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UDVIKLING FØR TROFÆ… 

I Gauerslund Fodbold IF sigter vi efter at være en 

klub, der tager udgangspunkt i den enkelte spiller 

og dennes udvikling. Vi er bevidste om, fodbold 

kan spilles på mange forskellige måder, og derfor 

er målet at skabe de bedst mulige rammer for den 

enkelte spiller, således man kan bedst muligt 

indgå i det sociale fællesskab og bidrage hertil.  

 

For at kunne give de bedste rammer for den 

enkelte spiller, og dermed udvikle den enkelte 

spiller bedst muligt, er det nødvendigt at vi stiller 

krav til hinanden.  

 

 KLUBBEN 

▪ Sørger for klare rammer for dens frivillige.  

▪ Arrangerer sociale arrangementer.  

▪ Støtter sportslig udvikling.  

▪ Lægger strategi for klubbens udvikling.  

▪ Sørger for gode faciliteter for dens medlemmer. 

 

TRÆNERE 

▪ Møder op forberedte. 

▪ Anvender HAK princippet til kampe (alle spiller 

min. halv tid). 

▪ Arbejder på tværs af årgange.  

▪ Træning starter og slutter samlet på tværs af 

niveau opdeling. 

▪ Bak op om blok og fredags træning. 

▪ Der køres ikke efter resultater op til U15.  

▪ Respekter hold opdeling med A, B og C. Hiv ikke 

spillere ned for at få resultater.  

▪ Trænertøj forpligter. Vær rollemodel for de unge.  

▪ Sørger for den gode tone til kamp og stævner. 

Gælder både for spillere og forældre.  

▪ Træner hjælper til med kampråb, og siger også 

tak for kamp. 

 

  

SPILLERE 

▪ Deltager aktivt i klubben.  

▪ Hjælper til i flok omkring det sociale i klubben.  

▪ Møder forberedt op.  

▪ Man ser efter hinanden. De store kigger efter  

de små.  

▪ Man møder op til kamp og klæder om  

sammen både før og efter kamp. 

▪ Man siger tak for kamp. 

 

FORÆLDRE 

▪ Deltager aktivt i klubben.  

▪ Støt op om træning og kamp.  

▪ Hold den gode tone og støt trænere, spillere og 

dommere.  

▪ Spørgsmål til trænere skal ikke foregå lige op til 

kamp start eller under kamp. Man samler op på 

et passende tidspunkt efter.  

▪ Mød op i god tid, så træning og kamp for  

en god start. 

▪ Klæd dit barn rigtigt på.  

▪ Vær bekendt med de 10 bud for  

forældre fra DBU.  
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