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Kære spiller, forældre eller pårørende, 
 
Velkommen til IF Frem Bjæverskov fodbold.  
 
IF Frem Bjæverskov er certificeret DBU og UEFA børneklub, og overholder derfor et regelsæt defineret af DBU. 
 
Det betyder bl.a., at vi har vedtaget en børnepolitik, hvor børnefodbold bliver prioriteret både økonomisk og 
udviklingsmæssigt, og vores ageren på træningsbanen, til kampe/stævner og sociale arrangementer, samt måden vi 
træner og kommunikerer på, er baseret på et fælles værdigrundlag defineret af klubben.  
 
IF Frem Bjæverskov Fodbold ønsker at skabe et velfungerende børnemiljø med en aldersrelateret tilgang til den 
enkelte spiller. Klubben arbejder med en ramme for udviklingen af den enkelte spiller fra U5-U12, så børnene møder 
passende udfordringer.  
 
Vi har et ønske om at sikre et trygt og udfordrende træningsmiljø, der lever op til vores overordnede målsætning ”Så 
mange som muligt – så længe som muligt” 
 
IF Frem Bjæverskov fodbolds børnemiljø er kendetegnet ved: 
 

- at der er plads til alle, uanset niveau. 
- at fodbold skal være sjovt. 
- at der er en pædagogisk tilgang til fodbold, hvor børnenes trivsel, tryghed og sammenhold prioriteres og vi 

skaber trygge sociale rammer. 
- at alle føler de bliver set, hørt og forstået. 
- at den individuelle udvikling kommer før resultatet. 
- at træneren arbejder efter en aldersrelateret metodik og tilgang til børnetræningen. 
- Alle børn ret til fodbold, uden nogen form for diskrimination. 
- Forældre er nøglesamarbejdspartnere. 
- Børn er først og fremmest børn. 
- Man er en del af et fællesskab – ”en del af noget lokalt – en del af noget større” 

 
 
Børnefodbolden er fundamentet for fodboldens udvikling i IF Frem Bjæverskov. Det er her, vi former kulturen hos 
både spillere og forældre.  
 
Denne folder skal give klubbens børnespillere og deres forældre en introduktion til IF Frem Bjæverskov Fodbolds 
holdninger til børnefodbold.  
 
Folderen skal læses som klubbens målsætninger og ønsker for det optimale børnemiljø.  
 
Lad os spille sammen om dette – både på og udenfor banen. 
 
Endnu engang, velkommen til 
 
Bestyrelsen 
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Børnenes rejse 
 
Børnemiljøet har en aldersrelateret tilgang til fodbolden, der tager udgangspunkt i, hvad børn kan og ikke kan i de 
enkelte aldersgrupper. Der arbejdes aldersrelateret i forhold til træningsmetodik og ledelsesstil. 
 
IF Frem Bjæverskov Fodbold lægger vægt på en pædagogisk tilgang til arbejdet med den enkelte spiller.  
 
Trivsel, glæde og motivation er kerneværdier for alle spillere uanset niveau. Der anvendes en dynamisk ledelsesstil, 
hvor barnets alder bruges som en rettesnor for den pædagogiske tilgang til den enkelte spiller og holdet som helhed. 
 
IF Frem Bjæverskov Fodbold ønsker at skabe en kultur i børnefodbolden, hvor der er fokus på udvikling frem for 
resultater. I nedenstående skema kan man se forskellene mellem et udviklingsmiljø og et resultatmiljø. 

+       - 
Fokus på udvikling Fokus på at vinde 

At vinde betyder at gøre sit bedste og arbejde hårdt. Et miljø hvor at vinde betyder at slå andre. 
Læring og personlig udvikling er vigtigt og bliver prioriteret. Spillerne bliver sammenlignet med hinanden. 

Fejl er en del af læringsprocessen. Fejl bliver straffet og får negative følger. 
Anstrengelser og indsats bliver belønnet. Overlegne egenskaber i forhold til andre bliver belønnet. 

Valg og spørgsmål er velkomne og accepterede. Spillerne skal gøre, som der bliver sagt. 
 
 
 
Det gode børnemiljø – de 6 bud 
 
I IF Frem Bjæverskov har vi fastsat 6 mål for, hvad sikrer god børnefodbold. 
 
1 God stemning 

- Børnene skal føle sig trygge i et godt miljø, hvor der er plads til fejltagelser.  
- Alle bliver bedre af anerkendelse, ros og opmuntrende bemærkninger.  
- Vi har fokus på intentionen i hvad børnene gør og ikke resultatet. 

