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Forord 

RBK har ordet: 

Udvikling af den enkelte spiller og leder, klubfølelse, social sammenhæng, højt 

humør samt gensidigt samarbejde spillere, forældre, ledere og klubben 

imellem er nogle af nøgleordene for en fremad synet Ribe Boldklub og 

ligeledes grundlaget for, at også resultaterne og vores målsætninger indfries 

fra de mindste til de ældste årgange - der skal være udviklende og sjovt at 

spille fodbold i Ribe Boldklub, og det uanset om man er mere eller mindre 

øvet! 

Det er derfor med stor glæde, at vi nu kan præsentere et revideret 

holdningskatalog frem mod år 2017. 

Holdningskataloget blev udarbejdet af et holdningsudvalg tilbage i starten af 

2006/2007. Holdningsudvalget var rundt i alle krogene af vores klub, for at 

det således kunne defineres, klarer holdninger og værdier og dermed 

fastlægges en kurs for RBK. Klubben har fulgt "værdier og holdninger", siden 

disse de blev vedtaget på en generalforsamling. Holdninger og værdier har 

været et godt fundament i klubben siden de blev iværksat. 

Baggrunden for at klubben valgte at implementer ”Værdier og holdninger”, 

var ganske enkelt at synliggøre, hvilken retning klubben var på vej i. 

Revisionen af holdningskataloget har været længe undervej, men 

kommunikation og retningslinjer/rammer er vigtig, når vi er en klub på snart 

500 medlemmer og lige så mange pårørende i for af forældre, kærester, 

ægtefæller, etc. - dvs. vi er faktisk ca. 1000 individer, som i højere eller mindre 

grad er involveret i vores og som er forenet af den samme interesse 

fodbolden - verdens bedste leg. 

Det har vist sig, at kataloget i rigtig mange tilfælde lige netop har haft den 

effekt, som var formålet med ”Værdier og holdninger”, at alle udfordringer og 

problemstillinger er løst og håndteret med et fast øje på klubbens ”Værdier 

og holdninger”, det betyder med andre ord ”der er skabt fælles regler for alle 

i RBK”.  

Vi vil gerne understrege, at vores "værdier og holdninger", som beskrives i 

dette hæfte skal fungere, som et aktivt værktøj og derfor bruges af alle i RBK. 

Vi forventer, således at I hen imod år 2017 hjælper hinanden med at sikre, at 

vore "værdier og holdninger" efterleves i dagligdagen. Dette hæfte, kan man 

altid finde på vores hjemmeside: 

www.ribeboldklub.dk 

 

Til slut vil jeg opfodre alle til at komme med input til ”Værdier og holdninger”, 

ikke meget er lavet om i den reviderede udgave, dog lægger det hæfte sig 

skrapt op af ”Den blå tråd” som klubben vil implementer i årene frem mod år 

2017.  

God sæson til jer alle! Vi glæder os til at se stor udvikling hos alle spillere i alle 
afdelingerne lige fra de mindst til de ældste spillere, ligeså forventer vi os 
meget af ”Den blå tråd” og ”Børnetræner i RBK” 

Husk fodbold er sjovest live - så mød op på banerne og se en masse god 
fodbold! 

Med venlig hilsen Lone Foss 
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http://www.ribeboldklub.dk/


 

 

Holdning i Ribe Boldklub 

RBK´s bestyrelse har i mange år haft et holdningsudvalg, som har haft 
det formål, at få en lang række regler og krav i klubben defineret og 
nedskrevet, som hjælp og rettesnor for såvel spillere, forældre og 
klubbens ledere, pt. har udvalget ingen medlemmer, derfor opfordre vi 
alle i klubben til at være åbne omkring evt. problematikker, og vi 
opfordre alle til straks at gå i dialog med sportsudvalget eller direkte til 
bestyrelsen, såfremt man oplever ting, hvor man tænker, at her er der 
brug for en værdi eller en holdning i RBK. De to nævnte organer, er 
ikke længere væk end et telefonopkald eller en mail 

RBK´s værdier og holdninger skal sikre og være garant for RBK´s 
vigtigste målsætning: 

Udvikling for alle klubbens medlemmer og ledere 

Klubbens fokus område frem mod 2017:  

Overordnet mål: Uddannede træner, kontaktpersoner og trænere  i 

afdelingerne fra den mindste spiller til oldboys. 

