Forventningsafstemning mellem B.93 og spillere | Code of Conduct
Dette dokument er udarbejdet med henblik på at være et talepapir vedr de forventninger man som
(ny) spiller kan have til sin klub, og hvilke forventninger man forventes at leve op til som spiller.
I B.93 har vi næsten 50 fodboldhold med både drenge og piger, og der går en lige tråd fra yngste
mikrohold til bedste seniorhold og ældste old boys hold. Vi lægger vægt på, at alle hold skal have
gode forhold, men ikke de samme. Der er forskel på, om man træner fem gange om ugen for at være
med i landets bedste rækker, eller man træner to gange mest for sjov. Træningsmål og principper får
man mere at vide om i de enkelte afdelinger.
Grundværdierne i B.93 er Kærlighed, enkelthed og udfordrende indsats.
Kærlighed er den altoverskyggende værdi – spillerne skal, uanset niveau, behandles som kærlige og
fornuftige forældre behandler deres børn.
B.93 rummer diversitet og multikulturelle fællesskaber. Der er et unikt fællesskab med medlemmer fra
alle sociale klasser og mange nationaliteter. Klubben har historisk udviklet spillere, som kun
vanskeligt kan udvikles andetsteds, og som de fleste danske talentudviklingsmiljøer i Danmark har
svært ved at rumme.

Hvad du kan forvente af os som klub
I B.93 prioriterer vi vores ungdomsarbejde, der sætter rammer for og udvikler talentfulde
fodboldspillere til landsholdene - og gode kammeratskaber, som fortsætter i vores senior- og old
boys-afdelinger.
Elite og bredde er forudsætninger for hinanden, og klubben ville ikke fungere uden hver af de to
punkter.
Fra vores Akademi sender vi jævnligt talenter videre til klubber på et højere niveau, så de kan udvikle
sig yderligere og bruge det de har lært i klubben.
På både drenge- og pigesiden har klubben opnået DBU’s licens for sit arbejde med ungdommen, og
dermed har klubben dansk fodbolds officielle kvalitetsstempel.
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Vi inddeler spillere i store grupper, således at vi på bedste måde kan matche hold, så ingen bliver ladt
i stikken eller keder sig. I Børnesegmentet er træningen lagt an på trænerteams med en uddannet
træner støttet af frivillige forældretrænere. Først når spillerne bliver omkring 10-årsalderen vil man så
småt begynde at møde trænerteams som ikke er forældre.
Vi er en af Danmarks største fodboldklubber med spillere på både drenge- og pigesiden, fordelt på
40+ hold på både elite og bredde, Børn, Ungdom og Senior.
B.93 har 2 græsbaner, 3 kunstbaner, to minibaner og to mikrobaner på anlægget ved Svanemøllen
på Østerbro. Om vinteren trænes der også i Svanemøllehallen, på kunstbanerne ved Ryparken og på
Nyboder Skole.
Vi har et trænerkorps af højtuddannede trænere, hvoraf mange har egen spillererfaring på højt
niveau.
Vi er ambitiøse ikke kun på vores spilleres vegne, men også på trænersiden, så derfor får nye
trænere tilbudt interne intro-kurser og vi har på nuværende tidspunkter 16 trænere på vores Akademi
med A- eller B-licens.
Du kan derfor forvente at du får kvalificeret faglig og pædagogisk træning fra trænerne omkring
holdet.

Hvad vi forventer af dig som spiller
I B.93 opfører man sig ordentligt og sportsligt både på og uden for banen - både på hjemmebane og
på udebane.
Forventningerne til dig er derfor bla.:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

At være en god kammerat der hjælper med at byde nye spillere velkommen
At være en god kammerat der hjælper spillere der har det svært
At rose dem der gør det godt og muntre dem der kan gøre det bedre op
At hjælpe træneren med praktiske ting til træning og kamp
At sætte pris på frivillige forældre og træneres indsats
At behandle udstyr og lokaler med respekt
At du udviser respekt for dommeren, også når vedkommende begår fejl.
At du går udenom, og ikke tværs over banerne når du skal til og fra træning.
At du bruger de dertil indrettede cykelstativer til din cykel.
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Vi forventer derfor at vores spillere udviser respekt for alle spillere uanset niveau - det gælder om
man er Elite og træner 5 gange om ugen, eller om man er nybegynder og ikke har fået sine første
støvler endnu.