 
2 Træningen er velforberedt 

- Børnene har krav på en forberedt træner. 
- Der er en tråd gennem træningen. 
- Temabaserede træningsopbygning 

 
3 Al træning foregår med bold 

- Den bedste måde at udvikle spillerens tekniske færdigheder på er at have så mange boldberøringer som 
muligt. 

- Øvelser med så meget aktivitet med bold som muligt.  
- Én bold pr. spiller. 
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4 Spilleren er i centrum 

- Hvert enkelt barn udvikler sig forskelligt. Derfor skal træningen stimulere og udvikle barnet teknisk, taktisk, 
mentalt og socialt. 

- Et undervisningsprincip baseret på DBU’s pædagogiske virkemidler anvendes 
- Niveaudeling handler om både tilfældig og niveauopdelt træning. 

 
5 Stimulér spilintelligens 

- Træneren stiller åbne spørgsmål og lader spillerne finde svarene på banen. Mange voksne forsøger i bedste 
hensigt at vejlede børnene, men hvis børnene skal have en chance for at udvikle deres egen sans for spil- og 
rumopfattelse, bør såvel trænere som forældre undgå at råbe løsninger til børnene. 

- Der skal tales om muligheder med børnene – vi skal undgå at give dem løsningen. 
- Meget spil på små områder, som passer til spillernes alder og niveau. 

 
6 Inddrag forældrene fornuftigt i træningen 

- Ofte overværer mange forældre deres børns træning. For mange trænere kan det være en stor hjælp at lade 
et par forældre stå for et par øvelser, når der praktiseres stationstræning. 

 
 
Det at være forældre - Forældreadfærd 
 
Det er yderst vigtigt for børnene og klubben, at der er en stor forældreopbakning, både på de enkelte hold og i 
klubben generelt.  
Ligesom den positive forældreopbakning kan gøre en kæmpe forskel for kulturen i en fodboldklub, så kan en negativ 
forældreadfærd tilsvarende have stor indvirkning på både spillere, trænere og frivillige i klubben. 
 
Når man melder sit barn ind i IF Frem Bjæverskov fodbold, følger der en række forventninger med til forældrene. Hvis 
ikke der løftes i flok, så kan en fodboldklub ikke eksistere på den lange bane. 
 
Vi har en række forventninger til forældrene, når det gælder foreningslivet samt træning og kamp: 
 

• Vær positiv over for trænere, ledere samt andre børn og forældre, da børnenes glæde ved spillet er meget 
afhængig af omverdenens miljø, accept og ros. 

• Hjælp med nogle få opgaver i klubben efter eget valg. Du skal være opmærksom på, at børn generelt 
værdsætter forældrenes involvering i klubbens arbejde. 

• Vis respekt for arbejdet i klubben, herunder opbakning omkring initiativer til forældremøder. Det kræver ikke 
særlige forudsætninger at tage del i klubbens liv. 

• Betal kontingent til tiden. Det er klubbens vigtigste indtægtskilde. Ræk ud til klubben, hvis der er behov for 
hjælp. 

• Sørg for rigtigt og fornuftigt udstyr til barnet. 
• Ingen rygning eller alkohol i nærheden af børnenes træning og kampe. Generelt er klubbens område røgfrit. 

 
Når børnene træner, forventer vi følgende: 
 

• Giv børnene mulighed for deltagelse i træning hver gang, men tving dem ikke. Det skal være glæden og 
lysten, der driver dem. 

• Stil dig til rådighed for praktiske opgaver i forbindelse med træning, fx hjælp til rekvisitter og oprydning. 
• Ingen kommunikation med spilleren under træning, da de har travlt med at løse fodboldens mange svære 

opgaver. 
• Bliv uden for banen, medmindre du skal hjælpe til i træningen. 
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Når der spilles kamp, forventer vi følgende af forældrene: 
 

• Stil dig til rådighed for kørsel eller andre praktiske opgaver i forbindelse med kampe, fx som dommer eller 
blot sørge for vanddunke eller frugt. 

