
 

Przewodnik dla rodziców 
 

 

 

Witamy 



Witamy Was ! 
 

Serdecznie witamy Ciebie i Twoje dziecko w 
klubie Leiknir. Pragniemy, abyś dzięki tej małej 
broszurce otrzymał wszystkie podstawowe 
informacje, których potrzebujesz, aby zacząć 
cieszyć się pobytem w naszym klubie, Twoim 
klubie, Leiknir! 

Leiknir to klub, w którym wszyscy są dobrze 
przyjmowani i prowadzony jest głównie przez 
zainteresowanych rodziców. Klub to nic 
innego jak ludzie, którzy zarejestrują się do 
klubu i biorą udział w pracach z tym 
zwizanych. Zachęcamy wszystkich do 
aktywnego uczestnictwa i życzymy  dobrej 
zabawy w klubie Leiknir! 

Zarejestruj się na odpowiedniej 
kategorii grupy na Facebooku! 
 

Każda kategoria grupy w klubie ma swoją 
własną stronę na Facebooku. Trenerzy 
wykorzystują te strony do przekazywania 
informacji, dlatego konieczne jest, aby rodzice 
i dłużej praktykujący mieli dostęp do tych 
stron. Klub umieszcza również informacje na 
stronach o zbliżających się wydarzeniach lub 
iwencie i  o terminie zbieraniua funduszy. 

 

Grupy. 
3-5 lat – grupa mieszana (dzieci w wieku 
przedszkolnym ) 
Leiknir 8.flokkur- 8 grup w kategori a (kk og 
kvk) (chłopcy i dziewczęta) 
 
1 i 2 klasa: 
Leiknir 7.flokkur- 7 grupa w kategori kk 
/(chłopcy) Leiknir 7.flokkur kvk(dziewczęta) 
 
3 i 4 klasa:Leiknir 6.flokkur- 6 grupa w 
kategori  kk /(chłopcy) Leiknir 6.flokkur 
kvk(dziewczęta) 
 
 

5 i 6 klasa: 
Leiknir 5.flokkur-5 grupa w kategori kk 
/(chłopcy) Leiknir 5.flokkur kvk(dziewczęta) 
 
7 i 8 klasa: 
Leiknir 4 -4 grupa w kategorii kk /(chłopcy) 
Leiknir 4 kategorii kvk (dziewczęta) 
 
9 i 10 klasa: 
Leiknir 3-3 grupa w kategorii kk /(chłopcy) 
Leiknir 3. kategoria kvk (dziewczęta) 
 

Leiknir wykorzystał program rejestracji i 
komunikacji Sportabler i działa głównie jako 
program rejestracji i płatności, ale może być 
również używany w komunikacji między 
ćwiczącymi, rodzicami i trenerami. Więcej 
informacji można znaleźć u trenerów z każdej 
kategorii, więc dobrym początkiem jest 
ubieganie się o dostęp do stron kategorii na 
Facebooku, aby zobaczyć, który trener 
zajmuje się daną kategorią kiedy i gdzie. 

 

Treningi 
 

Trening klubu odbywa się na terenie naszego 
klubu, Leiknisvellir. Zimą drużyny trenują 
również w hali sportowej Fellaskóli, klubowi 
przydzielane są również godziny treningowe w 
hali piłkarskiej w Mjódd. 

 

 



Uprawiany jest przez cały rok, ale krótkie 
przerwy odbywają się równolegle z wakacjami 
w szkołach podstawowych ( ferie zimowe, 
święta Bożego Narodzenia, święta 
wielkanocne). Wakacje zwykle zaczynają się 
po połowie lipca i trwają do weekendu 
sklepikarzy 6 sierpnia.(Verslunamannahelgi) 

Tabele ćwiczeń można znaleźć na stronie 
internetowej Leiknira w sekcji æfingatöflur:  

(https://www.leiknir.com/fotbolti-
blak/aefingatoflur/). 

Nieobecności należy zgłaszać trenerowi. 

 

Opłaty za szkolenie 
Opłaty za szkolenia są w dużej mierze 
pokrywane z działalności pracy dzieci i 
młodzieży w klubie. Jednak polityka klubu 
polega na umiarkowanym ustalaniu opłat za 
szkolenia i zawsze należały one do najniższych 
w kraju. Klub promuje w ten sposób, że każdy 
może grać w piłkę nożną. 

Każdy sezon piłkarski w Leiknir trwa od 
października do września rok później i od tego 
oparte są opłaty treningowe. Opłaty za 
szkolenie dokonuje się za pośrednictwem 
Sportabler. Możesz również skorzystać z karty 
rekreacyjnej. 

