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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: Vestia U11
	Dato: 7.september 2022
	Udfyldt af navne 1: 
	Hvordan oversætter vi de værdier som hold 1: Vi snakker pænt til hinanden, vi har det sjovt sammen og vi bakker hinanden op når vi spiller kampe mod andre hold.Vores mål er at alle skal føle sig velkomne og mødt, når de er en del af vores årgang. Det gælder både for drengene på holdet, men også deres forældre som vi ser som en vigtig medspiller på årgangen. Der er forståelse for, at der er flere forskellige niveauer på holdet og vi bestræber os på, at lave øvelser og kampe hvor alle oplever at blive udfordret og lykkes i forhold til deres individuelle udgangspunkt. De voksne der er omkring holdet, har fokus på det interne sprogbrug og hvordan der bliver talt til hinanden. Der gives plads til, at spillerne kan udfordre hinanden, men det skal ske i en god tone, så ingen oplever at deres grænser bliver overskredet eller kede af det. Vi har nul tolerance i forhold til nedsættende sprogbrug. 
	både blandt spillere og trænere 1: Vi har en god og klar fordeling af roller hos trænerne. Som noget nyt, har vi fået et par gode forældrehjælpere, der vil være med til at støtte op om den sociale trivsel på årgangen. De vil som noget nyt, begynde at udbyde forskellige aktiviteter udenfor fodboldbanen. Det kan f.eks. være en tur til et stadion for at se en fodboldkamp, grill arrangement efter træning, eller hvad de i trivselsgruppen finder på at tiltag. Forældrehjælperne arrangerer en social aktivitet én gang i kvartalet.Hos trænerteamet er der en klar fordeling, men åbenhed i forhold til at alle kan byde ind med ideer, øvelser og aktiviteter. Der er en stor velvilje i forhold til at hjælpe hinanden og dække hinanden ind, da alle også skal have privat og arbejdslivet til at passe med den frivillig opgave som træner. I trænergruppen er vi bevidste om hvilke spillere som er øvede og mindre øvede samt om der er nogle spillere som har brug for særlige hensyn.
	for at det miljø opretholdes 1: Vi respekterer hinanden og når nye spillere starter på vores årgang, så tager vi godt imod dem. Som en lokal klub, ser vi det som vores opgave at tage godt imod de drenge der ønsker, at have nogle gode oplevelser medfodbolden. Vi er villige til at tage mod alle slags drenge uanset hvilket baggrund de kommer fra, så længe at de er villige til at indgå på holdet og bidrage til den gode tone og stemning, som vi vægter højt på holdet. 
	Hvordan kommunikerer vi retningslinjerne 1: Vi taler løbende om den gode tone. Det er okay at komme med en sjov kommentar, så længe det er med et glimt i øjet og modtagerne ikke bliver ked af det.Vi har nul tolerance i forhold til nedsættende sprogbrug og griber ind med det samme, i tilfælde af det skulle forekomme. I tilfælde hvor grænser bliver overskredet, vil den enkelte i første omgang få en advarsel og blive bedt om at ændre sin adfærd. Er det vores vurdering, at der ikke sker ændringer, vil vi bede den enkelte om at stoppe træningen og vende tilbage til næste træning med en bedre indstilling. Den gode tone gælder både indbyrdes og når vi er ude og spille kamp. Vi taler ordentligt til vores modspillere og dommere. 
	Fx kampråb eller sociale aktiviteter som diskriminerer nogle spillere Hvordan vil vi gøre det 1: Vi har pt. ingen aktiviteter som diskriminerer nogle spillere, så på dette område har vi ikke noget som ændres eller genovervejes.
	Og hvordan vil vi gøre det 1: Vi vil ikke være dårlige tabere, hvis vi taber en kamp. Vi vil heller ikke hoverer overfor en modstander hvis vi vinder. Til gengæld vil vi betragte træninger og kampe som vejen til at forbedre drengenes fodbold-skills. I forhold til at fortsætte med at kunne træninger med kvalitet har vi i trænergruppen en nysgerrig motivation til løbende at udvikle os som trænere. Det være sig ved at vi gennemfører DBUs trænerkurser eller sparre med trænerkolleger på årgangen eller på andre årgange i BK Vestia.
	Hvad kendetegner vores principper for spilletid holdinddeling og holdudtagelse 1: Vi følger DBU’s anbefalinger ift. at matche korrekt til kampe og vi sørger for at alle spillere som er udtaget til en kamp får spilletid.Alle spillere opfordres til at stille sig til rådighed til kampe. 
	I hvilke tilfælde vil vi udvandre som hold fra en fodboldkamp 1: Vi har endnu ikke haft grund til at udvandre fra en kamp. Det vil vi gøre hvis der bliver råbt mange svinske kommentarer fra modstanderholdet.Ligesom vi forventer at vores spillere taler ordentligt og spiller fairplay, så forventer vi det samme af vores modstandere. Vi ønsker at vores drenge skal have nogle gode oplevelser og vi vil ikke tolerere, hvis et modstanderhold spiller farligt spil eller har en negativ adfærd. Itilfælde hvor forældre eller andre voksne vil have en negativ indvirkning på spillet, vil vi i første omgang i talesætte dette og i yderste tilfælde afbryde kampen. 


