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Vi vil være en rollemodel
FIF Håndbold er med sin historie og sine værdier en kulturbærer i dansk håndbold og idræt. Den
historie og den arv forpligter os til at gøre os umage i alt, hvad vi foretager os på og uden for
banen. Vi skal stræbe efter at nå de bedste oplevelser på alle niveauer. Både på vores allerbedste
elitehold - og på et hold af 6-årige nybegyndere.
FIF vil være den klub, andre ser på som en rollemodel for dansk håndbold. Fordi vi er dygtige
håndboldspillere. Og fordi vi både på og uden for banen altid opfører os som FIF’ere.
Ofte er der flere øjne på os i FIF, end på så mange andre. Derfor skal vi altid opføre os bare lidt
bedre og gå forrest – både på og udenfor banen.
Man skal altid kunne se, at her kommer et hold fra FIF. Ikke blot fordi vi har hvide trøjer og blå
bukser. Men fordi vores opførsel, attitude og spil er præget af en positiv tilgang til andre
mennesker og en offensiv tilgang til at udvikle hold og spillere.
Det skal være med stolthed, at spillere og ledere bærer FIF logoet på deres spilletøj. Den historie
og kultur, som ligger i det logo, forpligter. Forpligter til at gøre sig umage, til at kæmpe for sit hold
og sin klub, og til at gøre det lille ekstra for sin hold- eller klubkammerat.
Når man er FIF’er, er der ingen der er hævet over klubben. Vi er derfor også en klub, hvor der ikke
er en modsætning mellem bredde og elite. Og vi tror på, at skal man for alvor være elitær og skabe
endnu flere store FIF-talenter, kommer det kun i et miljø, hvor der er plads til alle, og hvor alle får
mulighed for at udfolde sig.
Trænere og ledere i FIF gør derfor meget ud af, hvad det vil sige at spille og træne som en del af
et hold. Det handler om fairplay, om at være gode holdkammerater, men også om, at vi ikke alle
har de samme forudsætninger for at lære – uden at det i øvrigt gør nogen til mindre værd som
mennesker end andre.
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Vores værdier – og det der betyder noget
Vores værdier trækker tråde tilbage til opstarten af håndbold i Danmark. Vi værner om individet,
om vores spilleres og træneres udvikling – på og uden for banen. Men mest af alt værner vi om
klubånden, om holdånden og en stålsat tro på, at ingen er større end klubben.
Vi ønsker at være et forbillede for andre klubber i forhold til vores spillestil, adfærd og spilleglæde.
Vi påtager os et socialt ansvar, og bruger vores ressourcer til at hjælpe dem, der har behov for
ekstraordinær opmærksomhed, støtte eller opbakning.
I FIF Håndbold siger vi Nej til mobning. FIF Håndbold har derfor været en af pilotklubberne i
Antibulli, som er Mary Fonden og MH24 - Foreningen Mikkel Mod Mobnings fælles projekt om at
forebygge mobning i dansk børnehåndbold.
Formålet med Antibulli er at fremme følelsen af sammenhold og bekæmpe mobning blandt 6-12årige håndboldspillere gennem bl.a. viden, træningsøvelser og aktiviteter, der involverer både
trænere, forældre og spillere. Vi er stolte af at være en del af Antibulli, og vi vil fortsætte arbejdet
mod mobning, så alle spillere i FIF får en god oplevelse med deres idrætsliv.
Når man spiller håndbold i FIF, får man de oplevelser sammen med andre mennesker, skolen og
andre institutioner ikke kan tilbyde i en travl hverdag for de fleste børn og familier.

