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Vision 
 

Klubliv 
 
At HG Fodbold fortsat fastholder medlemstallet hvert år. 
At HG Fodbold for skabt en stærk profil ift. udviklingsspillere, bredde og sundhedsfremme. 
At HG Fodbold skaber muligheden for, at der kan spilles fodbold året rundt. 
 

Børn 
 
At lave en klub med sammenhængende værdier fra 3-9 år 

 

Damer 
 
At HG Fodbold bliver den førende klub på Midt- og Sydsjælland. HG Fodbold skal være klubben, hvor spillere tager hen, 
hvis man ønsker at udvikle og udfordre sig selv på allerhøjeste niveau. 
 
 

Herrer 
 
At HG Fodbold fastholder at være den næststærkeste klub i området. 
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Hensigt & Formål 
 

Hensigt 

§1.   
At alle i HG Fodbold - fra yngste til ældste - spillere, ledere, venner og forældre arbejder mod de samme mål. 
 

§2.  
Målsætningen skal godkendes af generalforsamlingen. Herefter er bestyrelsen ansvarlig for at målsætningen 
efterleves. 
 

§3.  
Målsætningen er en hensigtserklæring som alle i HG Fodbold forpligter sig til at opfylde. 
 

Formål 

§4.  
Hovedafdelingens formål lyder: 
Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (HG). Dens formål er gennem alsidig idræt at give foreningens 
medlemmer lejlighed til at anvende deres fritid på en sund og udviklende måde. 
 
Hertil føjer HG Fodbold følgende:  
HG Fodbold er en mangfoldig fodboldklub, hvor der både er plads til elite og bredde. Klubbens formål er at udbrede 
kendskabet til, og interessen for at spille fodbold på en måde, hvor alle bliver udfordret efter eget ønske, og føler sig 
velkommen. Klubben prioriterer, sammenhold, legen og boldglæden højt, samt at klubbens bedste hold skal bestå af 
spillere med en seriøs indstilling til træning og kamp. Det forventes naturligvis, at alle medlemmer betaler 
kontingent for at kunne deltage i den ugentlige træning og kampe samt træningslejre eller turneringskampe.  
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Klubliv 
 

§5.  
HG Fodbold tegnes udadtil af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem. Der er ingen, der må forpligte 
HG fodbold i forhold til sponsorer, ansøgninger eller i øvrigt uden bestyrelsens godkendelse. 
 

§6.  
HG Fodbold accepterer ikke brug af dopingmidler eller euforiserende stoffer. Misbrug, 
salg eller opfordring til misbrug, vil medføre advarsel, karantæne eller bortvisning fra klubben. 
HG Fodbold accepterer ikke matchfixing, jvf DBU’s retningslinier. 
 

§7.  
HG Fodbold følger de af DIF udstukne retningslinjer og anbefalinger med hensyn til bekæmpelse af pædofili. Det 
betyder, at alle i HG Fodbold skal afgive en erklæring, hvorefter de kan tjekkes i kriminalregistret for pædofile 
domme 1 gang årligt. 
HG Fodbold accepterer IKKE trænere, der har dom for eller forbindelse med pædofile kredse. 
 

§8.  
At klubben udarbejder retningslinjer for ansættelse af trænere på kontrakt til følgende hold:  
Herresenior, kvindesenior, U19-drenge, U 18 piger, U17-drenge, U 16 piger, U15-drenge, U14-drenge/piger, U13-
drenge, U12-drenge/piger og samt evt. 1 børne-/ungdomskonsulent. 
At det sportslige udvalg foranlediger afholdelse af trænertræf med det formål bl.a. at føre udviklingslinjen/den 
hvide tråd/den røde tråd ud i livet for alle årgange og hold og dermed sikre målsætningens gennemførelse, 
herunder en ordentlig og god træning af alle klubbens spillere. 
At trænere skal tilbydes mulighed for at deltage i opstartsmøder inden den kommende sæson planlægges. 
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At afdelingslederen/ den sportslige ansvarlige påsætter trænere/ledere i ungdomsafdelingen.  
Træner til næste sæson rekrutteres inden den igangværende sæsons ophør. 
At klubben til stadighed rekrutterer trænere/ledere, så klubben som minimum har 2 trænere/ledere til hvert hold 
og 1 årgangsansvarlig på hver U-årgang. 
At klubben er forpligtet til at byde nye spillere og forældre velkommen og orientere om klubbens målsætning, 
rammer osv.. Ligeledes skal nye trænere og ledere bydes velkommen af de respektive udvalg og orienteres om 
målsætning, rammer og have alle praktiske oplysninger vedr. HG Fodbold. 
 

§10.  

HG Fodbold skal søge at skabe et godt klubliv og styrke det sociale liv i klubben. Det er en opgave for alle i HG Fodbold, 
at komme med ideer og forslag til at udnytte og forbedre forholdene i forbindelse med klublivet. 