Ogólnym warunkiem uczestnictwa w 
turniejach w imieniu klubu jest dokonanie 
wpłaty za szkolenie. 

Karta rekreacyjna 
(frístundakort) 
Wszystkie dzieci i młodzież w wieku od 6 do 
18 lat posiadające miejsce zamieszkania w 
Reykjaviku otrzymują/mają prawo do karty 
rekreacyjnej. Karta rekreacyjna to stypendium 
w wysokości 50 000 isk z miasta Reykjavík 
(Reykjavíkuborg), 

które można wykorzystać na opłaty za 
szkolenie dziecka. Dotację na rekreacje można 

wykorzystać poprzez proces płatności w 
Sportabler. 

Jeśli masz wątpliwości co do karty 
rekreacyjnej, nie wahaj się zwrócić o pomoc 
do pracowników w biurze Leiknir (Leiknir 
skrifstofa). 

Turniej klas juniorów 
Wszystkie grupy Leiknira regularnie biorą 
udział w turniejach, a turnieje są stałym 
elementem pracy klubu. Rodzice muszą być 
świadomi wydatków i mogą ponosić 
dodatkowe koszty. Klub zawsze wysyła 
drużyny do rywalizacji w Íslandsmót(turniej 
krajowy) oraz Reykjavíkurmót.(turniej 
regionalny) 

Nie ma opłat za uczestnictwo w tych 
turniejach, ale  trzeba brać pod uwagę koszt 
podróży, jeśli rywalizujesz z drużyną za granicą 
w turnieju islandzkim. 

Udział w turniejach otwartych nie jest 
obowiązkowy, ale turnieje, na które klub 
zwykle się rejestruje, to: 

 

Kategoria 3: 

Reykjavíkurmót-  turniej regionalny (od 
listopada do kwietnia). 

Íslandsmót –turniej krajowy (od maja do 
sierpnia). 

Puchar Gothia co dwa lata. Turniej odbywa się 
w Göteborgu w Szwecji i odbywa się w lipcu. 

 

Kategoria 4: 

Reykjavíkurmót (od listopada do kwietnia). 

Íslandsmót (od maja do sierpnia). 

Puchar Gothia co dwa lata (2018/2020/2022). 
Turniej odbywa się w Göteborgu w Szwecji i 
odbywa się w lipcu. 

 



Kategoria 5: 

Reykjavíkurmót (od lutego do kwietnia). 

Íslandsmót (od maja do sierpnia). 

Chłopcy: Turniej N1 w Akureyri. Turniej 
odbywa się na przełomie czerwca i lipca. 

Dziewczyny: Turniej Símamót Breiðablik w 
połowie lipca. Czas trwania turnieju to cztery 
dni. 

 

Kategoria 6: 

Różne otwarte turnieje klubowe w okresie 
zimowym. 

Íslandsmót na początku czerwca. 

Chłopcy: Króksmót w Sauðárkrókur w połowie 
sierpnia. Czas trwania turnieju to dwa dni. 
Albo turniej firmy Orka na wyspach. Czas 
trwania turnieju to pięć dni. 

Dziewczyny: Różne turnieje w których biorą 
udział. 

 

Kategoria 7: 

Dwa do trzech otwartych turniejów w ciągu 
zimy. 

Chłopcy: Turniej Norðurál w Akranes w 
połowie czerwca. 

Dziewczyny: Różne turnieje w których biorą 
udział. 

 

 

Pomoc rodziców jest ważna w 
związku z turniejami, niezależnie od 

tego, czy jest związana z 
organizacją przed turniejem, 

przewodnikiem grupy lub wycieczek, 
pozyskiwaniem zasobów i nie tylko. 

Do wiadomości Wszyscy rodzice i 
trenerzy powinni zapoznać się z 
Podręcznikiem turniejów Leiknir, 
aby uzyskać informacje na temat 

turniejów gospodarzy. 

Kostium/strój sportowy drużyny 
 

Sprzęt treningowy obejmuje buty piłkarskie i 
odzież sportową. Ważne jest, aby ubrać się na 
pogodę. Pamiętaj, aby oznaczyć odzież 
dziecięcą! 

Grali w gry w ubraniach z Erreà i wszyscy 
ćwiczący muszą nosić koszulę, skarpetki i 
szorty. Dobrze jest też mieć komplet 
przeciwdeszczowy i płaszcz na trening. Na 
zawodach obowiązkowe jest noszenie 
legginsów. 

Sport Company jest agentem Erreà na Islandii 
i zajmuje się sprzedażą sportowej odzieży 
Leiknisfatnaður. 

errea.is 

Sport Company ehf. 

