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VELKOMMEN

Nibe Boldklub består af ca. 570 medlemmer fordelt på ca. 16 ung-
domshold, 3 senior hold samt 3 oldboyshold.
Når man skal spille fodbold i en klub – og ikke kun hjemme i går-
den eller haven – bliver man samtidig en del af et stort forpligten-
de fællesskab. For at få dette fællesskab til at fungere har klubben 
nogle principper og retningslinjer, som skal sikre, at der bliver de 
bedst mulige udfoldelsesmuligheder for alle. 

I Nibe Boldklub, som i de fleste andre klubber, spiller vi med 
”rene” årgange – d.v.s. at dit barn spiller sammen med andre 
børn, som er født i samme år.

For de mindste på 5 til 8-9 år skal fodbolden være en leg. Både 
barnet og forældrene skal hygge sig på træningsbanerne. Der skal 
være plads til grin og smil og sjov. Det må aldrig blive træls og en 
sur pligt at ta’ til træning, uanset vind og vejr. Men alle møder op, 
fordi det er sjovt, og fordi man er en del af et stort fællesskab.

Med alderen fokuseres der mere og mere på teknikken og det tak-
tiske og på resultaterne. Selvfølgelig vil vi gerne være de bedste. 
Det er vigtigt at sætte sig mål. Det er en del af en livslang læring.  
Både indefor og udenfor banen. Men det er altså også ganske fint 
at være en del af fællesskabet og byde ind med de kompetencer 
man som spiller, forældre, træner eller frivillig har tid og overskud 
til. ALLE ER LIGE VIGTIGE.

Hensigten med denne folder er, at den både skal være praktisk 
opslagsfolder, men også en hjælp til at kunne arbejde efter klub-
bens ”Den grønne tråd”.

Folderen er til alle, der har sin gang i klubben. Folderen er til dig 
som forældre, der for første gang er i klubben med dit barn 
og gerne vil have svar på det praktiske omkring træningstider, og 
hvem der er træner for holdet. Men folderen er også til dig, der 
er træner eller holdleder – ”ny” som ”gammel”.  Hvordan er 
det lige, retningslinjerne er som indkøb af tøj eller lægetaske til 
holdet, hvor henter jeg bolde og overtræksveste. Og så selvfølge-

lig til alle spillere uanset alder, køn og hold.

De vigtigste informationer omkring klubben er beskrevet i folde-
ren. Finder du ikke svaret her, er du velkommen til at kontakte be-
styrelsen, ungdoms- eller seniorudvalget eller klubbens inspektør.

Herudover vil vi løbende informere på klubbens hjemmeside 
www.nibeboldklub.dk og Facebook-side.

Nibe Boldklub har forventninger til at alle sætter klubben højest, 
og ikke selv sætter regler og retningslinjer op for holdet, egne el-
ler barnets ambitioner.

Til gengæld vil vi gøre alt for, at vi har en af de bedste fodbold-
klubber i landet.

De bedste fodboldhilsner

Bestyrelsen for Nibe Boldklub
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• Sundhed, velvære og livskvalitet
Vi vil være kendte for at være sunde før, under og efter kamp og 
træning. Der skal være plads til en øl, chokolade og en ristet pøl-
se. Men sortimentet i cafeteriet skal primært være sunde produk-
ter. Ambitionen er smooties el.lign. til alle før hjemmekampe og 
frugt til alle i pauserne.

• Netværk
Vi skaber netværk i klubben. Både internt mellem spillere, træ-
nere og ledere, men også eksternt, hvor vore sponsorer spiller en 
aktiv rolle. Fx i form af at åbne klubhuset for møder i Nibe-Net, 
foredrag og andre aktiviteter for alle nibenitter.

• Attraktiv
Vi skaber fagligt og sportsligt inspirerende miljøer med gode ud-
viklingsmuligheder – det skaber glæde og giver resultater.

• Sportslige ambitioner
I Nibe Boldklub skal der være plads til alle. Intet barn i børne- og 
ungdomsrækkerne må sidde udenfor i mere en halvdelen af en 
kamp. ALLE er vigtige og uundværlige for holdet og for klubben.

Klubben understøtter relevante uddannelser til trænerne. Både 
på det sportslige, men også på det pædagogiske plan.
Klubben vil have en fodboldkonsulent i børneafdelingen samt to i 
ungdomsafdelingen.

Vi vil selvfølgelig gerne være repræsenteret i alle rækker på både 
drenge og pigesiden og gerne så højt, som talenterne og viljen 
kan bære.

• Økonomiske ambitioner
Nibe Boldklub har en sund økonomi. Vi sætter en ære i at have 
orden og styr på økonomien. Regnskaber og budgetter er åbne for 
alle. Alle i klubben har en forpligtelse til at tage del i at efterleve 
de på generalforsamlingen vedtagne budgetter.

 Mission

Det er Nibe Boldklubs mission at skabe rammerne for
• Et inspirerende og udviklingsorienteret fodboldmiljø for alle 

spillere, trænere og ledere i klubben
• En stærk klubånd – ingen er større end klubben selv. Vi er én 

klub.

Det skal være sjovt, udviklende og lærerigt at spille fodbold – for 
alle. Der skal både tages hensyn til ”eliten” og til ”bredden”. Der 
skal være plads til alle. Og alle SKAL være og føle sig velkomne, 
uanset om man er 5 år og hellere vil finde firkløvere, 13 år og 
drømmer om at blive en ny Messi eller Ronaldo eller om man er 
50 år og hellere vil hygge sig med kammeraterne i 3. halvleg.

Alle er lige velkomne uanset talent og ambition. 

 Vision

Missionen understøttes af en række visioner, som i højere grad 
giver retning for arbejdet med at nå missionen.

• Social tryghed
Vi er bevidste om vores sociale ansvarlighed – hver dag hele året. 
Hvis vi kan støtte økonomisk, fx i form af reduceret kontingent 
eller støtte omkring lektielæsning eller måske klubhuset og træ-
ningsanlægget bare er et trygt sted at være efter skoletid, så støt-
ter vi op om hvert enkelt barn. 

• Sociale aktiviteter
Vi deltager så vidt muligt, det er økonomisk og sportsligt forsvar-
ligt i indenlandske og udenlandske cup-turneringer og trænings-
turneringer.

Vi arrangerer lokale og regionale turer for det sociale samvær. Al-
tid med hele årgangen. Aldrig de enkelte hold alene.
Vi arrangerer grillaftener om sommeren, fællesspisning efter træ-
ning fx i forbindelse med fodbold i fjernsynet, fælles overnatning 
i klubhuset etc
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• Vi er ansvarlige for os selv og for andre.
• Vi gør vores til at sikre et godt fysisk miljø i klubben, fx i 

form af nul-mobningstolerance.

• Engagement
• Vi er engagerede, fordi vi arbejder efter sportslige, sociale 

og økonomisk prioriterede målsætninger.
• Vi er motiverede og initiativrige, fordi vi inddrages og fordi 

vi kan se, at vores indsats gør en forskel i form af glade 
børn.

• Loyalitet
• Vi er loyale overfor klubben og overfor hinanden. Frustra-

tioner og negativitet tages face-to-face og ikke ved at bag-
tale hinanden eller skrive på facebook eller andre sociale 
medier.

• Ærlighed
• Gælder naturligvis dine og mine ting, men også det der 

foregår inde på banen og selvfølgelig også udenfor banen. 
Nibe Boldklub vil være kendt for fairplay og ikke det mod-
satte. Vi siger altid ”tak for kampen” til modstanderne og 
dommeren.

• Rummelighed
• Der er plads til ALLE uanset talent og ambition. Uanset høj-

de og drøjde.

• Kammeratskab
• Vi er kammerater før, under og efter. Det skaber glæde og 

resultater på banen. Det skaber netværk og venskaber, der 
rækker langt videre end fodboldspillet. Venner og kamme-
ratskab er for livet.

