Handleplan ved sygdom og dødsfald
Ved alvorlig eller livstruende sygdom blandt spillere eller trænere
Ved meddelelse om, at en spiller eller en træner er alvorligt, eller livstruende syg, informeres klubbens
formand, som så (sammen med trænerstaben) orienterer spillertruppen.
Spillerne informeres ifbm. førstkommende træning. Den information der gives, finder sted på grundlag af
en aftale, eller et samarbejde, med den syge spillers forældre/pårørende.
Indenfor et par dage kontakter træneren den syge spillers forældre, eller hvis det er en syg
træner/seniorspiller, denne selv eller de relevante pårørende, med henblik på et evt. sygebesøg.
Afhængig af omstændighederne aftales hvornår, der kan aflægges besøg og hvem, der skal med.
Træneren sørger evt. for en gave, hilsner fra holdkammerater ol.
Træneren er ansvarlig for at holde kontakt til pågældende (evt. familien) under sygeforløbet. Det er af
stor betydning med støtte og opbakning fra såvel ledere som holdkammerater.
Den stadige kontakt til den syge og familien er forudsætningen for, at vi, både børn og voksne kan holde
os orienterede om sygdomsforløbet, og forberede os på hvordan sygdommen udvikler sig. – Åben og
saglig kommunikation er således vigtigt.
Det er ligeledes vigtigt, at vi iagttager og handler på, specielt børns reaktioner, - følelser og tanker, om
den syge og den pågældende sygdom.
Hvis den syge skulle dø af sin sygdom, tages omsorgsplanen vedr. dødsfald i anvendelse.

Ved dødsfald blandt spillere eller trænere i børne-, ungdoms- og
seniorafdelingen
Straks efter meddelelsen om et dødsfald kontaktes klubbens formand, som sammen med træner ringer til
alle holdkammerater/forældre med besked om, at holdet samles til orientering senest til den følgende
træning.
Her repeteres / aftales den aktuelle handleplan og hvad der skal siges til spillerne.
Når spillerne møder ind samles de i klubhuset, hvor der er ro, og lederne informerer om, hvad der er sket
og om hvordan dagen skal forløbe.
Lederne kommenterer kort situationen og siger nogle ord om den afdøde.
Der afholdes 1 minuts stilhed.
Herefter kan andre tage ordet kort.
Der tales, - og lyttes, og sættes ord på tanker og følelser.
Efter denne lille højtidelighed vurderer lederne om der gennemføres træning.

Eventuelt kan hjemmet, i løbet af de første dage efter dødsfaldet besøges, af max. 2 ledere. Der
medbringes blomster, kort, hilsner. Besøget er deltagende, støttende og af passende varighed. Der kan
måske laves aftaler om trænere og spilleres evt. deltagelse i begravelsen.
Ved dødsfald blandt trænere er det klubbens formand samt en trænerkollega, der aflægger besøg.
Afhængig af omstændighederne kan vi næste dag indkalde alle forældre til orientering om
hændelsesforløbet, børns forventelige reaktioner på dødsfaldet og evt. afklaring af praktiske forhold
omkring begravelsen. Forældrene kan evt. samle ind til blomster og kranse.
De pårørende skal informeres om et sådant møde, og hvis de er forældre, - altså hvis den døde er et
”NB-barn”, skal de selvfølgelig inviteres til at deltage.
Hvis børnene skal med til begravelsen tales der på forhånd med dem om, hvad der skal ske og om
hvordan man forholder sig i kirken, - en forberedelse, der giver børnene baggrund for at vælge, om de
overhovedet vil deltage.
De børn, der vælger at deltage bør have deres forældre med.
Vi bør opfordre alle til at deltage i begravelsen, da det er fremmende for en bearbejdning af chokket,
tabet og en evt. sorgproces. Selvfølgelig bestemmer de pårørende, om begravelsen skal foregå i stilhed,
og selvfølgelig er det frivilligt for enhver om man vil deltage.
Klubbens formand sørger for at der bestilles en krans fra Nibe Boldklub.

Ved dødsfald blandt de nærmeste til spillere eller trænere
Det er i hovedsagen samme procedurer, som ovenfor beskrevet, når et af børnene eller en træner mister
én af sine nære. Her er det blot ekstra vigtigt med opmærksomhed, støtte og hjælp til den, der har
mistet.

Ved dødsfald blandt spillere i oldboysafdelingen
Formanden/bestyrelsen orienteres om dødsfaldet.
Klubbens formand sørger for at der bestilles en krans fra Nibe Boldklub.
Mødes i klubhuset efter begravelsen til en snak.

Ved dødsfald blandt tidligere spillere, trænere og ledere
Formanden/bestyrelsen orienteres om dødsfaldet.
Klubbens formand sørger for at der bestilles en krans fra Nibe Boldklub.

Sørgebind
Ved holdets næste kamp bæres sørgebind, som tegn på sorg og i respekt og ære for den afdøde.
Sørgebindet kan lånes hos inspektøren.
Sørgebind sættes på højre arm. Anførerbindet sidder altid på venstre - tættest på hjertet og klublogoet.

Fanebære
Det kan være en god idé, at medbringe klubbens fane til begravelsen. Men inden det besluttes, så er det
en god idé, at læse, hvordan man skal forholde sig mht. fanen.
Fanen hænger på kontoret. Det er vigtigt at forstå, at en fane ikke bare er en pind med et flag. Fanen
skal bæres med respekt og omhu.