• Stå på den modsatte langside af træner og spillere. 
• Husk fairplay over for modstandere, dommer og omgivelser. 
• Kommentér ikke negativt på dommeren. 
• Fokus skal være på børnenes positive præstationer til kampe (uanset tingene ikke fungerer for hverken hold 

eller individuelle spillere). 
• Ingen vejledning af boldholder. Lad børnene vælge selv, hvad de vil gøre med bolden. Fejl er med til at 

udvikle forståelsen af fodboldspillet. 
• Respektér trænerens/holdlederens brug af spillere (forsøg ikke at påvirke under kampen). Lad træneren 

dirigere spillerne. 
• Lad træneren evaluere kampen med spillerne i fred og henvend dig først til dit barn, når træneren er færdig 

efter kampen. Dette gælder også i pausen af en kamp. 
• Spørg ind til børnenes oplevelser, herunder hvad var godt og mindre godt? Der skal spørges til andre emner 

end resultatet. Det er vigtigt at have fokus på udviklingsprocessen frem for den enkelte kamps resultat. En 
resultatmæssig dårlig kamp kan være en rigtig god kamp i forhold til spillerens og holdets udvikling. 

 
Husk altid på, at træneren er ansvarlig for træning og kamp, herunder spilletid i den enkelte kamp. Der vil oftest være 
en plan for børnenes fokus i den enkelte kamp eller til træning. Forældrene kender som regel 
ikke trænerens fokus, hvorfor det kan være en udfordring for barnet, hvis forældrene modsiger trænerens 
instruktioner til spilleren. Forældre skal derfor lade trænere og spillere have fokus på træning og kamp uden at 
forsøge at blande sig. 
 
Så generelt er de 10 forældre bud følgende: 
 

1. Mød op til træning og kamp – dit barn sætter pris på det 
2. Forhold dig i ro på sidelinjen – lad børnene spille 
3. Ophold dig kun langs den ene sidelinje – og i god afstand til trænere og spillere 
4. Respekter trænerens beslutninger – vær positiv og støttende 
5. Respekter dommerens beslutninger – se på dommeren som en vejleder 
6. Skab god stemning ved kampene – byd fx. udeholdets forældre på kaffe 
7. Spørg om kampen var spændende og sjov – ikke om resultatet 
8. Sørg for rigtig og fornuftigt udstyr – overdriv ikke 
9. Bak op om holdets og klubbens arbejde – din indsats bliver værdsat, ikke mindst af dit barn 
10. Husk på, at det er dit barn som spiller fodbold – ikke dig!! 

 
 
Klubbens trænere 
 
Trænerne er en væsentlig medspiller i det daglige liv i klubben, herunder opfyldelse af klubbens børnestrategi og 
politik. Trænerens ageren har en stor indflydelse på børnemiljøet, herunder børnenes oplevelse og succeskriterie for 
deltagelse. 
 
Hvert hold har en årgangstræner, som er overordnet ansvarlig for træningsafvikling og for at sikre et velfungerende 
miljø på årgangen. Navne og kontaktoplysninger findes på klubbens hjemmeside. 
 
Der kan være tilknyttet flere ass. trænere samt en holdleder der supporterer årgangstræneren i det daglige med både 
træning og det praktiske omkring holdet. 
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De tilknyttede trænere og holdleder er typisk forældre der har børn på årgangen.  
 
Alle børnetrænere i klubben er ansat på frivillig basis, og har ved ansættelse i klubben underskrevet en kontrakt der 
forpligter dem til at overholde klubbens værdier, regelsæt for børnetræning samt overholdelse af DBU’s børnesyn og 
DBU-børneklub koncept.  
 
Overordnet ansvarlig for at dette overholdes er klubbens børneudviklingstræner samt klubbens sportslig ansvarlige 
der er forankret i bestyrelsen. 
 
Alle klubbens trænere modtager løbende uddannelse ud fra UEFA’s uddannelsesprogram og klubben har defineret 
krav til uddannelsesniveau efter årgang og alder der trænes. 
 
 
Niveau inddeling i børnefodbold 
 
Vi arbejder ikke med fast niveau opdeling i børnefodbold, da børnefodboldspillere udvikler sig i trin og udvikler sig op 
og ned over tid. 
 
Fra U6-U12 arbejder vi med en dynamisk opdeling af spillerne i træningen ud fra følgende to begreber: 

 
1. Tilfældig deling (børnene deles tilfældigt til træning og kamp) 
2. Niveaudeling (børnene deles efter deres niveau til træning og kamp, men grupperne er ikke faste)  

 
Hvilken type af niveauopdeling der anvendes på de enkelte årgange, er defineret i nedenstående om træningsfokus og 
indhold. 
 
