
Holdprotokol 
 
 
 

 
Holdprotokol 
 
Hold: U16 piger 
Udfyldt af (navne): Pawel Wedrowski, Theodor Kjær, Desirée Hansen, Jesper Kragerup, Ditte Kragerup 
Dato: 4. september 2022 
 
BK Vestia har kerneværdierne: Venskab, Mod og Udvikling.  
Hvordan oversætter vi de værdier som hold? 
Venskab mellem pigerne på tværs af skoler, vennegrupper, hold og årgange 
Mod til at prøve at spille på andre hold end det man normalt spiller på. Mod til at prøve nye positioner på 
holdet. Mod til at spille kampe. 
Udvikling ved at spille med forskellige trænere, spillere, hold og årgange. Ved at prøve nye positioner til 
kamp end sædvanligt 
 
Hvad kendetegner det sociale fællesskab på vores hold? 
Er der et klart hierarki og fordeling af roller 
(både blandt spillere og trænere)? 
For os er hierarki kun et problem, når det skaber splid og mistrivsel 
 
Hvordan har vi etableret et inkluderende miljø på holdet, 
hvor der er plads til forskelligheder? Hvordan sørger vi 
for at det miljø opretholdes? 
Vi har træning til piger, som lige er startet og til nogle som har gået siden de var fra 6-8 år. Vi starter med 
fælles opvarmning. 
 
Hvilke retningslinjer ift. sprogbrug er der på banen og uden for banen. Hvordan håndhæver vi det? 
Hvordan kommunikerer vi retningslinjerne? 
Vi snakker pænt til hinanden og i fortæller det til hinanden, hvis vi ikke synes det bliver efterfulgt. 
 
Trænerne snakker med pigerne, hvis de ikke taler pænt til hinanden. 
 
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? 
Vi skal have flere sociale aktiviteter, som vi havde før Corona – det kunne gøres ved, at pigerne kunne 
skiftes til at stå for aktiviteter/hygge. 
 
Hvilke emner er det vigtigt at vi som hold bliver klogere på i fællesskab? 
Og hvordan vil vi gøre det? 
Sammenhold på tværs af kamphold (og dem der ikke spiller kamp). 
 
 
Hvad kendetegner vores principper for spilletid, holdinddeling og holdudtagelse? 
Vores holdinddeling til træning afhænger bl.a., hvilke kamphold man oftest spiller på, og hvad ens 
fodboldniveau er på. 
 
Udtagelse til kamp baseres på, om man ofte kommer til træning, og så har vi alle positioner dækket ind. 
 



I hvilke tilfælde vil vi udvandre som hold fra en fodboldkamp? 
Vi har ikke umiddelbart kunne finde nogle grunde til at ville udvandre, men vi vil selvfølgelig udvandre, hvis 
almindelige sociale spilleregler/love ikke overholdes. 
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