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DEN GULE TRÅD: 
Med Den Gule Tråd ønsker vi at give dig indsigt og forståelse 

hvordan vi gør tingene i Vildbjerg SF – samt hvad vi ligger vægt 

på som klub og forening. 

Husk – har du spørgsmål, så kontakt din træner eller 

afdelingsleder for årgangen. Oplysninger finder du i DBU app’en 

og på www.vsf-fodbold.dk.  

 

VÆRDIER I VILDBJERG SF 
I VSF Fodbold har vi en vision der bygger på klubbens værdier: 

 

- At give sportslig udfordring for alle 

- At dygtiggøre spillere, trænere og ledere mest muligt 

- At skabe et godt sportsligt og socialt miljø 

- At være et samlingspunkt i Vildbjerg 

 

Vores mål er, at alle i og omkring klubben kender vores værdier 

og handler i overensstemmelse med dem. 

 

Det er ligeledes vores mål er at skabe et attraktivt fodboldmiljø 

som alle i byen kan være stolte af. Vi skaber rammerne for en 

positiv fodboldmæssig udvikling samtidig med, at det sociale 

fællesskab prioriteres højt. 

 

http://www.vsf-fodbold.dk/
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Trænings Miljø: 

 

Vi kan og vil satse bredt – fra hygge-hold til elite fodbold i landets bedste 

rækker – og alt der imellem. Ved at satse bredt, får vi fat på og fastholder 

flest mulige børn og unge, der alle tilbydes individuel udvikling i høj 

kvalitet på rette niveau.  

 

Vi følger DBU’s anvisninger og trænerne stræber efter at kunne tilbyde en 

differentieret træning og den rette niveaudeling af turneringshold for de 

enkelte årgange – for på den måde at sikre at børn og ungdom spillere 

udvikler sig i sit eget tempo ift den enkelte spillers niveau. 

 

Klubben tilbyder bl.a. 

• Engagerede træner 

• Danmarks bedste træningsanlæg og gode klublokaler 

• Børne- og ungdomskonsulent John Furbo 

• Jøren Trankjær – ’Jønne’ - ansat som daglig administrator 

• Tilskud til stævner 

• Klubtilbud på forskelligt fodboldudstyr 

• Vask af spillertøj efter kampe 

• Træning 1 – 3 gange om ugen 

• Indendørstræning i vinterhalvåret er inkludere i kontingent 

• En udlandstur for U13/ U14 

• Vildbjerg Cup er gratis for klubbens spiller 

• Deltagelse i stævner  

• DBU Fodboldskole 

 

 

 

 

 

 



DEN GULE TRÅD 

4 

 

 

MÅLSÆTNINGER I  

VILDBJERG SF UNGDOM 
Vildbjerg SF Ungdom er navnet på Vildbjerg SF’s yngste spillere fra 

U5/U6 op til U13pigeafdelingen og op til U17 for drengeafdelingen.  

 

I VSF skal man yde for at kunne nyde – fodbold er et holdspil og 

samarbejde er et nøgleord i klubben – det gælder for alle i og omkring 

klubben. Samspillet mellem ledere, trænere, spillere og forældre skal bære 

fællesskabet og sikre at vi når de mål, vi har opstillet, og som giver vi-

følelse mellem alle i klubben. Den følelse kalder vi VSF VI’ljen. 

 

Socialt kendes en VSF’er på at udvise respekt for andre, udstråle glæde 

ved fodboldspillet og at kunne tage hensyn til hinanden – både på og uden 

for banen. 

Vildbjerg SF er et trygt sted at komme, og sammen skaber vi respekt og 

stolthed om den blå-gule trøje. 

 

VSF VI’LJEN 

Vi vil give fodbold udfordringer for alle 

Vi vil skabe et godt sportsligt og socialt miljø  

Vi vil udvikle spillere, trænere og ledere mest muligt 

Vi vil være et samlingspunkt i byen 

Vi vil skabe respekt og stolthed om den blå-gule trøje 

Vi vil give byens børn og unge sportslige oplevelser de husker 

Vi vil…!! 
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I Vildbjerg SF Ungdom stræber vi efter at skabe Danmarks bedste og 

sjoveste udviklingsmiljø, hvor vi giver vores yngste spillere de bedste 

forudsætninger for at møde og blive glade for fodbolden, samtidig med at 

vi ligger grundlaget for deres individuelle fodbold udvikling. 

