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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/
ÀQG�KROG�RJ�VNDO�IRUQ\HV�YHG�V VRQVWDUW�

Vær opmærksom på handlinger og sprogbrug. Det kendetegner vores 
NXOWXU�Sn�KROGHQH�L�ODQJW�K¡MHUH�JUDG�HQG�ÁRWWH�LQWHQWLRQHU��6LJ�IUD�PHG�GHW�
VDPPH��KYLV�,�RSOHYHU�WLQJ�GHU�LNNH�HU�RND\��+M OS�KLQDQGHQ�Y N�IUD�VSURJ�
GHU�VnUHU�RJ�GLVNULPLQHUHU��,QGE\J�PXOLJYLV�QRJOH�NRQVHNYHQVHU�LQGWLO�GHW�
HU�O UW��9 U�DOWLG�Q\VJHUULJ�Sn�RJ�PRWLYHUHW�IRU�DW�IRUEHGUH�WULYVHO�RJ�NRP-
munikation. Det er en sej kamp, som kræver gentagelser og koncentration. 
/LJHVRP�DOW�DQGHW�L�IRGEROG��6LGVW��PHQ�LNNH�PLQGVW��GHO�MHUHV�HUIDULQJHU�
med andre i klubben.  

Dermed kan vi stille gode krav til hinanden.  

Hold: 

8GI\OGW�DI��QDYQH��

Dato: 
motion +35 16. august 2022

Christian Woll



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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Vi støtter, muntrer - og bakker hinanden op i alle henseender; både på banen og i private forhold.

Vi har et meget fladt hierarki, hvor alle er med til at tegne holdets sociale og sportslige profil. 
Holdet blev etableret ud fra devisen Friendly Football; vi taler pænt til hinanden, bakker hinanden 
op. Vi begår ikke frispark med vilje. Sker det, siger man undskyld. Unoder som holde i trøjer, skub 
med hænder, eller anden voldsom, hensynsløs adfærd accepteres ikke.

Alle er velkomne uanset niveau og etnicitet. Alle skal kunne have glæde af at spille uanset 
niveau. Eneste krav er, at man skal acceptere og indordne sig under Friendly Football grundlaget.

Når man starter på holdet introduceres man til kodeks. Alle er på sigt kulturbærere. Så snart man 
betaler kontigent er man ansvarlig for kulturen på holdet. Man taler pænt til hinanden; både med 
og modspillere. I tilfælde af konflikter eller tilspidsede situationer er det alles ansvar at sørge for at 
dæmpe gemytterne og sørge for ingen står alene.



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.

Der er ikke nogen

Fairplay, friendly football, smil, og gode oplevelser for alle

Vi spiller ikke turneringskampe. Men har oplevet at måtte afbryde træningen pga af affyring af 
fyrværkeri af på anlægget, og da lyset gik.