• Nyskabende
• Vi vil udvikle klubben sammen. Aldrig stå i stampe, men al-

tid i bevægelse – akkurat som på banen. Nye træningsme-
toder og spilkoncepter. Nye tilgange til indtjening; fx svensk 
bingo, udsalgssted for Danske Spil, madpakkeudsalg etc. 

• Samarbejde
• Indenfor klubben såvel som med andre klubber og for-

eninger. Sammen står vi stærkest. Vi tager gerne initiativer 
til dialog og netværk med andre fodboldklubber og andre 
foreninger. Ikke kun i Nibe, men i hele lokalområdet.

 Værdier

• Åbenhed
• Vi er åbne om, hvad vi ved og ikke ved, hvad vi gør, og hvor-

dan vi prioriterer vores opgaver i klubben.
• Vi sikrer vores omgivelser, spillere, trænere og ledere let og 

hurtig adgang til information om vores arbejde i klubben.
• Vi sørger for, at vores omgivelser, spillere, trænere og le-

dere holdes informeret om forhold, der har betydning for 
dem.

• Vi lytter til vore omgivelser og til spillere, trænere og le-
dere.

• Vi er åbne overfor andres synspunkter og holdninger.
• Vi respekterer vores omgivelser og hinanden.
• Vi er loyale overfor vores spillere, trænere, ledere og ikke 

mindst vores klub.
• Vi begrunder klart og entydigt vores beslutninger.

• Faglighed
• Vi gør et godt stykke frivilligt arbejde.
• Vi sikrer os, at vi har den viden og de færdigheder, der skal 

til, for at løse vores opgaver som trænere og ledere.
• Vi udvikler vores viden og kompetencer som trænere igen-

nem uddannelse.
• Vi arbejder loyalt, effektivt og målrettet på at fuldføre vor 

mission.
• Vi samarbejder på tværs både internt og eksternt, og sikrer 

os mod ensidighed.
• Vi indgår gerne i teamwork med andre klubber og for-

eninger for at opnå vores fælles målsætning og for at ud-
vikle os selv.

• Ansvarlighed
• Vi tænker os om, før vi handler.
• Vi handler til tiden.
• Vi prioriterer, etablerer klare mål og planlægger.
• Vi er ikke bange for at sige det, hvis der er en opgave, vi 

ikke magter.
• Vi gør vores bedste for at undgå fejl, men accepterer også, 

at der kan ske fejl.
• Vi påtager os ansvar for egne opgaver og for klubbens sam-

lede mission.
• Vi bidrager til udviklingen af klubben.



6

vore sekundahold, ligesom vi skal udvikle og rekruttere træ-
nere og ledere. 

4. At fremme socialt samvær, så vi skaber et klubliv, der er til 
gavn for alle vore medlemmer.

5. At støtte børnene og de unge i at være i balance og have det 
godt med sig selv og hinanden. 

6. Det er vores mål altid at have veluddannede og kvalificerede 
trænere og ledere.

7. Det er klubbens ambition at levere min. 1 ungdomsspiller om 
året til regionens Mesterrækkehold.

 Værdigrundlaget

Nibe Boldklub tager udgangspunkt i DBU’s Aldersrelateret træ-
ning  - målrettet og forsvarligt træning af børn og unge – hvor den 
tekniske-, taktiske-, fysiske- og mentale træning er tilpasset hver 
spillers udvikling og alder, og hvor der lægges vægt på holdspil, 
disciplin og kammeratskab.

I Nibe Boldklubs ungdomsafdeling arbejder alle på at skabe og 
sikre det gode fodboldmiljø. Nibe Boldklubs ungdomsarbejde 
handler om motiverede og engagerede spillere, udvikling, lige 
muligheder for alle, glæde og oplevelser ved fodboldspillet samt 
et trygt og anerkendende miljø for børn og unge. Nøgleordene i 
vores klub er; leg, tab og vind med lige sind, god opførsel, fælles-
skab, udvikling, læring, kvalitet i træning og udvikling af trænere.
Det stiller også krav til os voksne i klubben:

• Vi skal have en dygtig, engageret og dynamisk bestyrelse, der 
har lyst og mod på at bidrage.

• Dygtige, engagerede og dynamiske udvalg, der vil gøre en 
forskel.

• Til stadighed have dygtige og engagerede trænere ved at give 
dem uddannelser og udfordringer.

• Vi skal samarbejde og vidensdele ikke kun internt i klubben, 
men også med byens og nærområdets andre klubber og for-
eninger.

 Målsætninger og ambitioner

1. Fodbold i Nibe Boldklub skal være et naturligt samlingssted 
for alle, hvorfor der skal være plads til alle uanset niveau og 
ambitioner. Alle spillere skal have mulighed for at spille fod-
bold ud fra de sportslige målsætninger og forudsætninger 
spillerne har, så alle får positive oplevelser ved at spille fod-
bold i Nibe Boldklub. 

2. I Børne- og ungdomsafdelingen er den sportslige målsæt-
ning i drengerækken, at vi spiller i Mesterrække i U13 og U15 
og i pigeafdelingen spiller i Mesterrække i U15 og U18 samt 
A-rækker i øvrige afdelinger.

3. At udvikle spillere, som i fremtiden vil kunne indgå som se-
niorspillere på klubbens 1. seniorhold samt være aktive på 
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GLÆDE, MOTIVATION OG ANERKENDELSE: Vi tror på, at udvik-
ling og fastholdelse af spillere i høj grad sker i et miljø, hvor børn 
og unge trives, og oplever glæde og indre motivation. Spillerne 
skal gælde sig til at komme til fodbold, være glade når de spiller 
fodbold, og når de tager hjem. Det afspejles fx ved at trænere, 
holdledere og forældre sikrer træning og håndtering af spillerne, 
og ikke ved at råbe højt, bruge hårde ord og forklare en spiller, 
hvor ringe han/hun er. 

TRYGHED OG TILLID: I Nibe Boldklub arbejder alle årgangsledere, 
trænere, holdledere og forældre på at skabe genkendelige, trygge 
og stabile rammer for spillerne. Fx ved at; 
• tale med spillerne om deres oplevelser på og uden for banen 
• ved at træneren bevarer roen – også selvom holdet er bagud 

eller spillere laver fejl! 
• ved at tale med spilleren/spillerne, hvis der er et problem 
• være ærlig og neutral 
• tage fat om problemet, når det opstår 
• skride hurtigt ind mod mobning og diskrimination 
• løbende sikrer, at spillerne fastlægger og aftaler holdets le-

veregler 

Børnene skal vide, at de har tilknytning til holdet, og ikke trues 
med fx nedrykning til et andet hold. Det er meget naturligt, at 
spillere har en periode på 2-3 måneder eller mere, hvor udviklin-
gen varierer. Det er også i disse perioder vigtigt, at spilleren får lov 
at være i samme gruppe som deres kammerater. 

 Rammer og miljø

 Børneafdelingen

En U-sæson strækker sig fra august til juni.

Børneafdelingen omfatter børn fra U5 til og med U9.

Det er et absolut must, at forældre til børn i U5-U9 altid deltager 
i børnenes træning og kampe. Af med de fine nye sko og på med 
fritidsskoene. Som forældre er det vigtigt for barnet at være med 
på sidelinjen eller stå en bande eller kegle, når der trænes. Må-
ske skal du som forældre trøste eller være klar med en tår vand. 

Barnet skal føle engagement og dit nærvær. Følg med i dit barns 
udvikling på og udenfor banen. 

Fodbolden er og skal være leg uanset alder og niveau. 

• I U5, U6 og U7 (4 - 7 år) spilles der 3 mod 3
• I U8, U9 og U10 (7 - 9 år) spilles der 5 mod 5
• I U11, U12 og U13) spilles der 8 mod 8
 
(fra efteråret 2014)

 Ungdomsafdelingen

Ungdomsafdelingen omfatter børn fra U10 til og med U19.