Det gør vi gennem følgende målsætninger: 

 

• Engagerede trænere 

• For klubbens trænerne etableres et læringsmiljø med intern erfa-

udveksling. 

• Tilbyde træning 1-3 gange om ugen, på eget eller andet hold – samt 

mulighed for individuel rådgivning til den enkelte spiller  

• I kampe fokuserer vi på udvikling af fodboldspillere frem for 

resultater for enhver pris.  

 

I Vildbjerg SF Ungdom arbejder vi for at fastholde så mange spillere som 

muligt ved at tilbyde et attraktivt og socialt stærkt trænings- og kampmiljø 

– der sikrer, at der er plads og tilbud til spillere på alle niveauer. 

 

 

I VSF har vi en holdning til: 

- Alkohol: Man skal være fyldt 18 år for at nyde alkohol i Vildbjerg 

SF regi 

- Pædofili: Der indhentes hvert år en børneattest hos det centrale 

Kriminalregister på samtlige trænere i klubben. 

- Kost: Vi mener at sund kost hører til det at spille fodbold. 
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SOM SPILLLER I  

VILDBJERG SF UNGDOM 

Som spiller forventes det at du altid er træningsparat og stræber efter at 

udvikle dig som fodboldspiller fra det niveau du er på.  

Du medvirker til et godt træningsmiljø på følgende områder: 

• Gør altid dit bedste!  

• At du som spiller behandler andre med-, modspillere og dommere 

med respekt og udviser fairplay. 

• Deltag i fodbold for din skyld, ikke for din mor, far eller trænere!  

• Lad være med at diskutere med dommere 

• Vis respekt over for de trænere og ledere, som har ansvar for dig!  

• Opfør dig over for andre, som du selv gerne vil have, at de opfører 

sig over for dig! 

 

At spilleren lytter til trænerens instruktioner, yder sit bedste og udviser 

gejst til både træning og kamp HVER gang. 

• At du som spiller har mod på og tør at fejle for at blive bedre. 

• At spilleren deltager i de ugentlige træninger. 

• At du som spiller melder afbud til træning senest kl 12:00 på dagen 

• At spilleren behandler andres faciliteter, ligesom vores egne, nemlig 

med respekt. 

• At spilleren værner om det sociale miljø på holdet/årgangen, er en 

god kammerat i både medgang og modgang og tager godt imod nye 

spillere – som du selv gerne ville behandles hvis du var ny. 
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SOM FORÆLDRE I  

VILDBJERG SF UNGDOM 
 

Når du er forældre til en spiller i Vildbjerg SF er du også en del af 

foreningen og klublivet – og der er derfor også forventninger til dig som 

forældre.  

Klubbens værdier omfatter alle – spillere, trænere, ledere og forældre.  

Uden god og positiv opbakning og hjælp fra jer forældre, lykkes vores 

arbejde nemlig ikke. 

 

Konkrete forventninger til klubbens forældre er: 

• I hjælper til med den daglige træning hos de yngste spillere, hvis der 

er behov for det.   

• I deltager aktivt i forældremøder i klubben  

• I er positive, konstruktive og loyale overfor klubben, trænere og 

øvrige spillere – og søger dialog hvis/når det kræves. 

• I har forståelse for at fodbold er en holdsport – vi træner og spiller 

kampe for at udvikle den enkelte spiller såvel som hele holdet. Ingen 

enkelt spiller er større end holdet. 

• Lad trænerne være trænere. Du ved ikke, hvad der er blevet aftalt 

inden kampen, eller hvad der har været fokus på i ugens løb, så lad 

være med at råbe instrukser og gode råd til dit barn. 