 
Træningsmiljø og indhold 
 
Træningsmiljøet skal være trygt, motiverende og udviklende, hvorfor de fire hovedelementer går igen i alle 
træningspas; leg, motorik, småspil og kompetencer. 
 
De enkelte træningspas bygges op efter nedenstående overskrifter: 
 

LEG 
Fodbold indarbejdes via leg, fx fangelege, boldlege etc. 

 
 

MOTORIK 
Kropsforståelse og hurtighed gennem agility, stigeøvelser etc. 

 
 

SMÅSPIL 
Spilforståelse og relationelle færdigheder gennem possession spil, 1v1, 2v2, 3v3 etc. 

 
 

KOMPETENCER 
Værktøjskassen fyldes med sparkeformer, finter, driblinger, vendinger etc. 
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Struktur børnetræning 
Ansvarlig Børneudviklingstræner 
Årgang U5/U6 U7/U8 U9/U10 U11/U12 
Leder af årgang Årgangstræner Årgangstræner Årgangstræner Årgangstræner 
Anbefalet antal 
trænere 

1 pr. 6-8 spillere 1 pr. 6-8 spillere 1 pr. 8-10 spillere 1 pr. 10-12 spillere 

Anbefalet ugentlig 
antal træningspas 

1 1-2 1-2 1-2 

Niveaudeling til 
træning 

Nej – tilfældigt 
blandede 

Nej – tilfældigt 
blandede 

Ja - både tilfældigt 
blandede og 
niveauopdelt 

Ja - både tilfældigt 
blandede og 
niveauopdelt 

Niveaudeling til 
kamp 

Nej – tilfældigt 
blandede 

Nej – tilfældigt 
blandede 

Der veksles mellem 
fire niveauer A-B-C-

D 

Der veksles mellem 
fire niveauer A-B-C-

D 
Ekstratræning Nej Nej Ja – op og 

nedtræninger 
Ja – op og 

nedtræninger 
 
 
Kampmiljø 
 
Udviklingen af den enkelte spiller er vores førsteprioritet. Vi afviger ikke fra plan og koncept, selv om en kamp skulle 
udvikle sig i negativ retning (resultatmæssigt).  
 
Fokus i al børnefodbold er baseret på udvikling og ikke på præstationer, resultater, stillinger osv. Der vises ikke 
stillinger og resultater i børnefodbold.  
 
Børnene spiller naturligvis kampene for at vinde dem, men træningen må og skal ikke pege frem mod at vinde i 
weekenden.  
 
Det er primært i træningen, at man udvikler sig, og derfor skal der altid være minimum en faktor 3:1 i forholdet 
træning:kamp. 
 
Derfor er det vigtigt, at vi, både trænere og forældre, italesætter og roser den enkeltes og holdets udvikling både 
under og efter kampen. 
 
Målsætningen omkring kampmiljøet i børneafdelingen er: 
 

• at spillerne har modet og lysten til at ville spille fodbold og fastholde bolden. 
• at spillerne får lige meget spilletid. 
• at spillerne får mulighed for øvelse i forhold til de udviklingsorienterede fokuspunkter, som årgangen 

arbejder med på det givne tidspunkt. 
• at spillerne modtager positive tilråb efter spillernes aktioner, ikke før. 
• at spillerne primært modtager ros for beslutninger og intentioner – ikke for resultatet. 

 
Spillerudviklingsmodel 25-50-25 
Med udgangspunkt i at alle spillere skal have udfordringer og mulighed for at udvikle sig bedst muligt, anvendes DBU’s 
spillerudviklingsmodel: 25-50-25. Alle spillere skal over en hel sæson matches efter 25-50-25 princippet, hvilket 
betyder at 
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• en spiller 25% af tiden skal overmatches. 
• en spiller 50% af tiden skal matches på dennes niveau.  
• en spiller 25% af tiden skal undermatches. 
 
LMS – lige meget spilletid 
Alle spillere har krav på lige megen spilletid i kamp, uanset niveau. 
 
Pladsrotation 
Ingen spillere har faste pladser på banen, da der arbejdes med pladsrotation for at stimulere den enkelte spillers 
udvikling. Det kan være gavnligt for spillerens udvikling at have flere positioner.  
 
Spilleren får mulighed for at håndtere og afkode flere forskellige situationer og tvinges derigennem til at løse 
udfordringerne anderledes. 
 
