HOLDNINGER TIL
BØRNEBØRNE- OG UNGDOMSIDRÆT
I FASTER B & G
Denne lille folder indeholder Faster B & G’ holdninger til børne- og ungdomsidræt. Folderen er ment
som en vejledning til aktive, trænere, forældre, dommere og alle andre der har berøring med børn og
unge via vor forening. Folderen dækker alle de aktiviteter der afholdes i Faster B & G.
I vedtægterne for Faster B & G står der, at det er foreningens formål at fremme interessen for boldspil og
gymnastik, og at give medlemmerne let adgang til at udøve disse ting, samt til udøvelsen af evt. andre
aktiviteter.
Mange af vore medlemmer er børn og unge, og hvis vi skal fremme deres interesse for idræt er det
vigtigt, at vi kan tilbyde dem trygge rammer. Dette forsøger vi bl.a. ved at tilstræbe, at der er voksne
ledere på alle hold og ved at lægge vægt på, at der skal være plads til alle uanset sportslig formåen.
Foreningen er ofte stedet, hvor mange børn lærer at begå sig sammen med andre på tværs af deres
forskelligheder. Vi håber, denne lille folder med retningslinier for børne- og ungdomsidræt kan være
med til at skabe trygge og gode rammer, hvor der er plads til alle.

1

Klubbens forventninger til aktive og trænere

Når I befinder jer i klubben så er det ”Vores” regler om samvær der gælder:
- Man er klar, interesseret og motiveret til træning, kamp ol. til den aftalte tid.
- Man taler pænt til hinanden – vi accepterer ikke mobning.
- Man hører efter hvad træneren siger.
- Man er ærlig.
- Faciliteter og materialer behandles som var det jeres eget.
- Vi byder gæster/udehold velkomne.
- Vi opfordrer til at børnene fra 4./5. kl. går i bad efter træning/kampe.
Vi forventer at:
- langt hår sættes op.
- ingen bærer smykker under træning/kamp.
- telefoner/penge opbevares under træning.
- ingen bærer kasket (målmand undtaget).
Vi vil i klubben tilstræbe, at alle aktive udvikles bedst muligt.

2

Klubbens forventninger til forældrene
-

Vi forventer, at I som forældre er behjælpelig med kørsel til og fra kampe/stævner/opvisninger
ol.
Ved kørsel er der ikke flere passagerer i bilen, end der er sele til – husk ”selebørn er hele børn”.
Giv opfordringer til dit barn om at deltage – pres ikke.
Sørg for rigtig og fornuftigt udstyr – overdriv ikke.
Har du i øvrigt ris eller ros, så gå direkte til træneren.
Spørg børnene om træningen/kampen var god – spørg ikke kun om resultatet.
Ved fodbold forventer vi, at forældrene er behjælpelige med at dømme kampe for de yngste
årgange.

Husk; du behøver ikke andre forudsætninger for at tage del i klubbens liv, end lyst og engagement
samt interesse for dit barns fritid.

3

Retningslinier for fodbold
-

Der er plads til alle der ønsker at spille fodbold.
Der tilstræbes en lige fordeling af spilletid blandt spillerne, indenfor holdets muligheder.
Spillerne skiftes aldrig ud pga. en fodboldmæssig fejl.
At vinde er ikke det vigtigste, men en positiv oplevelse for alle.

Spillerudstyr:
- Benskinner skal anvendes til træning og kamp.
- Fodboldstøvler er nødvendige og bør passe i størrelsen.
- Hvis spillerne ikke selv har anskaffet spillertrøjer stiller klubben en til rådighed ved kampe.
- Til udekampe anbefales at børnene medbringer skiftesko til hjemturen
Fair play:
- Kampråb er tilladt, men hoveren accepteres ikke.
- Ingen negative kommentarer eller tilråb til dommeren fra spiller, træner eller forældre.
- Lad træneren om at vejlede spillerne.
- Giv opmuntring til alle under kampen – ikke kun dit eget barn.
- Sig altid tak for kampen uanset kampens udvikling.
Husk på at det er dit barn der spiller fodbold og ikke dig!
Dommer:
- Det forventes at dommerne møder op i sportslig påklædning.
- Der er krav om neutral holdning. Hold fokus på kampen, og diskuter aldrig med tilskuer/træner
under kampen.
- Mødetid er 10 min. før kampens start.
- Afslut kampen med at sige tak for kampen til trænerne og aflever kampens resultat.
- Vi forventer kendskab til de gældende regler. Klubben uddeler spillereglerne ved sæsonstart.
- Vi forventer sportslig optræden.

4

Rusmiddelpolitik

Børn og unges brug af rusmidler er ikke en privat sag, men det er først og fremmet forældrenes ansvar.
Faster B & G’ grundholdning er at rusmidler på børne- og ungdomshold ikke er tilladt i klubben. Hvis vi
får kendskab til, at dette forbud skulle være overtrådt, kan der tages kontakt til forældrene. I grove
tilfælde kan det føre til udelukkelse fra klubben.

5

Pædofili

Folketinget har vedtaget et lovforslag der betyder, at det pr. 1. juli 2005 er lovpligtigt at indhente
børneattester om pædofilidomme, når nye trænere, instruktører og ledere tilknyttes en forening, hvor de
skal have direkte kontakt med børn under 15 år. Attesterne kan kun indhentes med samtykke fra trænere,
instruktører og holdledere. Hvis der ikke gives samtykke, kan man ikke tilknyttes en forening.
Attesterne er fortrolige og ses kun af formanden for Faster B & G. Evt. positive attester sendes direkte til
DGI, som professionelt kan varetage modtagelsen af disse fortrolige oplysninger, og hjælpe os med den
videre sagsbehandling.
Vi vil indhente nye attester hvis træneren, lederen eller instruktøren har holdt en pause på mere end 1 år,
og ellers vil der blive indhentet nye attester på alle hvert 5. år.
Vi har valgt ikke at opstille regler for, hvad man må og ikke må voksne og børn i mellem. Vi forventer,
at der udvises almindelig sund fornuft i den daglige omgangsform mellem trænere, instruktører,
holdledere og børnene. Attesterne må selvfølgelig ikke blive nogen ”sovepude” for os, vi skal til
stadighed være opmærksomme på, at alle har det godt og ikke bliver forulempet på nogen måde.
Alle der har begrundet mistanke eller hører rygter skal kontakte Faster B&G’ formand eller en
anden i bestyrelsen.
Formand:
Kasserer:
Sekretær:

Anne-Kristine Jansen
Anna Mette Jacobsen
Bente Kaasgaard

97 36 46 10
97 36 40 87
97 36 41 37

Husk også: almindelig næstekærlighed og fysisk omgang, såsom trøst, knus og klap på
skulderen, er ikke at betragte som pædofili. Det drejer sig om at tage hensyn til det
enkelte barn og respektere børnenes forskellige grænser.

