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Forord
Det er med stor glæde at vi nu kan præsentere et holdningskatalog med
det indhold som vi har vedtaget i børne- og ungdomsudvalget.
Baggrunden for at lave dette katalog udspringer i flere års dialog omkring børne- og ungdomsfodbold i Nibe Boldklub.
Kataloget har til formål at kvalificere arbejdet i børne- og ungdomsafdelingen i Nibe Boldklub ved at skabe de bedste betingelser for spillere, forældre, trænere samt ledere. Endvidere har det til formål, at bevare klubben
som et attraktivt sted at komme, et sted der er sin opgave bevidst. Vi
skal formå at honorere tidens krav til en velfungerende fodboldklub og
det mener vi dette katalog bl.a. kan bidrage til.
For at kataloget kan udnyttes bedst muligt, er det nødvendigt, at indholdet tages alvorligt og implementeres i klubbens dagligdag. Der vil - helt
naturligt - komme justeringer af den i årene videre frem, hvormed indholdet ikke er fuldendt eller eviggyldigt, men løbende tilpasses. Desuden
er vi meget bevidste om, at indholdet kan/vil skabe debat og diskussion
trænere, forældre og ledere indbyrdes. Det er dog en faglig debat som vi
imødekommer, idet børne- og ungdoms-afdelingens fremtidige udvikling
netop må bygge på dialog og gode argumenter.
Det er vores håb at bringe kataloget ind som et naturligt udgangspunkt
i klubbens hverdag, hvorfor vi har lagt en elektronisk udgave på vores
hjemmeside http://www.nibeboldklub.klubcms.dbu.dk/ , så den altid er
let tilgængelig for alle i og omkring klubben.
Vi håber og forventer at vi alle tager positivt imod dette værktøj og
løbende hjælper hinanden med at sikre, at vore holdninger og værdier
også efterleves i dagligdagen.
			

Børne – og Ungdomsudvalget Nibe Boldklub
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Værdier i Nibe Boldklub
Nibe Boldklub har valgt at udarbejde dette holdnings- og værdikatalog,
hvor formålet er at få en lang række regler og krav i klubben defineret og
nedskrevet, som hjælp og rettesnor for såvel spillere, forældre og klubbens trænere og ledere.
Nibe Boldklubs værdier og holdninger skal sikre og være garant for klubbens primære målsætning:
Udvikling for alle klubbens spillere, trænere og ledere
I
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er fodbold for alle
møder du åbenhed, ærlighed og fairplay på alle niveauer
udvikler vi fodboldspillere gennem både leg og træning med bold
skal fodboldtræning være sjovt og spændende
lærer du at være del af et holdteam
er fodbold også personlig udvikling
har vi gode tabere og gode vindere
udvikler vi trænere/ ledere gennem vejledning og uddannelse
er forældre positive og aktive medspillere
er der samspil mellem udvikling og resultater
har vi en god og ordentlig omgangstone

Målsætning
At skabe et godt fodboldmiljø
Høj kvalitet i træning og kamp,
Opnå flere hold i A-rækkerne.
Skabe et klubhus/ miljø som henvender sig til både børn og unge mennesker
Større fastholdelse af spillere i U15 til U19 afdelingerne
Vi ønsker at ungdomsspillere skal fortsætte med at spille fodbold i seniorafdelingen.
Vi tilstræber at have et så højt uddannelsesniveau som muligt hos vores
trænere. (DBU`s license system er det overordnede udgangspunkt)
Stort engagement fra forældre

Uddannelse
Vi ønsker at skabe et fagligt miljø, hvor der er mulighed for alle trænere
at lære af hinanden og løbende få information og vejledning til videreudvikling af egne evner. Der afsættes årligt betydelige midler til træneruddannelse. Vi finder det værdifuldt at tilbyde kurser der muliggør at flere
får fælles input. Der afholdes derfor to årlige interne kurser ud over det
generelle tilbud af eksterne kurser fra henholdsvis DBU, JBU og DGI hen
over året.
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Organisation i NB
Cheftræner:
Har det overordnede sportslige ansvar i afdelingen, dvs. primært stå
som ansvarlig for træningen i afdelingen.
Træner:
Står for træning og kamp af sit hold og skal sammen med cheftræneren
sikre at alle spillere i Nibe Boldklub modtager en inspirerende træning.
