Generelt
-

Talentkælderen er åben fra 14.00-19.00

-

Møder minimum 30 min. før træning (dispensation gives hvis man har
sent fri fra skole)

-

Giv hånd til alle trænere/ledere når man ankommer i kælderen

-

Medier/sociale medie (se vejledning)

-

”Nej til racisme”:http://www.fifa.com/aboutfifa/
socialresponsibility/antiracism/

-

Fair play:http://www.dbu.dk/~/media/Files/DBU_
Broendby/fair_play/Fairplay_materialer/Sejr-for-enhver-pris_2013.pdf

- Regler for match fixing: http://www.uefa.org/MultimediaFiles/
Download/uefaorg/MatchFixPrev/02/15/40/30/2154030_DOWNLOAD.pdf

- Doping: http:// /www.daff.dk/wpcontent/uploads/2014/01/Anti_Doping_og_mig_2014.pdf

-

Der vises respekt for klubbens ting og faciliteter

-

Brøndbytøj skal bruges til udekampe og på ture

-

Ingen hovedbeklædning i kælderen, til spisning og når du har Brøndby tøj på (hue
om vinteren ok)

-

Ryd op efter dig selv (tape, affald, styrkerum, bane)

-

Sodavand KUN på kampdag (efter kamp). Det gælder både spillere og tr./ledere.

- Ingen ”porno” i kælderen (kalender/billeder osv.)

Kælderen /omklædning
- Ved brug af energidrikke/kosttilskud, som ikke forefindes i kælderen, kontakt
Michael J, fysisktræner.
- Når andre hold/spillere træner styrke i kælderen, så respekter deres træning ved
ikke at forstyrre
- Dit skab skal altid være ryddeligt og der må ikke ligge strømpetape i skabene.
- Træningstøj afleveres retvendt og i kurvene
- der må ikke klippes eller laves ændringer i trænings- og kamptøj
Fodboldstøvler vaskes rene efter træning og kamp. Støvlevask foregår KUN ved
vasken ved indgangen
Som elitespiller kan der være nogle andre krav til dig end til dine
skolekammereter/venner. De krav er med til at udvikle dig til en topspiller. Nogle af
kravene er:
-

Du møder altid op til træning/kamp udhvilet og har spist drukket vand i løbet af
dagen
Du afholder ferie i de uger, hvor sæsonen ligger stille – uger som Brøndby
Ihvor sæsonen ligger stille – uger som Brøndby IF planlægger og tidligt melder ud.
tidligt melder ud.

UDDANNELSE
Uddannelse er med til at udvikle os – også som spillere, derfor:
-

Forventes det, at alle i Masterclass er i gang med en uddannelse

-

Giver fodbold og uddannelse problemer, så tag kontakt til din
træner/uddannelseansvarlig, så vi kan få løst evt. udfordringer. Vi har
rigtig gode samarbejder med uddannelsesinstitutionerne.

Regler vedr. brug af mobil i BrMa regi er følgende,

Dette betyder fra det øjeblik spilleren træder ind i kælderen ingen mobil.

Ved træning/kamp kan dispenseres ved afspilning af musik før og efter
træning/kamp til ”fællesskabet”.

Ved transport til kamp og turnering kan dispenseres ved fælles buskørsel
til ”eget” brug.

ABSOLUT NO GO:
- Ingen rygning, snus eller alkohol i Brøndby regi
- Der må ikke spilles om penge
- Mobiltelefon bruges ikke under fælles aktiviteter og ellers kun i begrænset
omfang
- Fotografering er strengt forbudt i kælderen - undtagen ved brug til
styrketræning (video)

Kun for trænere/ledere
Positivt forbillede for spillere – trænere og ledere skal være bevidste om,
hvordan de møder spillerne. Det gælder sprog, attituder, kropssprog osv.

DERFOR:
-

Ingen alkohol i kælderen så længe at der er spillere/i ”åbningstiden”.
Som udgangspunkt ingen alkohol i bussen på ture
Ingen rygning i samvær med/foran spillerne/kælderen

