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Randers Freja Fodbolds værdier og målsætning
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Indledning
Randers Freja Fodbold var en af de første fodboldklubber i Jylland til formelt at opstille et værdigrundlag
tilbage omkring 1990.
Værdigrundlaget er siden blevet revideret, nænsomt, 2‐3 gange i takt med ændringer udefra, eksempelvis
DBU ungdomslicenssystem, nyudgivelser af DBUs Holdninger og handlinger etc.
Nærværende dokument beskriver Freja Fodbolds værdigrundlag revision 2016, som er godkendt af
bestyrelsen i Randers Freja Fodbold.
Værdigrundlaget har til hensigt at fungere som en ”moralsk rettesnor” for beslutningstagere, trænere,
ledere og medlemmer.
At handle i strid med værdigrundlaget er at handle i strid med Freja Fodbolds interesser. Derfor bør alle,
som er i berøring med klubben, studere det nøje.
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Mission, vision, værdier og mål for Randers Freja Fodbold.
Mission
Fra Randers Sportsklub Freja’s love, som Randers Freja Fodbold er underlagt:
Klubbens formål er at fremme sportslige aktiviteter.

Vision
Randers Freja Fodbold skal være kendt for:


















At være et godt sted at være – glade børn
At alle parter i fodbolden betragtes som ligeværdige
At være en fodboldklub med stolte traditioner og ambitioner
At være en naturlig del af dansk elitefodbold og breddefodbold
At opleves som et udviklingssted for ambitiøse og talentfulde spillere, trænere og ledere
Sammenhold og kammeratskab såvel på som udenfor banen
Viljen til at vinde og at der udvises ”Freja kampånd” både til kamp og træning
At medlemmer og ledere repræsenterer klubben med en ansvarlig og værdig adfærd i alle
situationer
At gæster, spillere, nye ledere og trænere bliver budt velkommen og vist korrekt på plads
At værne om fysiske faciliteter og fælles værdier som en væsentlig forudsætning for at fastholde og
udvikle Freja‐miljøet
At have en synlig og troværdig bestyrelse og organisation
At have en gennemskuelig, effektiv og ansvarlig økonomisk styring
At have ordentlighed i beslutninger
At arbejde målrettet og seriøst for at skabe økonomisk og organisatorisk fundament til opfyldelse
af målsætninger
At der udarbejdes målsætninger og handlingsplaner i overensstemmelse med klubbens
værdigrundlag
At have ansvarlige, velkvalificerede og veluddannede trænere
At have en effektiv og grundig kommunikation

Værdier

Det er værdifuldt at være træner/holdleder/leder i Randers Freja Fodbold fordi:







Man yder et vigtigt og påskønnet arbejde med og for børn og unge
Der er mulighed for at få opfyldt personlige ambitioner
Der tilbydes personlige udviklings‐ og uddannelsesmuligheder
Der er en synlig og troværdig bestyrelse og organisation
Der er gennemsigtighed og åbenhed vedrørende økonomi og beslutninger
Der årligt følges op på målsætninger og handlingsplaner
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Det er værdifuldt som forældre, at ens børn spiller i Randers Freja Fodbold, fordi:









Legen og glæden ved fodboldspillet prioriteres højt
Trænere/ledere på trods af børnenes forskelligartethed arbejder på en korrekt social adfærd i de
indbyrdes relationer
Fællesskab og individualisme går ”hånd i hånd”
Der arrangeres sikkerhedsmæssig forsvarlig transport til udekampe og stævner
Børnenes sikkerhed generelt ligger klubbens trænere og ledere meget på sinde
Klubben løbende giver grundig information til forældrene
Klubben har én klart defineret misbrugs‐ og pædofilipolitik.
Klubben følger DBUs ”Holdninger og Handlinger” nøje

Det er værdifuldt at være spiller i Randers Freja Fodbold, fordi:









Man oplever, at alle spillere er en vigtig del af klubben
Man udvikles til at være deltager i et forpligtende fællesskab
Glæden og begejstringen ved fodboldspillet er højt prioriteret
Der er dygtige og troværdige trænere og ledere
Man satser på at fastholde og udvikle et trygt Freja‐miljø
De individuelle fodboldfærdigheder udvikles
Klubben og dens fysiske rammer er et socialt samlingssted for alle ‐ ungdom såvel som senior
Alle medlemmer, uanset individuelt niveau, spiller fodboldkampe

Elitebehovet dækkes på de bedste hold i årgangene U13–U17 bl.a. ved holdsammensætning og udskiftning
efter spillerstyrke.
Breddehold i børne‐ og ungdomsrækkerne, 2.‐ 6. hold, udtages fortrinsvis som ligestillede/sidestillede hold
med udgangspunkt i sociale, kammeratlige relationer. Alle spillere sikres nogenlunde ligeligt kampantal
uanset fodboldmæssige kvaliteter, men dog med behørig skelen til træningsindsats!
Det grundlæggende princip i forbindelse med kampe er, at alle udtagne spillere får mindst halv spilletid.
Som udgangspunkt har spillere ret til at spille kampe med det træningshold, de er en del af.
Som udgangspunkt har trænere ret til at træne spillere, de har med til kampe.

