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Børnepolitik og rammer for børnefodbold  

i Allerød Fodbold Klub (AFK) 

Børnefodbold er fodbold for piger og drenge op til og med U13. 

AFK er en breddefodboldklub baseret på en stor børnefodboldafdeling. AFK tager børnefodbold 

seriøst og prioriterer tid, kræfter og økonomiske ressourcer til at skabe de bedst mulige rammer 

for børnefodbold i Allerød. 

 

AFK’s mission med børnefodbolden er at tilbyde et trygt og forpligtende fællesskab for alle 

fodboldinteresserede børn og deres familier. Vi vil være med til at skabe sunde og glade børn, der 

gennem fodboldfaglig kvalitet, leg og socialt samvær, udvikler sig positivt som fodboldspillere og 

mennesker. ’Forpligtende’ fællesskab betyder, at man som spillere og forældre er bevidste om, at 

man er en aktiv, bidragende del af klubben og medansvarlig for at lykkes med missionen. 

 

AFK’s løfte til børnefodboldspillere og forældre i klubben er overordnet at tilbyde et 

velorganiseret og velfungerende fodboldfagligt miljø med fokus på fællesskab og udvikling i tråd 

med DBU’s anbefalinger for børnefodbold, som kommer til udtryk i ’Bold & Bevægelse’ og 

strategien ’Dansk Børnefodbold – sunde & glade børn’. 

AFK vil realisere børneløftet til træning ved: 

• At alle børn på en årgang tilbydes samme udstyr, tid, faciliteter og kvalitet i træningen. 

• At årgange i forbindelse med hold- og gruppedannelser er opmærksomme på at bevare 

fællesskabet på tværs af hele årgangen og at udfordre spillere både på eget niveau samt 

op og ned i niveau. 

• At gruppedannelser er dynamiske og kontinuerligt suppleres af alternative hold- og 

gruppedannelser samt fælles aktiviteter for hele årgangen. 

• At der på alle årgange er minimum én forældretræner med C1-kursus pr. træningsgruppe. 

 

AFK vil realisere børneløftet til kampe ved: 

• At alle børn, der deltager i samme kampe, i videst muligt omfang får lige meget spilletid. 

• At alle børn på en årgang tilbydes deltagelse i samme stævner/turnering eller 

stævner/turneringer af samme type og antal på forskellige passende niveauer. 

 

AFK vil stå til rådighed for spørgsmål, input og kritik af børnepolitikken og klubbens arbejde med 

børnefodbolden ved: 

• At organisere alle årgange med en årgangsleder, der er til rådighed som kontaktperson for 

trænere, forældre og klubben i øvrigt. 

• At organisere børnefodbolden med en overordnet kontaktperson for henholdsvis piger og 

drenge, der er til rådighed for årgangsledere og klubben i øvrigt samt deltager på 

bestyrelsesmøder i klubben. 

• At være åben for revidering af/tilføjelser til børnepolitikken minimum én gang om året. 
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Børnepolitik og rammer for børnefodbold  

i Allerød Fodbold Klub (AFK) 

Børnefodbold er fodbold for piger og drenge op til og med U13. 

 

AFK’s målsætninger med børnefodbolden er: 

• At tilbyde organiseret fodbold til børn fra 2-års-alderen. 

• At organisere al børnefodbold med forældre som omdrejningspunkt i form af trænere, 

holdledere og sociale initiativtagere. 

• At tilbyde alle interesserede forældre at bidrage til klubbens aktiviteter på en meningsfuld 

måde ved være åben over for forældreinput, ved at udbyde C1-trænerkurser i klubben en 

gang om året samt ved at understøtte årgangene organisatorisk og økonomisk. 

• At organisere træning med minimum én træner pr. 10 børn til og med U9 og én træner pr. 

15 børn til U13. 

• At tilknytte en børneudviklingstræner, der kan støtte i opstarten af nye årgange, 

rekruttere og inspirere årganges trænere samt medvirke til at facilitere fælles faglige og 

sociale arrangementer på tværs af årgange. 

• At tilknytte minimum to ungtrænere pr. årgang, der kan fungere som træner-assistenter. 