Trænerassistenter:
Supplere trænerne på træningsbanen – så der opnås mulighed for at
træne i mindre grupper.
Holdleder:
Har ansvaret for kørsel samt andre praktiske ting omkring træning,
kamp, ture m.m.
Kontaktperson:
Hver afdeling har tilknyttet en kontaktperson fra ungdomsafdelingen,
som agerer bindeled imellem trænerne og ungdomsafdelingen.
Børne / Ungdomskonsulent:
Står for den sportslige linie i børne- og ungdomsafdelingen, herunder
bl.a. vejledning af trænere, initiativer til træneruddannelse m.m.
Børne- og Ungdomsudvalg:
Udvalget sørger for den overordnede strategi og har sammen med
børne- og ungdomskonsulenten ansvaret for den ”grønne tråd” i ungdomsafdelingen.
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God børne- og ungdomstræning
De 10 trænerbud:
1.
At have udarbejdet et træningsprogram.
Fordi: Børnene har krav på en forberedt træner.
2.
At træning foregår med bold.
Fordi: Mange boldberøringer styrker indlæringen.
3.
At der er en bold til rådighed pr. spiller.
Fordi: Mulighed for individuelle boldøvelser
4.
At spilleren er i centrum.
Fordi: Hver enkelt barn udvikler sig forskelligt og alle børn har krav
på et træningsprogram der stimulerer og udvikler barnet teknisk,
psykisk og socialt.
5.
At der spilles på små områder.
Fordi: Små fodboldben skal spille fodbold og ikke løbe fodbold.
6.
At træningen foregår i mindre grupper.
Fordi: Gerne 6-10 børn i samme spil og brug gerne stationstrænig.
Det involverer børnene.
7.
At sikre mange boldberøringer.
Fordi: Den bedste måde at udvikle spillernes tekniske færdigheder på,
er at have så mange boldberøringer som muligt.
8.
At forældrene har mulighed for at hjælpe til i træningen.
Fordi: Ofte overværer mange forældre deres børns træning. Lad et par
forældre stå for et par øvelser ved stationstræning.
9.
At udvikle spilintelligens.
Fordi: Det stimulerer børnene bedst at stille åbne spørgsmål og lade 		
spillerne finde svarene på banen.
10.
At der er en god stemning.
Fordi: Børn føler sig trygge i et godt miljø, hvor der er plads til masser af
fejltagelser og vildskud, men absolut ikke til mobning.
Kilde: ”Aldersrelateret træning” Bind 1 (s. 108)
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Cheftrænerrollen
For at optimere kvaliteten i den daglige træning har vi et ønske om at
indføre cheftrænere, som er sportslig ansvarlige for en større gruppe
børn. Denne nye model startes pr. 1/8 2009 og forventes at udvikle sig
til flere årgange over de kommende sæsoner.
Cheftræneren findes i første omgang fra U10 til U15
Cheftræneren er den fremtidige leder af trænerteamet.
Cheftræneren skal i samarbejde med de øvrige trænere i afdelingen sikre
klubbens “grønne tråd” i træningen for alle spillere. Træningen skal være
tilpasset de udviklingsmål, vi ønsker for den enkelte aldersgruppe. (jf.
”aldersrelateret træning” Bind 1)
Cheftræneren skal vejlede øvrige trænere i afdelingen med hensyn til
træningsøvelser, taktik, m.m.
Cheftræneren skal se nogle af de andre holds kampe indenfor samme
afdeling.
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Det gode fodboldmiljø
Nibe Boldklubs altoverskyggende mål er at skabe et godt fodboldmiljø,
hvor børn og unge trives og oplever glæde ved fodbolden. Vi mener at
et godt fodboldmiljø er grundlaget for al udvikling og kendetegnet ved
følgende parametre:
Tryghed: Træneren skal være bevidst om miljøet både før, under og
efter træning. Rammen skal være genkendelig, tryg og stabil, hvilket
bl.a. indebærer, at der skal være faste voksne omkring holdet.
Tilknytning: Spillere og forældre skal vide, at der ikke sker en egentlig udvælgelse i faste 1. og 2. hold i årgangene U5 – U9. Spillerne skal
være sammen med deres kammerater til træning og stævner, men skal
selvfølgelig opleve at holddelingen er fleksibel fra gang til gang.
