
 

Organisation af en årgang, roller og opgavefordeling 

Her er en opsummering af roller og opgaver. Der kan være nogle der mangler og nogle der er irrelevante 

for visse afdelinger. Opsummeringen kan bruges som et udgangspunkt for at se om alle opgaver er besat. 

Visse personer kan indtage flere roller og visse roller kan deles mellem flere personer. 

Trænere og assistenter 

• Ansvarlig for planlægning af træningen 

• Ansvarlig for udførsel af træningen 

• Ansvarlig for at udtage holdet og kommunikere dette videre til holdleder 

• Ansvarlig for at sætte startopstilling 

• Coaching under kamp 

• Stævneledelse én gang i foråret og én gang i efteråret ved afvikling DBU 3-bold stævne i MG & BK. 

Opgaven går på skift mellem de tilmeldte årgangene. Aftales fra gang til gang. 

Holdleder 

• Indkalde spillere til kampe i samarbejde med trænerteamet 

• Sikre, at der er sat dommer på til kampe, og hvis ikke, at finde en forældre/eller anden person, der 

kan dømme 

• Sikre at der er kørelejlighed til alle spillere ved udekampe 

• Udfylde holdkort 

(De nederste punkter kan evt. også klares af trænerteamet, hvis holdleder ikke er til stede) 

• Koordinere tilmelding af hold til DBU turneringer, indendørs og andre stævner 

• Sørge for vedligeholdelse af MG&BK’s medlemsregister samt holdets egen telefonliste 

• Ajourføre kampklar i samarbejde med trænerteamet (Kampklar er det værktøj vi fremadrettet 

bruger i MG&BK) 

Forældre 

• Tage aktivt del i træningen, dvs. 

o I de mindre årgange hjælpe med at binde sko, trøste hvis det er nødvendigt, etc. 

o Hjælpe til ved statustræning, hvis træneren ønsker hjælp 

o Hjælp med at indsamle remedier (bolde, små mål, overtrækstrøjer etc.) og sætte disse på 

plads, når træningen er ved at være afsluttet 

o Bakke op om møder og arrangementer 

o Hjælpe til med kørsel 

o Tilbyde hjælp til koordinering af diverse ad hoc opgaver 

• Hver årgang anbefales at etablere et ”forældreråd”, der kan aktivere forældregruppen i forbindelse 

med sociale arrangementer, jagten på sponsorer, hjælp i forbindelse ved stævner, RUB etc 



 
 
 
 
 
 

De 10 forældre bud 
 
 
 
 
 

• Mød op til træning og kamp Dit barn ønsker det. 
 

• Giv opmuntring til ALLE spillere under kampen Ikke bare til din datter eller søn. 
 

• Giv opmuntring i både med- og modgang  Giv ikke uberettiget kritik, men positiv og 
vejledende kritik 
 

• Respekter trænerens brug af spillere Forsøg ikke at påvirke ham/hende under kampen 
 

• Se på dommeren som en vejleder Kritiser ikke hans/hendes afgørelser 
 

 

• Giv opfordringer til dit barn om at deltage Pres ikke 
 

• Spørg om kampen var spændende og sjov Ikke kun om resultatet 
 

• Sørg for rigtigt og fornuftigt udstyr Overdriv ikke 
 

• Vis respekt for arbejdet i klubben Bak op om initiativer til årlige forældremøder, 
hvor I kan afklare ambitioner og holdninger. Du 
behøver ikke andre forudsætninger for at tage 
del i klubbens liv, end lyst og engagement 
 

• Tænk på, at dit barn spiller fodbold Ikke dig! 

 


