
Holdninger og målsætninger for fodboldafdelingen i Ørslevkloster IF 

Fodboldafdelingen i ØK baserer al sit arbejde på ærlighed, loyalitet, åbenhed, engagement og respekt for 

andre mennesker. 

Fodboldafdelingen i ØK skal kendes på ansvarlighed og klare holdninger til god opførsel, såvel på som 

udenfor banen. Derfor skal fodboldtrænere, medlemmer og forældre oplyses om holdninger og 

målsætninger. 

Nye spillere og forældre modtages på en positiv og anerkendende måde. Ørslevkloster er en rummelig 

breddeklub, hvor der er  plads til alle fodboldspillere uanset niveau. Vi satser helhjertet på bredden. Alle 

hold stiller altid med lovlige spillere, dvs. at vi spiller efter DBU´s regler. Vi tilstræber at alle ungdomshold 

spiller efter HAK princippet ( alle spiller mindst en halvleg i hver kamp). Hvis et hold ikke har spillere nok, 

lånes spillere fra årgangen under. 

Vi vil gerne vinde kampe, men den enkelte spillers trivsel og udvikling, går frem for resultatet. 

Fodboldafdelingen går ind for Fair Play både i børne, ungdoms og senior fodbold ! Vi arbejder ud fra DBU´s 

holdninger og handlinger. 

Vi forventer at du som spiller.  

- Bidrager med god opførsel på og udenfor banen – overfor både medspillere, modstandere, 

dommere, trænere, ledere og tilskuere.       

-  Tager et medansvar for både træning og kamp.                                                                                                            

-  Som udgangspunkt møder op til træning og kamp- eller melder afbud i god tid.                                            

Tager et medansvar for, at der skabes et godt klubmiljø, hvor alle trives.   

-  Deltager aktivt som hjælper ved stævner, arrangementer og andre aktiviteter.                                  

-  I øvrigt viser hensyn – er en god kammerat. 

Vi forventer at du som forældre: 

- Bidrager med god opførsel udenfor banen – overfor både egne spillere, modstandere, trænere, 

ledere, dommere og tilskuere. 

- Respekterer trænerens afgørelser 

- Medvirker til at der skabes et godt forhold spillere, trænere, ledere og forældre imellem. 

- Deltager aktivt som hjælpetræner og holdleder.  

- Deltager aktivt ved kørsel, tøjvask og hjælper ved stævner, arrangementer mm. 

- Støtter dit barn i positiv retning, følger aktivt med og snakker med ham/hende om kampe, træning, 

kammeratskab og Fair Play. 

- Henvender dig til fodboldudvalget, hvis der opstår problemer, således at vi i fællesskab kan få disse 

ryddet af vejen med det samme. 

Vi forventer at du som træner: 

- Altid er engageret og ansvarlig.  

- Møder velforberedt op til træning. 
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- Via dit ordvalg og din opførsel er et godt eksempel for dine spillere. 

- Bidrager med god opførsel udenfor banen – overfor både egne spillere, modstandere, trænere, 

ledere, dommere og tilskuere. 

- Er opmærksom på den enkeltes spillers trivsel. 

- Arbejder loyalt efter det værdigrundlag klubben har. 

- Altid forsøger at skabe så optimale rammer for vore medlemmer som muligt, uanset de 

umiddelbare fodboldmæssige evner.  

- Hjælper med til at styrke kammeratskabet på holdet og stoppe evt. mobning. 

- Bakker op om sociale arrangementer. 

Fodboldudvalget tilbyder dig som træner……. 

- mulighed for trænerkurser 

- mulighed for træner udviklingssamtaler 

- råd og vejledning 

- gode træningsfaciliteter på bl.a. multibane  

- stor indflydelse for dato/tidspunkt for afvikling af kampe. 

- at du selv vælger din træningstid. 

- opstartsmøde og evalueringsmøde med andre trænere. 

- mulighed for at dit hold kan komme til sommercups. Indløb og forkamp på Viborg Stadion. 

- mulighed for support fra DBU´s konsulent. 

- invitation til klubfest for dig og din partner. 

- trænergavekort, jakke, klubdragt, guldkort til intersport. 

- du kan få en udtalelse til dit CV fra ØKIF .  

 

Målsætning: 

- Fastholdelse af spillere 

- Alle spillere og trænere udvikler sig  

- Implementere begrebet Fair Play, som en naturlig del af Ørslevkloster IF´s fodboldafdeling. 

Alkoholpolitik: 

- I henhold til gældende lovgivning sælger vi ikke alkohol til unge under 16 år. Klubben er på intet 

tidspunkt ansvarlig for medlemmers alkoholindtag. 
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