Variation: Indholdet af træningen skal varieres og udvikles så miljøet
opleves udfordrende og meningsgivende for spillerne.
Både og: I skabelsen af et godt fodboldmiljø skal vi hele tiden tænke i
”både og”, fx både dribling og finter, både niveaudelt og ikke niveaudelt
træning.
Planlægning og organisation: Træneren skal bl.a. ved hjælp af forberedte træningsprogrammer sikre en optimal organisation af træningen. I de mindste årgange anbefaler vi at finde både faste og fleksible
assistenttrænere i forældrekredsen, så der opnås mulighed for stationstræning.
Træning hele året: Der skal være mulighed for frivillig træning sommer/vinter

Kilde: ”Aldersrelateret træning” Bind 1 ( s.7)
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Differentieret træning og
niveaudeling
Det er vigtigt at spillerne uanset niveau oplever at være en del af en
større trup. Alle spillere har brug for at være sammen og lære hinanden
at kende. Vi skal derfor benytte os af differentieret træning, således at
træningsøvelsernes sværhedsgrad tilpasses den enkelte spiller. Dette gør
det muligt at træne sammen selv om niveauet er forskelligt.
Nibe Boldklub går ind for niveaudeling fra U10
Klubben vurderer i samråd med trænere og ledere spillernes evner og
sociale forhold og tilmelder holdene ud fra dette.
Vi er opmærksomme på at mange spillere ser kammeratskabet som en
væsentlig årsag til at spille fodbold.
Der skal tilstræbes flere gange om måneden trænes sammen i
afdelingerne. (U10 – U15)
Alle spillere har brug for at være sammen og lære af hinanden, uanset
om man er den bedste eller den mindre øvede.
Det anbefales i vid udstrækning at starte og slutte træningen samlet i
afdelingen.
Vi tilstræber at alle spiller i den afdeling man hører til – det er kun børneog ungdomsudvalget der kan dispensere fra dette.
Vi anbefaler:
25% i et miljø med spillere på højere niveau
50% i et miljø med spillere på eget niveau
25% i et miljø med spillere på lavere niveau
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Resultater og udvikling
I NB prioriterer vi både udviklingen af den enkelte spiller og det at skabe resultater højt. Vi skal altid nøje overveje udviklingsprocessen hos
spillerne. Vi tror på at fokus rettet mod udvikling af den enkelte spiller
på sigt vil skabe positive resultater. Derfor ønsker vi følgende i Nibe
Boldklub:
· Vi vil udvikle komplette fodboldspillere
· Træneren skal sørge for at spillerne kan spille mere end én plads
· Trænerne skal turde lade spillerne tænke selv og ikke udelukkende 		
præge dem for resultaternes skyld.
· Træningen af de 5- 8 årige skal mest være gennem leg eller mål		
rettet leg, hvor vi sigter imod at udvikle de fundamen tale 			
kropslige færdigheder.
· Fra 9 år har koordination og teknisk træning af de centrale fodbold		
teknikker første prioritet. (fx retningsskift, boldkontrol, sparke 		
teknik….)
· Fra 10 år begynder spillerne også at kunne tænke abstrakt. Dvs. at 		
den individuelle taktiske træning kan begyndes i et lille omfang.
· I NB spiller alle udtagne spillere mindst halvdelen af en kamp.
· NB samarbejder med andre klubber og DBU, JBU og DGI omkring tal		
entudvikling.
· NB afholder fodboldskoler, stævner og arrangerer flere årlige ture til 		
stævner.
· I NB har vi valgt at bruge DBU’s ”Aldersrelateret træning” som det 		
overordnede udgangspunkt for udvikling af fodboldspillere. Publika		
tionen kan findes på vores hjemmeside.
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Forældreholdninger
Positive relationer mellem forældre, træner og dommer er med til at give
børn de bedste præmisser for gode fodboldoplevelser.
Forældrerollen er en meget vigtig faktor i skabelsen af et trygt miljø
blandt børn til kamp og træning, hvor der er plads til alle uanset hudfarve, religion og evner.
Mange forældre forsøger – i bedste mening – at hjælpe deres børn og
hold med taktiske tilråb under kampen. Men det er ikke hensigtsmæssigt.
