
Værdisæt for Mønsted IF Fodbold. 

Værdisæt for Mønsted IF Fodbold har til formål at skabe og bibeholde det gode fodboldmiljø, og forhold til 

dommere, klubber og andre samarbejdsgrupper fra trænere, holdledere, spillere, forældre, bestyrelser og 

klubbens øvrige tilskuere. Således at dommere altid føler sig tryg og sikker, samt modstandere altid føler en 

god stemning før, under og efter besøg i Mønsted IF. Det påhviler trænere, holdledere, spillere, forældre og 

bestyrelsesmedlemmer at bidrage til, at alle på en god og tryg måde føler sig velkommen i klubben, at alle 

føler sig værdsat og glæde ved vores fælles passion, fodbolden, at vi hver især bidrager til en god tone, 

både på og uden for banen, samt på sociale medier, så vi ved fælles hjælp påvirker omgivelserne til gode 

oplevelser. Helt simpelt. At være de gode ambassadører for Mønsted IF Fodbold ude som hjemme. 

Det påhviler bestyrelsen for fodboldafdelingen at udbrede kendskabet til det aftalte for klubbens trænere, 

spillere, holdledere, forældre og øvrige tilskuere. 

Ligeledes laves en handleplan for: 

 Udbredelse og kendskab af værdisæt til alle i og omkring Mønsted IF Fodbold. 

 Modtagelse af dommere. 

 Modtagelse af modstanderhold. 

 Arbejdsgang ifm. Indberetning/udtalelse til disciplinærudvalg. 

 Arbejdsgang ifm. Overtrædelse af værdisæt fra klubbens trænere, spillere, holdledere, forældre. 

 Sanktioner ifm. Overtrædelse af værdisæt. 

 

1. Mønsted IF Fodbolds bestyrelse skal udbrede kendskabet til dette værdisæt, ved ansættelse af 

trænere/ledere, gennem opslag på sociale medier, i klubblad, ved træningssamlinger og 

forældremøder, opslag på info tavler, samt ved enhver given lejlighed at fortælle den positive 

historie.  

 

2. Dommeren skal altid føle en tryg, sikker samt en god oplevelse før, under og efter besøg i klubben. 

Bestyrelsen fastsætter en kamp/stævneansvarlig, der sørger for de praktiske opgaver omkring 

kampen.  

 Tjekke DBU app. Hvem er dommer og modstanderhold  

 Modtage dommeren Kvindelig dommer henvises til omklædning 5, mandlige dommere til 

dommeromklædning, ved flere dommere henvises til omklædning 5 eller 6. Byd på kop 

kaffe/the, vand i pausen og en øl/vand efter kampen iflg. Aftale med cafeteria. 

 Kampbold og flag placeres i dommerens omklædningsrum (reservebolde ved banen) 

 Hjørneflag placeres og nettene i mål tjekkes. (ekstra pløkker til net i boldrum)  

 Opvarmningsbolde til ude og hjemmehold. 

 Opstart af måltavle, samt styring af denne under kampen.  

 Efter kampen: Tak for i dag til dommer og modstander. Hjørneflag, bolde etc. på plads i 

boldrum, måltavle slukkes. Ansvar for at resultatet indberettes. Evt. opståede problemer 

ifm. afviklingen afklares hurtigst muligt med involverede parter, jvn.f klubbens Værdisæt. 

 



 

3.  Gæster hos Mønsted IF skal altid føle sig velkomne, hvilket starter med en god modtagelse. Den 

kampansvarlige sørger for: 

 Modtage gæster, fortæl om spillested, evt. opvarmningsområde, muligheder efter kampen 

mht. cafeteria etc.   

 Anvise omklædningsrum. 

 Anvise mulighed for at fylde drikkedunke. 

 Opvarmningsbolde og aftale at de afleveres tilbage efter kampen. 

 

4. Arbejdsgang ifm. Indberetning/udtalelse til disciplinærudvalg. Det er kun holdenes træner/leder 

der i samarbejde med Mønsted IF Fodbolds formand, kan lave eventuel indberetning på dommer 

eller modstandere. Det er også klubbens formand der i samarbejde med holdansvarlig, kommer 

med en udtalelse til DBU´s disciplinærudvalg vedr. en sag mod klubben eller spiller. Det sikrer at 

klubbens bestyrelse som ansvarlige for klubbens hold altid er informeret om evt. indberetninger 

etc. Inhabilitet kan forekomme, og der tages forbehold for dette ifm. Indberetning/udtalelse. 

 Indberetning fra Mønsted IF Fodbold for hændelse fra kamp mod dommer, modstandere 

etc. Formanden laver indberetning i samarbejde med træner/leder. Hvis der er udfordring 

med at nedskrive indberetning, kan det evt. afhjælpes med at indtale forløb på telefon. 

 Udtalelse fra Mønsted IF fodbold vedr. indberetning mod Mønsted IF Fodbold: Formanden 

laver udtalelse i samarbejde med træner/leder. Hvis der er udfordring med at nedskrive 

indberetning, kan det evt. afhjælpes med at indtale forløb på telefon. 

 Formanden har ansvaret for at indberetning/udtalelse afgives i rette tid, den øvrige 

bestyrelse orienteres, enten på førstkommende møde, eller hurtigst muligt, alt efter sagens 

karakter.  

 

5. Arbejdsgang ifm. Overtrædelse af værdisæt fra klubbens trænere, spillere, holdledere, forældre. 

 Bestyrelsen orienteres vedr. ekstrem overtrædelse af værdisættet, det være sig trusler 

mod dommer, med eller modspiller, racistiske eller sexistiske udtalelser. Ved behov tages 

dialog med træner/leder. 

 Det er en samlet bestyrelse der vurderer evt. sanktioner og hvordan der sanktioneres. 

Træner/leder kan evt. inddrages, specielt ved forældresituationer. 

 Min. to bestyrelsesmedlemmer til personlig samtale med ”værdibryderen”. 

 Er der tale om grov eller gentagende tilfælde, hvor udelukkelse kan komme på tale 

inddrages Mønsted IF`s hovedbestyrelse. 

  

6. Sanktioner ifm. Overtrædelse af værdisæt. 

 Kraftig påtale. 

 Karantæne fra træning/kampe. 

 Udelukkelse fra Mønsted IF Fodbold. 

Det vil aldrig være muligt at udelukke hverken forældre eller øvrige tilskuere, da anlægget er offentligt 

tilgængeligt, men det vil altid være tilladt at ”dæmpe” eller forklare personer at de er uønsket på området. 


