
 

Roller og forventninger for trænere og ledere i TFC 

 

Generelt 

• Træner og ledere er rollemodeller for klubbens værdier: Udvikling, Samarbejde, engagement, 

ansvarlighed og glæde 

• Alle trænere/ledere skal handle ift. den samlede sammenhæng og sammenhold for hele afdelingen 

• Trænere og ledere er gode eksempler og forventes at efterleve DBUs ”Holdninger til børne- og 

ungdomsfodbold”. 

• Trænere og ledere til opstart- børne- og ungdomshold opfordres til at gøre forældre opmærksom på 

DBUs ”Holdninger og handlinger” og opfordre til, at disse efterleves. 

• Trænere har ansvar for at omklædningsrum afleveres ryddet og i ordentlig stand samt låst efter 

træning og kampe. Dette gælder også modstanders omklædningsrum. 

 

Ryge- og alkoholpolitik: 

• Trænere og lederes rygning og indtag af alkohol er begrænset til terrassen ved klubhuset. Desuden er 

det tilladt at indtage alkohol i selve klubhuset. 

• Der må som udgangspunkt ikke ryges og drikkes i forbindelse med, at trænere og ledere varetager 

deres rolle som træner og ledere. Dette gælder træning, kampe og i forbindelse med omklædning. 

• Trænere og ledere til opstart- børne- og ungdomshold opfordres til at gøre forældre opmærksom på 

klubbens ryge-og alkoholpolitik. 

 

Undtaget herfra er: 

• Rygning og alkohol i forbindelse med pauser i møder.  

• Rygning i forbindelse med længere stævner, hvor rygning sker på afstand af spillere. 

• Indtag af moderate mængder alkohol sidst på aftenen i forbindelse med overnatningsarrangementer. 

Trænere og ledere skal dog på ethvert tidspunkt være i stand til at varetage deres opgaver, herunder 

f.eks. lovligt varetage uventet akutkørsel. 

 

Børnepolitik 

Med det formål at sikre trygge rammer for børn og unge samt trænere, ledere og forældre i Taastrup FC, 
har klubben følgende pædofilipolitik, som alle voksne med tilknytning til klubben bedes sætte sig ind i og 
følge. Reglerne er gældende for alle opstarts-, børne- og ungdomsafdelinger, og skal ses som en tilføjelse til 
den lovgivning, der findes på området. 

• På alle ture, uanset varighed og antal børn, skal der deltage mindst to voksne. 

• Ved ture med overnatning skal der deltage mindst én voksen af samme køn som børnene. 

• Kun voksne af samme køn som børnene må overnatte i samme rum. 

• Ved ture med overnatning skal der indhentes børneattest for alle overnattende voksne. Dette gøres 

ved henvendelse til klubbens forretningsfører. 

• Som udgangspunkt bade trænere/ledere ikke sammen med spillerne. 

• Forældre har kun adgang til omklædningsrum, såfremt der er brug for hjælp til/med børnene, og kun 

efter aftale med trænere/ledere. 

https://www.dbu.dk/~/media/files/dbu_faelles/boern_og_unge/dbu_holdninger_2018.pdf
https://www.dbu.dk/~/media/files/dbu_faelles/boern_og_unge/dbu_holdninger_2018.pdf


 

• Alle har pligt til at meddele bestyrelsen, hvis de hører om overgreb, eller selv fornemmer at noget er 

galt. Bestyrelsen vil altid tage sådanne henvendelser alvorligt og reagere hurtigt derpå. 

 

Sponsorater og indsamling af midler til afdelinger 

• Alle afdelinger har mulighed for at indsamle midler til finansiering af sociale arrangementer, stævner 

m.m. for afdelingen. 

• Indsamling af midler må ikke påvirke klubbens overordnede indsamlingsaktiviteter. Afdelingerne må 

derfor ikke sælge lotterier eller modtage tøjsponsorater/-gaver uden om klubben. Undtaget herfra er 

præmiesponsorater til stævner. 

• Sponsorater af afdelinger skal godkendes af sponsorudvalget 

• Andre indtægtskilder er som udgangspunkt tilladt, hvis de ikke stiller klubben i et dårligt lys. 

 

Afdelingskonto 

• Alle afdelinger har en afdelingskonto, som kan finansiere afdelingens sociale aktiviteter, herunder 

stævner m.m. 

• Afdelingskonti er en konto i afdelingens navn tilhørende klubben, som varetages af klubbens 

forretningsfører. Afdelingsledere orienteres løbende om status for bevægelser på kontoen. 

• Alle udbetalinger og fakturaer skal godkendes af afdelingslederen, inden forretningsføreren kan 

udbetale midler.   

• Alle indbetalinger bør i videst muligt omfang gå direkte til afdelingens konto. Hvis dette ikke er muligt 

skal afdelingslederen overføre de modtagne midler senest dagen efter modtagelse. 

• Afdelingsledere må maks. have 2.000 kr. af afdelingens midler, som ikke står på afdelingens konto. 

• Afdelingslederen skal på forlangende fremlægge regnskab for bestyrelsen, trænere eller forældre.  

 

Deltagelse i klubaktiviteter m.m. 

• Alle klubbens opstarts-, børne- og ungdomsafdelinger forventes at deltage aktivt i klubbens fælles 

indtægtsgivende aktiviteter, hvilket pt. er klubbens lotteri i foråret og TFCs venners lotteri ved jul. 

• Trænere og ledere forventes at tilskynde forældre og seniorspillere til at deltage i klubbens frivillige 

arbejde, herunder fyrværkerisalg, TFC Venner, kampleder og øvrige aktiviteter. 

 

Overnatningsaktiviteter 

• For børne- og ungdomsafdelinger forventer klubben, at trænere og ledere minimum en gang om året 

arrangerer deltagelse i stævner og andre aktiviteter med overnatning, som styrker afdelingens sociale 

liv og giver spillerne fælles oplevelser. 

• Antallet af overnatninger og afstand til stævnet bør gradueres i forhold til spillernes alder.  De yngste 

årgange kan starte med overnatninger i klubhuset. 

 

Sportsligt 

• Trænere skal prioritere den langsigtede udvikling for alle spillere over det kortsigtede resultat 

• Klubben følger på opstart, børn og ungdom DBUs HAK princip, hvor udtagne spillere tilbydes at spille 

minimum i halvdelen af kampen. 



 

• Alle hold og alle spillere i en afdeling skal have et ensartet tilbud af kampe, stævner og træning ift. 

deres niveau 

• Træning følger 25-50-25 princippet for varieret udfordring i træningen, herunder sikre mobilitet mellem 

holdene på afdelingen. 

 

Samarbejde inden for afdelinger og på tværs af afdelinger 

• For at fremme udvikling af spiller og trænere samt sociale relationer opfordrer klubben til, at hold og 

afdelinger samarbejder om træning, spillerudveksling m.m. 

• Klubben opfordrer afdelinger til at arrangere stævner m.m. med andre afdelinger og understøtter 

brede fællesture. 

 

Mistanke om brud på regler 

• Trænere, ledere, forældre m.m. har mulighed for at rette henvendelse til bestyrelsen, hvis de har 

mistanke om brud på regler. Sådanne henvendelser kan blive behandlet anonymt, så længe bestyrelsen 

er bekendt med, hvem der har henvendt sig. 

 


