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Velkommen til klubben
Vi er glade for, at du har valgt Vejle Boldklub som din klub, og ser frem til at lære dig at
kende. Vejle Boldklub er en klub med en lang og stolt tradition, som alle i og omkring klubben
værner om. Det er vigtigt for os, at alle vores medlemmer kender, og opfører sig i henhold til
klubbens værdisæt:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Ansvarlighed
Vi udviser ansvarlighed overfor interne og eksterne faciliteter
Glæde
Vi jubler og fejrer vores succeser - store som små
Passion
Vi fortæller med stolthed i stemmen, at vi kommer fra VB
Respekt
Vi udviser respekt for hinanden, modstandere, dommere og klubbens værdier
Vilje
Vi giver aldrig nogensinde op
Vindermentalitet
Vi går ind til alle opgaver med det formål at vinde

Adgangskort til stadion
Alle medlemmer får et adgangskort til VB’s hjemmekampe på Vejle Stadion. Hvis du ikke har
et kort, kan du kontakte din holdleder.
Indmeldelse
www.vejleboldklub.dk/medlemmer/ind-og-udmeldelse/
Så snart du er officielt indmeldt i VB, og spillerlicensen er overdraget, fremsendes log-in til
DBU KampKlar.
DBU/Kampklar
KampKlar er vores vigtigste redskab, hvor alle træningssessioner, kampe, stævner, møder mv.
fremgår – så hold dig opdateret dagligt. Hvis du ikke kender til KampKlar allerede, kontakter I
jeres holdleder– så skal han/hun nok guide jer igennem.
Til alle kampe, stævner mv. skal du melde dig til rådighed via KampKlar, og når tiden nærmer
sig de respektive kampe/stævner udtager trænerteamet holdet.
Information
Information er et vigtig parameter for et godt samarbejde, og en god klubånd, og vi forsøger
også her at holde et højt niveau. Vi holder altid vores hjemmeside opdateret, således at vores
medlemmer og trænere kan holde sig orienteret ad den vej, og her finder ud alle relevante
oplysninger om klubben, seneste nyheder, kontingenter osv.
Klubbens facebook side, bruges til alt overordnet information om resultater, nyheder,
arrangementer o.lign. Derudover har langt de fleste hold deres egen lukkede facebookside,
som bruges til relevante holdinformationer. Sidst men ikke mindst udsender bestyrelsen 4
gange årligt et nyhedsbrev til alle medlemmer via mail.

Når du skal spille kamp
Oplysninger om kamp baner og omklædningsrum kan ses på infoskærmen som hænger i
entreen v. hovedindgangen til klubhuset.
Tøj
Der er er forskellige tøjordninger afhængigt af hvilket hold du skal spille på. Spørg din træner
eller holdleder til råds. Det er muligt at supplere med VB-tøj via vores Web-shop på
hjemmesiden.
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