 

§11.  
At klubben bibeholder og udvider muligheder for at lege fodbold udenfor de traditionelle baner og regler ved at 
tilvejebringe materiale, som kan skabe sjove, spændende, udfordrende og udviklende træning. Herunder 
træningsredskaber til at forebygge skader. 
 

§12.  
At lukkede hold ikke kan accepteres i klubben af hensyn til trænere/lederes muligheder for at træne og sætte hold 
samt specielt hensynet til, at alle kommer til at spille på det niveau, træneren mener spilleren har evner til. 
Bestyrelsen kan dog, hvis særlige forhold gør sig gældende, beslutte at et hold må tilmelde sig som lukket hold; men 
da kun som det lavest rangerende hold. 
 

§13.  
At klubbens hold efter eget ønske deltager i træningslejre, turneringer og sommerture i ind- og udland. Deltagelse i 
dette skal på forhånd godkendes af bestyrelsen. Henvendelsen til afdelingsformanden  skal indeholde 
budgetoverslag for aktiviteten, evt. egenbetaling og ønske om tilskud fra Forældreforeningen. Endvidere skal 
henvendelse indeholde oplysninger om aktiviteter der foretages for at skaffe penge til aktiviteten. At klubben, efter 
ansøgning, yder tilskud til deltagelse i træningslejre, turneringer og sommerture. 
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§14.  
At klubbens dygtigste ungdomsspillere - hvis træner og ungdomsudvalg mener de vil få udbytte heraf og har 
mulighed for det - får lejlighed til at forsøge at kvalificere sig til DBU´s unionshold. 
Såfremt en spiller har evner til og ønske om at spille fodbold på et højere niveau end HG Fodbold kan tilbyde, vil 
klubben hjælpe denne spiller ved et evt. klubskifte. Omvendt vil klubben også byde tilbagevendte spillere 
"velkommen retur" såfremt et klubskifte ikke var sagen. 
At klubben giver tøj til de spillere, som er med efter 3. runde ved DBU træning. Spilleren kan søge om tøj en gang 
årligt. 
 

§15.  
At klubben har en vaskeordning, jvf. særligt "vaskeregulativ”, der fastsættes af bestyrelsen og fremgår af 
hjemmesiden. 

 

§16.  
Alle har et ansvar for at klublokaler og omklædningsrum holdes rene og ryddelige. 

 

§17.  
At der udsendes nyhedsbrev efter behov, nyhedsbrevet kan indeholder relevante nyheder, klubtilbud, 
årgangsindlæg m.m. Hjemmesiden skal opdateres og bruges af alle hold. 
Alle årgange skal benytte HG fodbolds hjemmeside (www.hgfodbold.dk) 

 

§18.  
Alle på 18 år og derover skal have lejlighed til at nyde øl i klubbens lokaler; men dette bør foregå på en sober og 
anstændig facon, der minder os om, at vi omgås børn og unge og befinder os i en seriøs sportsklub, hvortil alle trygt 
kan sende deres børn. 
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Aktiviteter 
 

§19.  
Vi skal forsøge at placere klubben på fodboldlandkortet via fodboldskoler, ungdomslandskampe o.l. 

 

§20.  
At klubben bestræber sig på at så mange som muligt af klubbens ungdomshold til og med U 16 drenge og piger 
deltager i indendørsstævnet på Ll. Næstved skole. Stævnet arrangereres af  Forældreforeningen 
 

§21.  
At klubben deltager i DBU´s – DBUSjælland’s pokalturneringer med et hold i hver årgang. 

 
 

Midler 
For at opnå de opstillede formål, hovedmål og delmål vil klubben tilstræbe, at HG Fodbold samarbejder/repræsenteres 

i Idrætscentrets bestyrelse for at opnå indflydelse på udnyttelse af midler og driften af Herlufsholm Idrætscenter. 
 

Nye tiltag 
 

§22.  
 

a) At klubben arbejder for at skabe en tøjkollektion i samarbejde med klubbens tøjsponsor  for at give alle klubbens 
hold et ens udseende. 
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Børn 
Afsnittet børn omhandler drenge og piger fra yngste medlem til og med 11. leveår (U11) 
 

§23.  
 

Vedr. udviklingslinjen af fodboldspillere og herunder formål og rammer samt forpligtigelse for trænere og ledere 
henvises til manualerne ”Den Hvide Tråde” for pige-kvindeafdelingen og ”Den Røde Tråd” for drenge-herreafdelingen. 
Manualerne fremgår af hjemmesiden. 

 

§24.  

HG Fodbold vil følge de af DBU Sjælland udstukne retningslinjer med hensyn til spilleformer i børnefodbold. 

