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

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

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

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

Hvilke emner er det vigtigt at vi bliver klogere på i fællseskab? 

Hvad kendetegner vores principper for spilletid, 
holdinddeling og holdudtagelse?

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

Som hold forpligter vi os på at følge 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: 
	Ansvarlig navne: Nis Hauge
	Udfyldt dato: 4.9.2022
	Hvordan oversætter I de værdier som hold 1: På vores hold, gør vi tingene sammen, vi vinder sammen og vi taber sammen - kernen er at vi kan lide hinanden og stoler på hinanden. Alle skal være trygge, kun på den måde kan man være modig og kun gennem mod tør man prøve nye ting og dermed udvikle sig. Vi dyrker det ved at forsøge at styrke relationerne på tværs af grupper, hvor der dannes venskaber gennem klubben og også relationer på tværs af de interne hold. 
	både blandt spillere og trænere 1: Vi har et klart hierarki blandt de unge, i en afspejling af at de spiller kampe med rimelig faste grupper. hvor de bedste/mest erfarne opfordres til at tage ansvar og huskes på at de stærke også har et socialt ansvar. Vi har en klar cheftræner og en homogen gruppe af trænere bag der bakker op. 

	for at det miljø opretholdes 1: Vi er en gruppe meget tydelige forældretrænere der via vores store engagement og involvering i de unge på holdet viser et tydeligt kodeks for opførslen verbalt som nonverbalt på vores hold. Vi har organiseret træningen, så vi altid starter og slutter fælles og blander løbende træningsgrupperne. Derudover holder vi løbende sociale arrangementer, med fokus på det sociale. 
Forældretrænernes tydelige tilstedeværelse med respekt, mod og fællesskab er garantien for at vi opretholder et inkluderende miljø med kærlig omsorg for den enkelte unge på vores hold.
	Hvordan kommunikerer I retningslinjerne 1: Der er klare retningslinjer for at vi må stille krav til hinanden, men at det gøres på en ordentlig og respektfuld måde. Ord skaber virkelighed og relationer og både på og uden for banen skal det være trygt. Vi kan ikke forbedre os uden krav eller beskeder, men alt både fra voksen til ung og fra ung til ung, skal foregå ordentligt og respektfuldt. Ingen kan udvikle sig, hvis de er utrygge. Det bliver italesat, som en værdi hos de voksne og tydeligt overfor de unge og der samles jævnligt op på det.

	nogle spillere Hvordan vil I gøre det 1: 
Vi har gjort meget ud af at kampråb er inkluderende for hele holdet og at der også er kampråb når vi for eksempel taber. Alle kampråb er uden køn, etnicitet, etc. Ved Sociale arrangementer er det sikret at maden kan tilgås af alle etc. 
	Hvilke emner er det vigtigt at vi bliver klogere på i fællseskab 1: Om alle føler sig trygge og tør fejle. Det er det vi prøver, det vi bliver bedre af. 
Hvordan vi imødegår dårlig stemning til vores kampe pga. negative tilråb fra modstander forældre/trænere (selvom tilråbene er rettet mod vores modstandere). 
Hvordan vi sikrer større forældre engagement på holdet til at sikre kontinuiteten og trygheden for de unge på holdet.det 
	holdinddeling og holdudtagelse 1: Der spilles i relativt faste holdgrupper som er kendt af alle og de kampparate udtages til ligeligt antal kampe efter først til tilbagemelding princippet, dog understøttes nogle medlemmer i tilbagemelding. Spilletid fordeles for så vidt det er muligt ligeligt til kampene.
	I hvilke tilfælde vil vi udvandre som hold fra en fodboldkamp 1: Vold, racisme, truende adfærd


