Om at være forælder i FIF Håndbold
Aktive forældre er afgørende for FIF
FIF Håndbold kunne ikke fungere, hvis det ikke var for de
mange frivillige kræfter og engagerede forældre, der hver
eneste dag bruger en stor del af deres fritid på at skabe
oplevelser for de mange børn og unge i FIF Håndbold.
Det gode forældreengagement er en kæmpe ressource og en
gave til håndboldsporten. Når børn og unge oplever
opbakning hjemmefra til deres håndbold, fremmer det
motivationen, giver tryghed og er med til at skabe
fundamentet for en livslang tilknytning til et godt og aktivt
foreningsliv.
Uden positive og aktive forældre er det svært at få en klub som FIF til at fungere.
Det gælder alt lige fra at køre til et stævne eller en udekamp, over at bage kage til
et fælles arrangement og til at sidde ved dommerbordet til en hjemmekamp. Aktive
forældre er meget vigtige for FIF. I er med til at sikre, at alle i og omkring FIF får en
positiv oplevelse med deres håndbold.
Vi tror på, at håndbold skal være sjovt for alle – også uden for banen. Derfor
accepteres mobning ikke i FIF. Vi vil gerne være den klub, som alle andre ser som
en god rollemodel for dansk håndbold. Fordi vi er dygtige – og fordi vi altid opfører
os ordentligt på og uden for banen. Det er vores forældre også en del af.

Se også: Mål og principper i FIF

Sådan kan du som forælder støtte dit barn i FIF
Først og fremmest skal du huske, at det er dit barn der spiller håndbold – og
ikke dig. Det vigtigste, du kan gøre som forælder, er at bakke op om dit barns
idræt og den glæde, man får ved at udvikle sig som menneske og håndboldspiller
sammen med andre i en dygtig klub. Sådan gør du det som forælder i FIF:

Trænerne og klubben
•Vores trænere bestemmer suverænt indhold i træningen, tildeling af spillepladser, spilletid og
holdfordeling. Bak op om beslutningerne og stol på at træneren gør sit bedste.
•Den hjælp/undervisning børnene har brug for, får de fra vores trænere.
•Er der noget, du som forælder er utilfreds med eller ikke forstår, skal du henvende dig til
afdelingslederen.
•Bak op om arbejdet i foreningen. Det bliver værdsat - også af dit barn.

Kampene
•Spørg til om kampen var god og sjov – ikke kun om resultatet og antallet af scoringer.
•Som forældre i FIF kommenterer vi ikke på dommeren, modstandernes spillere eller trænere.
•Kritik af dommeren er ikke acceptabelt.
•Vi hepper på vores hold, på alle spillerne og opfører os altid sportsligt. Sådan skal vi kendes
rundt i hallerne.
•Giv opmuntringer til ALLE børn under kampen – ikke kun dit eget barn – og også i modgang.
•Husk at man kan lære rigtig meget, når man tør prøve noget af og måske begå fejl…

Praktikken
•Sørg for at melde afbud i god tid hvis det er nødvendigt – men husk også at lære dit barn at
prioritere.
•Hjælp dit barn med fornuftigt fodtøj
•Hjælp dit barn med at pakke selv
•Mød op til den aftalte tid
•Sæt tid af til, at dit barn også kan nå i bad efter kamp og træning.
•Vi anbefaler, at man ikke er tilstede ved hver træning. Børnene elsker at kunne komme hjem og
have noget at fortælle.
•Lær børnene at spise fornuftigt før og ikke mindst efter træning.
•Skal der spilles mere end en kamp på en dag, så sørg for at dit barn har en god madpakke
med. I FIF spiser vi ikke junkfood og slik op til og imellem kampene.

