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Holdningskatalog For Fb's senioraFdeling

Det er hermed en stor fornøjelse at præsen-

tere Frederiksberg Boldklubs holdningskata-

log for seniorafdelingen. Holdningskataloget 

skal synliggøre FBs værdigrundlag, målsæt-

ninger og overordnet struktur i seniorafdelin-

gen. Kataloget er udarbejdet løbende 2010 

og er både gennemanalyseret og bearbejdet 

på bedste vis og taget i brug fra foråret 2011 

– med fuld bevidstgørelse over for alle senior-

afdelingens frivillige. Holdninger & visioner er 

nøje afregnet både for alle trænere og ledere 

samt klubbens mange spillere, der er fordelt 

i to kategorier, nemlig herrefodbolden og 

kvindefodbolden.

Frederiksberg Boldklub, i forkortelse ”FB”, 

blev stiftet i 1912 og huser ca. 270 medlem-

mer i seniorafdelingen. FB hører hjemme på 

Jens Jessens Vej 24, hvor klubhuset stod 

færdigt i slutningen af 1995. Klubben tæller i 

2011 mere end 1150 medlemmer og ligger pt. 

i top 10 i Danmark af de største fodboldklub-

ber målt på medlemstal.

Af de største navne i FBs historie kan nævnes 

Preben Elkjær der fra 1963 til 1973 slog sig

løs på klubbens forskellige hold og kom oven 

i købet tilbage efter et kort ophold i KB, inden 

han drog udenlands og resten kender vi jo. 

Preben Elkjær har rent faktisk også fungeret 

som træner i klubben, så der er noget at leve 

op til. Et andet stort navn er den tidligere 

landsholdsangriber Kenneth Brylle, der bl.a. 

opnåede en flot karriere i Holland og Belgien. 

FB var i slut-60’erne med i den daværende 3. 

division. FB er en udpræget breddeklub der 

”lever” af de mange medlemmer, som holdes 

til ilden på banerne bagved klubhuset. 

Klubbens hjemmeside finder du på  

www.frederiksberg-boldklub.dk

FB er en breddefodboldklub hvor man kan 

udvikle sig – både som fodboldspiller og som 

menneske – blandt gode venner og holdkam-

merater.

Målet er at implementere eget værdisæt og 

egne principper således seniorspillerne fast-

holder glæden ved at gå til fodbold i FB for 

både hyggens og motionens skyld.

For at kunne imødekomme både nuværende 

og fremtidige behov arbejder FB konstant 

fremadrettet på at udvikle klubbens tilbud, 

og finde nye måder at gøre både spillet, 

træningen og klubben spændende og mere 

attraktiv for vores seniorspillere.

Velkommen hos FB

Holdningskatalog for FB's Seniorafdeling  3

Organisationsdiagram 

for Frederiksberg Boldklub 2011  4

Ansvarsområder – Seniorudvalg  5

Roller og forpligtelser i seniorafdelingen  6 8

Værdier  7

Indplacering af åbne og lukkede hold  8

FBs administrationskontor  9

Baner og kampe – på græs  9

Klublokaler og mødelokaler  9

indHold



4 5

organisationsdiagram For 
Frederiksberg boldklub 2011

ansvarsområder – seniorudvalg

Vidste du at ...

Stifteren af FB hed Orla 

Hardestoft. Han grund-

lagde FB i 1912, og var 

klubbens første formand fra 

1912–1928.

Nedenfor ses de ansvarsområder som Fre-

deriksberg Boldklubs seniorudvalg har med 

at gøre. Du bedes kontakte den pågældende 

person, hvis du har spørgsmål som du øn-

sker besvaret. Du kan finde alle oplysninger 

på klubbens hjemmeside.

