
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

RIF Fodbolds nye 
bestyrelses medlemmer 
har allerede et indgående 
kendskab til klubben. Det 
er med stor glæde, at vi i 
dette nyhedsbrev kan 
præsentere 3 nye medlemmer 
i klubbens bestyrelse.  
 
Jens Michael Hansen 
Jens Michael har allerede haft 
mange tillidshverv i vores 
klub, og senest har han 
varetaget formandsskabet i 
RIF Support og hjulpet 
klubben med administration af 
hjemmesiden. 
 
Peer K. Rasmussen 
Ligesom Jens Michael har Peer 
en lang historik i klubben, og 
har tidligere siddet i 
bestyrelsen. De seneste år har 
Peer gjort et kæmpe arbejde i 
RIF Support. 
 
Lars Heine 
Lars har gennem mange år 
opbygget et kendskab til vores 

fodboldklub. Dels gennem sine 
sønner, som spiller eller har 
spillet fodbold i klubben og 
dels som direktør for Kaeser 
Kompressorer, som er en 
trofast sponsor i klubben. 
 
Derudover vil Carsten 
Petersen fremover være 
primus motor i vores nye 
aktivitetsudvalg, hvis primære 
formål er at skaffe flere 
penge til klubben. Carsten 
bliver dog ikke en del af 
bestyrelsen. Carsten kender 
de fleste som dommer og 
holdleder for DS-holdet. 
 
Velkommen til alle de ”nye”, 
og  bestyrelsen glæder sig til 
at kunne drive klubben 
yderligere fremad. Vil du også 
være en del af holdet, så 
kontakt formand Jesper 
Nielsen og få en uforpligtende 
snak om, hvordan du kan 
bidrage til vores klub. Jesper 
kan kontaktes på 
formand@rif-fodbold.dk. 

Den Blå Tråd  
 
Den Blå Tråd er fundament for 
en langsigtet, alsidig og 
gennemtænkt træning på alle 
årgange i klubben. 
 
Klik her for at se seneste 
opdatering fra februar 2015. 
 
Nye træningstider 
 
Vinteren har heldigvis været 
mild, og derfor satser vi på, at 
banerne åbner efter påske, så 
alle hold kan komme på græs. 
 
Klik her for at se trænings-
tider og banefordeling for 
foråret 2015. 
 
Medlemsskab 
 
Har du betalt dit kontingent? 
Hvis nej, så få det ordnet i en 
fart, så du kan deltage i de 
kommende turneringskampe. 
 
Ind- og udmeldelser – klik her. 

 

Nye kræfter træder ind i 

bestyrelsen… 

Læs om: 
 Nyt fra bestyrelsen 
 Den Blå Tråd 
 Nye træningstider 
 Medlemsskab 
 KampKlar 
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Klubbens bestyrelse har fået 3 nye medlemmer. 

http://www.rif-fodbold.dk/page.aspx?id=26909
http://www.rif-fodbold.dk/page.aspx?id=11478
http://www.rif-fodbold.dk/page.aspx?id=52296


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Digitaliseringen af RIF 
Fodbold er i fuld gang. 
Siden efteråret 2014 har 
bestyrelsen i RIF Fodbold 
arbejdet målrettet på at 
udbygge digitaliseringen af RIF 
Fodbold. Vi har tunet vores 
administrations system 
KlubOffice, opgraderet vores 
Facebook side, igangsat et 
projekt omkring ny 
hjemmeside samt begyndt 
udrulningen af DBU’s 
KampKlar system. 
 
Hvorfor KampKlar? 
For at lette arbejdet med de 
mange administrative 
opgaver, der følger med at 
drive en afdeling og et hold, 
har DBU lanceret systemet 
KampKlar. KampKlar benytter 
sig af kampdata fra DBU's 
centrale kamp- og 
turneringsdatabase. Det 
betyder f.eks. at hvis en kamp 
bliver flyttet bliver den helt 
automatisk opdateret.  Og 
fordi alle spillere i landet nu 
bliver centralt registreret, 
hentes og opdateres spillernes 
data automatisk fra klubbens 
eget spillerkartotek i 
KlubOffice. Dermed skal 
klubben og træneren slet ikke 
koncentrere sig om at 

oprette/redigere data på 
spillerne! 
 
Med KampKlar har en træner 
mulighed for at udtage sit 
hold elektronisk ud fra de 
spillere, som allerede er 
oprettet i KlubOffice. 
Spillerne får besked om at de 
skal spille, enten via mail 
eller sms og kan give besked 
tilbage til træneren. 
 
En anden vigtigt ting ved 
KampKlar er kommunikationen 
til forældre og spillere på 
vores hold. Via KampKlar kan 
træneren nemt fordele de 
opgaver som typisk følger med 
en kamp eller en anden 
aktivitet. Det kunne være 
f.eks. være hvem der kører til 
en udekamp, hvem der vasker 
tøj og hvem der tager frugt 
med til kampen. Det hele 
foregår elektronisk og frigiver 
derved en masse tid som 
træneren kan bruge på 
træningsbanen. 
 
Hvem har adgang? 
Alle spillere som har betalt 
kontingent i RIF Fodbold får 
adgang til KampKlar via 
www.dbu.dk. 
 

Når spilleren er logget ind på 
systemet, har han adgang til 
at til- og afmelde sig de 
forskellige aktiviteter på 
holdet – fx træning og kamp. 
 
Det er endvidere muligt, at 
oprette forældrene som 
kontaktpersoner med eget 
login, således at forældrene 
også kan følge med i  deres 
børns aktiviteter og opgaver. 
 
Status på KampKlar 
Klubben har allerede mange 
af ungdomsholdene kørende 
på KampKlar, men nu sætter 
vi slutspurten ind, så alle 
afdelinger og hold i klubben 
kommer med på systemet. 
Mangler du adgang, så kontakt 
din træner eller årgangsleder. 
 
Også til mobilen 
KampKlar kan også 
downloades som APP til 
mobilen. Der findes både en 
udgave til iPhone og Android. 
 
Lad os komme i gang, så vi 
alle kan være KampKlar til 
sæsonstarten… 
 
 
 
 
 
 

RIF Fodbold er KampKlar… 

 
KampKlar er et gratis online værktøj som hjælper 
klubben, trænere, spillere og forældre med at 
administrere opgaver og styre kommunikationen 
på et hold. Turnerings- og spillerdata opdateres 

helt automatisk! 


