VLI volley
Politik for modtagelse af nye spillere
Hjemmesiden – www.vli.dk/vli-volley
Skal indeholde tydelig information om
o Kontingentsatser for alle hold samt indbetalingsdeadlines for disse
o Træningstiderne for alle hold
o Ambassadøren, herunder et foto af denne, kontaktoplysninger samt kort præsentation
Kontaktformular til Ambassadøren. Denne indeholder: navn, e-mail, emne (her skriver du ”ny
spiller”) samt en besked, hvori du skriver lidt om dig selv, niveau, hvilket hold du evt. tænker at ville
prøvetræne osv. Ambassadøren besvarer alle henvendelser efter maksimalt tre dage.
En knap på forsiden med indgang for nye spillere, linker direkte til kontaktformularen.

Køreplan for nye spillere
På hjemmesiden www.vli.dk/vli-volley findes formularen for kontakt til Ambassadøren, desuden vil der lige
over denne formular fremgå en præcis køreplan for, hvordan registrering og modtagelse af den nye spiller
foregår i VLI volley. Køreplanen er som følger:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Du udfylder formularen herunder
Ambassadøren kontakter dig indenfor tre dage
Du inviteres til prøvetræning hurtigst muligt efter kontakten
Du skal medbringe indendørs sko (ikke med sorte såler) og være iklædt sportstøj. Det er en god ide
med shorts og T-shirt, men helt op til dig selv.
Du aftaler mødetid og mødested med Ambassadøren, som tager imod dig i hallen inden din første
træning.
Du har ret til tre prøvetræninger med dit nye hold hvor træneren er til stede. Herefter evalueres
forløbet med træneren. Passer dit dennes niveau ikke med holdets, matches du med et andet hold i
VLI volley i samarbejde med Ambassadøren. Her har du så igen ret til tre prøvetræninger med dit
nye hold hvor træneren er til stede.
Efter tre prøvetræninger med dit endelige hold, skal du betale kontingent. Kontingentsatser for alle
hold samt indbetalingsdeadlines for disse findes på hjemmesiden.
Du er ALTID velkommen til at tage fat i Ambassadøren enten i hallen, på email eller på telefon/SMS,
hvis du har spørgsmål.

Ambassadøren
Er aktiv spiller i VLI volley
Er ansvarlig for alt kontakt til nye spillere via formular på hjemmesiden eller evt. telefonopkald
Har sine kontaktinformationer, foto samt kort præsentation på hjemmesiden
Ambassadøren er altid opdateret på, hvilke hold, der har kapacitet til flere spillere.
Tager imod nye spillere i hallen efter aftale og sørger for en fra det modtagende hold varmer op
med den nye spiller.
Følger op med den nye spiller efter to ganges træning.

VLI volley er forpligtet til at have en Ambassadør-vikar, såfremt Ambassadøren er forhindret i enten
at svare på henvendelser indenfor fristen eller forhindret i selv at mødes med nye spillere i hallen.
Hvis alle hold for den pågældende nye spiller er optagede, sørger Ambassadøren for kontakt til den
Welcome U klub, der geografisk set er tættest på den nye spillers adresse.

Trænerne/træningerne
Trænerne skal minimum hver måned opdatere Ambassadøren på, hvilke hold, der har kapacitet til
flere spillere.
Trænerne skal melde retur til Ambassadøren, hvis den nye spiller rykkes til et andet hold.
Alle træninger afholdes på engelsk såfremt, der er ikke-dansktalende til stede. Dog kan VLI volley
ikke pt. tilbyde træning på andre sprog end dette.

Holdet / holdrepræsentanten
Holdet modtager den nye spiller i samarbejde med Ambassadøren.
Hvert hold i VLI volley har en holdrepræsentant, denne er ansvarlig for holdets kontakt med
Bestyrelsen samt holdets tjanser (dommerforpligtelser eller sekretærtjanser for de andre hold i
klubben).
Holdrepræsentanten melder til Formanden, når den nye spiller skal begynde at betale kontingent.

Den nye spiller
Kontakter VLI volley igennem Ambassadøren på hjemmesiden.
Den nye spiller har ret til tre prøvetræninger med sit nye hold hvor træneren er til stede.
Efter senest de tre prøvetræninger tager træneren en snak/evaluering med den nye spiller, passer
dennes niveau ikke med holdet, matches den nye spiller med et andet hold i VLI volley i samarbejde
med Ambassadøren. Her har den nye spiller så igen ret til tre prøvetræninger med sit nye hold hvor
træneren er til stede.
Skal betale kontingent til VLI volley efter tre afsluttede prøvetræninger.
Indgår som spiller i klubben herefter på lige fod med alle andre på holdet, dette også med hensyn
til tjanser som enten dommere eller sekretærer til de andre hold i klubbens kampe.

Andet
Er en international klub, VLI volley har spillere af mange forskellige nationaliteter, fx kan nævnes
Italien, Tyskland, Færøerne, Grønland osv.
VLI volley har en lukket Facebook gruppe, som udelukkende inkluderer kontingentsbetalende
medlemmer fra indeværende sæson, forrige sæson og passive medlemmer. Her opslås events,
fester, kommende kampe, live opdateringer fra kampe samt kampreferater.
VLI volley har en åben Facebook side. Den er åben for alle og administreres af Bestyrelsen. Her
opslås fx kommende kampe samt kampreferater.