Senior-formandens opgaver: 

• Indkaldelse til udvalgsmøder + møde-

bookning

• Udarbejdelse af dagsorden til udvalgsmø-

der (senest 1 uge før mødet)

• Referent på udvalgsmøderne

• Give input til formandens beretning

• Budgetansvarlig

• Rekruttering af trænere og holdledere - 

alle seniortrænere (med undtagelse af 1. 

og 2. HS trænerteam)

Eliteansvarlig: 

• Rekruttering af trænere og holdledere – 

elitehold (sammen med administrationsle-

der)

• Kontakt til nye spillere – elitehold

• Ansvarlig for Herre Senior Elite

- Møder med trænere (sammen med 

administrationsleder)

- Planlægning 

- Spillermøder (fælles og individuelt 

sammen med trænerteam)

- Træningslejr(e)

•  Spillerlister - Elitehold

• Indmeldelser/udmeldelser/spillercertifika-

ter/spillererklæringer

• Koordinering ungdom/senior

• Kampobservationer

• Bestilling af evt. transport

• Indlæg til kampprogram

Dame-formand: 

• Spillerlister

• Materialeansvarlig

• Ansættelse af trænere og holdledere – 

dameafdelingen 

• Indmeldelser/udmeldelser/spillercertifika-

ter/spillererklæringer

• Ansvarlig for Dame Senior 

 - Møder med trænere 

• Udlevering af holdkort

Senior-Koordinator/Breddeansvarlig: 

• Materiale indkøb – lukkede hold + bred-

dehold

• Spillerlister – lukkede hold + breddehold

• Indmeldelser/udmeldelser/spillercertifi-

kater/spillererklæringer – lukkede hold + 

breddehold

• Ansvarlig for Herre Senior 

• Udlevering af holdkort – lukkede hold + 

breddehold

• Udlevering af nøgler – lukkede hold + 

breddehold

• Senior medlemsregistrering

• Dommerbestilling/Dommerpåsætning 

weekender i vintermånederne

• Booking af træningskampe - vinter

• Tilmelding af hold til DBU København og 

DBU turneringer

Menigt medlem: 

• Ad hoc opgaver
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roller og Forpligtelser i senioraFdelingen værdier

Roller og forpligtelser er noget som til hver 

en tid er gældende for seniortrænere, ledere 

og spillere i FB. For samtlige af klubbens træ-

nere og ledere følger hermed en manual som 

samtidig fungerer som en klar målsætning for 

fremtiden i boldklubben.

Trænere og holdledere skal:

 • Træne og lede det af klubben tildelte hold 

på bedste vis ud fra klubbens holdninger 

& visioner

• Være bekendt med og evne at udbrede 

FBs holdninger & visioner (værdigrundlag)

• Påtage sig det fuldgyldige ansvar for at 

holdets spillere anvender klubhuset og 

dets muligheder under organiserede 

former

• Sørge for at iføre sig den af klubben udle-

verede beklædning (hvis dette er tilfældet)

• Sørge for uddeling af indmeldelsesblan-

ketter til nye spillere 

• Sikre sig at alle spillere på deres respek-

tive hold, rent faktisk er meldt ind og 

betaler kontingent

• Indlevere holdkort samt indtelefonere 

kampens resultat

• Sørge for at yde omsorg overfor de af 

klubben udleverede rekvisitter, såsom 

bolde, toppe, veste osv., samt omklæd-

ningsrum

• Optræde sikkert, myndigt og være imøde-

kommende overfor spillere og klubbens 

ledelse.

• Sørge for at oprette ”klubånd” på sit 

eget hold og også være medvirkende til 

at oprette/vedligeholde ”klubånden” på 

klubplan

• Respektere klubbens øvrige trænere for 

måden de træner deres hold på 

• Respektere klubbens øvrige ledere for 

måden de arbejder på

• Underskrive den af klubben udarbejdede 

træneraftale (kun åbne hold)

• Sørge for at udvise ansvarlighed overfor 

de af klubben udleverede nøgler

Spiller og trænere:

•  Sørge for at overholde klubbens ryge-

politik i klubhus, omklædning – altså kun 

udendørs.

• Opføre sig sportsligt korrekt overfor dom-

mere, modstandere og kollegaer

• Udvise sin eventuelle utilfredshed internt 

til klubbens ledelse

• Sørge for at sætte eventuelt fjernede mål 

tilbage på plads efter brug

• Sørge for at efterlade omklædningsrum-

mene pæne og ryddet for affald.