Forældrene hjælper bedst deres børn ved ikke at råbe vejledninger ind
til dem under kampene, men i stedet lade børnene selv finde frem til de
muligheder de måtte have, og holde sig til støtte, ros og opmuntrende
tilkendegivelser.
På samme måde skal forældre naturligvis ikke råbe efter hverken trænere, dommere eller modstanderholdets spillere eller deres forældre.
Mød op til træning og kamp (især gældende for de yngste årgange)
Sørg for at dit barn møder op til træning/ kamp til tiden i fodbold-relateret udstyr.
Giv opmuntring til alle spillere.
Forhold dig roligt på sidelinien og lad børnene spille kampene. (også
modspillerne).
Respekter trænerens beslutninger – vær positiv og støttende
Respekter dommerens beslutninger – se på dommeren som en vejleder
Bidrag med god opførsel udenfor banen og skab en god stemning
Spørg om kampen var spændende og sjov – ikke om resultatet.
Hjælp klubben med dens praktiske gøremål.
Henvend dig til holdets kontaktperson med problemstillinger.
Bak op om klubben/ holdets arbejde – din indsats bliver værdsat – ikke
mindst af dit barn.
Kilde: ”Holdninger og Handlinger” DBU
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”Grøn tråd” i NB
Dette værdi, holdnings- og handlingshæfte for Nibe Boldklub skal ses
som en vejledning til alle, der har med klubbens arbejde at gøre. Det
være sig trænere, ledere, og forældre. Det er udviklet med henblik på at
skabe et bedre udviklingsforum til gavn for alle i og omkring klubben.
I arbejdet med at implementere disse værdier og holdninger sammen
med fodboldfaglige fremskridt er vi i gang med at udarbejde en brugbar
ledermanual, hvor vi giver retningslinier og ideer til vores trænere og
ledere. Ligesom det er vores fremtidsvision, at vi i klubben træner og
spiller kamp ud fra en fælles forståelse af børne- og ungdomsfodbold.
Målet er at skabe en ” grøn tråd” hele vejen igennem ungdomsafdelingen.
Til dette har vi valgt at følge DBU`s udgivelse ”Aldersrelateret træning”,
som alle trænere i NB er i besiddelse af, og som er vores primære redskab til at implementere ovennævnte vision. Udgivelsen er sammen med
DBU`s eget holdningshæfte tilgængelig på vores hjemmeside.
Vores Værdi, holdnings og handlingskatalog er naturligvis inspireret af
DBU`s måde at tænke og spille børne- og ungdomsfodbold på, men det
er også et udtryk for et ønske om at medvirke til at skabe udvikling og
nytænkning til gavn for alle i Nibe Boldklub.
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Kan vi klare det? – ja vi kan!
Hvor står NB i 2012? 2015?...
Hvordan tackler vi som traditionel idrætsforening det moderne samfunds
mange nye og vekslende udfordringer?
Spørgsmålene er mange og svarene er endnu flere når vi forsøger at
kigge ud i fremtiden, men sikkert er det at vi er nødt til at forholde os til
den og også have en strategi, hvis vi vil have indflydelse på resultatet.
Med introduktionen af dette hæfte er der fortsat en proces i gang, der
over en årrække skal forbedre børne- og ungdomsfodbolden i klubben.
Der er således ikke tale om en revolution, men en løbende tilpasning af
de nuværende forhold i klubben.
Som nævnt er det ambitionen at hæftet skal være et brugbart værktøj
for trænere, ledere og forældre i bestræbelserne på at sikre den bedst
mulige udvikling for børn og unge i Nibe Boldklub.
Vi er bevidste om at det er en lang og omfattende proces at implementere katalogets tanker og ideer i klubbens dagligdag. Ligesom det endelige udfald mest af alt afhænger af, hvordan vi som mennesker er i stand
til og har vilje til at få de skrevne ord overført til konkrete handlinger på
banerne.
Vi tror dog fuld og fast på at flere af vores drømme og målsætninger
kan blive til virkelighed og at vi sammen kan skabe en klub, hvor ord
som klubfølelse, ansvar, engagement, udvikling og glæde ligger som helt
naturlige værdier hos alle os som også fremover er en del af børne- og
ungdomsafdelingen i Nibe Boldklub.
Vi ses på banerne
Børne- og Ungdomsudvalget
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