Der er fokus på "sammenhold der tæller - Action når det gælder" 

"Vi ønsker at tilbyde det bedste anlæg, med de bedste hold, de 
bedste træner, det bedste udstyr - hvor smil, hygge, gensidig respekt 
og sammenhold er i fokus" 
 
Vi vil faciliteterne og kvaliteten  
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Værdier i Ribe Boldklub:                                                                     

I RBK skal der være en klubfølelse og samhørighed på tværs af 
afdelinger og aldersgruppe 

I RBK er fodbold for alle. 

I RBK er det ok at turde fejle. 

I RBK møder du åbenhed, ærlighed og fairplay på alle niveauer. 

I RBK er fodbold samvær og integration. 

I RBK udvikler vi fodboldspillere gennem leg og træning med bold. 

I RBK har vi værdier og holdninger 

I RBK har vi en "Den blå tråd" 

I RBK er fodbold personlig udvikling. 

I RBK skal fodbold træning være sjovt og spændende. 

I RBK har vi gode tabere og gode vindere. 

I RBK lærer du at være en del af et holdteam. 

I RBK udvikler vi ledere gennem coaching og uddannelse. 

I RBK er forældre positive og aktive medspillere. 

I RBK er der samspil mellem udvikling og resultater. 

I RBK har vi en ordentlig omgangstone.  

     VÆRDIER OG HOLDNINGER     
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Klubfølelse og samhørighed 

Formål: RBK´s klubfølelse skal opdyrkes og øges markant - dvs. vi skal 
arbejde og skabe grundlag for en samhørighed på tværs af afdelinger 
og aldersgrupper og ikke blot på afdelings niveau, men på alle niveauer 
i RBK fra fejedrengen til bestyrelsen. 

Det kunne jo være skønt at se flere spillere, ledere, og forældre på 
stadion også i forbindelse med andre afdelingers kampe. Eller set fra 
en negativ vinkel, kunne man jo stille spørgsmålet: Hvorfor er der 
næsten ingen ungdomsspillere til U17/U19 - og seniorkampe og 
omvendt hvordan får vi de ”store” til at interessere sig lidt mere for de 
”små”? Ja, hvordan fremelsker vi en fælles RBK kultur, klubfølelse og 
dermed en fælles samhørighed i klubben?  

Delmål/forudsætning: 

I dag råder klubben over alle tænkelige materielle og lokalemæssige 
forhold for at kunne dyrke klubfølelse og samhørighed. 

Rammerne er tilstede nu gælder det om: 

- at opdyrke en fælles RBK klubfølelse, først i de enkelte afdelinger, 
hvor der skal skabes en stærk social samhørighed og de usynlige skel 
skal eliminerer, der i nogle afdelinger tydeligt eksistere imellem de 
enkelte afdelinger/årganges niveauer. Dvs. vi vil ”dem” - og ”os” - 
holdningen til livs i de enkelte afdelinger og dette samtidig med at de 
enkelte spilleres udvikling på de forskellige niveauer fortsat tilgodeses. 
HUSK TAL PÆNT MED OG OM HINANDEN. 

Hvordan: 

Blå tråd træneren eller den fodboldfagligt bedst rustede, af de enkelte 
trænere i afdelingerne, skal ikke udelukkende koncentrere sig om de 
bedste spilleres udvikling, men i samspil og sparring med de øvrige 
trænere, sikre at ”den blå tråd” er i træningen for alle spillere uanset 
niveau og hold. Blå tråd træneren er den fremtidige leder af 
trænerteamet i et tæt samarbejde med sportsudvalget. I dette team 

tilrettelægges træningen tilpasset de udviklingsmål, vi har for den 
enkelte aldersgruppe. Denne træning skal naturligvis kunne 
differentieres, således at såvel de mest øvede som de mindst øvede 
udfordres og dermed udvikles mest muligt! For at implementere størst 
mulig udvikling, samhørighed og fællesskab i afdelingen, iværksættes 
plan for træning og kampe med krav til: 

Frekvens for fælles stationstræning for alle i afdelingen uanset niveau. 

Frekvens for trænerrotation - hvor cheftræneren træner 2. og 3. 
holdet og 2. og 3. holds trænerne får 1. holdet. 

