Velkommen i Skovbakken Basketball
Til alle nye medlemmer og spillere som overvejer at blive medlem.
Skovbakken Basketball ønsker at være en klub som forsøger at skabe sammenhold på tværs og hvor det at
være medlem også indebærer nogle basket relaterede opgaver udover at spille basketball. Disse opgaver
skal være med til at binde klubben sammen.
Du melder dig ind på klubben hjemmeside ved at oprette en profil og derefter tilmelde dig et hold. Her
betaler du samtidig kontingentet. Du kan altid blive flyttet til et andet hold hvis det skulle vise sig at være
det forkerte. Du skal selv sørge for at vedligeholde din profil med korrekt adresse, mailoplysninger,
telefonnummer og evt. nyt betalingskort.
Fremover hæves kontingentet automatisk på betalingskortet hvert halve år indtil du melder dig ud. Du
modtager en mail ca. 14 dage før betalingen gennemføres, og kan således nå at melde dig ud hvis ikke du
ønsker at spille mere.
Hjemmesiden finder du på www.skovbakkenbasket.dk :
Klubben flytter ved sæsonskiftet dig over på det relevante hold for næste sæson. Er der tvivl om hold
kontakter vi dig eller du kan kontakte medlemsregistrator. Du kan altid på din profil se hvilke hold du er
tilmeldt. Her kan du også se eventuelle andre tilmeldinger eller bestillinger i shoppen.
Du er medlem indtil du melder dig ud ved at maile til kassereren som du finder på hjemmesiden.
Som spiller, og som forældre til ungdomsspillere, forventer klubben at man deltager i de fælles opgaver
klubben har.
Det er blandt andet:






Dommerbordsopgave de dage holdet har hjemmekamp. 3 mand fra holdet, og for de yngste
forældre, sidder ved dommerbord til enten kampen inden eller efter spillerens egen kamp.
Træneren eller holdlederen fordeler disse dommerbordopgaver. Tilsvarende sidder andre ved
dommerbord til jeres kampe, så det er vigtigt disse opgaver tages seriøst.
Hjælperopgaver til klubbens Basketballfestival som er en meget vigtig del i klubben økonomi.
Alle forventes at hjælpe til i disse fire dage i påsken (onsdag-lørdag). Dels for fælleskabet og dels
for klubben. Her findes store og små opgaver. Opfordring til at melde sig kommer ud til alle i
sæsonens løb.
Oprydningsopgaven ved Bakken Bears kampe er delvist Breddeafdelingen ansvar og opgaven er
begrænset hvis holdet der har opgaven til en kamp alle møder op. De unge spilleres forældre
opfordres til at deltage. Det er naturligtvis ikke hver gang men en 3-4 kampe hen over sæsonen og
tager ca. 1 times tid.

Spillerne køber deres eget kamptøj, som bestilles på klubben hjemmeside under SHOP. Man får af klubben
tildelt et spillernummer når man bestiller tøj, så nummeret kan bruges af spilleren igennem alle
ungdomsårene. Som senior får man tildelt et nyt nummer som igen bruges igennem seniorårene.
Klubben hjemmeside indeholder informationer om kampe, resultatlinks, regler, aflysninger, træningstider
og anden nyttig information. Så den er god at følge lidt med på.
Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte træneren eller bestyrelsen.

