
Hold
protokol

Fodbold skal være for alle! Men alt for længe har fodbold-fællesskabet 
skabt grobund for mobning og diskrimination. Det viser tal fra DBU og 
Kulturministeriet. Hvis vi tænker efter, så er der noget om snakken. Det er 
bare ikke altid, at majoriteten har fået øje på det endnu. 

Hvis vi er enige om at fodbold skal være for alle, så er denne hold-protokol 
et vigtigt skridt på vejen. Inddrag spillere og forældre i processen og vær 
stolte over hvad I når frem til. Protokollen kan tilgås online på vestia.dk/
find-hold og skal fornyes ved sæsonstart.

Vær opmærksom på handlinger og sprogbrug. Det kendetegner vores 
kultur på holdene i langt højere grad end flotte intentioner. Sig fra med det 
samme, hvis I oplever ting der ikke er okay. Hjælp hinanden væk fra sprog 
der sårer og diskriminerer. Indbyg muligvis nogle konsekvenser indtil det 
er lært. Vær altid nysgerrig på og motiveret for at forbedre trivsel og kom-
munikation. Det er en sej kamp, som kræver gentagelser og koncentration. 
Ligesom alt andet i fodbold. Sidst, men ikke mindst, del jeres erfaringer 
med andre i klubben.  

Dermed kan vi stille gode krav til hinanden.  

Hold: 

Udfyldt af (navne):

Dato: 



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

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

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

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

Hvilke emner er det vigtigt at vi som hold bliver klogere på i fællesskab? 
Og hvordan vil vi gøre det?

Hvad kendetegner vores principper for spilletid, holdinddeling og holdudtagelse?

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

Spillere, trænere og forældre omkring holdet forpligter sig til støtte op om denne protokol. 
Hvis vi oplever brud på protokollen og ikke selv kan løse udfordringen, så kontakter 
vi klubbens ledelse og beder om assistance.  
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	Hold: U10 drenge
	Dato: 29/8 2022
	Udfyldt af navne 1: Andreas Mikkelsen
	Hvordan oversætter vi de værdier som hold 1: Venskab: Vi lægger vægt på, at spillerne er sammen på en respektfuld måde, og vi giver plads til leg og sjov i træningen. Mod: Vi giver plads til at prøve ting af og til at fejle. Man får (nogle gange) ros for at prøve ting, selvom man fejler. Udvikling: Vi arbejder hårdt på at spillerne også udvikler sig fodboldmæssigt og bliver bedre og bedre spillere.
	både blandt spillere og trænere 1: Der er et hierarki, men vi gør meget ud af, at det er en fælles træning med fælles start og afslutning. Og der er ikke større fokus på de spillere, der er mest øvede eller talentfulde.
	for at det miljø opretholdes 1: Vi tænker over vores sprogbrug, og vi er bevidste om ikke at gøre forskel på spillerne uanset hvem de er, eller hvilken baggrund de har.
	Hvordan kommunikerer vi retningslinjerne 1: Vi siger konsekvent fra overfor negativt sprogbrug, så spillerne aldrig er i tvivl om, at vi taler ordentligt til hinanden - selv når adrenalinen pumper.
	Fx kampråb eller sociale aktiviteter som diskriminerer nogle spillere Hvordan vil vi gøre det 1: Nej, det er ikke nødvendigt.
	Og hvordan vil vi gøre det 1: Vi vil skabe endnu mere sammenhold ved at afholde aktiviteter, hvor spillerne kan hygge sig sammen - også udenfor træningen.
	Hvad kendetegner vores principper for spilletid holdinddeling og holdudtagelse 1: Vi giver alle spillere der træner regelmæssigt mulighed for at spille kamp, og alle får lige meget spilletid. Vi inddeler holdene efter niveau, så det tilpasses niveauet for de hold, vi spiller imod.
	I hvilke tilfælde vil vi udvandre som hold fra en fodboldkamp 1: Hvis et andet hold, deres forældre eller dommeren udviser en adfærd, der er for langt fra vores værdier, så vil vi formentlig trække os. Det er på ingen måde noget, vi har oplevet i nogen sammenhænge.