Frekvens for træningsevaluering - historik og fremtidige træningsfokus. 

Se nogle af de andre holds kampe inden for samme afdeling. 

Krav omkring afholdelse af opstartsmøde for forældre så tidligt som 
overhovedet muligt i.f.m opstart af en ny sæson - dette for at sikre 
maksimal forældreinvolvering, samt for at sikre at alle er bekendte 
med ”spillereglerne” for sæsonen - såvel for træning som for kampe. 
Naturligt for sådanne opstartsmøder vil jo også klart være at 
gennemgå RBK VÆRDIER og HOLDNINGER! Samt formålet med den blå 
tråd i afdelingen.  

Når den enkelte årgang og eller afdeling fungerer, er det vores klare 
overbevisning, at det også bliver væsentligt lettere at udvide 
kontakten til andre årgangen og afdelinger i klubben og derigennem 
lige så stille og roligt opbygge en solid RBK klubfølelse på tværs af 
afdelinger og årgange. 

Der skal erfaringsmæssigt masser af andre aktiviteter til for at 
understøtte denne proces, men vi er overbevidste om, at der først skal 
skabes harmoni og tilhørsforhold i ”den lille familie” før der er 
overskud til at tage på visit til tanter og onkler længere ude i RBK 
familien. 

Tænk på vor sjovt det er at spille for en masse tilskuere - derfor ud på 
banerne og støt op omkring hinandens kampe! 



 

 

Differentieret træning 

For at sikre at der skabes en følelse af samhørighed mellem spillerne 
skal der uanset niveau minimum 2 gange månedlig trænes sammen i 
afdelingerne. 

Alle spillere har brug for at være sammen og lære af hinanden, uanset 
om man er den bedste eller den mindre ”øvede”. 

Mindre gode spillere har behov for rollemodeller for at sikre de 
enkelte spilleres udvikling. 

De enkelte trænere kan med stort udbytte benytte sig af differentieret 
træning, således at sværhedsgraden gøres forskellig efter spillernes 
niveau. Dette gør det muligt at træner sammen, selv om niveauet er 
meget forskellig. 

 

Niveaudeling 

RBK går overordnet ind for niveaudeling fra U9. 

Trænere og ledere vurderer spillernes evner og sociale forhold og 
tilmelder holdene ud fra dette. 

Husk ved holdsammensætning at mange spillere ser kammeratskabet 
som en væsentlig årsag til at spille fodbold. 

Pas på ikke at bryde det sociale netværk, ved snævert at se på 
fodboldmæssige evner. 

 

Børnetræneren skal skabe rum til god stemning og plads til 
fejltagelser. 

RBK´s fodboldspillere skal føle ligeværdighed, hvilket gøres ved at lade 
børnene spille sammen uanset niveau. 

Den daglige træning skal være forberedt, således at den passer til flere 
niveauer og ligge vægt på barnet spillemæssige udvikling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Resultater og udvikling 

Kan man både vinde og udvikle? Her mener vi i RBK, at mange tænker 
helt forkert. Man kan opleve trænere som siger, at man ikke kan vinde, 
hvis man vil udvikle og omvendt. Selvfølgelig kan man det. Hvis man 
udvikler holdet og den enkelte spiller, skulle det jo gerne medføre, at 
man vinder nogle fodboldkampe.  

Ribe Boldklub tror så meget på vores spilfilosofi, at vi aldrig vil lade 
resultatet gå forud for spillet. Eller sagt på en anden måde: Vi tror på, 
at resultaterne følger spillet, og holder vi os derfor til klubbens 
spilfilosofi, som er beskrevet i ”Den blå tråd”, vil vi få resultater. 

Det er samtidig vigtigt, at spillet foregår på spillernes præmisser, det 
vil sige - vi ønsker ikke ”joystick spillere”, der ikke tænker selv. 
Derimod ønsker vi at udvikle spillerne så meget, at de på banen selv 
finder løsninger og muligheder inden for spilfilosofien. 

Resultatmæssigt tilstræber vi at spille på så højt et niveau som muligt, 
uden at gå på kompromis med vores spillestil. Dette vil automatisk 
medføre, at den enkelte spillers udvikling forbedres via fodbold på 
højst mulige niveau i Ribe Boldklub. 

