnt først i spilleplanen, stiller op på banehalvdelen tættest på Ringe Boldklubs
Klubhus, og giver bolden op. Dette hold sparker også første spark i straffesparkskonkurrencen.
'Udehold' skifter trøjefarve, hvis modstander har samme farve.

NOTE FRA STÆVNELEDELSEN VEDR. STRAFFESPARKSKONKURRENCER:
Det er vigtigt, at alle hjælper til med at holde tidsplanen. Derfor: Alle straffespark tages i den ende af
banen, som ligger tættest på Ringe Boldklubs klubhus. Saml dit hold i en gruppe lige uden for
straffesparksfeltet. Tæl om I er færre spillere end modstanderen, så du er forberedt på at udpege
spillere som skal sparke 2 gange. Hvis det viser sig, at straffesparkene forsinker afviklingen, vil vi evt.
se os nødsaget til at afkorte spilletiden. Det hold, som er nævnt først i spilleplanen, stiller op på
banehalvdelen tættest på Ringe Boldklubs Klubhus, og giver bolden op. Dette hold sparker også
første spark i straffesparkskonkurrencen. ”Udehold” skifter trøjefarve, hvis modstander har samme
farve.
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BANEPLACERING:
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Spisetider - …og Svømmehalstider U10 i Ringe
I centralrummet på Nordagerskolen er der ikke så meget plads, som vi godt kunne
ønske os, så derfor liver vi nødt til at dele jer op som følger.
BEMÆRK: Hold bliver checket ind ved indgangen, så ankom holdvis og med en
træner/holdleder.
…og så henstiller vi kraftigt til, at I overholder tiderne, og ikke ”bliver hængende”
længere end nødvendigt ☺ :

Spisetider for hvert hold fremgår af hvert enkelt holds
kampoversigt på: www.ringeboldklub.dk

Angående jeres tur i Svømmehallen, så husk at præmisserne er følgende:
HUSK: DER SKAL VÆRE MINIMUM ÉN VOKSEN LEDER PR. HOLD MED INDE I
SVØMMEHALLEN, TIL AT HJÆLPE LIDT MED AT STYRE EGNE DRENGE. VEDKOMMENDE
BEHØVER IKKE GÅ MED I VANDET, MEN KAN FÅ SKO-OVERTRÆK OG DERMED
ADGANG.

…og da omklædning er meget trangt anbefales det,
at hver dreng har en taske/pose med til at lægge sit
tøj i, så det ikke bliver væk!
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ORDENS REGLER PÅ NORDAGERSKOLEN UNDER ØENS HOLD:
Ro i klasseværelser og på gangene kl. 22:30. Nogle hold skal tidligt op, så
vis hensyn. Hyggesnakkende forældre, træner/holdledere henvises til
centralrummet ved skolekøkkenet.
Brug ikke smartboard-tavler i klassen. Vi har tidligere erfaret, at det har
kostet efterfølgende teknikerbesøg. Sker dette i jeres lokale, vil
regningen for dette blive fremsendt til jeres klub.
Pas godt på ”klassens ting” i klasselokalet. Tag en snak med drengene
om, at de/I er gæster hos en skoleklasse, som har nogle ting liggende i
klassen (det er ikke muligt at rydde alt væk inden besøget).
Klassens ting er ikke legetøj til fri afbenyttelse, hvilket bedes
respekteret.
Støvlevask er forbudt på Nordagerskolen. Vask af støvler i håndvaske på
skolen medfører at håndvaskene stopper til. Der er støvlevask ved
indgangen til omklædning 4-9 (oppe på boldbanerne).
Rygning forbudt på Nordagerskolen Det gælder faktisk hele matriklen,
men vi dispenserer til, at der må ryges ved Hovedindgangen samt den
lille ”terrasse” ned mod søen (overfor gymnastiksalen), hvor der er
opstillet skod-samlere.
Hyg jer og ha’ det sjovt – og hjælp os alle til et godt stævne, ved at vise
hensyn overfor andre klubber og Nordagerskolen.
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Evaluering af U11 Øens Hold Cup i Ringe 29-30-31 marts 2019
Arrangør Øens Hold/Ringe Boldklub
Vi ønsker til stadighed at udvikle vor afvikling af Øens hold stævner i Ringe Boldklub, og har
derfor brug for dine kommentarer omkring de efterfølgende punkter. I er 100% frit stillede med
hensyn til hvad og hvordan og hvor meget I ønsker at udtrykke jer. Under hvert punkt har vi
sat nogle stikord, som I evt. kan anvende som inspiration.
På forhånd tak for jeres tilbagemelding.
Mvh
Carsten Lindholm
Information:
Stikord: Fra Øens Hold, fra Ringe Boldklub. Før stævnet – under stævnet – efter stævnet.
Facebook, styring af kampprogram via hjemmeside: www.ringeboldklub.dk

Indkvartering:
Stikord: Modtagelse, klasseværelse, toiletter, faciliteter.

Bespisning:
Stikord: Mad fredag, morgenmad, frokost, aftensmad. Andre indkøbsmuligheder Klubhus og
Nordagerskolen.

Stævneafvikling:
Stikord: Faciliteter omkring baner og omklædning, banernes standard, kampledernes indsats,
afviklingen generelt.

Underholdning:
Stikord: Fjernsynsunderholdning, fodboldkampe i fjernsynet, svømmehal, forslag til
hvad vi ellers kan gøre?:

Samlet vurdering af stævnet:
Baseret på ovenstående, hvordan vurderer du så Ringe Boldklubs måde at afvikle et Øens Hold
stævne:

Dette skema mailer vi også til dig, umiddelbart efter stævnet.
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LÆGEVAGTEN REGION SYDDANMARK – Tlf: 70 11 07 07
Lægevagten har konsultation på Sygehus Fyn Ringe, Lindevej 5, Ringe

NB: Kun konsultation efter aftale pr. telefon!
Sådan finder I vej til lægevagten:
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