• Viser interesse for holdet og jeres børns sport. Vildbjerg SF er en 

fælles forening og ikke en pasningsordning

• I respekterer trænere og dommere - og i det hele taget udviser 

fairplay – på ude- og hjemmebane. 

• I hjælper til med forskellige praktiske opgaver i forhold til kampe og 

stævner. Det gælder: Kørsel, dommer til og med U12, tidtager, kaffe 

og frugtordning 

• Bakker op om/ er med til at hjælpe med sociale engagementer for 

spillerne 

• Som forældre sikre du at dit barn melder afbud til træning senest kl 

12:00 på dagen 

 



DEN GULE TRÅD 

8 

 

 

 

• I byder ind og tager vagter under Vildbjerg Cup – og gerne mere end 

én. 

• I planlægger og medvirker til at højne det sportslige og sociale liv i 

Vildbjerg SF 

• Sørger for at hjælpe administrationen ved at betale kontingent til 

tiden. 

 

Som forældre er vi stolte af vores børn, og kan ligefrem have ambitioner 

på deres vegne. 

Det er påvist at spillerens motivation for fodboldspillet øges hvis du som 

forældre følger de 10 forældrebud: 

 
 

 

De 10 forældrebud fra DBU gælder også i Vildbjerg 

1. Mød op til træning og kamp - dit barn sætter pris på det. 

2. Forhold dig i ro på sidelinjen - lad børnene spille. 

3. Ophold dig kun langs den ene sidelinje - og i god afstand til trænere 

og spillere. 

4. Respekter trænerens beslutninger - vær positiv og støttende. 

5. Respekter dommerens beslutninger - se på dommeren som en 

vejleder. 

6. Skab god stemning ved kampene - byd f.eks. udeholdets forældre på 

kaffe. 

7. Spørg om kampen var spændende og sjov - ikke om resultatet. 

8. Sørg for rigtigt og fornuftigt udstyr - overdriv ikke. 

9. Bak op om holdets og klubbens arbejde - din indsats bliver værdsat, 

ikke mindst af dit barn. 

10. Husk på, at det er dit barn, som spiller fodbold - ikke dig. 
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VILDBJERG CUP – VORES CUP   
 

Vildbjerg Cup  

Vildbjerg Cup er Europas fjerdestørste fodboldturnering for ungdomshold.  

Alle medlemmer af Vildbjerg SF Fodbold fra U9 til U17 deltager gratis til 

Vildbjerg Cup. Til gengæld forventer vi at både forældre og spillere er 

behjælpelige med vagter og oprydning. 

Vildbjerg Cup støtter Vildbjerg SF Fodbold økonomisk med fx tilskud til 

stævner og udlandsrejser. Derudover yder Cup’en tilskud til nyanskaffelser 

og vedligeholdelse af klublokaler. 

 

Kontakt din træner eller afdelingsleder for at melde dig som hjælper til 

vores Vildbjerg Cup. 

 

 

FØLG MED I NYHEDER OM VILDBJERG SF 
 

Nyheder  //  Facebook  //  Bestyrelse: 

Hvis du gerne vil følge med i nyheder fra Vildbjerg SF og Vildbjerg SF 

Pige Elite, så følg med på vores to Facebook grupper hvor klubben 

løbende opdatere med nyheder om hvad der rør sig i klubben og 

foreningen.  

 

VSF Fodbold  //  https://www.facebook.com/VSFTV  

Vildbjerg SF Elite  //  https://www.facebook.com/vildbjergsfelite 

 

Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte din træner 

eller afdelingslederen for din årgang. Oplysninger kan findes på DBU 

app’en og på Vildbjerg SF’s hjemmeside www.vsf-fodbold.dk. 

 

Og har du spørgsmål til eller om klubben er du også altid velkommen til at 

henvende dig til den rette i bestyrelsen:  

http://www.vsf-fodbold.dk/om-vsf/kontakt/bestyrelsen/ 

https://www.facebook.com/VSFTV
https://www.facebook.com/vildbjergsfelite
http://www.vsf-fodbold.dk/
http://www.vsf-fodbold.dk/om-vsf/kontakt/bestyrelsen/