Vi vil således i Ribe boldklub altid vægte den enkelte spillers udvikling 
og vores spillefilosofi højere end resultatet. 

 

 

 

 

 

 

Derfor ønske vi følgende i Ribe Boldklub. 

 I RBK vil vi udvikle komplette fodboldspillere 

 I RBK skal træneren sørge for at spillerne kan spille mere end 
en plads via pladsrotation. 

 I RBK skal træneren lade spillerne tænke selv når kampen er i 
gang og ikke prøve, at præge dem kun for resultats skyld. 

 I RBK tilbydes træning som tager udgangspunkt i DBU´s 
anvisninger. 

 I RBK er der i gruppen 5-12 år teknisk fokus på 
boldkoordination, taktisk er der fokus på spiller og bold, fysisk 
er der fokus på koordinering og motorik og mentalt er der 
fokus på områderne indre motivation, glæde, trivsel, selvtillid, 
parathed og fokusering. 

 I RBK er træningen, som udgangspunk børnenes motoriske 
udvikling, der er afgørende for børnenes træning, netop for at 
sikre at børnene bliver dygtigere. 

 I RBK er der udarbejdet et materiale til alle børnetræner, 
”Velkommen som børnetræner” er udviklet for at 
implementere ”den blå tråd”. Hæftet indeholder 
fokusområder for træning af de enkelte årgange, forslag til 
fodboldlege og træningsøvelser mv. 

Når puberteten indtræder sker der ofte en motorisk svækkelse, da 
børnene vokser meget. Færdighederne er på dette tidspunkt indlært, 
men nu sættes der ind med mere komplicerede øvelser og taktiske 
overvejelser. 

 

 



 

 

Blå tråd træneren 

 Blå tråd trænere findes i afdelingerne fra små fødder til U19. 

 Blå tråd træneren er den øverst sportslig ansvarlig i 
trænerteamet i en afdelingen. 

 Blå tråd træneren skal i samarbejde med øvrige trænere i 
afdelingen sikre at der er ”Den blå tråd” der bliver 
implementeret i træningen for alle spillere uanset hold. 

 Blå tråd træneren skal sikre at der flere gange månedlig, er 
fælles træning mellem spillerne i afdelingen. 

 Blå tråd træneren skal sammen med sportsudvalget vejlede 
øvrige trænere i afdelingen, med hensyn til træningsøvelser, 
coaching, taktik m.m. 

Forventninger til trænere i Ribe Boldklub. 

Vi forventer, at træneren følger retningslinjerne i ”Den blå tråd”. 

Da vi frem mod 2017 påbegynde implementeringen af ”den blå tråd” i 
klubben, er vi nødt til at have forventninger til trænerne både på og 
uden for banen, da det oftest er trænerne som repræsentere RBK i 
forhold til spillere og forældre. 

Børnene ser ofte træneren som deres forbillede. Derfor er det vigtigt, 
at træneren ser sig selv som rollemodel for børnene og undgår 
negative tilråb og synlig forskelsbehandling. 

Trænere defineres som: blå tråd trænere, træner, forældretrænere, 
målmandstrænere, marktrænere og kompetence trænere. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Træneren er forbillede for vores spillere. Vi tror på at spillerne 
ser op til træneren, og til hver en tid vil tage et eller andet med 
fra den enkelte træner. 

 Træneren kommer til træning og kamp i god tid og er 
velforberedte. 

 Det er vigtigt at træneren i træning og kamp understøtter den 
beslutning, som den enkelte spiller tager. 

 Træneren skal have en positiv tilgang til spillerens beslutninger 
frem for en negativ. Den positiv tilgang skal komme til udtryk, 
uanset om spillerens beslutning har ført til fejl i spillet eller ej. 
Kun ved at turde lave fejl kan vi sikre, at vi udvikler 
selvstændigt tænkende spillere. 

 Træneren stiller refleksive/coachende spørgsmål til spilleren, 
da dette får spilleren til at tænke og engagere sig i spillet, 
ligesom spilleren over tid bliver dygtigere til hurtigt at træffe 
de gode valg i spilsituationer. De refleksive/coachende 
spørgsmål bør stilles allerede fra de yngste årgange, blot 
tilpasset børnenes udviklingsniveau. 