Når børnene bliver U13 og skal spille på 11-mands hold, tager 
Nibe Boldklub over med trænere og holdledere. 

 Niveauopdeling

I de yngste årgange er det altoverskyggende tema legen med bol-
den, derfor er der ingen niveauopdeling for U9 og yngre.

Fra og med U10 vil børnene have store færdighedsforskelle. Der 
opdeles ud fra disse spilleregler:

• Det trænernes ansvar, at niveauinddeling fra U10 sker alene 
af hensyn til spillernes udvikling, og sker åbent og konstruk-
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tivt overfor spillerne 
• Holdet skal matches efter spillernes evner, og målet er, at den 

enkelte spillers behov og ønske tilgodeses 

Til træning 
Der skal i Børneafdelingen være plads til, at en spiller pludselig 
finder et firkløver i græsset eller ser på en flyver på den blå him-
mel, uden at forældre eller trænere skal gå helt i selvsving over 
dette. Træningen foregår udelukkende igennem fodboldspillet. 
Ingen træningsøvelser med skudfinter eller hoppen over kegler.

Børnene træner så vidt muligt sammen med klassekammeraterne 
i børneafdelingen.

Der trænes på tværs af årgange for at udvikle spillerne. Ex. U12 
træner en uge med U11 og en anden uge med U13. Tilrettelægges 
af trænerne således, at et hold når at træne sammen med et an-
det hold 4 gange (=4 uger) på et år. 2 gange halvårligt med yngre 
og 2 gange halvårligt med ældre.

Til kamp og stævner
For alle hold, uden undtagelse, er fordelingsnøglen mellem at 
spille og være udskifter, at alle spillere i løbet af en kamp skal del-
tage aktivt i kampen (dvs. befinde sig inde på banen) i min. halv-
delen af kamptiden. Det hedder også ”HAK-princippet” hos DBU 
(Halvdelen Af Kampen). Tænk altid over om det nu altid er bedst, 
at starte med det ”bedste” hold til hver eneste kamp.

Til kamp/stævner har forældrene et fælles ansvar for, at holdet 
kommer af sted. Så jo flere forældre, der deltager til kamp og til 
stævner – jo bedre. Aftal indbyrdes hvem, der vasker tøjet til næ-
ste gang. Aftal hvem, der tager frugt med. Husk at dit barn skal 
have egen drikkedunk.

Det sociale er et yderst vigtig element for børnene. Nibe Boldklub 
ser gerne, at forældre arrangerer fælles spisning i klubhuset, en 
grillaften på terrassen, Game-night og andre hyggearrangemen-
ter i klubhuset. Eller måske en fælles tur til stranden, Rønbjerg 
eller Fårup. Hver årgang har af boldklubben fået et budget til fæl-
les sociale arrangementer. Det dækker næppe alle ønsker, men er 
et godt tilskud. 

Det SKAL være glæden til fodbolden, der driver ”værket”. Glæden 
og det sociale samvær opnås også ved at I, som forældre og fami-
lie, engagerer Jer i aktiviteterne i klubben. 

 Træningsmængde

I Nibe Boldklub bruger vi holdsamarbejder med andre klubber, 
når det giver os bedre muligheder for at gøre det vi gerne vil – 
sportsligt og socialt (fastholdelse).

Et holdsamarbejde kan have flere former. Det kan være trænings-
samarbejder, hvor man spiller kampe på sit eget hold i Nibe Bold-
klub, men træner sammen med spillere fra andre klubber for at 
lave et godt træningsmiljø. Men det kan også være samarbejder, 
hvor man har fælles hold med en anden klub, men selvfølgelig 
stadig er medlem i Nibe Boldklub.

Vi ser holdsamarbejder som et redskab, der blandt andet kan 
være med til at sikre fastholdelse. Hvis der for eksempel i de æld-
ste ungdomsårgange er særligt stort frafald på grund af eftersko-
le, synes vi det kan være en oplagt ide at indgå i et holdsamarbej-
de med en anden klub for eksempelvis fortsat at kunne tilbyde 11 
mands fodbold.

 Holdsamarbejde og samarbejde med andre

Vi følger DBU’s anbefalinger, der siger, at de

• 5 -8 årige træner mellem 75 og 120 min. ugentligt (træner 1 
gang om ugen).

• 9 - 12 årige træner mellem 2½ og 4 timer + evt. teknisk træ-
ning ugentligt (træner 2 gange om ugen).

• 12 - 14 årige træner mellem 4 og 6 timer + evt. teknisk træ-
ning ugentligt (træner 2 gange om ugen).

Træning i klubben foregår fra mandag til fredag. Træningstiderne 
kan ses på  klubbens hjemmeside.

Udendørssæsonen starter for de yngste ca. 1. april og i de lidt 
ældre ca. 1. marts. Fra U14 og seniorerne er der standerhejsning 
omkring 1. februar. 

Indendørstræningen starter omkring efterårsferien og slutter op 
til sæsonstart.
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 Ind- og udmeldelse

Har du ikke tidligere spillet i en fodboldklub, eller ønsker at skifte 
fra en anden klub til Nibe Boldklub, kan du kontakte årgangstræ-
neren via hjemmesiden. 

Har du spillet kamp for en anden klub indenfor det seneste år, er 
det vigtigt, at du får udfyldt et spillercertifikat http://www.dbu.
dk/klubservice/Klubhjaelp/tilladelser_og_formularer.aspx 

Spillercertifikat kan heller ikke udleveres såfremt man står med 
skyldigt kontingent.

 Kontingent

Kontingent betales 2 gange årligt. I april og i august. 

Kontingentet betales online via www.nibeboldklub.dk, hvor man 
samtidig indmelder sig i klubben og på et hold.

Kontingentet betales altid forud og dækker både indendørs og 
udendørssæsonen. Stopper man indenfor det halve år, man har 
betalt for, refunderes der ikke kontingent.

En spiller kan få dispensation til kun at betale ½ kontingent, hvis 
spilleren fx jobmæssige årsager eller går på efterskole og derfor 
ikke har mulighed for at deltage i holdets træning, men godt kan 
spille kampe for holdet.

Såfremt der måtte være spørgsmål eller andet, kan klubben kon-
taktes på e-mail penge@nibeboldklub.dk eller lad din træner 
vide, at du gerne vil kontaktes.

Manglende betaling udelukker – som hovedregel – spilleren fra 
deltagelse i både træning og kamp.

Kontingentsatserne kan ses på klubbens hjemmeside.

Har man over 15 km fra bopælen til klubhuset i Nibe nedsættes 
kontingentet med 50%.

I alle holdsamarbejder har vi fokus på kommunikation og tydelige 
aftaler. Holdsamarbejder kan indebære, at der trænes og spilles 
andre steder end i Nibe, og vi lægger meget vægt på at rammen 
omkring holdsamarbejde et tydelig så børnene og de unge er 
trygge ved det.

Der vil ikke blive tale om holdsamarbejder for yngre årgange end 
U12.

Vi har - udover holdsamarbejderne – et samarbejde med AaB på 
drengesiden i form af talenttræning. Det har form af fælles fre-
dagstræninger, hvor vi får mulighed for at sende spillere ud til prø-
vetræning. Det er træ¬nerne, der vurderer hvem, der skal deltage 
i disse træninger. Hos AaB er der en løbende udskilning af talen-
terne. Det er dem, der vurderer og bestemmer, hvornår de siger 
”tak for denne gang”. 
Vi har en positiv holdning til samarbejde med andre klubber – 
også i forhold til den enkelte spiller. Det er meget vigtigt, at en 
klub som Nibe Boldklub holder på sine spillere så længe som mu-
ligt.