1) U6-Mix (drenge og piger) spiller 3-mandsfodbold. 
2) U7-Mix (drenge og piger) spiller 3-mandsfodbold. 
3) U8-drenge spiller 5-mandsfodbold. 
4) U9-drenge og –piger spiller 5-mandsfodbold. 
5) U10-drenge og –piger spiller 5-mandsfodbold. 
6) U11-drenge og –piger spiller primært  8-mandsfodbold og sekundært 5-mandsfodbold. 
7) U12-drenge og –piger spiller primært  8-mandsfodbold og sekundært 5-mandsfodbold. 
8) Der trænes efter DBU´s Aldersrelateret træning bind 1 samt DBU´s Børnetræning. 
9) Der tilstræbes at U10-11, gradvist tilpasses/implementeres til reglen om at stille stærkeste 1. hold 
10) For alle 3-, 5- og 8-mandshold i børnefodbold gælder HAK-princippet. Dvs. at alle spillere skal spille mindst 

halvdelen af kampen, uden at blive ind-/udskiftet flere gange i kampen. 
11) Klubben kan afholde en intern 3-/5-mandsturnering efter behov 

 

§25.  

I alle årgange gælder det, at det kun er de spillere, der kommer til træning, der kommer til at spille kamp. 
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§26.  

”For tidlig oprykning og nedrykning” skal ALTID gå igennem klubbens afdelingsformænd eller sportsligt ansvarlige og 

normalt kun, hvis der er tale om spillerudvikling. Såfremt spilleren oprykkes før tid, skal det være til 1. holdet. 
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Damer 
Senior 

§27.  
At klubbens bedste kvindeseniorhold er repræsenteret i den bedste række ved udgangen af 2020 
At klubbens 1. hold etablerer sig i toppen af 1. division i sæson 2018/19. Det tilstræbes, at der bliver spillet 2. holds 
fodbold i DBU/SBU regi  med 1et 11. mands hold.  
At samtræning skal foretages mellem kvindesenior og U18-pigerne!? Skal væk og måske erstattes af Sjællandsserien 

Ungdom 

§28.  
At klubbens U18-hold er repræsenteret i den landsdækkende DM-række ved udgangen af 2020 Vi har intet U 18 
hold. U 16 øst? 
 

§29.  

At alle klubbens 1. hold fra U14 og opefter skal være repræsenteret i de bedste rækker ved udgangen af 2020 
At klubbens øvrige hold opnår den højst mulige rangering, hvor pigerne bliver udfordret tilstrækkelig ift. niveau. 

1) At alle kommer til at spille på et hold der svarer til deres evner, således at spilleren føler lyst til spillet og er i 
harmoni med sig selv, sine omgivelser og holdet. 

2) At klubbens bedste ungdomshold spiller i DBU Sjællands bedste rækker. Det tilstræbes at stille stærkeste hold som 
1. hold. 

3) U12 og U 13 spiller 8-mandsfodbold, U 14-U 18  spiller 11-mandsfodbold. 
For øvrige hold 

4) At alle spillere skal have spilletid der svarer til mindst en halvleg i hver kamp og at spilleren ikke jævnligt bliver 
rykket frem og tilbage på 2 hold. Spillerne skal føle sig trygge og forældrene skal kunne planlægge diverse ture. 

5) At klubben forventer, at trænerne taler sammen og samarbejder om at skabe de bedste rammer for den enkelte 
spillers fodboldmæssige udvikling. 

6) Det tilstræbes at alle hold i de enkelte afdelinger består af lige mange spillere. 
7) At HG Fodbold sætter særligt fokus på U14-U18 for at undgå stort frafald. 
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Herrer 
 
Senior 

§30.  
At klubbens bedste herreseniorhold stabiliserer sig i Sjællandsserien i 2019/20. 
At klubbens 2. seniorhold i serie 4 stabiliserer sig i halvårsturneringen 19.  I sæsonen 20 spilles der med i toppen af 
serie 3 
At klubbens øvrige seniorhold opnår resultater, som de selv har sat sig inden hver enkelt sæson påbegyndes. 
At U19-drenge i sæson 2019-20 spiller med i toppen af deres række. 
At samtræning skal foretages mellem herresenior 1, herresenior 2 og U19-drengene. 
 

Ungdom 

§31 
For ungdomsfodbold (U13-U17 drenge): 
 

1) At alle kommer til at spille på et hold der svarer til deres evner, således at spilleren føler lyst til spillet og er i 
harmoni med sig selv, sine omgivelser og holdet. 

2) At klubbens bedste ungdomshold spiller i DBU Sjællands bedste rækker. Det tilstræbes at stille stærkeste hold, som 
1. hold. 

3) U13 spiller 8-mandsfodbold og U14-U17 spiller 11-mandsfodbold. 
For øvrige hold 

4) At alle spillere skal have spilletid der svarer til mindst en halvleg i hver kamp og at spilleren ikke jævnligt bliver 
rykket frem og tilbage på 2 hold. Spillerne skal føle sig trygge og forældrene skal kunne planlægge diverse ture. 

5) At klubben forventer, at trænerne taler sammen og samarbejder om at skabe de bedste rammer for den enkelte 
spillers fodboldmæssige udvikling. 

6) Det tilstræbes at alle hold i de enkelte afdelinger består af lige mange spillere. 
7) At HG Fodbold sætter særligt fokus på U15-U19 for at undgå stort frafald. 