Bæjarlind 14-16 

200 Kopavogur 

 

 

Sesja zdjęciowa 
Liðsmyndir eru teknar einu sinni á ári og oftast 
í september ca. Fyrir flokkaskipti og svo hafa 
myndirnar verið afhentar iðkendum á 
uppskeruhátíð nokkrum vikum seinna. 
Myndatakan er auglýst á facebook síðum 
flokkanna með góðum fyrirvara. Iðkendur 
mæta á auglýstum tíma í keppnisfötunum.  



Zbieranie funduszy 
 

Aby pokryć koszty turniejów, a nawet udziału 
w treningach, klub oferuje zbieranie funduszy 
przez zimę dla wszystkich ćwiczących. 
Zbieranie funduszy odbywa się na różne 
sposoby i jest prezentowane na stronach 
stron na Facebooku w dowolnym momencie. 
Zbiórki funduszy odbywają się regularnie i są 
zróżnicowane, a praktycy w ostatnich latach 
sumiennie sprzedawali na przykład papier 
toaletowy, żywność, słodycze i zestawy do 
czyszczenia, żeby wymienić tylko kilka. 
Praktycy zbierali również puszki, a nawet 
dostęp do liczeń w supermarketach. 
Uczestnicząc w zbiórkach funduszy, wielu 
rodziców uniknęło kosztów związanych ze 
zorganizowaniem iwentu. 

Ustalenia dla każdej zbiórki funduszy są 
następujące: 

1. Uczestnik sprzedaje produkt / lub zbiera 
zamówienia. 

2. Następnie wysyła na adres e-mail 
(podawany każdorazowo) wiadomość e-mail z 
informacją o ilości sprzedanej; ilość, imię i 
nazwisko lekarza oraz numer identyfikacyjny, 
kategoria i numer telefonu. 

3. Uczęstniczący lub opiekun uczestniczącego 
odbiera produkt w obiekcie sportowym 
Leiknishús w określonym czasie, płaci za niego 
przelewem bankowym lub płaci na miejscu, a 
następnie zajmuje się dostarczeniem 
produktów do kupujących. 

 

Rodzice i piłka nożna 
 

Rodzice mogą oglądać zawody i ćwiczenia 
swoich dzieci. Szczególnie ważne jest, aby 
uczestniczyć w czasie kiedy dzieci biorą udział 
w turniejach i zawodach. Zaangażuj się, 
zachęcając zespół do dalszego rozwoju i 
wszystkich, którzy grają. Skoncentruj się na 

zespole jako całości i nie tylko zachęcaj swoje 
dziecko. 

Rodzice mają prawo porozmawiać z trenerem 
o treningu, ale zabronione jest wchodzenie na 
boisko podczas meczów lub treningów. 

Nie przerywaj ćwiczeń, nie rozmawiaj z 
dzieckiem podczas jego treningu lub pracy 
trenera. Wszystko ma swój czas i miejsce. 

Pomóż trenerowi prowadzić i uczyć 
zawodników podczas gry. Pomóż swojemu 
dziecku cieszyć się piłką nożną z pozytywnym 
nastawieniem, wymaga to, aby dziecko 
dawało z siebie wszystko. 

 

Rada Rodziców - twój udział 
 

Każda kategoria ma radę rodziców, która jest 
wybierana co roku na zebraniach rodziców 
klubu, które odbywają się na początku 
każdego sezonu. Zachęcamy rodziców do 
udziału w spotkaniach rodziców z 
nauczycielami. W ten sposób Ty jako rodzic 
możesz brać czynny udział w pracach klubu. 
Na przykład rada rodziców zarządza 
wyjazdami na turnieje, a także jest łącznikiem 
rodziców z trenerem i klubem. Zgłaszając się 
na ochotnika do udziału w radzie rodziców, 
masz oferowaną pracę w klubie i możesz 
pomóc klubowi stać się jeszcze lepszym. 

 

 

 

Imprezy i rozrywka 
 

Klub organizuje różne imprezy dla dzieci i 
dorosłych. 

Stałe wydarzenia to: 



• Uppskeruhátið yngri í flokanna…-Święto 
plonów młodszych grup, które odbywają się 
pod koniec każdego sezonu. 

• Spilað á spil á aðfangadag með 
meistaraflokk.-Gra w gry w Boże Narodzenie z 
drużyną mistrzów. 

• Ýmsar uppákomur innan flokkana.-Różne 
wydarzenia we wszystkich kategoriach. 

 

Imprezy dla dorosłych: 

• Þorrablót- Święto festiwalu zimowego 
zwanego Þorri. 

• Stuðningsmannakvöld að vori.-Wiosenne 
wieczory sponsorów. 

• Lokahóf að hausti.-Ceremonia zamknięcia 
sezonu w porze jesieni. 