 Træneren er nærværende, lyttende og interesseret i hver 
enkelt spiller, såvel på fodboldplan som på personplan. Det er 
dog samtidig vigtigt, at træneren kan distancere sig fra 
ven/veninde rollen, så autoriteten, som træner opretholdes 
overfor spillerne. 

Det er vores vurdering, at ovenstående skaber et godt træningsmiljø, 
som sikrer, at indlæring og gode oplevelser via fodbolden, går hånd i 
hånd. 

Springet fra ungdomsfodbold til senior er stort. Her er det vigtigt at 
beholde spillerne. Det er vigtigt at de nye seniorspillere bliver godt 
integreret. For at få et indblik i og vænne sig til seniorrækkerne 
organiseres samtræning for 2. års U19 drenge/piger og seniorer. I det 
sidste år trænes der sammen 1 gang om ugen. Seniortræneren og U19 
trænerne står for dette. 



 

 

Forventninger til spillere i RBK 

 Vi forventer at spilleren, at han/hun bidrager til det gode 
træningsmiljø, da det gode træningsmiljø er et fælles ansvar 
imellem træneren og spilleren. 

 Vi forventer, at spilleren møder til tiden til træning og kamp. 

 Vi forventer, at spilleren møder velforberedt til træning og 
kamp. Dette indebærer, at spilleren skal være ordentligt klædt 
på i forhold til vejret, at spilleren har spist hjemmefra, og at 
spilleren har ro i hovedet til at modtage den læring som 
træneren tilbyder. 

 Vi forventer, at spilleren forstår, at han/hun først og fremmest 
er en del af en klub, der vægter respekt for hinanden, socialt 
samvær og fodboldfaglighed højt. 

 Vi forventer, at spilleren forstår, at han/hun er en del af et 
hold, hvor respekten for hinanden, det være sig både spillerne 
imellem, men også overfor træner og andre ledere i klubben, 
skal være stor. 

 Vi forventer, at spilleren henvender sig til en leder, hvis der er 
problemer - det er bedre, at sige tingene lige ud, end at 
problemer får lov at fylde for meget i spillernes hoveder. 

 Vi forventer, at spilleren støtter op om sociale tiltag for holdet. 

 Vi forventer, at spillerne taler pænt om og med lederne i Ribe 
Boldklub. 

 Vi forventer, at spillerne henvender sig om flytning af 
spillercertifikater til klubben, så frem spilleren er ny i klubben. 

 Vi forventer, at alle spillere, opretter et login i klub modul på 
Ribe Boldklubs hjemmeside. 

 Vi forventer, at alle spillere i Ribe Boldklub tilmelder sig hold 
på hjemmesiden - således at kontingent trækkes automatisk, 
husk at give klubben besked i god tid omkring flytning eller 
ophør med fodbolden. 

 Vi forventer, at spillerne forstår, at reglerne i værdier og 
holdninger ikke står til diskussion. 
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Forældreholdninger 

Der har de senere år været øget fokus på børnefodbolden, herunder et 
ønske om at flytte fokus fra, hvor mange kampe og titler man kan 
vinde, til at flytte fokus hen på udvikling i et trygt og rart miljø. Dette 
ønsker vi i RBK at støtte op om, derfor forventer vi at I som forældre til 
spillere i klubben, bakker op om dette. For at sikre børnefodbolden i 
klubben vil I som forældre få udleveret folderen ”Bedre 
børnefodbold”. 

Vi ønsker i klubben at følge vejledningerne for ”Bedre børnefodbold”. 
Dette blandt andet for at bringe fokus hen på udvikling i et trygt og 
rart miljø. 

Børn skal have lov til at vinde og tabe i fodbold på deres præmisser. Vi 
mener, at børns præmisser blandt andet er sjov, glæde, få spillere på 
hvert hold, små baner, mange mål, mange valgmuligheder og 
udførelse af tekniske detaljer. 

I forældre er en meget vigtig del af at få disse præmisser i centrum. 
Jeres opførsel, positiv som negativ forplanter sig til børnenes oplevelse 
og succeskriterium for deltagelse. 

Mange forældre forsøger - i bedste mening - at hjælpe deres børn og 
hold med tilråb under kampen. Men det er ikke hensigtsmæssigt. 
Forældrene hjælper bedst deres børn ved ikke at råbe vejledninger ind 
til dem under kampene, men i stedet lade børnene selv finde frem til 
de muligheder, de måtte have. På samme måde skal forældre 
naturligvis ikke råbe efter hverken trænere, dommere eller 
modstanderholdets spillere eller deres forældre. 

