
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: U-11 og U-12 piger 31.08.22

Anders Middelbo og Ditte Marie Størner



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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Venskab: Vi gør meget ud af at skabe gode rammer for at nye venskaber kan opstå med fodbold som
omdrejningspunkt. Vi laver sociale arrangementer og spontane fællesskabende tiltag.
Mod: Vi forsøger at rykke pigernes tro på sig selv med en anerkendende tilgang. Både som spillere og mennesker.
Tro på sig selv, giver mod til at prøve nye ting og fælleskabet giver mod til at give den lidt ekstra fight i kampene.
Udvikling: Vi vil gerne give pigerne et frirum fra de roller de måtte have i bl.a. skole- og fritidsklub og give pigerne
mulighed for at udvikle sig sammen med fodbold som omdrejningspunktet, hvor der er plads til alle.

Blandt spillerne hersker et uformelt hierarki, hvor dem, der har spillet længst og har mest erfaring er mest
sammentømret og deltager i flest kampe. De uerfarne lærer af de uerfarne, når de sættes til at spille træningskampe
sammen, men de erfarne "får også lov til" at spille mod hinanden, hvilket de motiveres stærkt af. Der er også et
hierarki i trænergruppen med en holdleder og en trænerleder. Det fungerer godt for spillerne og for trænergruppen,
men opgaven for de to ledere er større, end hvad tjansen som frivillig rækker til.

Hos os, er der plads til alle. Vi er fuldstændigt ligeglade med, om du er vildt god eller nybegynder, hvor du er født,
hvordan du ser ud eller hvad du identificerer dig som, så længe du har lyst til at spille fodbold. Heldigvis er det som
om, at når man tager fodboldtøj på, så er alle i samme båd.
Vi gør meget ud af, at de rutinerede spillere tager godt imod nye spillere. Alle opfordres til at komme ud at spille
kampe og alle har muligheden for det.

Vi tolererer ikke grimt sprogbrug, hverken til kamp eller træning.
Vi taler om det.
Oplever vi grimt sprogbrug fra modstandere, gør vi deres trænere opmærksom på det og forventer de reagerer.
Kommer der grimt sprog fra vores spiller rettet mod modstander, skifter vi vedkommende ud.



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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Nej

Ved det ikke.

Alle har mulighed for at spille og opfordres til det.
Spilletid fordeles ligeligt.
Vi forsøger at matche spillere korrekt både med medspillere og modstandere.
De piger der både træner og spiller kampe regelmæssigt prioriteres, i de tilfælde af, at der er flere spillere til rådighed
til kamp, end der er pladser. Alle, uanset niveau, kan spille kampe hos os.

Ved diskriminerende eller upassende opførsel fra modstanderen eller modstandernes tilskuere.