 
Organisation og arbejdsopgaver 
 
Fodboldklubbens besluttende og ledende organ er bestyrelsen. Bestyrelsen varetager den daglige drift, samt definerer 
klubbens sportslige og driftsmæssige strategi, og varetager klubbens interesser i forhold til hovedforeningen, spillere, 
pårørende, interesseorganisationer, trænere, lokalsamfund og DBU.  
 
Det er bestyrelsens opgave at sikre, at klubben agerer efter DBU’s retningslinjer. 
 

Bestyrelse 
Formand Næst formand Børneformand Kasserer Sekretær Sportslig 

ansvarlig 
Børneudviklingstræner Ungdomsudviklingstræner 

U5/U6 U7/U8 U9/U10 U11/U12 Ungdom Senior 
Årgangstræner Årgangstræner Årgangstræner Årgangstræner Årgangstræner Årgangstræner 
Ass. træner Ass. Træner Ass. Træner Ass. Træner Ass. Træner Ass. Træner 
Holdleder Holdleder Holdleder Holdleder Holdleder Holdleder 

Udvalg 
Børneudvalg Sponsorudvalg Transitions-udvalg Aktivitetsudvalg Pigefodbold 

udvalg 
eSport 

 
 
Bestyrelsen vælges en gang årligt på generalforsamlingen. 
 
Under bestyrelsen er der en række arbejdende udvalg, som varetager praktisk implementering af bestyrelsens 
beslutninger, samt diverse driftsmæssige opgaver. 
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Klubben har ansat en børneudviklingstræner som er ansvarlig for at, at klubben og trænerne overholder og arbejder 
efter klubbens definerede målsætning og DBU’s børnesyn. 
 
Børneudviklingstræneren refererer i det daglige til den Børneklub ansvarlige, en rolle der ligger under den sportslige 
ansvarlige i bestyrelsen. 
 
 
Frivillighed er en kerneværdi i IF Frem Bjæverskov fodbold 
 
IF Frem Bjæverskov Fodbold kan ikke fungere uden hjælp fra frivillige, hvorfor frivillige er helt afgørende for kvaliteten 
af klubbens børnemiljø.  
 
Du kan som forældre bidrage til at give børnene en bedre og sjovere oplevelse ved at støtte op omkring børnene og 
holdet. 
Trænerne kan have brug for forældre til at være ansvarlig for enkeltstationer i træning. Du bliver dermed ikke træner 
for holdet, men bidrager derimod til at sikre spillernes trygge rammer. De enkelte hold har brug for holdledere, som 
kan hjælpe trænerne med den løbende administration omkring holdet, herunder tilmelding til træning og kamp, holde 
styr på tider, frugt til kampe, kørsel etc. 
 
Børnene elsker sociale arrangementer med de øvrige holdkammerater og forældre. Der er derfor brug for hjælp til at 
lave sociale arrangementer, som fx spisning i klubhuset, ture eller rejser. 
 
Der skal i hver årgang nedsættes et forældreråd på minimum 2 personer. 
Forældrerådet har til opgave at sikre årgangens sociale aktiviteter samt bidrag til IF frem Bjæverskov Fodbold.  
 
Det forventes, at man som forældre bidrager til sammenholdet og den gode kultur i IF Frem Bjæverskov Fodbold. 
 
Forældrene bedes derfor være opsøgende over for trænerne, så den bedste oplevelse for børnene sikres. Når man 
først kommer i gang, vil mange opdage et stærkt fællesskab samt mange gode timer med deres 
børn. Til gavn for dem selv, deres børn samt foreningslivet i Bjæverskov. 
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FAQ 
 
Retningslinier for brug af omklædningsrum 

Klubben har defineret et regelsæt for trænere og andre voksnes ageren i forhold til omklædning. Der er kun voksne til 
stede i omklædningsrummet i forbindelse med kampbrief eller de-brief, og aldrig i forbindelse med omklædning og 
bad. 

Fotografering og brug af mobiltelefoner i omklædning er ikke tilladt. 

Der skal tilbydes kønsopdelt omklædning for vores mix-hold. 

Kommunikation 

Det er trænerens ansvar at sikre, at der kommunikeres i en god tone. Dette gælder internt i truppen, mellem trænere 
og spillere, i forhold til med-/modspillere til kamp og mellem de to holds forældre. 

Træneren har klubbens bemyndigelse til at bortvise spillere og evt. forældre der ikke fører en dialog i god tone. 

Mobning eller mistrivsel 

Mobning og mistrivsel accepteres ikke i IF Frem Bjæverskov, og det er såvel træner som forældrenes ansvar at sikre at 
dette ikke sker.  