Fire målsætninger
På vores ungdomshold arbejder vi på alle niveauer med fire målsætninger i vores arbejde:
1. Skabe glæde
a. Det skal være sjovt at spille håndbold
b. Fælles oplevelser er en naturlig del af at gå til håndbold – uanset niveau
c. Man skal turde lave fejl og prøve nyt
d. Vi vil lære alle at have en positiv indstilling til situationen og medspillerne
2. Efterleve værdier
a. Vi stræber efter, at alle skal spille, når de er udtaget til kamp.
b. Vores værdier skal kunne ses i vores kommunikation med spillere, forældre,
dommere.
c. Alle omkring FIF’s hold har fokus på den rigtige opførsel i alt hvad man gør til
træning, i hallen, til kamp og stævner
d. Vores spillere skal lære, at man er et hold og en del af en klub, og at man holder
sammen, lige meget hvordan det går!
3. Udvikle spillere og hold
a. Spillemæssigt vil vi udvikle både individuelle og kollektive færdigheder. I de mindre
årgange skal fokus primært være på at udvikle individuelle færdigheder.
b. Vi træner og udvikler spillere Mentalt, Taktisk, Fysisk/Motorisk, Teknisk.
c. Vi vil skabe et godt træningsmiljø, hvor man gør sig umage, er koncentreret og klar
til at blive bedre i alle situationer.
d. Vi vil skabe et socialt miljø på tværs af hold og årgang
e. Vi træner og udvikler efter et 25-50-25 princip. Vi tilstræber at alle træner både op
og ned i niveau og bliver udfordret til alle træninger.
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f.

Vi udvikler individer – uanset niveau. Det er en målsætning, at vores bedste og
afdelingsansvarlige trænere har fokus på alle spillere til træning.
g. Vi ønsker spillere, der kommer for at træne – ikke for at blive trænet.
4. Opnå resultater
a. Vi vil gerne vinde, og vi spiller for at vinde
b. Spillere og trænere giver sig fuldt ud for sit hold og sin klub
c. Man skal lære at gøre sig umage
d. Vi vil have hold med vilje og fight - udstråling og gejst
De fire målsætninger står ikke i modsætning til hinanden. Opgaven er at balancere dem i
hverdagen. Og efterhånden som spillerne bliver ældre, kan der skrues op for målsætningen om at
skabe resultater, mens det skal fylde mindre i de små årgange.
Vi ønsker at udvikle hold og spillere – også hvis det nogle gange ikke giver kortsigtede resultater i
de små rækker.
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U6:
Teknisk/Taktisk træning:

Boldbehandling
Kaste og gribe
Skyde
Lære at løbe/gå fremad med bolden fx 2 og 2

Fysisk træning:

Balance og koordination gennem leg
Motorisk træning (Mats Mejdevi)

Mentale aspekter:

Glæde, trivsel og inklusion

Trænerrollen:

Skabe glæde og tryghed. Opmuntre og motivere

Trænings- og læringsmiljø:

Høj aktivitet (røde kinder)

Få inspiration på dhf.dk eller på apps: DHF træningsplanner eller på Trænerguiden DGI
U6 spillere har næppe ret mange erfaringer med foreningsidrætten. Du er sandsynligvis den første
træner for mange af børnene.
Din primære opgave er, at skabe glæde og tryghed og give børnene gode og positive oplevelser
med bold, leg og bevægelse.
Husk at opmuntre og motivere. Alle børn elsker opmærksomhed – så husk dem alle og vær
nærværende og venlig, som du plejer.
Børnene er i denne alder primært fokuserede på dem selv og egne behov. Du må forvente, at de
vil have svært ved at samarbejde.
Børnenes forældre møder måske for første gang foreningsidrætten i rollen som forældre. Brug
derfor tid på dem og involvere dem, så de også får en positiv oplevelse af FIF Håndbold. Vi har en
forventning til forældrene om at de bakker op om hele holdet/alle børn og støtter op om trænernes
dispositioner.
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U8:
Teknisk/Taktisk træning:

Boldbehandling
Kaste og gribe - Afleveringsteknik – fokus: Høj arm
Spille sammen
Skyde
Finter
Lære at løbe fremad med bolden fx 2 og 2

Fysisk træning:

Balance og koordination gennem leg
Motorisk træning (Mats Mejdevi)

Mentale aspekter:

Glæde, trivsel og inklusion

Trænerrollen:

Skabe glæde og tryghed.
Opmuntre og motivere.
Have opmærksomhed på alle børn.