En klub som vores ville slet ikke kunne fungere, hvis ikke forældre og frivillige ikke var så fantastiske
til at hjælpe til. Klubben beder derfor nye spillere og forældre om at tænke på, hvordan de kan give
klubben en hjælpende hånd.
Det forventes, at forældre til børn i B.93 selv følger med i alle informationer der typisk sendes ud
gennem KampKlar, og ved aktivt at til- og framelde sig aktiviteter.
Man kan også bidrage til fællesskabet med det, man har mulighed for - i de yngre årgange kan man
bidrage som forældretræner, og derudover er der masser af opgaver udenfor:
Det kan være at køre børnene til udebanekampe, tage med som praktisk leder på ture, hjælpe med at
transportere materialer, lave mad til sociale arrangementer eller endda støtte med et økonomisk
sponsorat.
Til gengæld kan du forvente at få indflydelse på ting der optager dig som spiller og forælder.
Når man bruger meget tid på sin sport er det vigtigt at man føler sig godt tilpas. Det er vigtigt for os at
du føler dig hjemme i klubben og føler at det også er din klub.
Du kan derfor forvente at vi vil gøre vores yderste for at du har det sjovt og føler dig godt tilpas.
Det er vores ambition at du smiler når du kommer til træning, og griner når du går hjem.

Forventninger til børnene - hvad vil det sige at være træningsparat, og hvordan bidrager
forældre hertil?

Husk skinner og støvler – Man kan bestille B93 tøj via b93.dk (B93 Forside (sport24team.dk))
I fælleskab med forældrene vil trænerne og klubben forsøge at lære børnene nedenstående punkter
●
●

Alle børn respekterer hele fællesskabet og hjælper hinanden
Alle børn lytter efter, hvad trænerne siger, når der coaches og instrueres (trænerne
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●
●

kommunikerer kort og præcist)
Alle børn er klar til tiden (møder derfor lidt før)
Alle børn har vand og evt. lidt at spise med til træning

Forventninger til forældre
Forældrene er en stor del af en tryg ramme omkring børnene, og derfor er det vigtigt at:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Forældrene (som ikke er medtrænere) skal kun være tilskuere til holdets træning
Forældrene anviser ikke, hvad børnene skal gøre - det skal de selv lære gennem
trænerteamet
Forældrene taler aldrig dårligt om andre børn
Forældrene kommunikerer så vidt muligt på dansk
Forældrene retter ikke henvendelse til dommeren i kampe
Forældrene spørger trænerne, hvis der er noget, man er i tvivl om eller uforstående overfor
Forældrene opholder sig så vidt muligt på modsatte side af banen som træneren, gerne ved
Kims Kiosk.
Forældrene går udenom, og ikke tværs over banerne når de skal til og fra træning.
Forældrene bruger de dertil indrettede cykelstativer til cykler.

Forventninger til trænere

●
●

Respekter spillere, dommere, forældre og modstander
Mød i det omfang det er muligt ift udleveret tøj op i trøje og bukser med B.93 logo, så du
repræsenterer klubben. Hvis det ikke er muligt, så benyt neutralt udseende tøj - træningstøj
fra andre klubber er ikke tilladt.
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●
●
●
●
●
●

Når du er på træningsbanen er der fuld fokus på træning - drik derfor ikke kaffe, sodavand ell.
lign.
Brug ikke mobiltelefon, når du er i en træningssituation.
Brug ikke solbriller, når du er i en træningssituation.
Hav ikke hænderne i lommen, når du er i en træningssituation.
Sørg for at træningen er en leg med fokus på boldspil, ikke løb eller lignende.
Gå udenom, og ikke tværs over banerne når du skal til og fra træning.
Brug de dertil indrettede cykelstativer til din cykel.

Kommunikation
Al officiel kommunikation foregår via KampKlar.
Forældrene melder børn til hver træning eller framelder, hvis man ikke kan – senest dagen før
●
●
●
●
●

Forældrene melder børnene til rådighed til stævner og kampe i kampklar
Udtagelse til kampe/stævner/turneringer sker som udgangspunkt senest onsdag aften i ugen
op til afvikling.
Hvis man ikke på dette tidspunkt har meldt sig til, så kan man ikke forvente at spille.
Hvis der er spørgsmål eller behov for afklaring af forskellig art, så er trænerne altid åbne for
dialog før eller efter træning.
Hvis der er behov for yderligere information og afklaring står de relevante segmentledere til
rådighed via mail.
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