Når spillere alligevel ønsker at skifte klub vil vi tage en konstruktiv 
dialog med spilleren og ikke mindst dennes forældre (for det er 
oftest forældrene, der nærer ønsket om deres barns søgen efter 
en storklub eller Mesterrække). Det er vigtigt, at vi får en god dia-
log også for at tydeliggøre at alle spillere er velkomne igen i Nibe 
Boldklub, når talentet er prøvet af andre steder. 
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 Prøvetræning

Får vi en henvendelse fra en spiller fra en anden klub, der ønsker 
at prøvetræne i Nibe Boldklub, skal dette drøftes mellem Senior-/
Ungdomsudvalget og den anden klub. 

En ny spiller har ret til 4 prøvetræninger, hvorefter spilleren skal 
beslutte, om han eller hun ønsker at fortsætte i Nibe Boldklub. 
Nibe Boldklub har den holdning, at man ikke ”fisker” eller ”stjæ-
ler” spillere fra andre klubber.

 Spillercertifikat

Såfremt nye spillere, der har spillet i en anden klub, kommer til 
Nibe Boldklub, er det trænerens ansvar at sørge for, at spillerens 
certifikat er i orden, og at dette afleveres til klubbens kontin-
gentansvarlige (rum i dueslaget). 
Husk, at nye spillere under ingen omstændigheder må spille kamp 
for Nibe Boldklub, før vi har spillerens certifikat, da det kan med-
føre, at holdet bliver taberdømt, og klubben får en bøde. Og så 
er det altså ikke fairplay at benytte ulovlige spillere – det er Nibe 
Boldklubs holdning.

For at få udleveret spillercertifikat ved udmeldelse, skal det ske 
skriftligt (mail) til medlem@nibeboldklub.dk.

Vores kasserer tjekker for skyldigt kontingent. Herefter sendes 
spillercertifikatet til spilleren i løbet af en uge. Kassereren under-
retter træneren for holdet.

I løbet af 2014 skal spillercertifikaterne udfyldes online på klubof-
fice.

 Børneattester og pædofili

Nibe Boldklub følger Dansk Boldspil Unions opfordring til at priori-
tere børns sikkerhed mod pædofili i fodboldmiljøet højt, og arbej-
der derfor aktivt med at forebygge og afsløre forsøg på pædofili. 

Nibe Boldklubs bestyrelse har derfor besluttet, at benytte den 
kontrolmulighed, en bekendtgørelse fra 2001 om behandling af 
personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister (DCK) §36 giver 
mulighed for. 

Klubben vil med regelmæssige intervaller tjekke, hvorvidt klub-
bens trænere, holdledere og andre der har omgang med børne-
ne, er dømt for pædofili i form af blufærdighedskrænkelse eller 
deciderede seksuelle overgreb mod børn under 15 år. 

Hvem tjekkes 
DCK videregiver kun oplysninger om personer, der som led i deres 
ansættelse eller beskæftigelse har direkte kontakt med børn un-
der 15 år. Nibe Boldklub skal sikre sig skriftlig samtykkeerklæring 
fra de pågældende. 

Hvem tjekker 
Det er ungdomskonsulenten og ungdomsformanden, der er an-
svarlig for ansættelse eller tilknytningen af trænere og holdledere 
i ungdomsafdelingen, som har prokura til at afskedige eller bortvi-
se ansatte, og som er ansvarlig for indhentningen af de fortrolige 
oplysninger. De er begge underlagt tavshedspligt, og er bekendt 
med, at uberettiget videregivelse af oplysninger fra DCK er straf-
bart.

Ved trænerstart udleveres blanketten ”Børneattest”, som kom-
mende træner eller leder udfylder og returnerer til formanden, 
som udfylder klubdelen og indsender den til Det Centrale Krimi-
nalregister. Svar modtages normalt indenfor 10 dage.
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Blanketten Børneattest kan hentes på klubbens hjemmeside.

Generelt kan det anbefales at være opmærksom på følgende ret-
ningslinjer:

• Vær altid to trænere (voksne) om et hold, så der undgås mis-
forståelser.

• Gå ikke i bad sammen med børnene.
• Der må IKKE bringes smartphones eller andet udstyr, der kan 

tage billeder eller film i omklædningsrummet. Kassen med 
penge og telefoner må først komme i omklædningsrummet, 
efter alle er færdige med at klæde om.

• Tænk dig om.

 Alkohol

Fodbold og alkohol hører bare ikke sammen. Derfor er det ikke 
tilladt for spillere at drikke alkohol ved banerne, ligesom unge 
under 18 år ikke må nyde alkohol på klubbens anlæg, i omklæd-
ningsrummene eller klubhuset generelt. Dette gælder naturligvis 
også, når vi spiller på udebane eller deltager i stævner i ind- og 
udland.
Overtrædelse af klubbens alkoholpolitik for unge under det fyldte 
18 år, medfører øjeblikkelig hjemsendelse fra udlandsture på for-
ældrenes regning.
Derudover forventer klubben, 

• at voksne kun i begrænset omfang nyder alkohol i omklæd-
ningsrummene efter kamp– og selvfølgelig aldrig samtidig 
med, at der er børn til stede, 

• at der ikke drikkes alkohol efter træning i omklædningsrum-
mene eller udenfor ved bænkene,

• at der selvfølgelig aldrig køres til og fra klubben i påvirket til-
stand,

• at spillerne aldrig møder op til kamp eller træning i påvirket 
tilstand. Og det gælder også for anden-dags-branderter.

• at medlemmerne ikke optræder synlig påvirket i klubtøj, 
• at trænere og holdlederne aldrig drikker alkohol sammen 

med ungdomsspillerne. 
• at det på ungdomsture alene er voksne, der efter dagens ak-

tiviteter, og ikke sammen med børnene, evt. nyder alkohol i 
moderat omfang. 

Bestyrelsen kan iværksætte sanktioner overfor spillere, trænere 
og ledere, der ikke overholder disse retningslinjer.

 Rygning

Rygning er usundt og fremmer ikke ligefrem fodboldspillet. Derfor 
må der ikke ryges i klubhuset. 

Ej heller i forbindelse med møder eller fest.

Det er en uskik at sidde på bænken udenfor klubhuset og ryge lige 
op til eller umiddelbart efter en kamp. Ryg af hjemmefra inden 
kamp og vent lige med smøgen til efter du har klædt om.
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 Doping, mobning og racisme

Nibe Boldklub accepterer på ingen måde doping, mobning eller 
racisme. Vi forventer, at alle spillere, ledere og forældre medvir-
ker til en åben dialog Det gælder både internt i klubben, men selv-
følgelig også overfor modstandere, dommere etc.

Overtrædelse af disse regler vil medføre sanktioner i form at 
karantæne og i grelle tilfælde, hvor klubben eller fodboldspillet 
stilles i miskredit, til direkte eksklusion af klubben. Sanktionerne 
fastsættes mellem træner og holdleder samt ungdoms- /senior-
udvalg og bestyrelsen. Er der tale om en ungdomsspiller, har for-
ældre og barn altid mulighed for at komme til orde inden endelig 
afgørelse.

 Trænermøder

Der afholdes minimum 2 trænermøde i løbet af fodboldåret. Mø-
derne afholdes i forbindelse med sæsonstart, det vil sige i marts/
april og i august/september. 

Det er børne- og ungeudvalget, der har til ansvar at indkalde alle 
klubbens trænere, holdledere, klubbens inspektør samt bestyrel-
sesrepræsentanter. Mødet har til opgave at planlægge og koordi-
nere kommende halvsæson.

Der er selvfølgelig mødepligt!

B & U-udvalget laver og udsender dagsorden senest 1 uge før mø-
det. Emner, der kan blive behandlet på møderne kan bl.a. være:

• Status på foregående halvsæson
• Aktuel trænersituation og præsentation af nye trænere og 

holdledere
• Mål og rammer for kommende halvsæson for de enkelte hold 

og/eller årgange
• Forbedringer og nye tiltag
• Erfaringsudveksling
• Træningsturneringer i ind- og udland, sociale tiltag
• Kurser – muligheder og hvem
• Praktiske forhold (banefordeling, regler for brug af klubhus,-

spillertøj, materiel m.v.) 

