
 
 

SIF Fodbold, et fælles, udfordrende og attraktivt fodboldmiljø. 
 

  

VI VIL KORT INFORMERE OM VORES FODBOLDKLUB… 
 

SPØRGSMÅL? – KONTAKT KLUBBEN: 
Administrationschef – e-mail: administration@sif-fodbold.dk.  
 
KLUBBEN: 
Snekkersten Idrætsforenings fodboldafdeling fylder 70 i år (2017), men er stadig i kraftig vækst. Vi er nu omkring 750 
medlemmer som fordeler sig på alle aldre og årgange. De yngste er 4-5 år og de ældste er over 70 år. Vi har også Fodbold Fitness 
og fodbold for handicappede fra 16 år og ældre (Special Olympic/Parasport Danmark). 
Vi har en flot og stor idrætshal i Snekkersten Idrætscenter, som udover gode idrætsfaciliteter har et mindre træningscenter med 
diverse maskiner. Tilsammen danner det rammen om et sprudlende liv, et godt sammenhold og et sundt miljø, både i 
fodboldklubben og i lokalområdet. 
 
KLUBBENS HJEMSTED: 
Klubbens hjemsted er Snekkersten Idrætscenter, Agnetevej 1, 3070 Snekkersten, hvor der er græsbaner, kunstgræsbane, 
grusbane samt idrætshal til rådighed. Dertil hører gode omklædnings- og badefaciliteter. Herudover har anlægget en café i 
tilknytning til en fantastisk terrasse med udsyn bl.a. over vores opvisningsbane. 
 
KONTAKPERSONER I FODBOLDAFDELINGEN: 
Find kontakter oplysninger, på vores hjemmeside (Tryk her for direkte link) 
 
Alle der har lyst til at spille fodbold er meget velkomne i klubben. Har du lyst til at prøve, møder du op til træning. Når du har 
spillet 4-5 træninger og fundet ud af, om det er noget for dig, så melder du dig ind i klubben. Indmeldelse sker via vores 
hjemmeside hvor der samtidig skal betales det første kontingent. (Tryk her for direkte link) 
 
ÅRLIG KONTIGENT: 
Se alle priserne på vores hjemmeside (Tryk her for direkte link) 
 
Kontingentet opkræves normalt af 2 gange, i starten af februar og starten af august.  Spørgsmål og indgåelse af eventuelle 
aftaler vedrørende indbetaling af kontingent, kan rettes til vores kasserer. (Find nuværende kasserer, tryk her) 
 
”Det anbefales, at man hurtigst muligt tilmelder kontingent opkrævningen til PBS” 
Ved manglende kontingent betaling rykkes der - tillagt gebyr for 1. rykker på kr. 25. Evt. 2.rykker tillægges gebyr på 50 kr. 
Betales kontingentet ikke efter 2. rykker udelukkes spilleren fra træning og kampe, ligesom evt. spillercertifikat tilbageholdes 
indtil betaling er registreret.   
 
I SNEKKERSTEN IF – FODBOLD TILBYDER VI: 
Kun med en stor frivillig, dygtig og arbejdsom træner- og lederstab i klubben, kan vi udvikle vore medlemmer, som 
fodboldspillere og hermed også som personer. Vi arbejder løbende på at uddanne og dygtiggøre vores trænere/ledere, samt på 
at skabe de bedst mulige forhold, for trænere/ledere, samt deres respektive hold. 
Klubben stiller alle nødvendige materialer/rekvisitter til rådighed for holdene/spillerne, herunder spillertøj til kampe 
Vask af spilletøj og transport til udekampe, går som hovedregel på skift mellem forældrene til børne- og ungdomsholdenes 
spillere. 
 
Vi har hold både i børne-, ungdoms-, og seniorrækker   i DBU Sjællands og DGI’s turneringer sommer og vinter – inden- og 
udendørs.  Vi tilstræber at tilmelde holdene i rækker, så de matcher vores modstandere, og dermed får jævnbyrdige kampe. Ud 
over kampe ca.  en gang om ugen tilbyder vi 
 

 Træning 2-3 gange om ugen (afhængig af alder og niveau). 
 Stævner ca. 1-2 gange årligt. 
 Fodboldskoler (børn og ungdom). 
 Fodboldture/stævner i ind- og udland. 
 Kronborg Cup (børn og ungdom). 
 Jule Five á Side. 
 Gode tilbud på køb af træningstøj m.v. i vores webshop (find den via vores hjemmeside www. sif-fodbold.dk). 
 Hold- og afslutningsfester. 
 Spiller- og forældremøder. 
 Fest for trænere/ledere og aktive forældre m.v. 

 

mailto:administration@sif-fodbold.dk
http://www.sif-fodbold.dk/klubben-kontakt-os/
http://www.sif-fodbold.dk/diverse/ind-udmeldelse/
http://www.sif-fodbold.dk/diverse/ind-udmeldelse/
http://www.sif-fodbold.dk/traener-info/find-sif-traener-leder/bestyrelsen/


 
 

SIF Fodbold, et fælles, udfordrende og attraktivt fodboldmiljø. 
 

TRÆNERE OG TRÆNINGSTIDER: 
Kontaktperson-oplysninger på vores trænere/ledere, samt træningsdage/-tidspunkter for de enkelte hold/årgange, kan ses på 
vores hjemmeside  www.sif-fodbold.dk, i menuen (Fodbold & Klubben/Kontakt os) og på opslag i klubben. 
 
FRIVILLIG I KLUBBEN: 
En så stor fodboldklub som Snekkersten IF-fodbold med ca. 750 medlemmer og omkring 50 fodboldhold har altid brug for 
frivillige til at hjælpe, både til træning og kampe, men også ved alle de sociale arrangementer vi står for i løbet af et fodbold år. 
 
Har du lyst til at give en hånd med så kontakt vores administrationschef - via mail administration@sif-fodbold.dk. så finder vi på 
noget, som passer lige til dig. Eller se ledige jobs på vores hjemmeside (Tryk her for direkte link) 
 
Du kan også møde op på vores Klubkontor på torsdage mellem kl. 17:00 og 19:00 - Klubkontoret ligger på 1. sal i hallen.  
 
 
 
 
 

 
Adresse: Agnetevej 1 – 3070 Snekkersten 
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