Målsætning










Klubbens ledelse, trænere og ledere skal tilgodese både elite og bredde.
Sammenhold og kammeratligt samvær må aldrig tilsidesættes på bekostning af en ensidig stræben
efter point.
Kammeratskabet er udgangspunkt for klubbens arbejde ‐ både som et mål i sig selv og som et
middel til at nå ønskede resultater.
Det er trænernes opgave at udvikle den enkelte spillers talent fuldt ud indenfor den ramme,
talentet – og spilleren ‐ udviser og ønsker.
Der arrangeres hvert år aktiviteter for alle med såvel socialt som sportsligt indhold.
Der satses på at deltage i relevante stævner ‐ indenlandske såvel som udenlandske.
Trænere gives mulighed for årlige MUS‐samtaler (Medarbejder Udviklings Samtale)
Målet for ungdomsarbejdet i klubben er at fastholde fodboldinteressen, således at så mange
spillere som muligt fortsætter på næste alderstrin og senere på seniorplan i klubben.
Målet for seniorarbejdet er at fastholde og udvikle spillere til elite‐ og breddefodbold.
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Klubbens mål for eliteungdomsarbejdet er at udvikle mindst en 1. holdsspiller og to 2. holdsspillere
hvert år.
Arbejdet i ungdomsafdelingen skal være i overensstemmelse med klubbens uddannelsesplan,
således at der sikres en sammenhængende struktur.
Klubben skal motivere til sammenhold og kammeratligt forpligtende samvær.
Det tilstræbes, at der tilbydes et balanceret tilbud (stævner, tøjpakker m.m.) til alle aldersgrupper.
Det er klubbens mål, i samarbejde med Randers FC at opnå DBU Ungdomslicens på højeste niveau
og, følgelig, at klubbens 1. hold i relevant ungdomsårgange afdelinger opnår deltagelse i JBUs og
DBUs bedste rækker. Videre, at vore 2. hold i årgangene deltager i de for dem bedst mulige rækker,
mens øvrige hold deltager på passende niveau.

DBUs værdigrundlag
Randers Freja Fodbold er moralsk forpligtet til at arbejde efter DBU’s værdigrundlag. Bl.a. kan nævnes:






Alle skal gives mulighed for at udvikle sig som hele mennesker
Alle parter i fodbolden er ligeværdige
Udgangspunktet for udvikling er oplevelsen af det gensidigt forpligtende fællesskab
Dialog, åbenhed, tillid, demokrati og fairplay skal fremmes
Glæde skal præge alle aktiviteter

Note:
DBU arbejder pt. med at udvikle og udmønte et nyt værdigrundlag. Ovenstående er plukket fra det gamle.

DBUs etiske grundregler:
Freja Fodbolds medlemmer, ledere og trænere skal leve op til DBUs etiske grundregler:
Fra http://www.dbu.dk/turneringer_og_resultater/Love_og_regler/Etisk kodeks/de_etiske_grundregler
1:

Vis respekt for dine med‐ og modspillere, dommerne, trænerne, lederne og tilskuerne gennem din
opførsel, dine handlinger, udtryk og udtalelser samt dit ordvalg!

2:

Modsæt dig og afvis provokationer, truende adfærd samt snyd på banen. Samt doping udenfor
banen!

3:

Beskyt spillet mod og tag aktiv afstand fra racisme, diskrimination, vold og korruption!

4:

Spil efter reglerne – både de formelle fodboldregler og de uformelle fairplay‐regler!

5:

Acceptér at du kan tabe en fodboldkamp. Og gør det med værdighed!
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6:

Giv’ det bedste af dig selv ‐ både gennem din indsats og din opførsel!

7:

Del ud af din viden for at beskytte og udvikle spillet.

8:

Tag ansvar for dine handlinger!

9:

Vær opmærksom på konsekvenserne af, hvad du siger, eller hvordan du opfører dig!

10:

Vis at fodbold både handler om følelser, dygtighed og ærlighed!

Side 6 af 6

