
FC GOG Fodbold 
Fodbold med plads til alle 

Politik i vores fodboldklub 



Værdier  

• I FC GOG Fodbold er der plads til ALLE 

• Fodboldklubben skal være en tryg og god ramme om 
sport, samvær og udvikling

• Vi værner om lokalånden og giver gerne en frivillig hånd 
med

• Fodbold skal først og fremmest være sjovt!

• Vi samarbejder gerne med andre lokale klubber

• Vi tager hinanden og vores ansvar alvorligt

• FC GOG Fodbold bygger på et stærkt fællesskab 

• Vi spiller hinanden gode på og uden for banen!



For forældre i FC GOG 
Fodbold
• Vær støttende og bak op om dit barns fodbold og 

dét hold dit barn spiller på. 

• Tag en snak med dit barn om hvordan man færdes 
med andre: I klubben, på banen, i 
omklædningsrummet mv. 

• Hvis du har tid og overskud, spørg dit barns træner 
eller bestyrelsen om du kan hjælpe til. Frivillige er 
altid mere end velkomne!

• Gå til bestyrelsen, hvis du har noget på hjerte. 

• Forældreholdet er også et hold, spil med og hjælp 
de andre forældre når du kan. 



Samværspolitik
• Klubben og den enkelte træner/leder har fælles ansvar for, at der 

altid er indhentet relevant børneattest på alle træner/ledere der er 
fyldt 15 år ved sit træner/lederhverv i FC GOG Fodbold

• Man må gerne deltage i et sejrsknus eller give et trøstende knus. 
Man må ikke berøre spillerne upassende eller tale nedladende om 
børns kroppe og udseende.

• Man må som træner ikke gå i bad med spillerne, vi opfordrer til at 
bruge eget baderum hvis nødvendigt.

• Overhold aftaler vedr. mødetider, omklædning og generel adfærd, 
så vi undgår misforståelser.

• Piger/kvinder er i samme omklædningsrum, drenge/mænd ligeså.
• Sørg så vidt muligt altid for at være mindst 2 ansvarlige voksne til 

træning og kamp. Man må som træner/leder ikke invitere enkelte 
spillere hjem privat.

• Tilbyder du som træner/leder ekstra træning skal dette tilbydes alle 
på holdet. Koordiner med ungdomsformanden/bestyrelsen.

• Husk at du til enhver tid er repræsentant for klubben og 
fælleskabet. Det er et tillidshverv at være træner/leder. Er du i tvivl 
om du har været indblandet i en misforstået situation, tag straks fat 
i bestyrelsen.

• Hvis du ser noget eller har mistanke om noget skal du kontakte 
bestyrelsen – men vi skal ikke lede efter spøgelser.



Sponsorer 

• FC GOG Fodbold er en frivillig fodboldklub, der lever 
af de samarbejde med lokalområdet. Vi har mange 
lokale sponsorer som tilbyder alle slags produkter og 
services. Støt meget gerne op om dem når i kan.

• Hvis man som spiller, forældre eller leder har 
kontakt til en mulig sponsor eller bidragsyder, 
involver da altid bestyrelsen inden du henvender 
dig. 

• Er du selvstændig og vil bidrage til FC GOG Fodbolds 
børn, unge, seniorer eller motionsspillere, kontakt 
endelig bestyrelsen for en snak. 



Frivillighed 
• FC GOG Fodbold er en 100% frivillig forening. Vi kan ikke leve 

uden de mange lokale ildsjæle, som dagligt hjælper til, på alle 

områder i vores fodboldklub. 

• Vi har brug for dig, om du kan byde ind med tid og kræfter i 

kiosk, som leder, er praktisk anlagt, har det store overblik eller 

som dommer/kampleder. Har du tid og lyst til at hjælpe os? 

Kontakt vores koordinator Elin W. Søbye, tlf. 40283757

• Husk på at bestyrelsen, dit barns træner/ledere, dommeren og 

ham der har kridtet banen op alle er frivillige. Vi sætter alle 

kæmpe pris på den indsats de yder. 



Kontaktpersoner i FC GOG Fodbold

Mathias Lund Bestyrelsesformand 22920707
fcgogfodbold@gmail.com

Kenn Mollerup Kasserer 21480669

Elin W. Søbye Bestyrelsesmedlem 
Frivillige-koordinator 

40283757

Kristina Thornvig Knudsen Bestyrelsesmedlem 
Sekretær 

28350878

René Dahl Ungdomsformand 22999555

Bjarne Søbye Givskud Kunstgræsbane 23392742

Holdtrænere Info på hjemmeside www.fcgog.dk


