
 

 

Ungdomspolitik 

 

1 Forord 
Benløse Floorball Club ønsker at være en del af toppen i dansk elite floorball, og samtidig være 

repræsenteret i bredden i alle aldersgrupper. 

 

• Benløse Floorball Club vil udvikle hele mennesker og ikke kun idrætspræstationer. 

• Benløse Floorball Club vil udvikle dygtige og talentfulde floorballspillere i samarbejde mellem 

spillere, trænere, holdledere og forældre. 

• Benløse Floorball Club vil være det naturlige klub- og foreningsvalg på Midtsjælland ved at 

skabe de sjoveste og bedste rammer for de unge floorballspillere. 

• Benløse Floorball Club vil prioritere ungdomsarbejdet ved at tilbyde attraktive 

træningsrammer samt tiltrække kompetente trænere. 

• Benløse Floorball Club vil sætte fokus på bredden og eliten under samme tag. 

 

2 Benløse Floorball Club  
Benløse Floorball Club er kendetegnet ved 

• At det først og fremmest er sjovt for alle at spille floorball. 

• Differentierer vi træningen ved at opdele den i Børn (U5 – U9) Ungdom 1 (U11 – U13) Ungdom 

2 (U15-U17), så alle børn og unge trænes optimalt i forhold til deres alder og niveau. 

• Inddrager vi alle og forventer, at forældre og andre voksne omkring spillerne understøtter 

klubbens arbejde og etiske regler. 

• Samarbejder vi med skoler, institutioner og andre foreninger for at bidrage til et stærkere 

lokalmiljø. 

• At have til mål at være Danmarks førende inden for udvikling af unge floorball spillere.  

3 Gensidige forventninger 
Benløse Floorball Club er klar og tydelig i forventningerne til klubbens spillere, trænere, holdledere og 

forældre. 

Ved at beskrive de gensidige forventninger og efterleve dem får vi fokus på klubbens vigtige arbejde 

for sammen at skabe den bedste forening med glade og dygtige spillere. 

Som træner og holdleder i Benløse Floorball Club ungdomsafdeling er du rollemodel for spillerne. 



 

 

Som træner i Benløse Floorball Club er du repræsentant for sporten og klubben. Vi forventer, at 

du: 

• Kan udfylde en børneattest. 

• Taler til, som man selv vil blive talt til. En ordentlig tone blandt børnene er nødvendigt. 

• Anerkender, at spillernes første prioritet er deres skole. 

• Anerkender, at spillerne måske deltager i andre idrætsgrene. 

• Anerkende, at spilleren kun deltager til træning en gang om ugen. 

• Møder velforberedt til træning og kamp. 

• Skabe tryghed gennem åbenhed, ærlighed, hensyn, omtanke og omsorg. 

• Efterlever principperne i klubbens fair play og etik samt ungdomspolitik. 

• Udvikler alle spillere på holdet ved at stille rimelige krav, som er proportioneret til børnenes 

alder og kunnen. 

• Understøtter børnenes forståelse af floorball som en holdsport. 

• Udfordre børnene med nye øvelser og lege så glæden ved sporten bevares. 

• Lader alle spillere, som er udtaget til kamp, få spilletid. 

• Er med til at underbygge klubsammenholdet på tværs af hold og alder. 

• Forstår vigtigheden af at være en god rollemodel, som arbejder for at skabe et sundt og 

udviklende socialt miljø for klubbens børn og unge. 

• Bidrager til at fastholde ungdomsspillere 

 

Som spiller i Benløse Floorball Club er du repræsentant for sporten og klubben. Vi forventer, at 

du: 

• møder til tiden til træning og kamp, så holdet som helhed er klar til tiden. 

• forstår betydningen og værdien af at være en del af et hold. 

• kan fokusere, lytte og vise respekt for din træner og holdleder. 

• Efterlever principperne i klubbens fairplay og etik. 

• bakker op om klubbens kampe i størst muligt omfang. 

• Deltager i frivilligt arbejde i klubben i størst muligt omfang. 

• Snakke positivt om klubben, holdkammerater, trænere og holdledere. 

 

 

Som forældre til børn og unge i Benløse Floorball Club er du en afgørende faktor og ressource 

for børne- og ungdomsarbejdet. Vi forventer, at du: 

• sørger for, at efterleve principperne i klubbens fairplay og ungdomspolitik. 

• sørger for, at vise interesse overfor holdet og ikke kun dit barn. 

• sørger for, at spørge til hvordan kampen er gået og ikke kun resultatet. 

• sørger for, at være loyal overfor både træner og holdleder. 



 

 

• sørger for, at deltage i frivilligt arbejde blandt andet, dommerbord, arrangementer, i størst 

muligt omfang.  

• sørger for, at betale kontingent og eventuelle stævnegebyr til tiden. 

• støtter op om praktiske forhold omkring dit barns hold og klubben som helhed ved fx at: 

• give dit barn vandflaske (til vand) og madpakke eller sund snack med til kampe og stævner 

• køre til og fra kampe, hvis du har bil 

• deltage i frugtordninger 

• sidde ved dommerbordet til hjemmekampe 

• deltage i stævner og være en støtte for træneren med at være omkring holdet 

• tage billeder eller video til holdets kampe 

• have mod på at deltage i klubbens forskellige udvalg, særligt hvis du gennem dit netværk 

eller profession har særlige forudsætninger, som kan hjælpe arbejdet i klubben 

 

4 Vision 
Samlet set har klubben følgende visioner for ungdomsafdelingen: 

• Fra hver ungdomsårgang forventes der 1-2 spillere kan bruges på ligaholdet. 
• Ungdomsårgange skal have minimum 15 spillere for hver årgang.  
• Vores kidz afdeling (u9 og nedefter) skal være repræsenteret med over 40 spillere. 
• På pigesiden skal vi arbejde hen i mod at have et hold med i hver årgang. 
• U17 holdet skal deltage hvert år i final4. 
• Vi skal hvert år deltage med alle hold som er tilmeldt turneringen til landsstævnet. 
• Kvalificeret træner med liga erfaring/landsholdserfaring til at træne U15 & U17 holdet, dette 

er med henblik på at blive klar til senior niveau. 
 

 


