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BPI kan nu kalde sig DBU Børneklub 
 
 
Trænerteamet, som er bestående af; Chris Kjær, Nikolaj Lillelund, Stig Andersen, Karina Nygaard, i længere 
tid har arbejdet for at få mere børnefodbold i klubben og for at blive en del af DBU Børneklub.  
 
Lørdag den 21 Maj 2022 havde vi fornøjelsen af at have besøg af en repræsentant fra DBU, der overrakte et 
bevis på, at vi er godkendt som DBU Børneklub. Det betyder, at vi nu, og i fremtiden, vil arbejde endnu mere 
målrettet med vores børnefodboldtilbud til jer, så vi sikrer, at vi har et rigtig godt børnemiljø med masser af 
sunde og glade fodboldbørn. 
Med vores nye titel som DBU Børneklub viser vi både indadtil og udadtil, at vi virkelig vil børnefodbolden. Det 
betyder, at vi vil prioritere børnefodbolden i klubben både økonomisk og organisatorisk. I den kommende tid vil 
det blive mere synliggjort i klubben. Herunder ses bl.a. De Børnerettigheder vi har lavet i BPI, samt vores 
Børne Fodboldpolitik som vi håber I vil læse og bakke op om.  
DBU Børneklub er et tiltag, som er kommet sammen med DBU’s nye børnefodboldstrategi, som blev vedtaget 
i 2021. Målet er at gøre dansk børnefodbold til verdens bedste fodbold for børn. Det mål vil vi i BPI gerne 
bidrage til, og derfor har vi nu underskrevet en aftale om at blive DBU Børneklub og arbejde målrettet med 
vores børnefodboldtilbud til jer. 
 
 
Hvis I har spørgsmål, er I altid velkomne til at kontakte: 
 
 

                Jørgen Hansen, Fodboldformand 
Mail: jh@bredstrup-pjedsted.dk 

Tlf.: 25 27 13 11 

 

Nikolaj Lillelund, Børneudviklingstræner 

Mail: lillelund123@gmail.com 

Tlf.: 23 42 82 22 

 

Karina Nygaard, Børneudviklingstræner 

Mail: k.nygaard@hotmail.com 

 Tlf.: 29 80 58 90 
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Børnerettigheder i BPI 

 

I BPI efterlever vi DBUs børnerettigheder, der er spillernes grundlæggende rettigheder som børn. Mere 

information kan findes på DBUs hjemmeside:  

___________________________________________________________________________ 

1. Alle børn har ret til fodbold 

 

2. Alle børn har ret til fodbold uden nogen form for diskrimination 

 

3. Alle børn har ret til, at udvikling sker på deres præmisser 

 

4. Alle børn har ret til, at deres forældre ses som ressourcepersoner 

 

5. Alle børn har ret til et godt børneliv 

 

6. Alle børn har ret til at være en del af noget større 

 

7. Alle børn har ret til at være på dannelsesrejse 

 

8. Alle børn har ret til selv at vælge 

 

9. Alle børn har ret til social sikkerhed 

 

10. Alle børn har ret til børneopdragelse 

 

11. Alle børn har ret til, at der bliver ført periodiske tilsyn af deres trænings- og kampmiljøer 

 

12. Alle børn har ret til, at DBU’s 10 børneløfter overholdes 
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BPI Fodbolds børnepolitik 
 

 

 

 

 

 

 

Børnepolitikken er retningslinjer for, hvordan vi som voksne skal omgås børn og unge mennesker i BPI. De 

skal hjælpe med, at alle børn får en god oplevelse med at spille fodbold i klubben. Denne politik gælder for 

alle, der arbejder med, og er omkring, børnene i BPI.    

_______________________________________________________________________________ 

 

Regler og retningslinjer for børnefodbold i BPI 

 

Børneattester: 

Der indhentes børneattester på alle trænere, der træner børn i BPI, ved start i klubben, samt hvert år ved 

sæsonstart. 

 

Billeder: 

Alle billeder, der bliver taget af egne børn og spillere, på klubbens udendørsområder, må deles på de sociale 

medier.  

 

Fysisk kontakt:  

Fysisk magtudøvelse over for børn accepteres ikke.  

 

Rygning:  

Der må ikke ryges ved banerne under træning eller kamp. Al rygning skal foregå ved klubhuset.  

 

Mobiltelefoner:  

Det er ikke tilladt at bruge mobiltelefon, mens der spilles fodbold. Hverken til træning eller under kamp. 

Der må kun tages billeder af holdkammerater, hvis de har givet tilladelse til det.  

Det er ikke tilladt at bruge mobiltelefoner i omklædningsrummet. 

 

Omklædning:  

Spillerne klæder om sammen, før og efter kamp. Vi opfordrer til, at der bades efter kampene. Når der bades 

skal træneren ikke være til stede.  

Trænerne skal respektere, hvis børn vil klæde om selv.  
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Kommunikation:  

Der kommunikeres via enten telefon eller Facebookgrupper. 

 

Fællesskab og trivsel: 

Mobning af nogen art accepteres på ingen måde i BPI. Hvis der er mistanke om mobning, skal bestyrelsen 

kontaktes. 

Det skal være sjovt at spille fodbold! Hvis en spilles mistrives på holdet, skal træner og/eller 

børneudviklingstræneren informeres, så spilleren kan hjælpes i samarbejde med forældrene.  

Ved mistanke om seksuelle krænkelser skal bestyrelsen kontaktes. 

 

Overnatning:  

Ved overnatninger, skal der altid være minimum to voksne til stede. Der skal altid være minimum én voksen af 

samme køn til stede.  

 

Forældresamarbejde:  

Det forventes at forældrene støtter op om børnepolitikken samt børnerettighederne. Der skal holdes en positiv 

og støttende tone, både over for børn og voksne, til træning og kampe. 

Forældrene må heppe fra sidelinjen, ikke dirigere og vejlede egne eller andres børn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