Hvis der konstateres mobning eller mistrivsel på årgangen skal træneren søge hjælp hos klubbens børneudviklings-
træner eller sportslige ansvarlige, der derefter tager de nødvendige skridt. Herefter indledes en dialog med de 
involverede børn samt eventuelt deres forældre/pårørende. 

Klubben har i værste fald mulighed for tidsbestemt bortvisning. 

Seksuelle krænkelser 

I tilfælde af, at børn, forældre eller pårørende oplever seksuelle krænkelser i forbindelse med træning eller kamp, skal 
der tages kontakt til klubbens børneudviklingstræner eller sportslige ansvarlige. 

Bestyrelsen har ansvar for at få belyst omfang og eventuel relevans, og tage nødvendige skridt i forhold til de 
involverede og myndigheder. 

Brugen af sociale medier 
Det er ikke tilladt trænere eller andre omkring holdet at have direkte dialog med børn fra holdet via de sociale medier. 
Al dialog skal foregå gennem forældre/værge.  

Det er trænerens ansvar at sikre, at der holdes en god og sober tone i de, fælles for årgangen, messenger eller 
Facebookgrupper, og diskussioner på individ-niveau må ikke foregå i sådanne fora. 

Billeder af børn der ikke er fuldt påklædte må ikke vises på de sociale medier, dette er såvel trænernes som 
forældrenes ansvar. 

En hver forældre/værge har ret til at nægte upload af indhold hvor deres respektive barn indgår. 
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Baner 
 
Klubbens baner disponeres af klubbens sportslige ledelse, og der udarbejdes en træningsplan over hvem der anvendes 
hvilke baner for henholdsvis sommer og vintertræning. 

Det er ikke tilladt at benytte bane 1 til træning.  

Multibanen på Skovboskolen er til fri rådighed efter skolens normale lukketid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
Hjemmeside 
På klubbens hjemmeside (www.bjaeverskovfodbold.dk), kan alle se informationer omkring klubben, heriblandt 
træningstider, telefonnumre på alle trænerne, kampprogrammer samt meget andet.  

Hver årgang har sin egen side til information.  

Hjertestarter 
Hjertestarter sidder udvendigt på den gamle hal mellem de to haller. Den sidder i den ende der vender op mod 
klubhuset. 

Husk ring altid 112 - hvis der skulle være brug for det. Adresse: Bjæverskov Stadion Halvejen 14 4632 Bjæverskov.  

Indendørstræning 
Indendørstræningen begynder i uge 43, og varer til og med udgangen af marts måned. Hallen er, som udgangspunkt, 
lukket i uge 8 og 42, samt mellem jul og nytår.  

Indmeldelse 

Når en spiller har været til træning ca. 3 gange, skal spilleren indmeldes via hjemmesiden 
www.bjaeverskovfodbold.dk.  

En spiller, som ikke er medlem, eller som ikke har betalt sit kontingent, kan ikke deltage i kampe.  

Hvis en ny spiller kommer fra en anden klub og ønsker at spille kamp, skal spilleren skrive sin tidligere klub ved 
indmeldelsen, så DBU kan anmode den gamle klub om spillercertifikat. 

 

Bane 1 er Stadionbanen som bruges 
til 11-mands hjemmekampe 
Bane 2 er en 11-mands bane, også 
kaldet Vestbanen 
Bane 3 er oplyst og derfor kaldet 
lysbanen  
Bane 4 bliver kaldt Skolebanen,  
Bane 5 og 6 er 5-mands baner 
Bane 7 er en 3-mands bane 
Bane 8 er Kunstgræsbanen 
Bane 9 er to 3-mands baner på 
Kuntsgræsbanens ekstra areal 
Bane 10 er en Street kunststofbane 
(deles med skolen) 
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Indsamlinger/sponsorater 
Klubben arrangerer salg af Julekalender, deltager i OK hvervninger, loppemarked, hjælp til forårs-/bierfest mm., 
mindst en gang om året. Overskuddet går til aktiviteter for klubbens medlemmer. Dette arbejde forventes udført af 
klubbens medlemmer/forældre.  

Som udgangspunkt tilfalder alle sponsorater mm. hele klubben, men i tilfælde af, at et hold selv har gjort en 
ekstraordinær indsats for at skaffe penge/sponsorater, kan en del af beløbet, ved forudgående aftale med 
bestyrelsen, gå til sportslige aktiviteter, træningstøj mm. 