 Trænerpakke

Alle nye trænere og faste holdledere får som startpakke udleveret 
en træningsdragt, regntøj, en personlig licenskode til DBU Uddan-
nelsen ”Hjemmebanen” samt en lægetaske, hvis indhold holdet 
dog selv har ansvaret for at få fyldt, hvis der mangler noget. Dette 
sker ved henvendelse til klubbens inspektør. Lægetasken følger 
årgangen og ikke træneren/holdet.

Tøjet bruges, når træneren repræsenterer Nibe Boldklub, og sæt-
tet skal holdes rent og pænt, så klubben altid repræsenteres på 
en pæn måde.

Læs mere om ”Hjemmebanen” her: http://www.dbu.dk/Faelles/
klubservice/IT_tilbud/hjemmebanen.aspx. 
Programmet er personligt og kan selvfølgelig bestilles hele året. 

Er der øvrig litteratur hos DBU som du ønsker, kan det bestilles 
hos bestyrelsen. Læs mere her: http://www.dbu.dk/Faelles/ud-
dannelse_og_traening/traeneruddannelse/litteratur_og_materi-
aler.aspx.
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 Forældremøder

Det er trænerens og holdlederens ansvar at få forældrene i dialog 
og inddraget i deres barns træning og kamp. Minimum 1 gang om 
året (gerne et par uger inden turneringsstart) skal træneren eller 
holdlederen indkalde forældregruppen til et orienteringsmøde. 

Det gælder for alle børne- og ungdomshold i klubben.

Der vil til disse møder også være deltagelse af repræsentanter fra 
B & U-udvalget og/eller repræsentanter fra Bestyrelsen. Der ind-
kaldes til møde 14 dage før mødets afholdelse.

Forslag til emner, der kan blive drøftet på mødet kan bl.a. være:

• Introduktion til sæsonen og forventninger dertil.
• Praktiske oplysninger (liste med kørsel, tøjvask, frugt, kage, 

kampreferat etc. udleveres og korrigeres, hvis der er ændrin-
ger dertil).

• Det er holdets forældrekoordinator, der er ansvarlig for, at 
forældreholdkortet med opgaver bliver besat.

• Holdsammensætning.
• Planlagte sportslige aktiviteter udover træning og kamp, fx 

stævner.
• Forventninger til spillerne og forældrene.
• Forældrenes pligter og opgaver.
• Sociale arrangementer. ”Socialminister og -udvalg” nedsæt-

tes med repræsentanter fra spillere og forældre.
• Indsatser, der kan give holdet eller årgangen egen indtjening.

 Spillermøder

Træner og holdleder skal i god tid inden sæsonstart afholde spil-
lermøde, hvor spillere og trænere afstemmer forventninger til 
hinanden. 

Forslag til emner, der kan blive drøftet på mødet kan bl.a. være:

• Forventninger til indsats på træningsbanerne og til kamp.
• Træningsøvelser.
• Hvem er hvem.
• Stærke og svage sider.

 Kommunikation

Det er i klubbens interesse at få så megen positiv omtale som mu-
ligt. Derfor vil bestyrelsen opfordre de enkelte trænere, holdle-
dere og forældre til at komme med artikler og fotos til klubbens 
hjemmeside samt til Nibe Avis og Nordjyske. 

Artikler og billeder der ønskes offentliggjort på klubbens hjemme-
side, kan sendes til nb1919@nibeboldklub.dk.
 
Artikler og billeder til Nibe Avis skal sendes til Jacob Søndergaard 
nibeavis@nibeavis.dk 

Artikler og billeder til Nordjyske skal sendes til Flemming Møller 
Nielsen nordjyske@it.dk

HUSK at der ikke må medsendes/offentliggøres profilbilleder af 
klubbens spillere med mindre spiller/forældre har underskrevet 
en ”Tilladelse vedr. billeder på internettet” blanket. Blanketten 
kan hentes på hjemmesiden.

De underskrevne tilladelser står i en mappe på Kontoret. 

 Sociale medier

Ønsker holdet at informere holdets spillere via et eller flere socia-
le medier så som Facebook eller Twitter, er dette okay. Det er dog 
meget vigtigt at understrege følgende:

• At der ikke må offentliggøres profilbilleder af klubbens spil-
lere med mindre spiller/forældre har underskrevet en ”Tilla-
delse vedr. billeder på internettet”-blanket.

• At ingen spiller udstilles med holdninger, udtalelser, negative 
ytringer, billeder eller andet der på nogen som helst måde 
kan eller kan blive tolket som krænkende overfor den enkelte 
spiller eller forældre. Med andre ord: Brug din sunde fornuft 
og tænkt dig om 2 gange.

• At man som spiller, træner, holdleder m.fl. holder en sober 
tone.
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 Uddannelse

Det er i klubbens interesse at have gode og veluddannede træne-
re, ledere og dommere. Derfor er det klubbens forventning, at de 
dygtiggør sig løbende og deltager i relevante kurser.

Oversigt over relevante kurser hos DBU kan findes her:

Som træner: 
http://www.dbu.dk/Faelles/uddannelse_og_traening/traenerud-
dannelse/traeneruddannelser.aspx

Som helt ny træner i børneafdelingen (5-8 år) vil vi opfordre dig at 
tilmelde dig dette kursus: 
http://www.dbu.dk/Faelles/uddannelse_og_traening/traenerud-
dannelse/traeneruddannelser/inspirationskurser/boernefodbol-
dens_basis.aspx

Som leder: 
http://www.dbu.dk/Faelles/uddannelse_og_traening/lederud-
dannelse.aspx

Som dommer:
http://www.dbu.dk/Faelles/uddannelse_og_traening/dommer-
uddannelse.aspx

 Forsikring

Nibe Boldklub har ingen særskilt forsikring, der dækker ting- og/
eller personskade. Det er den skadesramtes egen ulykkesforsik-
ring, der skal dække skaden, hvis uheldet er ude.

Ved kørsel i egne biler er det førerens egen bil-/passagerforsik-
ring, der gælder. Klubben påtager sig intet ansvar i forbindelse 
med transport. Klubben forventer, at alle forældre/førere af biler 
overholder gældende færdselslov, herunder fartbegrænsninger, 
antal passagerer i hver bil og brugen af sikkerhedsseler.

Hvis uheldet er ude og skulle en spiller eller træner komme til 
skade under kamp, træning eller transport til eller fra kampe, og 

transport til skadestue eller hospital er nødvendig, tilkaldes Falck.
Ring 70 10 20 30 eller 118 og rekvirer hjælp. 

NB. Husk at præcisere adressen, du skal bruge hjælpen til.

 Nøgler

Nøgler til klubhus, boldskur og tøjskabe ect. udleveres og styres 
af klubbens inspektør.

Nøgle til lysanlæg, rødt boldskur og udebanetøj hænger på siden 
af dueslaget på kontoret.

Husk altid at hænge nøglen tilbage efter endt brug, idet der ikke 
findes tilgængelig reservenøgle til næste bruger.
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 Bolde og andet til kamp og træning

Før sæsonstarten tildeles hvert hold en boldkurv med kodelås, 
som indeholder et aftalt antal  bolde, veste og toppe af god kvali-
tet.  For 3, 5 og 7-mands hold anvendes boldene til både træning 
og kamp. For øvrige hold anvendes de primært til træning og op-
varmningsbolde til kamp.

Alle trænere kvitterer ved sæsonstarten for udleveret indhold i 
boldkurve.

Boldkurvene er placeret i boldskuret ved bane 4 samt i det røde 
skur syd for klubhuset.

Kampbolde og liniedommerflag til 11-mands kampe er placeret i 
dommerrummet.

