Retningslinier, Udenlandsture i Mejrup-fodbold
Som et led i at forstærke fastholdelsen af vore ungdomsspillere, vil vi introducere muligheden for deltagelse i et
internationalt stævne i Danmark eller udlandet. Planlægningen af turen, skal udføres af et udvalg sammensat af
forældre, trænere og spillere. Mejrup Fodbold’s bestyrelse og Ungdomsudvalg, lægger stor vægt på en høj grad af
selvbestemmelse, så udvalget selv er ansvarlig for at forme og planlægge turen.
I dette dokument har Bestyrelse og Ungdomsudvalg beskrevet rammerne for dette arbejde:
1) På hvilket niveau skal holdene tilmeldes?
Der skal være plads til alle spillere, uanset niveau. Det er trænerne der suverænt bestemmer hvilket niveau
holdene tilmeldes.
2) Hvilke årgange kan deltage?
Pige og drenge årgangene fra og med U14 og optil U19.
3) Hvornår kan de deltage?
Hvert andet år, første gang i efteråret 2013. Det er op til udvalget at fastlægge om det skal være efterår
eller forårssæsonen.
4) Hvor kan turen gå hen?
Der er et rimeligt udvalg af stævner fordelt i Skandinavien og resten af Europa. Det er op til udvalget om
der vælges en total leverandør eller om turen arrangeres helt af holdet selv.
Der er naturligvis økonomien der sætter grænsen for hvor til turen kan gå.
5) Hvordan kander indsamles midler til turen?
- Det vil være op til tur-udvalget at arrangere aktiviteter der kan indsamle midler til turen.
- Der vil være mulighed for at søge Mejrup Fodbold’s Grill fond samt DBU’s pulje (dog kun hvert 5. år).
- Sponsorater fra private fordeles ligeligt mellem de deltagene hold. Det er op til tur-udvalget at fordele
arbejdsbyrden ligeligt mellem holdene!
6) Skal der være egenbetaling?
- Ved tilmelding betales minimum 800 kr i egenbetaling herefter, afhænger det samlede beløb af
indsamlede midler.
- Medrejsende forældre skal selv betale.
- Trænere og holdledere holdes omkostningsfrie (2 pr hold).
7) Yder Mejrup Fodbold et tilskud til turen?
Til dækning af rejseomkostninger for træner-ledere, yder klubben et tilskud på max 5000 kr./hold, max
25.000 kr. i alt årligt, mod at spillere og forældre hjælper til i klubben i årets løb. Det være sig; assistere på
microfodbold skole, ved stævner, servering, byfest, pigeraketten, modeshow osv.
8) Hvordan må der indsamles midler?
Det er helt op til udvalget hvordan der indsamles midler til turen. Dog må aktiviteter ikke
kollidere/konkurrere med MGU og Mejrup Fodbold’s indsamling af midler iøvrigt. Indsamlings aktiviteter
skal indgå i budgetoplæg. (se punkt 9)
9) Hvordan kommer vi i gang?
Ungdomsudvalg indkalder til orienteringsmøde for forældre og spillere Der sammensættes et tur-udvalg
bestående af minimum 1 forældre fra hver årgang.
Tur-udvalget starter med udarbejdelse af budgetoplæg for realisering af turen, dette skal godkendes af
Ungdomsudvalget.
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