• At organisere fodboldtræning i årgange af 20-30 jævnaldrende typisk med opstart som 

selvstændig årgang efter påske, dog afhængig af tilslutning. 

• At have omkring 40-50 spillere pr. selvstændig årgang fra U6 til U13 og i overgangen fra 

børnefodbold til ungdomsfodbold (U13 → U14). 
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Børnefodbold er fodbold for piger og drenge op til og med U13. 

 

Konkrete børnepolitikker i AFK 

 

Politik vedrørende kommunikation og sociale medier: 

• AFK opfordrer alle hold til at benyttes systemet ’KampKlar’ til organisering af og tilmelding 

til træning, stævner, kampe og andre aktiviteter. 

• Alle årgange har en årgangsleder, der er til rådighed som kontaktperson for trænere, 

forældre og klubben i øvrigt. Kontaktoplysninger (mail og telefon) findes i KampKlar og på 

klubbens hjemmeside.  

• Husk altid den gode tone og tålmodighed i dialog med klubbens værdsatte frivillige 

trænere og ledere! 

• Årgange og hold må meget gerne bruge klubbens hjemmeside og sociale medier til at 

promovere det fællesskab og den glæde, som fodbolden skaber for børnene. Det enkelte 

hold eller den enkelte årgang kan udpege en SoMe ansvarlig, som tager billeder og 

uploader historier til klubbens hjemmeside og sociale medier. 

 

Politik vedrørende brug af omklædningsrum: 

• AFK opfordrer til, at alle hold benytter omklædning og udnytter de sociale potentialer, der 

ligger i at holdene ikke kun er sammen på fodboldbanerne. Fælles omklædning styrker 

fællesskabet og bidrager til at børn får et naturligt forhold til at klæde om sammen med 

andre.  

• Trænere/ledere bader aldrig sammen med børnene, men en eller flere trænere/leder af 

samme køn som spillerne skal være til stede i eller i nærheden af omklædningsrum i brug. 

• Man må ikke tage billeder i omklædningsrum. 
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Konkrete børnepolitikker i AFK 

 

Politik vedrørende vold/krænkelser: 

• Børn har ret til beskyttelse mod overgreb og krænkelser, og de voksne har ret til 

beskyttelse mod urigtig mistanke om samme. Derfor skal alle voksne i klubben være 

særdeles opmærksomme på ikke at give anledning til evt. fejlfortolkninger i forbindelse 

med fysisk kontakt.  

• Der indhentes børneattest på trænere/ledere, der tager del i børnefodbold i AFK ved at: 

1. Årgangslederen sender information om alle nye trænere/ledere til klubbens 

forretningsfører på info@alleroedfk.dk 

2. Forretningsføreren indhenter CPR-nummer hos den relevante træner/ledere og 

indhenter børneattest via politiet. 

• Det er okay at give hånd, give high-five, kramme og lægge arm om skulderen på et barn, 

ligesom det er ok at trøste. 

• Det er uacceptabelt at berøre inderlår/skridt, numse og bryst/maveregionen, ligesom det 

er uacceptabelt at kysse også på kinden eller andre steder.  

• Det er uacceptabelt at udnytte sin større fysiske styrke til at udøve magt over et barn. 

• Alle sager om vold/krænkelser håndteres af årgangslederen i dialog med kontaktpersonen 

til bestyrelsen. Såfremt disse er parter i sagen, håndteres sagen er personer i bestyrelsen, 

der ikke er part i sagen. 

 

Politik vedrørende mobning og mistrivsel: 

• Der er forskel på tilfældigt opståede uenigheder/skærmydsler mellem spillere og 

mobning/mistrivsel på baggrund af ubehagelige situationer, der finder sted over en 

længere periode. 

• I sager om mobning/mistrivsel for børnefodboldspillere inddrages spillernes forældre altid. 

• I sager om mobning/mistrivsel skal årgangslederen prioritere hurtigst og grundigst muligt 

at: 

1. Skabe klarhed over situationen og sammenhængen omkring mobning eller 

mistrivsel. 

2. Håndtere sagen i tæt dialog med relevante spillere og forældre samt evt. relevante 

trænere/ledere på årgangen. 

3. Følge op efter et passende tidsrum og sikre, at sagen er bragt i orden. 
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