Det er trænerens/holdlederens opgave at sørge for, at boldene 
altid er pumpet før træning og kamp og at de øvrige remedier er 
til stede.

Boldpumper forefindes i vaskerummet i klubhuset samt i boldskur.

Er en bold defekt, lægges den i boldkurven på gangen ved hold-
skabene. Ved næste træning er en ny bold klar. Bortkomne bolde 
m.v.  meldes med det samme til inspektøren.

Veste vaskes ifølge aftale med inspektøren. Lægges i kurven i va-
skerummet.

 Spillertøj og udstyr

For alle hold stilles der et sæt spillertøj til rådighed af klubben, der 
skal benyttes ved ude- og hjemmekampe. Spillersættet består af 
trøjer, shorts og strømper. Målmanden får målmandstrøje, mål-
mandsbukser, strømper samt målmandshandsker.

For herreseniorerne stiller klubben herudover træningstøj til brug 
ved træning til rådighed.

Det er desværre kun nogle enkelte hold, der har træningsdragter 

til brug ved kamp. Det er en meget dyr omkostning for klubben 
såfremt alle hold skulle have træningsdragt. Enkelte hold har selv 
skaffet midler til indkøb af træningsdragter. En sådan aftale skal 
altid aftales med klubbens sponsoransvarlige, da klubben har for-
pligtelser overfor vores tøjleverandør.

Det forventes, at alt spillertøj som minimum har en levetid på 2 år.
Som træner og/eller holdleder (aftales indbyrdes) har du ansvaret 
for, at alt tøj er til stede før og efter kamp. Holdlederen har ansva-
ret for at fordele vaskene mellem spillerne.

Til hver årgang er der en kurv med bolde og veste. Behandl bolde, 
veste og andet udstyr ordentligt. Hold styr på boldene. Det er træ-
nerens/holdlederens ansvar. Også for de bolde modstanderne har 
lånt i forbindelse med kamp. Det burde være en selvfølge, men 
det er desværre ikke altid, der komme lige så mange bolde med 
ind, som da træning eller kamp gik i gang. 

Udover boldkurve med indhold findes der i boldskurene til fælles 
brug endvidere store kegler samt diverse agilitymaterialer.

Til hver årgang er der et skab i klubhuset indeholdende tasker 
med spillertøj, vanddunke, medicintaske m.v.

Udebanetrøjer i anden farve end grøn findes i opmærket skab i 
vaskerummet. Husk altid at checke hjemmeholds farve på spille-
trøjer inden afgang til udebanekamp.

Inspektøren kontaktes straks ved bortkomst af tøjdele m.v. og det 
er også ham, du skal fortælle, hvis der mangler andet udstyr, som 
bruges til træning og kamp.

HUSK at optælle al materiel (bolde, toppe og veste) efter hver 
træning/kamp og sætte materiellet på sin rette plads efter brug.
Har du ønske om træningsudstyr, som ikke forefindes i klubben, 
er det  også inspektøren, som kontaktes. Han orienterer bestyrel-
se, som behandler ønsket. 

Der henvises i øvrigt til klubbens lille laminerede kort med gode 
råd til trænere.

Nye bolde udleveres af klubbens Inspektør. Det er også ham, du 
skal fortælle, hvis der mangler andet udstyr (tøj, målmandshand-
sker, ting i lægetasken, kegler, stænger etc.) HUSK nu at sætte alt 
materiel på plads efter endt brug.
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 Baner og banefordeling

Det er klubbens inspektør, der fra klubbens side bestemmer, hvil-
ken bane, der skal trænes på og hvilken, der bruges til kamp. 

Specielt ved sæsonstart i marts/april og i slutningen af sæsonen 
oktober/november kan kommunen lukke banerne for at skåne 
dem bedst muligt. Dette skal respekteres.

Bane 1 må kun benyttes til kamp. 

Som udgangspunkt benyttes bane 3, 4, 5 og 6 til træning.  For 
U5-8 piger og drenge benyttes bane 7 og 8 samt evt. bane 2 (ved 
pladsmangel). 

Bane 1 og 2 er forbeholdt  11-mandskampe.
Alle 11-mands ungdomshold spiller som minimum  halvdelen af 

deres hjemmekampe på bane 1. 

Da Aalborg kommune er ejer af baneanlæggene, kan de  i tilfælde af 
regn, sne og frost lukke banerne i en periode. 
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 Træningen

Før træningen

Husk at møde op i god tid, gerne 15-20 min. før træningen går i 
gang, så du kan være klar på banen, når fløjten lyder. Kom frisk og 
udhvilet og hverken på tom eller fyldt mave. Tænk over, hvad du 
fylder i maven, for det er dit brændstof, og kroppen har det som 
bilen – jo bedre brændstof des bedre kører den. Og jo bedre den 
kører des mere får du ud af træningen. 

Under træningen

Den grønne tråd skal følges af alle hold. Er du som træner uenig i 
klubbens mål og prioriteringer, tager vi en snak om dette, men det 
gavner ingen at køre solo. Ingen er over klubben.

Efter træningen

Som klub ser vi gerne, at du bliver og hygger med dine medspille-
re. At spille fodbold i Nibe indebærer også en stor portion social 
aktivitet. 

Som seniorspiller over 18 år er det okay med en øl i omklædnings-
rummet efter træning, men det er ikke i klubbens interesse, at der 
indtages mere alkohol end du kan køre fra klubhuset. 

 Kampkort

Træneren eller holdlederen har alene ansvaret for udtagelse af 
holdet til kampe. HUSK at alle spillere skal spille kampe. Skal der 
sidde nogle spillere over, skal disse fordeles mellem alle spillerne. 
Det er vigtigt at børnene får besked om mødetid og sted, så de og 
forældrene ikke er i tvivl. 

På første forældremøde aftales hvordan; fx på sms eller mail. Und-
gå brug af Facebook med mindre der er tale om et lukket forum. 
På samme møde udleveres og en oversigt over halvårets kampe.

 Udskiftningsspillere

Det er klubbens holdning, at udskiftningsspillerne er med for at 
blive brugt. Alle får mindst en halvleg. Det er også det, der går 
under HAK-princippet ”Halvdelen Af Kampen”.

 Holdkort/indberetning af kampresultat

Der skal fra foråret 2014 udfyldes holdkort elektronisk for ALLE 
holdunder DBU. De elektroniske holdkort udfyldes via DBU’s app, 
KlubOffice eller KampKlar (Mit DBU). Det er kun holdkontakter 
(trænere, holdledere osv.), der kan udfylde dem.
Fordele ved elektroniske holdkort:

• Holdkortene lagres elektronisk, og bliver derfor ikke væk eller 
våde

• Holdkort kan udfyldes hjemme fra sofaen eller fra sidelinjen
• Alle spillernes data ligger i systemet, så spillerne bare skal vinges 

af
• Man vil kunne følge en spillers historik (hvilke kampe han/hun 

har spillet)
• Disciplinærsager vil kunne behandles hurtigere (vi har adgang til 

holdkortet)
• Holdkort bliver synlige for alle – dog dispensation i meget særlige 

tilfælde
• Fødselsår og måned vises 
• Spillere der ikke har været i kamp fjernes fra holdkortet inden 7 

timer efter kampstart 
• Trøjenumre kan, men skal ikke noteres. Gør man det skal de være 

korrekte.
• Ved samarbejdshold kan spillere fra alle involverede klubber kob-

les på holdkortet fra samme ”sted” (der vises ingen personføl-
somme oplysninger)

• Man vil kunne se, hvem der har ændret hvad og hvornår
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 Dommer/dommerafregning

Dommerne er vigtige. Det er klubbens opgave, at dommere føler 
sig godt behandlet, når Nibe Boldklub er den ene part – både ude 
og hjemme.

