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Børnepolitik Næsbjerg RUI 
I Næsbjerg RUI ønsker vi, at vores børn trives og færdes i et trygt miljø, hvor de kan føle sig som en del af et 
fællesskab. Klubben har et fælles sæt spilleregler som både spillere, trænere såvel som frivillige og forældre 
kan følge i bestræbelserne på, at skabe de bedste rammer. Det er vigtigt, at både børn og voksne har klare 
rammer at forholde sig til – det betyder at både børn og voksne forpligter sig gensidigt i det som er den 
fælles opgave: at sikre et sundt trivselsmiljø, hvor børnene trygt kan dyrke deres idræt og have det sjovt.  
I NRUI agerer vi i overensstemmelse med DBU’s børnesyn, hvilket i korte træk betyder, at børnene er i 
centrum. Vi bestræber os på at efterleve børnesynet, hvor alle børn har rettigheder og at vi som voksne 
giver dem nogle løfter, så de får de bedste mulige vilkår, for at have det sjovt og trives når de er i klubben. 
Du kan læse mere om rettighederne og løfterne her: DBU's børnerettigheder (dbujylland.dk) / DBU's 10 
børneløfter (dbujylland.dk)  
 

Område Regler og retningslinjer Kontaktperson(er) 

Indhentning af 

børneattest 

I NRUI bliver der indhentet børneattest på alle trænere, 

holdledere, frivillige og andre voksne over 15 år, der færdes 

fast i klubben, og som har med børn og unge under 15 år at 

gøre. Det er på såvel frivillige som lønnet. 

Efter anmodning af børneattest vil den voksne have 14 

dage til at besvare henvendelsen, og i tilfælde af der IKKE 

gives samtykke, vil NRUI modtage en besked, samt at en 

pågældende voksen ikke vil kunne varetage opgaverne med 

børn og unge under 15 år. 

Det er ikke muligt som privatperson at indhente 

børneattest på sig selv, derfor skal følgende ske gennem 

NRUI. 

Ungdomsudvalg & 

formand Henrik 

Pape 

Generel brug af 

omklædningsrum 

I NRUI opfordrer vi til omklædning i klubben før og efter 

træning og kamp – det styrker fællesskabet og bidrager til 

at børnene tilegner sig et naturligt forhold til det, at klæde 

om sammen med andre.  

Drenge og piger klæder altid om hver for sig.  

Ungdomsudvalget 

Trænerens færden i 

omklædningsrummet  

Ingen voksne alene med et enkelt eller få børn i et lukket 

omklædningsrum.  

Individuelle spillersamtaler skal ikke finde sted i 

omklædningsrummet, men foregår i åbne rum. 

Skadesbehandling skal ikke finde sted i enerum. 

I tilfælde af der gøres brug af fysioterapeuter, skal 

Ungdomsudvalget 



skadesbehandlingen finde sted med tilstedeværelse af en 

eller begge forældre. 

Trænere/ledere bader aldrig sammen med børnene. 

Det prioriteres, at der vil være en voksen der venter 

udenfor, men børnene klæder om og bader. 

Brug af mobiltelefoner 

i omklædningsrummet 

NRUI vil gerne promovere digitalt, det fællesskab, den 

glæde og de gode historier, som fodbolden skaber. Hertil 

understreges det at brugen af mobiltelefoner generelt og i 

omklædningsrummet ikke skal være platform for 

holdningstilkendegivelser eller diskussioner.  

NRUI’s generelle holdning er, at brugen af mobiltelefoner i 

omklædningsrummet skal holdes til et minimum. Der må 

aldrig filmes eller tages billeder i omklædningsrummet – da 

børn har ret til kropslig integritet og tryghed uden 

bekymringer om tændte kameraer. 

I tilfælde af der skal tages foto eller filmes, skal det altid 

tydeligt italesættes, samt være flere voksne til stede. 

Eksempel kunne være sejrssang, fødselsdagssang eller 

holdfoto.  

Ungdomsudvalget 

Kommunikation 

mellem træner og den 

enkelte spiller 

I NRUI skal både børn og voksne føle sig trygge med 

kommunikationen, derfor skal den altid gå igennem 

forældrene, enten via mail, sms, telefon, Messenger eller 

DBU Kampklar. 

I tilfælde af spillersamtaler, anbefaler vi at man først tager 

kontakt til forældre, for derefter at tale med barnet.  

Ungdomsudvalget 

& formand Henrik 

Pape 

Overnatningsforhold i 

klubben og på ture 

I NRUI skal børnene have en masse gode og sjove oplevelser 

som fodboldspiller. Derfor er det vigtigt for os at børnene 

tilbydes turneringer, ture og arrangementer, hvor der vil 

være behov/mulighed for overnatning. Ved en/flere 

overnatning(er) vil trænere/ledere på holdene have 

ansvaret for børnene. Dertil opfordres det at flere forældre 

deltager, heraf både mænd og kvinder. 

Der skal altid være en voksen til stede med opsyn af 

børnene når der overnattes. 