Vi har derfor valgt at indskrive nogle forældreregler, som vi opfordrer 
alle forældre til at følge. Vi håber, I vil tage positivt imod dem og 
opfatte dem som en del af ”Bedre børnefodbold” til børnenes fordel. 

 

 

 Mød op til træning og kamp (især gældende for de yngste 
årgange). 

 Sørg for at dit barn møder op til træning/kamp til tiden i 
fodbold-relateret udstyr. 

 Afbud til kampe foretages i god tid til holdansvarlige. 

 Ingen vejledning af boldholder - lad børnene selv vælge, hvad 
de vil gøre med bolden. 

 Ingen styring via joystick - vi ved alle, hvad der den bedste 
løsning, når vi står ude på linjen, men lad børnene selv om at 
vælge. Kun på den måde kan de lære at træffe de rigtige valg. 

 Giv opmuntring til alle spillere. 

 Vær positiv - børnenes glæde ved spillet er meget afhængig af 
omverdenens accept og ros. 

 Husk det er børnene og ikke jer selv der spiller. 

 Respekter trænerens brug af spillere. 

 Respekter dommerens afgørelse. 

 Bidrag med god opførsel udenfor banen. 

 Spørg børnene om kampen var spændende frem for ”hvem 
lavede målene”. 

 Spørg til børnenes oplevelse - Hvad var godt? Hvad var mindre 
godt? Spørg til andre emner end resultatet. 

 Ros udførte detaljer, fjern fokus fra kampens resultat - fokuser 
på det, børnene selv kan. 

 Hjælp klubben med dens praktiske gøremål. 

 Henvend dig til klublederen om problemstillinger, før de bliver 
store. 

God fornøjelse med fodbolden og husk at nyde både børnenes 
korrekte og mindre korrekt valg i spillet. 

 

 

 

 



 

 

Op - og nedrykning af spillere til træning og kamp. 

Alle spillere i RBK´s ungdomsafdeling træner og spiller kampe sammen 
med den årgang man tilhører. 

Som led i den bedste udvikling af den enkelte spiller vil vi tilbyde en 
begyndende niveaudeling fra U9, da børnene herfra vil have stor 
færdigheds forskelle. Børn med 4-5 år fodbold i benene vil ofte have 
en udviklet teknik og også have en spirende forståelse for spillets 
taktiske udfordringer. Derfor har disse børn nu andre udviklingsbehov i 
forhold til begynderne på dette alderstrin. 

På baggrund heraf træder 25 - 50 - 25 reglen i kraft. Det skal dog 
bemærkes, at der er tale om anbefalinger. 

Som led i den bedste udvikling af den enkelte spiller kan der tilbydes 
oprykning af spillere til kamp. 

Oprykning til kamp sker i samarbejde og indforståelse med trænerne i 
de respektive afdelinger. I forbindelse med oprykning af spillere til 
kamp, skal altid ske med det mål at matche, og dermed udvikle den 
enkelte spiller. 

Undtagelser udover ovenstående kan der kun gøres brug af, såfremt 
afdelingens kontaktperson samt trænere i samarbejde med 
sportsudvalget er indforstået med dette. 

For pigespillerne er det desuden en mulighed, at tilbyde træning og 
kamp sammen med drengene i samme årgang. 

 

 

 

 

 

 

Struktur og organisation i Ribe Boldklub 

Følgende poster i en afdeling skal være besat i Ribe Boldklub, for at 
organisationen kan fungere på en optimal måde: 

Kontaktperson: 

Er bindeleddet i en afdeling. Viderebringer informationer til 
sportsudvalget og omvendt. Sportsudvalget sørger for den blå tråd i 
fodbolden. 

Blå tråd træneren: 

Skal stå for det overordnede sportslige ansvar i afdelingen. 

Trænere: 

Står for træningen af sit hold og sammen med blå tråd træneren sikre, 
at alle spillere i Ribe Boldklub, får en god og inspirerende træning. 

Forældre trænere: 

Står for træningen af sit hold og sammen med blå tråd træneren sikre, 
at alle spillere i Ribe Boldklub, får en god og inspirerende træning. 