Det er i klubbens interesse, at dommer og udehold, altid tager fra 
Nibe Boldklub med en god oplevelse i tasken – uanset resultat. 
Som træner og/eller holdleder har du ansvaret for at byde dom-
mer og udehold velkommen til Nibe og hjælpe med anvisning til 
omklædningsrum, bane og andre praktiske ting.

Til alle 9 og 11 mandskampe kommer der automatisk en dommer 
fra Dommerklubben. Såfremt en bestilt dommer ikke møder op til 
en kamp, har hjemmeholdet pligt til at vente i mindst 30 minutter, 
så der kan skaffes en anden dommer. Ring evt. til Dommervagten 
på tlf. 89 39 99 70.

Til 3, 5 og 7 mandskampe i ungdomsrækkerne, skal træneren selv 
sørge for en kampleder, som kan være en forælder eller anden 
træner, der har tilstrækkelig kendskab til reglerne. 

Til 7 mandskampe i Oldboys og oldgirls kommer der automatisk 
en dommer fra Dommerklubben.

Som træner er det vigtigt, at holde sig orienteret om reglerne, 
der til stadighed ændres. Hold dig evt. ajour her: http://www.
dbujylland.dk/turneringer_og_resultater/love_og_regler/JBUs_
love_og_regler.aspx

 Holdgebyr udendørs DBU- og DGI turnering

Betaling af holdgebyr sker automatisk af klubben.

 Stævner

Alle hold skal selv tage stilling til, om de vil have tilsendt informa-
tioner vedrørende de stævner klubben bliver inviteret til. Kontakt 
en repræsentant fra Børne- og Ungeudvalget. Udgiften betales 
som udgangspunkt af holdet selv, men ofte vil vi fra klubbens side 
yde tilskud.

Bestyrelsen ser gerne, at alle årgange deltager i mindst ét stæv-
ne og at man fra U14-15 årgangen deltager i stævner i udlandet. 
Dette for at give de unge spillere en ”gulerod”, der bidrager til at 
holde interessen for at blive i klubben.

Ønske om deltagelse i alle stævner skal forelægges Børne- og Un-
geudvalget. Udlandsture skal også forelægges Bestyrelsen.

 Støtte til holdarrangementer

Klubben støtter gerne op om lokale sociale arrangementer. Hver 
årgang har et rådighedsbeløb til brug for disse arrangementer. 
Det kan fx være en grillaften med eller uden forældre, det kan 
være at se en CL kamp på storskærmen sammen eller måske hyg-
ge i klubhuset med overnatning. Koordiner med Børne- og Unge-
udvalget og del efterfølgende ud af jeres dag og aften på klubbens 
hjemmeside til inspiration og glæde for andre i klubben.

 Kørselstilskud

Der gives ingen kørselstilskud til spillere og forældre til træning 
eller kampe.
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 Turnering

Tilmelding til turneringerne foretages af Børne- og Ungeudvalget 
i samråd med trænerne. Det er vigtigt, at holdene placeres i de 
rigtige rækker. Kampene tilrettelægges inden turneringsstart af 
kampfordeleren for hjemmekampe og i samråd med trænerne for 
udekampe. Det er et ønske fra Bestyrelsen at 1. holdet og 2. hol-
det så vidt muligt spiller hjemmekamp samme dag og gerne med 
en ungdomskamp som forkamp.

Stævnekampe (3, 5 og 7/8- mandskampe) samt enkeltkampe 
(7/8-mands) afvikles som udgangspunkt på de tidspunkter, som 
Region1/DBUJylland/DGI fastsætter. Stævnekampe flyttes ikke ef-
ter turneringsstart.

For 11-mandskampe fastlægges hjemmekampe i samarbejde 
med trænerne og med fornøden hensynstagen til weekendens  
samlede program. 

Som udgangspunkt spiller 1. og 2-holdet hjemmekamp lørdag ef-
termiddag i samme week-end. Ungdomskampe spilles primært 
forud for dem (lørdag formiddag/middag).

Efter turneringsstart kan en hjemmekamp på grund af særlige 
omstændigheder flyttes, såfremt modstanderholdet accepterer 
flytningen. Ønske om flytning af en hjemmekamp rettes til  In-
spektøren senest 12 dage før kampdato.

Ønskes en udekamp flyttet, kontakter træneren selv modstander-
holdet og aftaler en evt. flytning.

Inspektøren orienteres  om aftalen. 

Hvis holdet af en eller anden grund er nødsaget til at melde af-
bud, så husk at gøre det så hurtigt som muligt. Dels af hensyn 
til modstanderholdet dels af hensyn til klubben, da vi kan blive 
tildelt en bøde på op mod 1.500 kr.

 Tordenvejr

Der må ikke spilles kampe eller trænes på banerne i tordensvejr 
på grund af fare for lynnedslag.

 Protester

Protester mod dommerkendelser er nyttesløse og spild af tid. Det 
er vigtigere at lære spillere og desværre ikke mindst forældrene at 
holde mund og ikke kritisere dommerkendelserne. 

Skriftlige protester mod andre klubber betragtes som udgangs-
punkt som unødvendige. Det bedste er, at man henvender sig til 
modstanderens træner eller holdleder efter kampen, hvis man 
mener, der er en ulovlighed i forbindelse med kampen, fx brug 
af en ulovlig spiller. Der kan forekomme episoder, hvor det kan 
være nødvendigt at nedlægge protest. Dette skal gøres igennem 
klubbens bestyrelse. Husk gerne dokumentation, fx i form af foto 
af den ulovlige spiller på banen. 

Bemærk at protesten skal indsendes af klubben senest 2 dage ef-
ter kampen. Det koster 500 kr. at protestere. Får vi medhold, får 
vi dog gebyret retur.
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 Forventninger til trænerne

• Planlægge og gennemføre inspirerende og udviklende træ-
ning. 

• Møde til tiden og have alt klar til træning. 
• Sørge for en tryg og motiverende atmosfære såvel på som 

udenfor banen. 
• Gribe hurtigt og resolut ind overfor mobning. 
• Løse op for problemer/konflikter evt. i samarbejde med be-

styrelsen og forældre. 
• Informere ærligt, åbent og med hensyntagen til den enkelte 

spiller. 
• Have ansvar for børnenes sikkerhed under træning og kamp. 
• Udvikle spillerne sportsligt og socialt. 
• Medvirke til at holde orden i materialerummet. 
• Deltage i relevante møder, kurser m.v.. 
• Være et godt forbillede for spiller og forældre. 
• Udvise anstændig optræden overfor såvel dommer som 

modstander. 
• At følge klubbens retningslinjer for træning og kamp.
• At samarbejde positivt og proaktivt med klubbens øvrige træ-

nere. 
• Ingen træner er ”over” klubben.

Der opfordres til, at hvert hold udpeger en holdleder, som kan 
virke som praktisk/administrativ leder for holdet. Formålet med 
en holdleder er at aflaste træneren og dermed sikre, at træneren 
kan fokusere på holdets træning, udvikling og kampe. 

 Forventninger og mulige opg. til holdlederen

• Have ansvar for det praktiske omkring spilledragter. 
• Arrangere tøjvask, så dette går på skift mellem spillerne. 
• Arrangere transport til udekampe. 
• Medvirke til at holde orden i materialerummet. 
• Udfylde holdkort, indrapportere resultat, aflevere holdkortet 

i dueslaget umiddelbart efter kampen. 
• Registrere ind- og udmeldelser og give dette videre til klub-

bens kontingentansvarlig. 
• Afregne med kasserer. 

• Deltage i relevante møder, kurser m.v. 
• Bidrage aktivt til en god stemning omkring holdet. 
• Bidrage aktivt til at løse op for problemer og konflikter i sam-

arbejde med træneren. 
• Være et godt forbillede for spillere. 
• Udvise anstændig optræden overfor dommer og modspille-

re. 
• Sørge for information til forældre. 
• Lave PR for holdet – f.eks. til klubbens hjemmeside og de lo-

kale aviser (se afsnittet Kommunikation på side 13)

 Forventninger til spillerne

• At man møder op for at lære noget.
• At man hjælper med til, at træningen afvikles, så alle har en 

god oplevelse.
• At man melder afbud til træning.
• At man melder afbud til kamp mindst 3 uger før kampdato. 

