Adfærdskodeks
I børneafdelingen er alle trænere og ledere frivillige forældre, der bidrager med udviklingen af
børnene og afviklingen af træningen og kampene. Klubben har en holdning til hvordan
træningen bør foregå og hvilken adfærd der forventes af trænere, forældre og spillere. Du kan
læse mere om dette nedenfor.

Træneradfærd
Trænere i Nibe Boldklub forventes at overholde følgende overordnede retningslinjer for adfærd:














Efterleve klubbens overordnede vision og målsætning for børnefodbold
Samarbejde med den årgangsansvarlige
Gå foran som et godt eksempel for børnene og forældrene
Facilitere en god dialog med forældrene
Lytte til børnene
Være ambassadør/klubbens ansigt udadtil
Være iklædt klubbens udleverede træningstøj til træning og kamp
Møde op i god tid så træningen kan starte til tiden og i øvrigt være velforberedt
Deltage i træneruddannelse
Følge klubbens retningslinjer for træning af børn
Sikre at børnene også tilbydes at spille kampe/stævner
Give tilladelse til indhentning af pædofili-erklæring

Forældreadfærd
Forældre er typisk meget medlevende og engagerede i deres børns fodbold, hvilket er meget positivt. Af
og til kan forældrenes engagementet dog blive så stort, at det påvirker spiller, trænere, hold og årgang i
negativ retning. Der er desværre set eksempler på, at forældre opfører sig meget negativt overfor
dommeren, trænerne og spillerne. At råbe og sågar true en dommer hører ingen steder hjemme. Udtryk
som "idiot", "lav frispark", "klip modstanderen" hverken kan eller vil vi acceptere. Så er det bedre for dit
barn, at du bliver hjemme.
Klubben har i den forbindelse opstillet følgende retningslinjer for god forældreadfærd:













Respekter trænerens beslutninger – vær positiv og støttende.
Husk på, at det er dit barn som spiller fodbold - ikke dig!
Mød op til tiden til både træning og kamp – både dit barn og træneren fortjener det.
Husk at melde afbud, hvis dit barn ikke kan deltage i træning eller kamp. Overvej en ekstra gang
om turen til Storcentret eller turen til tante Oda måske kunne vente en time, fremfor at melde
afbud.
Forhold dig i ro på sidelinjen.
Kom ikke med ’gode’ råd, men lad børnene spille og lad trænerne stå for coachingen af spillerne.
Du er meget velkommen til at følge træningen - fra behørig afstand.
Stil spørgsmål, hvis der er uklarheder – efter træning.
Bak op om holdets og klubbens arbejde – din indsats bliver værdsat, både af dit barn, træneren
og klubben.
Sørg for rigtigt og fornuftigt udstyr – herunder også drikkedunk med vand.
Sørg for at dit barn møder op veludhvilet til både træning og kampe. Uopmærksomme og trætte
børn kan ødelægge træning og kampe for hele holdet.








Det er klubbens holdning at slik, sodavand etc. ikke hører til før og under træning og kampe. For
meget sukker hæmmer børnenes opfattelsesevne og præstation. Det er synd for både spiller,
holdkammerater og trænere. Læs mere under ”Sundhed”.
Skab god stemning ved træning og kampe.
Støt op om og engager dig i de sociale tiltag for holdet og klubben.
Respekter dommerens beslutninger – uden indblanding. Se på dommeren som en vejleder.
Ros flotte detaljer og giv positive opmuntringer til hele holdet efter træning og kampe.
Spørg om kampen var spændende og sjov – ikke kun om resultatet.

Børneadfærd
Fodbold er et holdspil, og derfor er det vigtigt, at børnene på et tidligt tidspunkt lærer at omgås
holdkammeraterne på en god måde. Det er også erfaringen, at uro og dårlig opførsel ødelægger
træningen for holdkammeraterne og trænerne. Af den grund forventes det, at børnene efterlever
følgende principper (med hjælp fra forældrene):






Mød veludhvilet til træning og kampe.
Sig altid ”goddag” og ”farvel” til din træner.
Vær opmærksom, lyt, fokuser og koncentrer dig.
Være motiveret for at lære og for at udvikle dig.

God opførsel




Hils på modstanderne før kampe, sig altid tak for kampen bagefter.
Giv hånd og sig undskyld til modstanderen, når du kan se, at det gør ondt på ham/hende.
Brok og dårligt sprog hører ikke hjemme til hverken kamp eller træning.

Godt kammeratskab


Respekter med- og modspillere samt trænere og dommere. Mobning hører heller ikke hjemme til
fodbold.

Se også DBUs holdningshæfte her

