Hold
protokol
Hold:
Ansvarlig (navne):
Udfyldt (dato):

Fodbold er for alle! Men alt for længe har flere minoriteter følt sig klemt i
fodbold-fællesskabet. Det viser tal fra DBU og Kulturministeriet – og hvis I
tænker efter, så er der noget om snakken. Det er bare ikke altid, at majo
riteten har fået øje på det – endnu.
Antag altid at der er nogle fra regnbue-familien tilknyttet jeres hold. De
er ofte usynlige og svære at få øje sammenlignet med andre minoriteter.
Tænk over sprogbrug og hjælp hinanden når der bliver begået fejl. Det
betyder meget.
Vær altid nysgerrig på og motiveret for at forbedre trivsel og kommunikation rettet mod hinanden og andre. Og del jeres erfaringer med andre i
klubben.
Spillere, trænere og forældre omkring årgang/holdet forpligter sig til støtte
op om denne protokol. Den skal kunne tilgås online.
Dermed kan vi stille gode krav til hinanden.

Hold
protokol
1/8

BK Vestia har vi kerneværdierne: Venskab, Mod og Udvikling.
Hvordan oversætter I de værdier som hold?

2/8

Hvad kendetegner det sociale fællesskab på jeres hold?
Er der et klart hierarki og fordeling af roller
(både blandt spillere og trænere)?

3/8

Hvordan har I etableret et inkluderende miljø på holdet,
hvor der er plads til forskelligheder? Hvordan sørger I
for at det miljø opretholdes?

4/8

Hvilke retningslinjer ift. sprogbrug er der på banen
og udenfor banen. Hvordan håndhæver I det?
Hvordan kommunikerer I retningslinjerne?
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Er der nogle ting på holdet der skal ændres eller genovervejes.
Fx kampråb eller sociale aktiviteter, som muligvis ekskluderer
nogle spillere. Hvordan vil I gøre det?

6/8

Hvilke emner er det vigtigt at vi bliver klogere på i fællseskab?

7/8

Hvad kendetegner vores principper for spilletid,
holdinddeling og holdudtagelse?

8/8

I hvilke tilfælde vil vi udvandre som hold fra en fodboldkamp?

Som hold forpligter vi os på at følge denne protokol.
Hvis vi oplever brud på protokollen og ikke selv kan løse udfordringen,
så kontakter vi klubbens ledelse og beder om assistance.
Underskrevet af:

