Forælder i IF Lyseng
Mor og far er uundværlige medspillere for børne- og ungdomsfodbolden. Det er nødvendigt, at børn får
opbakning hjemmefra, da det både fremmer motivationen, giver tryghed og er med til skabe et fundament
for en livslang tilknytning til et aktivt foreningsliv. Dertil giver det også noget at snakke om, hvis forældrene
viser interesse for barnets fodbold.
Men nogle gange kan det være nødvendigt at indvie jer forældre i et par enkelte spilleregler.
IF Lyseng har fire værdier, som vi forsøger at efterleve og lære børnene:
Sammenhold
Målrettethed
Mod
Glæde

Vi viser respekt, er pålidelige og vil alle samme vej – vi vinder og taber sammen
Vi er grundige, vedholdende og ambitiøse – derfor stiller vi høje krav til hinanden
Vi er ærlige, konsekvente og tør at sætte barren højt
Vi er positive, interesseret i vores omverden, udstråler overskud og tager et socialt ansvar

Ovenstående værdier er nogle, som vi håber, at du som forælder vil efterleve, da børnene blandt andet
spejler sig i de voksne, og det er derfor afgørende, at man tænker over, hvordan man agere i nærheden af
børn.
I børnefodbold skal man ikke fokusere på resultatet i kampene, men på den enkelte spillers udvikling og
præstationer. Børn har forskellige måder at opfatte udtrykket ’at vinde’ – en sejr alene er ikke drivkraften
for dem. Det er som regel ambitiøse forældre og trænere, der sætter fokus på resultaterne. Alle
fodboldspillere – både børn og voksne – vil gerne vinde. For et barn kan det at score et mål opleves som en
sejr, selv om holdet bagefter taber kampen. Et barn oplever det også som en sejr, hver gang det lykkes med
en dribling, en finte eller et skud på mål – og når det får ros. Derfor forventes følgende af forældrene:













Bidrager med god opførsel udenfor banen – både overfor modstanderens og egne spillere,
trænere, ledere, tilskuere og dommere
Tilråb er tilladte under kampene, men de skal være positive
Medvirker til, at der skabes et godt forhold spillere, trænere, ledere og forældre imellem
Være behjælpelig med transport til kampe og stævner, og give en hånd med når det er nødvendigt
Støtter deres barn i positiv retning – følger med i aktiviteterne og snakker med ham/hende om
kampe, træning og kammeratskab
Henvender sig til klubben, hvis der opstår problemer, således vi i fællesskab kan få disse ryddet af
vejen hurtigst muligt
Husk det er jeres børn, og ikke jer selv der spiller – vi har også hold for voksne
Selvom dit barn kan binde sine snørebånd og pakke sin sportstaske, har hun/han stadigvæk brug
for jer
Mød op til kampe og træning – såfremt dit barn ønsker det
Fra U10 og opefter går man i bad efter kamp, også når man har spillet på hjemmebane
Kom ikke med gode råd til spillerne under kamp – lad trænerne om det
Stå på modsatte side af trænerne under kampe. Hvis I står på samme side, skal det være uden for
trænernes zone





Accepter og bak op om de beslutninger som trænerne tager
Drøft aldrig holdninger om trænere med dit barn, medmindre de er positive
Husk at I også repræsenterer IF Lyseng udadtil

Foruden ovenstående punkter opfordres forældrene også til at fortælle egne børn, at det er træneren, som
bestemmer, og dennes instrukser skal efterleves, således at trænerne får mulighed for at bruge tiden og
energien på at lære børnene at spille fodbold.
Ønsker man som forældre at hjælpe træneren til træning eller kamp, skal man endelig byde ind, ligesom
man er mere end velkommen til at lave arrangementer for holdet eller for hele klubben.
Nedenfor er DBU’s 10 forældrebud, som vi i IF Lyseng også bakker op om:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Mød op til træning og kamp – dit barn sætter pris på det
Forhold til dig i ro på sidelinjen – lad børnene spille
Ophold dig langs den ene sidelinje – og i god afstand til trænere og spillere
Respekter trænerens beslutninger – vær positiv og støttende
Respekter dommerens beslutninger – se på dommeren som en vejleder
Skab god stemning ved kampene – byd fx udeholdets forældre på kaffe
Spørg om kampen var spændende og sjov – ikke om resultatet
Sørg for rigtigt og fornuftigt udstyr – overdriv ikke
Bak op om holdets og klubbens arbejde – din indsats bliver værdsat, ikke mindst af dit barn
Husk på, at det er dit barn der spiller fodbold – ikke dig!

Udover punkterne nævnt her forventes det også, at der hjælpes til i klubben, når der bedes om hjælp.
Dette kunne for eksempel være i forbindelse med salg af juletræer, store pokalkampe, fodboldskole,
indsamlinger, OK arrangementer mv. Denne hjælp ønsker vi, også selvom det ikke direkte har med ens barn
at gøre, da det vil give et bedre helhedsindtryk og løfte IF Lyseng som klub.