Holdleder: 

Står for kørsel, vask - og kageordning. Står for at udfylde holdkort. Ofte 
vil kontaktpersonen også være tovholder på kørsel, vask og evt. 
kageordning 

 

 

 

 

 



 

 

Den blå tråd i RBK 

Dette værdi - og holdningshæfte for Ribe Boldklub skal ses som en 
vejledning til alle, der har med klubbens arbejde at gøre. Det være sig 
trænere, ledere, spillere og forældre. Hæftet er udarbejdet med 
henblik på, at skabe et bedre udviklingsforum til gavn for vore spillere, 
men egentligt også for trænere og ledere. Vi håber på at skabe større 
dialog mellem holdene i de enkelt afdelinger, men også afdelingerne i 
mellem. I sidste ende skulle det gerne sikre en større samhørighed 
både i egen afdeling samt på tværs, hvilket gerne skulle fremelske en 
ægte klubfølelse. Implementere af det første sæt værdier og 
holdninger, har givet flere interne møder i afdelingerne, samt med 
forældregruppen. Nu er vi så kommet til implementeringen af "den blå 
tråd" denne skal ses som en ledermanual, hvor vi giver retningslinjer, 
guide-lines og ideer til vore trænere og ledere. "Den blå tråd” skal ses 
som en færdighedsmanual, der skal sikre kontinuitet i det store 
arbejde som trænere udfører på træningsbanerne. ”Den blå tråd” skal 
skabe gode arbejdsbetingelser for ikke mindst nye trænere og ledere. 
Foruden "Den blå tråd" er der ligeså udarbejdet en "Velkommen som 
børnetræner", som skal anvendes i de mindste årgange. 

Det forventes at de 3 hæfter, bliver et gode for alle i klubben. 

Revideringen af Værdier og holdninger lægger sig tæt op af "Den blå 
tråd" som bestyrelsen har besluttet at arbejde med - mod år 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

Fra drøm til virkelighed - fremtidsvisioner for Ribe Boldklub 

Forestil jer så en lørdag i sensommeren 2017 klokken er ca. 13.00, 
solen skinner fra en skyfri himmel, byen er travl som sædvanlig på en 
lørdag, men så alligevel og eftersom, at det er den første lørdag i 
september, så er det vel egentlig lidt under normalen. Trafikken er 
også set fra detailhandlen temmelig ensrettet mod Sportsvej og 
Fritidscentret! P-pladserne v. Fritidscentret er allerede fyldt godt op og 
bilerne smides derfor udenfor Ansgarskolen. Håndboldkamp eller 
bordtennisstævne i hallen - nej trafikken af biler og cyklister trækker 
om til stadion !! Her er der allerede en skøn blanding af unge og gamle. 
Der spises pølser og slik, samtidig med at der klappes af det flotte spil 
på opvisningsbanen, hvor U15 spiller forkamp, før dagens top opgør i 
serie 1. imellem Ribe og Hviding. Vi bliver nok 300 tilskuere i dag, 
gættes der blandt de allerede fremmødte. U10 drengene sveder i 
varmen, de har travlt med at agere bolddrenge i U15 kampen, hvor 
Ribe møder EFB i et vaskeægte drama af et lokalopgør. Nede bag målet 
varmer seniorerne op, samtidig med at pigerne i deres nye flotte 
sponsorerede træningsdragter gør sig klar til at modtage publikums 
hyldest for 1. pladsen i Hattstedt. Selve seniorkampen indledes i et 
forrygende tempo og udarter sig til et særdeles intenst og uhyggeligt 
spændende drama! Ved stillingen uafgjort i det 89 minut, affyrer RBK´s 
spiller med nr. 10 på ryggen et missil af en afslutning direkte mod 
Hvidings mål, bolden rammer indersiden af venstre stolpe og 
knalder….. 

Fiktion eller virkelighed, det lader vi den enkelte læser om at afgøre. 
Værdier og holdninger, blå tråd og klubånd alene sparker ikke bolden i 
mål - det ved vi godt! Men efterlever vi vore værdier og holdninger, 
den blå tråd og dermed også langsigtet skaber udvikling for den 
enkelte spiller uanset niveau - jamen så er vi da overbeviste om at 
resultaterne følger trop! 

Så er du med - skal det være stolpe ind eller ud??? 