Dårlige undskyldninger tollereres ikke.
• At man møder frisk til kamp, udvilet og veloplagt.
• Når spilleren er i klubben, er det vores regler om samvær og 

opførsel, der er gældende. 
• Man taler pænt til hinanden – dvs. til trænere, spillere, hold-

kammerater, modspillere, dommeren og forældrene. 
• Drillerier accepteres ikke i klubben. Grove tilfælde kan med-

føre hjemsendelse. 
• Vi siger altid tak for kampen til vores modstandere. 
• Spillere og trænere er klar på banen til de aftalte tider. 
• Vi appellerer til, at spillerne går i bad efter træning og kamp 

for at styrke sammenholdet og for at skabe klubliv. 
• Faciliteter og materialer behandles med respekt og omtanke 

– dvs. omklædningsrum, stuen, kamptøj, bolde, veste, toppe, 
m.m. 

• F At man møder til tiden. For at være bedst muligt forberedt 
til træning og deltage i det sociale appellerer vi til, at spillerne 
møder i omklædningsrummet og er omklædt et kvarter før 
træning. 
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 Forventning til forældrene

Vi ønsker, at der i forbindelse med både træning og kamp er en 
positiv stemning blandt trænere og forældre, da det vil have en 
smittende indflydelse på børnene. Derfor forventer vi, at forældre 
lever op til følgende 10 bud: 

1. Mød op til træning og kamp så meget du kan – dit barn øn-
sker det. 

2. Giv opmuntring til ALLE spillere under kampen – ikke bare til 
din datter eller søn. 

3. Giv opmuntring i både med- og modgang – giv ikke uberetti-
get kritik, men positiv og vejledende kritik. 

4. Respektér trænerens brug af spillere – det gælder før, under 
og efter kampe. 

5. Se på dommeren som en vejleder – kritisér ikke dommerens 
afgørelser. 

6. Giv opfordringer til dit barn om at deltage – pres ikke. Spørg 
om kampen var spændende og sjov – ikke kun om resultatet. 
Giv ikke dit barn penge for scoret mål. Fodbold er en hold-
sport. 

7. Sørg for rigtigt og fornuftigt udstyr – overdriv ikke. 
8. Vis respekt for arbejdet i klubben – bak op om initiativer til 

årlige forældremøder, hvor I kan afklare ambitioner og hold-
ninger. Du behøver ikke andre forudsætninger for at tage del 
i klubbens liv end lyst og engagement. 

9. Bidrag til at dit barn overholder klubbens regler og retnings-
linjer. 

10. Tænk på, at dit barn spiller fodbold – ikke dig! 

Vi ønsker at inddrage forældrene i arbejdet omkring et hold eller 
i klubben, da vi ofte har arrangementer, der kræver en hjælpende 
hånd. Vi forventer derfor, at I som forældre involverer jer i jeres 
barns/børns klub, og hjælper til med diverse opgaver (Ramsing 
Cup, kørsel- og frugtordning, forældremøder, cafeteriavagt osv.)

 Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 5 personer.

De primære opgaver for bestyrelsen er stategier og politikker for 
klubben samt sikre at klubben hele tiden er i bevægelse og udvik-
ling og har en sund økonomi.

 Sportsudvalget

Sportsudvalget består af en sportschef (formand), en repræsen-
tant fra bestyrelsen, en repræsentant fra børne- og ungeudvalget 
samt en repræsentant fra hhv. pigeafdelingen, drengeafdelingen 
samt fra børneafdelingen.

De primære opgaver for sportsudvalget er trænerrekruttering og 
udfærdigelse af trænerkontrakter. Herudover sørge for kompe-
tenceudvikling af trænerne samt sikre klubbens visioner og mål-
sætninger for trænere, holdledere samt spillerne.

 Børne- og Ungeudvalget

Børne- og Ungeudvalget er et fælles koordinerende udvalg for U5 
- U19. Udvalget består af 5 personer, hvoraf min. 3 af personerne 
skal findes i børneafd., pigeafd. samt i drengeafd.

Børne- og Ungdefdelingen varetager primært de sportslige inte-
resser fra U5 til og med U19, men har også et socialt og økono-
misk ansvar i afdelingen.

 Seniorudvalget & Ungeudvalget

De 2 udvalg består hver af 3 personer, hvoraf mindst én er aktiv 
spiller. 

Udvalgenes primære opgaver er at støtte op om de enkelte hold 
- både sportsligt og økonomisk, herunder sikre altid ajourførte 
spillerlister..
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 Talentkoordinering

Talentkoordineringsgruppen består af en talentchef, en repræ-
sentant fra hhv. pige- og drengeafd. samt de 2 konsulenter.

Gruppens primære opgave er at sikre talentudviklingen, afvikle 
teknisk fredag samt koordinere talenttræningen og -udvælgelsen 
til vore samarbejdsklubber.

 Turneringskoordination

Turneringskoordinationsgruppen består af kampfordeler og 1-2 
personer, der planlægger og koordinere indendørstræning og 
-kampe, Diddle Cup, Jyske 3-bold, Jule-Five-A-Side, Pigeraketten 
m.fl.

 Sponsor- og Økonomi

Sponsorudvalget består af 3 medlemmer. Deres fornemmeste op-
gave er at varetage sponsorernes interesser, og vil forsøge at give  
vore sponsorer værdi for pengene. Samt opsøge nye indtjenings-
muligheder. Har ansvaret for at drive Nibe-Net.

Kassereren har ansvaret for klubbens regnskab, herunder kontin-
gent.

 Klubhusinspektør

Klubhusinspektøren og daglige leder for klubhus og anlæg, har 
ansvaret for 

• pasning af baner og anlæg, 
• indendørs vedligehold af klubhus, herunder rengøring,
• kontakt til offentlige myndigheder ang. klubhus og sportsan-

lægget samt 
• vask af spillertøj.

 Kommunikation og Markedsføring

Kommunikations- og Markedsføring skal sikre rette information 
til rette personer på rette tidspunkt. Kommunikationen skal være 
åben og ærlig. Er ansvarlig for hjemmeside og Facebook.
Er ansvarlig for rettidig markedsføring i forhold til Nibe Avis, Nord-
jyske, nyhedsbreve, hjemmeside, Facebook etc.

 Aktivitet og Trivsel

Aktivitetsgrupper der nedsættes efter behov og drives af lyst. Op-
gaverne kunne være tovholdere på stævner, julekalender, salg af 
juletræer og nytårsfyrværkeri, opsætning af julebelysning i byen 
etc. 
Trivselsgruppen sikrer at der er trivsel og miljø i klubhuset.

 Administration og HR

Administration af tilskudsordninger fra kommunen, træneraftaler, 
velkomstfolder, Den Grønne Tråd, kursus og uddannelse, herun-
der tilskud fra DGI og DBU.
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 Organisationsplan

Generalforsamlingen

Bestyrelsen

Kommunikation og
Markedsføring

Aktivitet og Trivsel

Sponsor- og 
Økonomi

Klubhus, baner og 
cafeteria

Børneafdelingen
U5 - U9

Talentkoodinering

Turnerings-, stævne- og 
træningskoordination

Forældrekollektivet

Administration og HR

Pigeafdelingen
U10 - U15

Drengeafdelingen
U10 - U17

Damesenior
og U18

Herresenior
og U19

Pr. 9. januar 2014

KLUB 50
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Sportsudvalg
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Nibe Boldklub af 1919
Hobrovej 38
9240 Nibe

Tlf. 98 35 11 84

nb1919@nibeboldklub.dk

www.nibeboldklub.dk

Redaktionen sluttet
den 15. januar 2014


