TID TIL REFLEKSION
Til tider får du spørgsmål fra spillere, forældre,
udvalgsmedlemmer. Eller også opstår der en situation, som kræver, at du tager stilling. Nedenstående er et lille udsnit af, hvilket dilemmaer
DBU Jyllands Fairplayudvalg har drøftet.
Det er svært og der er ikke et entydigt svar.
Derfor er det vigtigt, at I i jeres egen klub også
finder tid til at diskutere og reflektere over de
spørgsmål, I får stillet eller de problematiske
situationer, som I er vidner til.

En spiller på seniorholdet
har i weekendens kamp
fået en udvisning...
HVORDAN FØLER I SOM KLUB
OP PÅ ET RØDT KORT?

Klubbens unge træner er
ude til kamp. En forælder
opfører sig upassende på
sidelinjen.
HVILKE OVERVEJELSER HAR I
FOR AT STØTTE DE UNGE TRÆNERE?

Hvordan sikrer I korrekt
niveaumæssig tilmelding til
turneringen?
HAR DIN KLUB EN HOLDNING
TIL HOLDTILMELDINGER?

U14-holdet har en Facebookgruppe, hvor træneren
også er medlem. Du bliver
nu kontaktet af en forælder,
som spørger, hvem der bestemmer, om man må være
medlem af gruppen??
HAR I EN HOLDNING TIL BRUGEN AF FACEBOOK I JERES
KLUB?

Jeres U14 skal spille topkamp. Det kommer jer for
øre - via sociale medier - at
jeres bedste spiller har slået
og spyttet på en modspiller
i kampen forinden, uden
dommeren har set det.
HVAD GØR I NU SOM KLUB?

DISSE DILEMMAER
ER BLOT TÆNKT
SOM INSPIRATION
I KAN SIKKERT
MANGE FLERE,
SOM ER MERE
RELEVANTE FOR
JERES KLUB

En af dine spillere skriver til
dig på sms, at holdet har en
lukket Facebookside, hvor
der pliver postet krænkende billeder fra omklædningsrummet.
HVAD GØR DU?

En klub meddeler i god tid,
at de ønsker at flytte en
kamp mod jer.
HVILKE OVERVEJELSER GØR I
JER OG HVEM TRÆFFER DEN
ENDELIGE BESLUTNING?

En af jeres trænere har
brugt en ulovlig spiller i
seneste kamp.
HVAD GØR DU?

Siger alle jeres hold - TAK
FOR KAMPEN?