Kamptøj 
Hvad enten kamptøjet er sponsoreret eller købt af klubben, er det klubbens ejendom. 
 
Når kamptøj skal vaskes, bør dette ske på 40 grader og med vrangen ud, da trykket ellers hurtigt vil blive slidt og 
ødelagt. Brug ikke skyllemiddel til sportstøj, men erstat det med lidt husholdningseddike, så de svedtransporterende 
egenskaber i tøjet ikke ødelægges. 

Klubhuset 

Klubhuset er hele Idrætsforeningen hus - ikke kun fodbold-afdelingens. 

Der forefindes omklædningsrum og bademuligheder der kan benyttes til træning og kamp.  

Såfremt man ønsker at holde et møde, eller har andre arrangementer, så kan klubhuset bookes via klubbens 
hjemmeside. 

https://www.bjaeverskovfodbold.dk/traenersektion/klubhus-booking/ 

Spillerindgang/Støvlevask 
 
Klubhuset må ikke betrædes med fodboldstøvler efter træning eller kamp. Man SKAL bruge indgangen ved 
støvlevasken.  

Spiller/forældremøde 
 
Der afholdes spiller/forældremøde på årgangen inden sæsonen starter udendørs, samt efter sommerferien, dvs. 
minimum 2 gange årligt.  

Spillerbenyttelse 
Det er kun spillere, som er indmeldt i klubben, som må deltage kampe. Såfremt en spiller er i restance, kan han/hun 
ikke deltage i kampe. 

Støvleordning 

Klubben har en støvleordning, hvor det er muligt at købe brugte støvler for kr. 50,-, hvis man afleverer et andet par 
brugte. Ellers er prisen kr. 100,-, hvor man vil få kr. 50,- tilbage, hvis/når man kommer tilbage med det brugte par. 

Ordningen er til for at ungdomsspillere ikke skal have for store omkostninger, hvis de ”bare” vil prøve at se, om 
fodbold er noget for dem. Ordningen kan selvfølgelig også bruges af ”rutinerede” spillere, som derved ikke behøver at 
investere i ”dyre” støvler, mens fødderne hele tiden vokser hurtigt. 

Indtægter fra ordningen ”tilbagebetales” til de hold, hvorfra ”byttepengene” er modtaget. 

Bytning sker efter aftale med Kaj Belling, Skovbovej 18, 4632 Bjæverskov, tlf. 5687 3710.   
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Kontaktpersoner 
 
Det er vigtigt for IF Frem Bjæverskov Fodbold, at trænere og forældre altid kan hente hjælp og vejledning. Den 
primære kontakt i børneafdelingen er børneudviklingstræneren, som kan kontaktes på 
  
boernefodbold@bjaeverskovfodbold.dk 
 
MitDBU 
 
MitDBU er dit barns DBU-profil, som er integreret med IF Frem Bjæverskov Fodbolds medlemsdatabase, 
kontingentsystem og Kampklar, som holder styr på holdets aktiviteter. Derved fungerer det også som barnets 
Bjæverskov fodbold-profil. 
 
Alle medlemmer har en sådan profil, hvor man automatisk får loginoplysninger tilsendt på mail efter indmeldelsen.  
 
I MitDBU har man bl.a. adgang til Kampklar, overblik over kontingentabonnementet og dit barns spillercertifikat, din 
tilladelse til DBU og IF Frem Bjæverskov Fodbolds brug af data og billeder, jf. Persondataloven.  
 
I MitDBU er der også registreret den kontaktinfo, som er knyttet til dit barn. Det er naturligvis muligt løbende at 
ændre disse oplysninger i MitDBU, hvis man fx. skifter mail. 
 
Kontaktinfoen i MitDBU fungerer således som kontaktinfo vedrørende dit barn i Kampklar for trænerne og for klubben 
vedrørende medlemsdatabasen og kontingentsystemet. Har du glemt dit login, så kan dit barns trænere genudsende 
det til dig via barnets Kampklar-profil. 
 
Kampklar 
 
I IF Frem Bjæverskov Fodbold benyttes Kampklar til at melde sit barn til træning, kamp og andre aktiviteter på holdet.  
 
Du logger ind på Kampklar via MitDBU. Kampklar er udviklet af DBU og integreret med DBU’s turneringsprogram. 
Kampklar er ligeledes integreret med IF Frem Bjæverskov Fodbolds hjemmeside. 
 