Szczególnie zachęcamy rodziców do wzięcia 
udziału w organizowanych przez klub 
wydarzeniach i poznania w ten sposób innych 
osób biorących udział w Leiknisfólku. 
Wzmacniajmy kapitał społeczny w naszym 
sąsiedztwie. 

Klub składa się z ludzi w nim zapisanych. 

Liga Mistrzów 
Klub prowadzi drużynę mistrzów i jest 
wizytówką osiągnięć klubu oraz dumą 111 
Breiðholt. Klub zachęca wszystkich 
ćwiczących, rodziców i amatorów do udziału 
w rozgrywkach w klasie mistrzowskiej i tym 
samym stworzenia dobrej atmosfery na 
trybunach. Ważne jest, aby nasi zawodnicy 
znaleźli wsparcie, a nie mniej, aby najmłodsi 
gracze mogli przyglądać się, swoim mistrzom 
do naśladowania czyli trenującym i grającym 
zawodowo w piłkę. 

 

Gdzie szukam informacji. 
Placówka Leiknishúsið jest otwarta od rana do 
wieczora. Wszyscy są mile widziani i jest tam 
nazwa dzbanka. Praktykujący mają 
schronienie w Leiknishúsið, a Leiknissvæðið 
jest otwarte dla dzieci przez cały dzień. 

Biuro czynne jest w każdy dzień roboczy, a 
personel firmy jest gotowy do pomocy. 

Dyrektor Zarządzający - Stéfán Páll 
Magnússon. Dba o wszystko, co związane z 
codzienną działalnością firmy. 

Główny trener- Halldór Geir Heiðarsson. Dba 
o pracę/stronę zawodową i potrafi 
odpowiedzieć na wszystkie pytania takie jak 
rodzaje ćwiczeń, czas treningu i szkolenia. 

Kierownik obiektu - Dba o utrzymanie obiektu 
sportowego i posesji w dobrym stanie.Przekaż 
mu informacje, jeśli zobaczysz potłuczone 
szkło, gruz lub coś podobnego w okolicy 
klubu. Poszukaj go również wtedy, gdy twoje 
dziecko zgubi się lub inne dziecko zgubi 
opiekuna lub zapomni o czymś w klubie lub na 
terenie sportowym. 

 

Strona internetowa -
Leiknir.com 
Strona internetowa Leiknir to 
www.leiknir.com i tam klub publikuje 
wszystkie najważniejsze wiadomości z 



działalności całego klubu. Można tam znaleźć 
informacje o czesnym klubu, w jakich 
godzinach odbywają się szkolenia, ćwiczenia i 
różne inne rzeczy związane z uczestnictwem w 
klubie. Na górze strony zawsze znajdziesz 
również informacje o kolejnych meczach, w 
których gra klub, niezależnie od tego, czy są to 
juniorzy, czy mistrzowie. 

Numery telefonów i adresy e-
mail. 
Główny numer do obiektu sportowego Leiknir 
(Leiknishús): 557-8050. 

Biuro Leiknir (Leiknir skrifstofa): 557-8010. 

Dyrektor zarządzający Leiknir (Leiknir 
framkvædarstjóri) e-mail:  

leiknir@leiknir.com  
E-mail księgowej Leiknir (Leiknir gjaldkeri): 
gjaldkeri@leiknir.com (opłaty za szkolenia i 
zbieranie funduszy). 

Rada młodzieży Leiknir (Leiknir unglingaráð) : 
leiknirung@gmail.com 

Rola rodziców/opiekunów w 
klubie Leiknir: 
 

 Rodzice/opiekunowie są dla dzieci wzorem 
do naśladowania i muszą odpowiednio się 
zachowywać. 

 Zachęcaj i pamiętaj, że to jest gra, a nie 
mistrzostwa świata, każdy może popełnić 
błąd. 

 Bądź pozytywnie nastawiony - wszystko 
jest o wiele przyjemniejsze, gdy jesteśmy 
pozytywnie nastawieni. 

 Szanuj pracę trenerów – nie rozmawiaj o 
problemach osobistych podczas treningu. 
Wszyscy trenerzy podają swój adres e-mail 
i numer telefonu, pod którym można się z 
nimi skontaktować. 

 Szanuj pracę sędziów – wielu stawia 
pierwsze kroki w pracy jako sędziowie w 
drużynach juniorów i potrzebuje 
przestrzeni, aby zdobyć doświadczenie. 

MAMY NADZIEJĘ, ŻE 

CIESZYSZ SIĘ BYĆ 

RODZICEM KLUBUI 

WSPÓŁPRACUJESZ Z NAMI 

WSZYSTKIMI, ABY DOBRY 

KLUB STAŁ SIĘ JESZCZE 

LEPSZY! 

 

 


