Velkomstpjece

Information til
forældre og spillere

Velkommen til A27
A27 er et samarbejde mellem de tre Amager-klubber; AB
Tårnby, Dragør Boldklub og Kastrup Boldklub.
Samarbejdet startede i november 2016 og er gældende
for spillere i årgangene U10 til U15 fra de tre klubber.
Baggrund
Tankerne bag A27 er, at unge spillere som udgangspunkt
skal spille fodbold, der hvor de bor.
Unge spillere bør ikke bruge mange timer om ugen på
transport for at spille fodbold i en klub langt fra
lokalmiljøet. Vi er af den overbevisning, at man skal
kunne få fodboldudfordringer tæt på hvor man bor, går i
skole og er sammen med sine kammerater.
Det giver tid til at passe sin skole, sit sociale liv med sine
kammerater og familie samtidig med, at man spiller
fodbold på et højt niveau.
Årgange
For årgangene U10-U12 er A27 et træningsfællesskab,
hvor der arrangeres træningskampe og deltager i
udvalgte stævner.
For årgangene U13 og U14 vil de til sommer 2018 blive
omdannet til fælles hold i DBUs turnering, mens U15
allerede har været et fælles hold i DBUs turnering siden
sommeren 2017.
I 2017 har hold fra A27 deltaget i LF-Cup i Sverige og
flere af de største cup’er i Danmark, såsom Audi Cup hos
FCK, Kia Cup i Esbjerg, samt Crowne Plaza Cup i Kastrup.
Også i fremtiden vil årgangene repræsentere A27 til cups
nationalt og i udlandet.
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Forældreinvolvering
”En stor familie” tanken er vigtig for os i A27.
Vi ser gerne, at de unge og deres familier tilbringer
meget tid i deres klub i et godt og konstruktivt
samarbejde mellem trænere, ledere og familier og at
dette samarbejde viderebringes i A27-regi.
Vi ser meget gerne at forældre og familie:
 Følger spillerne til kampe og bakker positivt op
 Bidrager ved sociale arrangementer.
 Assisterer med kørsel til kampe og stævner på
udebane.
 Giver en hånd med vask at spillerne trænings- og
kamptøj.
 Medbringer forplejning i mindre omfang til kampe
og stævner.

Det er vigtigt, at vi alle i A27 foregår med et godt
eksempel – både til træning og til kamp. Det er vigtigt, at
vi repræsenterer A27 på bedste vis over hinanden. Samt
respekterer dommere, officials samt modstandere og
deres pårørende.
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Træneransvar
Samtidigt er det vigtigt for os at pointere at de
fodboldfaglige beslutninger ligger 100% hos A27’s ledere
og trænere.
Det er 100% trænernes ansvar at planlægge,
gennemføre og lede A27- træninger og det er 100%
trænernes ansvar at udtage hold, fastlægge de taktiske
aftaler og gennemføre kampene.
Der vil arbejdes ud fra at have en balance mellem at
have så mange spillere med som muligt, så den enkelte
spiller bliver udviklet ved at spille med og mod de bedste
i den enkelte årgang. Men samtidig skal vi også sikre
resultater, så vi kan motivere vores spillere til at blive på
Amager.
Vi har kvalificerede trænere, alle med fodboldfaglige
kundskaber og der ligger grundige overvejelser bag de
beslutninger, som træffes omkring vore spillere både på
kort sigt og af mere langsigtet karakter.
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Sponsorer

Dit logo ?
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Kontakt og spørgsmål
Vores ledere og trænere har også familier og et privatliv.
Spørgsmål til dagligdagen i A27 af både social og
sportslig karakter er meget velkomne.
De bør være skriftlige og sendes til følgende mailadresse
jazisi@gmail.com, hvor henvendelserne vil blive
behandlet af styregruppen i A27.

Styregruppen for A27
Bjarne Hansen, Dragør Boldklub
Søren Karlsen, Dragør Boldklub
Jacob Simonsen, Kastrup Boldklub
Anders Nannerup, Kastrup Boldklub
Mical Ambæk, AB Tårnby
Michael Haase, AB Tårnby
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