Forældre og trænere sover i samme rum som børnene. 

Ungdomsudvalget 

& forældreudvalg 

Sprogbrug I NRUI taler vi pænt til hinanden både til træning, kamp og 

i omklædningsrummet.  

NRUI 

Fodboldafdeling 



Fodbold er følelser – og der kan af og til opstå ophedede 

situationer på banen. Her er det de voksnes ansvar at der 

bliver sagt undskyld efter episoden. 

Procedure ved 

henvendelse om 

mobning og mistrivsel 

Fællesskab, trivsel og fodbold er nøgleord i NRUI. Opstår 

der mobning eller mistrivsel, er der flere scenarier i spil 

afhængig af situationen. Første og vigtigste step er at der 

informeres til de pågældende forældre. Her vil vi tage en 

snak med forældre, og i samarbejde finde den bedste 

løsningen i den pågældende situation. Hernæst, afhængigt 

af om mobning kommer fra enkelt person eller større 

grupper, indkaldes der til møde med barnet og dets 

forældre eller indkaldes til fælles forældremøde. Hertil kan 

et spillermøde komme på tale. NRUI siger NEJ til mobning, 

og tager mobning meget alvorligt, hvis dette opstår. Dog er 

det vigtigt at understrege at proceduren afhænger meget 

at barnets/forældrenes ønsker. 

Ungdomsudvalget 

& Bestyrelsen 

Procedure ved 

mistanke eller 

henvendelse om 

seksuelle krænkelser  

Ved henvendelse eller mistanke om seksuel krænkelse, vil 

denne blive bragt op i ungdomsudvalget/bestyrelsen 

sammen med de involverende parter. I NRUI er enhver 

mistanke eller henvendelse en alvorlig sag – vi vil derfor 

altid alliere os med vores klubrådgiver fra DBU, samt 

nøglepersoner fra DIF.  

Bestyrelsen vil tage kontakt til barnets forældre, såfremt de 

er uvidende. Forældre kan herefter vælge at anmelde 

mistanken til politiet – som herefter kan ende ud i en 

anklage fra politiet.  

Ungdomsudvalget/bestyrelsen vil hurtigst mulige indkalde 

den pågældende træner/leder, hvor vedkommende vil 

kunne fremlægge sin version af sagen. 

Det er Ungdomsudvalget/bestyrelsen der afgør, hvorvidt 

den pågældende træner/leder skal suspenderes.  

Ungdomsudvalget 

& Bestyrelsen 

Acceptabel fysisk 

kontakt 

Børn reagerer forskelligt på op- og nedture. Derfor er det 

tilladt i situationen at give spilleren en krammer, hvis det er 

behovet. Det er tilladt under træning og kamp at give en 

high-five, skulderklap eller lign.  

Det er ikke tilladt at gribe fat, slå eller sparke, uanset hvad 

barnet skulle have gjort eller sagt. Det er derudover 

uacceptabelt at berøre inderlår/skridt, numse, samt 

Ungdomsudvalget 

& Bestyrelsen 



bryst/maveregionen, ligesom det er uacceptabelt at kysse 

børnene (også på kinden). 

De voksne må ikke anvende deres fysiske magt overfor 

børnene.  

Ved tilfælde: 

1. gang – advarsel, 

2. gang – skriftelig påtale, 

3.    gang – suspendering. 

Alkohol I NRUI ønsker vi ikke at prædike total afholdenhed, men 

mere at alkohol omgås med omtanke og sund fornuft. 

Til ledere for vores børne & ungdomshold skal det dog 

indskærpes, at man IKKE indtager alkohol i samvær med 

spillerne. Vi forventer at alle ledere optræder ædrueligt og 

etisk korrekt under udførelse af lederopgaver. 

Vi accepterer ikke, at chauffører, trænere og ledere for 

klubbens hold indtager alkohol i forbindelse med kampe og 

lignende.  

 

I forbindelse med stævner, med eller uden overnatning, 

henstilles der fra klubbens side kraftigt til, at der ikke 

indtages alkohol før alle holdets kampe, er færdige den 

pågældende dag. 

Ungdomsudvalget 

& Bestyrelsen 

 

 

Vision for NRUI’s børne-&ungdomsafdeling 
 

- At alle uanset alder og niveau får mulighed for at spille fodbold 
- At der deltager hold i alle aldersgrupper, evt. i samarbejde med andre klubber 
- At styrke sammenhold og kammeratskab 
- At få unge mennesker til at interessere sig for træner-, leder, udvalgs- samt evt. 

bestyrelsesarbejde 
- At sørge for altid at udvikle fodbolddommere 
- At tilstræbe mindst en voksen træner pr. ungdomshold 
- At sørge for at alle nødvendige materialer, bolde, mål, kegler, overtræksveste, 

kamptrøjer m.v., er i orden. 



- At være positiv overfor nye impulser 
- At give børnene mulighed for, at erhverve de nødvendige fodboldmæssige & 

menneskelige fordusætninger for at agere i fodboldens verden. 
 