Som forældre styrer man sit barns Kampklar-profil. Det fungerer fint, så længe barnet er lille, og du kun skal 
administrere ét barn i klubben.  
 
Der findes en feature, hvor du kan oprette dig som kontaktperson for dit barn. Det kan du med fordel gøre, hvis du 
har flere børn i klubben, så du får samlet deres aktiviteter på en samlet oversigt. Eller hvis begge forældre til et barn 
ønsker at kunne se barnets aktiviteter.  
Du kan bede dit barns træner om at sende en invitation på mail til dig om at blive kontaktperson for din dreng, hvori 
der er et link til oprettelse. 
 
Din træner gør det via Kampklar ved at gå ind på dit barns profil. Kampklar kan man tilgå både via computer og via 
DBU-app’en (søg DBU fodbold). Det er en god ide at downloade app’en for det hurtige overblik.  
 
Det skal dog siges, at app’en p.t. ikke har de helt samme antal funktioner, som hvis du tilgår Kampklar via browseren 
på din PC. 
 
Der kan findes hjælp til Kampklar på klubbens hjemmeside, DBU’s hjemmeside samt hos børneformanden. 
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Kontingent 
 
Man betaler kontingent to gange om året. Der bliver d. 1. september opkrævet for perioden 1/7 – 31/12 og d. 1. 
februar for perioden 1/1 – 30/6.  
 
Opkrævningen sker automatisk på det betalingskort, man har tilknyttet barnets profil ved indmelding. Skifter man 
betalingskort eller er der ikke dækning på kortet, så modtager man i stedet automatisk en mail. I den mail er der et 
betalingslink, hvor man så kan registrere 
det nye kort, man ønsker skal være tilknyttet profilen. 
 
På dit barns DBU-profil (MitDBU) kan du under ”Indstillinger” – ”Mine abonnementer” se dit kontingentabonnement 
hos IF Frem Bjæverskov Fodbold og hvilket kort, du har tilknyttet profilen. Her kan du også selv ændre, hvilket kort du 
vil have tilknyttet profilen. Gør du det ikke selv, fx når dit kort er udløbet, så vil du – som nævnt – automatisk få en 
mail omkring det. 
 
Yderligere info om kontingent kan ses på klubbens hjemmeside under fanebladet ”Bliv Medlem”. 
 
Dit barn kan naturligvis ikke deltage i kamp og træning, hvis du ikke har betalt kontingent. 
 
Sponsor i IF Frem Bjæverskov fodbold – det giver mening 
 
Det er naturligvis muligt at blive sponsor i IF Frem Bjæverskov. Det kan være som tøjsponsor for dit barns hold, diverse 
muligheder for reklameskilte, bannere på hjemmeside eller andre former for sponsoraftaler. 
 
Er du interesseret i et sponsorat i IF frem Bjæverskov Fodbold, så kontakt klubben via sponsor@bjaverskovfodbold.dk, 
så kontakter vi dig hurtigst muligt omkring mulighederne for støtte til vores klub. 
 
Yderligere informationer 
 
IF Frem Bjæverskov Fodbold har udover denne folder samlet de praktiske informationer om klubben og de enkelte 
hold på vores hjemmeside www.bjaeverskovfodbold.dk. 
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DBU’s børnerettigheder 
 
IF Frem Bjæverskov efterlever og agerer ud fra de 12 punkter i DBU’s børnerettigheder baseret på FN’s børne-
konvention. 
 

-ALLE BØRN HAR VÆRDI SOM MENNESKE OG SOM SPILLER 
 
DBU’s Børnerettigheder forstås et barn som ethvert menneske under 14 år. 
 
1. Alle børn har ret til fodbold 
2. Alle børn har ret til fodbold uden nogen form for diskrimination 
3. Alle børn har ret til, at udvikling sker på deres præmisser 
4. Alle børn har ret til, at deres forældre ses som ressourcepersoner 
5. Alle børn har ret til et godt børneliv 
6. Alle børn har ret til at være en del af noget større 
7. Alle børn har ret til at være på dannelsesrejse 
8. Alle børn har ret til selv at vælge 
9. Alle børn har ret til social sikkerhed 
10. Alle børn har ret til børneopdragelse 
11. Alle børn har ret til, at der bliver ført periodiske tilsyn af deres trænings- og kampmiljøer 
12. Alle børn har ret til, at DBU’s 10 børneløfter overholdes 
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