Klubbens grundholdninger:

Målsætning at tilgodese både elite samt 

bredde og tilbyde de bedst mulige forhold 

for alle klubbens medlemmer indenfor de 

eksisterende rammer

Klubbens principper:

•  Positivitet

• Fællesskab (herunder brug og støtte af 

klubhusets café samt deltagelse og arran-

gement af fester for hele senior afdelin-

gen)

• Racisme (sexisme eller andre former for 

diskriminering) tolereres ikke, hverken på 

eller udenfor banen i klubbens regi

• Fair play
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indplacering aF åbne og lukkede Hold

Man kan som lukket hold rykke fra Serie 5 til 

Serie 4 på bekostning af et åbent hold. Hvis 

man spiller sig til oprykning fra Serie 4 til Se-

rie 3, så skal det lukkede hold tilbydes at blive 

til et åbent og dermed rykke op i Serie 3. 

Takker det lukkede hold nej til at blive åbent 

hold, tilfalder pladsen i Serie 3 så et eventuelt 

åbent hold i Serie 4. Sådan er proceduren 

gældende fra Serie 4 og opefter.

Et åbent hold har altid større udgifter forbun-

det med sig, så ligger de også højest sports-

ligt placeret. Indtægterne på et lukket hold og 

et åbent hold er de samme, mens udgifterne 

er større til et åbent hold og derfor må det 

også være i bestyrelsens interesse, at de 

åbne hold ligger så højt placeret som muligt.

Der er altid en risiko for at lukkede hold væl-

ger at stoppe, såfremt de ikke kan rykke hø-

jere op i Serierne, men det er jo ligeledes en 

risiko at de opløses fordi nogle flytter, andre 

ikke betaler eller der mangler opbakning. Og 

devisen er ligeledes altid at der jævnligt hen-

vender sig lukkede hold der ønsker at starte 

op i FB – så i sidste ende vil det nok komme 

ud på det samme rent økonomisk. 

Åbne hold er benævnt 1.-9. HS og lukkede 

hold er benævnt 10.-19. HS. 

Benævnelserne er gældende fra 01.08.2011

Definition på et åbent hold

•  Et åbent hold er et hold der er kendeteg-

net ved at holdet skal tage imod spillere 

dels fra højere rangeret hold og dels fra 

nyindmeldte spillere, som menes at have 

kvalitet til at spille på det pågældende 

niveau.

Definition på et lukket hold

•  Et lukket hold er kendetegnet ved at hol-

det selv definerer hvem de ønsker med på 

holdet.

•  Et lukket hold kan aldrig ligge højere end 

Serie 4, medmindre det indgår en aftale 

om at blive et åbent hold eller at et i for-

vejen åbent hold afslår muligheden for at 

ligge højere end Serie 4.

•  Et lukket hold kan aldrig blive placeret 

højere end klubbens 1.hold.

Fb's administrationskontor 

baner og kampe – på græs eller kunstgræs

klublokaler og mødelokaler

Har du spørgsmål eller problemer du ikke kan 

finde svar på her eller på hjemmesiden kan, 

du kontakte administrationen på  

tlf. 38 74 00 19 eller 20 58 08 98  

(man - fre. kl. 12-16) eller pr. e-mail  

fb@frederiksberg-boldklub.dk

Alle seniorhold træner som udgangspunkt 2 

gange om ugen i 1½ time hver gang. Elitehold 

træner som udgangspunkt 3-4 gange om 

ugen. Lukkede hold kan dog ikke påberegne 

samme favorable træningstider som åbne 

hold, ligesom der heller ikke kan garanteres 

to gange ugentlig træning for lukkede hold. 

Alle kampe og træningstider kan ses på 

infoskærmen i entréen i klubhuset eller via en 

ugentlig update fra klubbens administration.

Klubben råder over et klublokale på 1 sal. 

Samt en forpagter af cafeen. Forpagteren kan 

servere dagens ret og andre gode ting for dig 

og dit hold. Så husk at bruge vores café på 

Jens Jessens vej. Hvis du ønsker at reservere 

klublokalet til hold- eller privatarrangementer 

kan det reserveres hos klubbens kasserer 

Jørgen Andersen på  

ja@frederiksberg-boldklub.dk



Frederiksberg Boldklub, 

i forkortelse ”FB”, 

blev stiftet i 1912. 

Klubben tæller i dag mere 

end 1100 medlemmer 

og er en af DKs største 

fodboldklubber. 

Læs mere om FB på 

frederiksberg-boldklub.dk

Jens Jessens Vej 24, 1 sal

2000 Frederiksberg

Tlf: 38 74 00 19

 20 58 08 98 

(hverdage 12-16)

frederiksberg-boldklub.dk