 

 

 

 

DBU’s Børnesyn 
 
I NRUI agerer vi i overensstemmelse med DBU’s børnesyn, hvilket i korte træk betyder, at børnene er i 
centrum. Vi bestræber os på at efterleve børnesynet, hvor alle børn har rettigheder og at vi som voksne 
giver dem nogle løfter, så de får de bedste mulige vilkår, for at have det sjovt og trives når de er i klubben. 
Du kan læse mere om rettighederne og løfterne her: DBU's børnerettigheder (dbujylland.dk) / DBU's 10 
børneløfter (dbujylland.dk)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NRUI’s børneværdigrundlag 
 
 

RESPEKT  UDVIKLING  FÆLLESSKAB 
  
RESPEKT betyder at: 
Vi er opmærksomme på hinanden. Vi bakker op om og passer på hinanden, og vi hjælper og vejleder hinanden også i 
vanskelige situationer. 
Vi har en anerkendende og tolerant tilgang til hinanden, hvor vi giver ros og et klap på skulderen 
Vi har en positiv fremtoning og udstråling, og vi bidrager til en positiv omgangstone så al kommunikation sker i et 
ordentligt sprog. 
Forskellige holdninger/meninger kan diskuteres, men mødes altid med respekt. Det er i orden også at sige fra. 
Den enkelte udøvers niveau tilgodeses, vi har ret til at være forskellige. 
Brug af slag, spark eller anden vold tolereres ikke, hverken på eller udenfor banen, før, under eller efter en kamp. 
Forældre er gode tilskuere, som kun kommer med positive og anerkendende tilråb under træning, ved opvisninger og til 
konkurrence/kamp. 
NRUI`s vedtægter, værdier og politikker efterleves. 
 

FÆLLESSKAB betyder at: 

Der er plads til alle medlemmer uanset køn, alder, niveau og kulturel baggrund samt til børn der fylder meget. 
Idræt skal være leg og sjov og skabe nysgerrighed og glæde gennem aktiviteterne og et godt grin. 
Der skal skabes sociale oplevelser og sammenhold gennem arrangementer, stævner, kurser, klubmesterskaber og 
opvisninger. 
Der skal meldes afbud ved sygdom eller anden for fravær af såvel udøvere som trænere/ledere. 
Den enkelte udviser respekt for andres arbejde/indsats. 
Andre er afhængige af den enkeltes indsats og den enkeltes indsats er nødvendig for at tingene fungerer. 
Den enkelte udøver, leder/træner eller forælder bidrager til fællesskabet ved at tage del i de opgaver der er i 
forbindelse med holdet og klubben. 
Alle er forpligtiget til og ansvarlige for at behandle foreningens værdier og ejendele ordentligt og rydde op efter sig 
selv i omklædningsrum, hallen og på banen. 
Samarbejde gennem ris og ros finder sted på alle niveauer i foreningen for at skabe de bedste betingelser for 
foreningen. 
Samarbejdet skal munde ud i vi følelse. 
Ledere/trænere og forældre skal samarbejde om foreningens børn og unge. 
Klubben skal være et rart sted at komme. 
Alle skal medvirke til at børne og ungdomsspillere trives og føler sig som en del af fællesskabet gennem 
anerkendelse, omsorg og respekt. 
 

UDVIKLING betyder at: 

Alle skal tilgodeses til såvel træning som kampe. 
Kun medlemmer af NRUI deltager i kampe, men alle har mulighed for prøvetræning. 
Der skal skabes kontakt til elite klubber for dem, der kan og vil mere. 
Eliten sendes videre for at tilgodese motionisten vi er en bredde idrætsforening. 
Alle nye medlemmer bydes velkommen i den enkelte afdeling, så de også føler at det er deres forening. 
NRUI s målgruppe for aktiviteterne er lokale medlemmer, men medlemmer fra andre klubber er velkomne på lige fod 
med medlemmer fra lokalområdet. 
NRUI er forpligtet til at pleje og sørge for, at de ydre rammer er i orden, fungerer og er renoverede. 
NRUI er forpligtet til at informere om hvad der foregår i klubben, være synlig ved andre aktiviteter i lokalsamfundet samt at vise 
ansigt ved indlæg i de lokale medier. 
NRUI er ansvarlig for erhvervelse af frivillige. 
NRUI er forpligtet til at være åben for nye ideer og tiltag. 
NRUI skal være åben for konstruktiv kritik. 
NRUI’s fodboldudvalg og de enkelte ungdomshold / årgange har en gensidig forpligtigelse til at kommunikere med hinanden. 
NRUI er forpligtet til at skabe inspiration for klubbens medlemmer, udøve spillerpleje og sørge for, at der er midler til uddannelse 
og kurser. 
NRUI forpligter sig til at prioritere børnefodbolden økonomisk og organisatorisk. 
NRUI forpligter sig til at tilknytte en børneudviklingstræner. 



 
 