Trænings- og læringsmiljø:

Høj aktivitet (røde kinder) og 1 bold mellem hænderne
hele tiden

Få inspiration på dhf.dk eller på apps: DHF træningsplanner eller på Trænerguiden DGI
U-8 spillere har ofte kun få erfaringer med foreningsidrætten. Du kan være den første træner for
nogle af børnene.
Din primære opgave er, at skabe glæde og tryghed og give børnene gode og positive oplevelser
med bold, leg og bevægelse. Husk at opmuntre og motivere.
Børnene i denne alder begynder nu at interessere sig for andre. Opmuntrer dem til at hjælpe
hinanden og tage hensyn til andre. Børnenes forældre møder måske for første gang
foreningsidrætten i rollen som forældre. Informere og involvere dem, så de også får en positiv
oplevelse med FIF Håndbold. Vi har en forventning til forældrene om at de bakker op om hele
holdet/alle børn og støtter op om trænernes dispositioner.
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U10
Dette er den motoriske guldalder, hvor indlæring af ny teknik er ideel.
Teknisk/Taktisk træning:

Boldbehandling
Basisteknik - drible
Afleveringsteknik – fokus: Høj arm – mange gentagelser
Skyde
Finter (dueller: mand mod mand)
Spille sammen – placere sig – presspil - indløb
Vurderingsspil – træffe valg 2 mod 1
Forsvare et område (hvordan tackle/parade/bevægelse)
Samarbejde i forsvaret
Contra – løb og aflevere i fart 2 og 2 – fødderne fremad
Bestræbe os på specifik målmandstræning
Udkast fra målmand, hurtig igangsætning af spil

Fysisk træning:

Balance, koordination og styrketræning gennem leg
Styrketræning = egen kropsvægt
Motorisk træning (Mats Mejdevi)

Mentale aspekter:

Glæde, trivsel og inklusion
Fællesskab
Kompetencer
Begyndende forståelse for holdspillet/rollefordeling

Trænerrollen:

Skabe glæde og tryghed. Være tydelig og troværdig
i kommunikationen, give positiv og konstruktiv feedback

Trænings- og læringsmiljø:

Høj aktivitet – differentierede udfordringer ift. Niveau. Høj
aktivitet (røde kinder) og 1 bold mellem hænderne hele
tiden

Kredsløbstræning af børn før puberteten
Anaerob træning (Høj intensitet – intervaltræning) viser en stor kapacitetsforøgelse hos
præpubertetsbørn – en øgning som holder efterfølgende.
Aerob træning har ikke umiddelbart en effekt på den maksimale iltoptagelse – men træning af
løbeteknik – er en god sidegevinst og øger også i en grad deres koncentrationsevne.
*************************************************************************************************************
Børn og styrketræning
Børn i alderen 8-10 år bliver 14 til 30 % stærkere af styrketræning viser 28 studier.
Hvorfor skal børn styrketræne? – Motorisk/koordination (evner til at styre og stabilisere kroppen) –
og det er samtidig skadesforebyggende.
Hvordan skal børn styrketræne? 12-15 gentagelser pr. sæt – 3 gange pr. øvelse – 2 gange om
ugen, giver et godt resultat.
***************************************************************************************************************
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U-10 spillere lægger stor vægt på fællesskabet og samværet med kammeraterne.
Du skal sikre, at alle børn føler sig trygge og som en del af holdet/gruppen og at nye spillere
integreres.
Du skal være tydelig og troværdig i din kommunikation. Børn på dette alderstrin er meget
nysgerrige og lærevillige.
Du skal præsentere dem for nye færdigheder og ny viden og stimulere deres læring gennem
positiv/konstruktiv feedback. For U-10 spillerne vil konkurrencer være sjove og spændende.
Du skal sikre, at alle spillere opnår erfaringer med at vinde og at tabe. Det er dit ansvar, at alle
børn får gode oplevelser med at deltage i kampe og lærer værdier som fair play, respekt og
engagement.
Du skal informere og involvere forældrene, så de bliver vigtige støttepersoner omkring holdet. Vi
har en forventning til forældrene om at de bakker op om hele holdet/alle børn og støtter op om
trænernes dispositioner.
Få inspiration på dhf.dk eller på apps: DHF træningsplanner eller på Trænerguiden DGI
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U12:
Teknisk/Taktisk træning:

Boldbehandling
Basisteknik - drible
Afleveringsteknik – fokus: Høj arm – mod mål
Skyde
Finter (dueller: mand mod mand) med/uden bold
Screening
Spille sammen – placere sig – pres-/krydsspil - indløb
Vurderingsspil – træffe valg 2 mod 1 og 3 mod 2
Forsvar (skråtstillet-stå i skuddet-rotere-tackle-parade
bolderobre-benarbejde)
Samarbejde og placering i forsvaret
Contra – løb og aflevere i fart 2 og 2/3 og 3 – fødderne
fremad - pres fra forsvarsspillere
Bestræbe os på specifik målmandstræning
Udkast fra målmand – hurtig igangsætning af spil

Fysisk træning:

Balance og koordination gennem leg
Styrketræning (kropstamme= mave/ryg)
Motorisk træning på måtte (Mats Mejdevi)
Begyndende eksplosionstræning

Mentale aspekter:

Glæde, trivsel og inklusion
Fællesskab/medansvar/kompetencer – bygge videre på
forståelsen for holdspillet og rollefordeling

Trænerrollen:

Skabe glæde og tryghed. Være tydelig og troværdig
i kommunikationen, involvere (snak håndbold med
spillerne), give positiv og konstruktiv feedback

Trænings- og læringsmiljø:

Høj aktivitet – differentierede udfordringer, initiativ og
udfoldelse

Du skal fortsat sikre, at alle børn føler sig trygge og som en del af fællesskabet.
Du skal være tydelig og troværdig i din kommunikation, men også være i stand til at involvere
spillerne i beslutninger om holdets træning og aktiviteter. Børnene skal kunne udfolde sig og have
mulighed for at tage initiativ. Børn på dette alderstrin har gode forudsætninger for at lære.
Du skal præsentere dem for nye færdigheder og ny viden og stimulere deres læring gennem
positiv/konstruktiv feedback.
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U-12 spillerne vil i stigende grad have fokus på præstationerne. Spillere, som oplever negative
reaktioner på præstationer, kan hurtigt føle angst/frygt. Det er derfor vigtigt at huske, at kampene
ikke kun skal evalueres på resultatet.
Du skal informere og involvere forældrene, så de bliver vigtige støttepersoner omkring holdet. Vi
har en forventning til forældrene om at de bakker op om hele holdet/alle børn og støtter op om
trænernes dispositioner. Få inspiration på dhf.dk eller på apps: DHF træningsplanner eller på
Trænerguiden DGI
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U14:
Teknisk/Taktisk træning:

Basisteknik – Boldbehandling (kaste-gribe) hver træning.
Positionsspecifik teknik / Individuel teknik
Kryds- og presspil =>
– vurdere skud/brud/indspil/viderespil
Contra
Forsvar – basis (skråtstillet-stå i skuddet-rotere
tackle-rundt om screening-parade-bolderobreaggressiv-luk ned-læse spillet-dække offensivt)
Vore målmænd kan afgøre kampene – brug derfor ekstra
tid og opmærksomhed på dem – og fortæl de øvrige
spillere, hvorfor.

Fysisk træning:

Styrketræning (kropsstamme/egen vægt) –
grundbevægelser teknik med stang uden vægte
- Indlæring af kompleks/frivend/benbøj/bænk
Aerob løbetræning – vejrtrækning + løbeteknik
Motorisk træning (Mats Mejdevi)
Eksplosionstræning

Mental træning:

Glæde, trivsel og inklusion
Fællesskab/Kompetencer/Medansvar – bygge videre på
forståelsen for holdspillet og rollefordeling
Indre dialog – Opmærksomhed & Tankemønstre
Mental styrke - Visualisere

Trænerrollen:

Snak håndbold med spillerne – brug video
Kost/væske/søvn = at restituere
Skabe trivsel.
Være kompetent og engageret
Vise interesse og empati
Involvere
Give positiv feedback og konstruktiv kritik

Trænings- og læringsmiljø:

Høj kvalitet i træningen (høj intensitet)
Øget træningsmængde
Differentierede udfordringer
Involvering og medansvar
Alle spillere en del af holdet og skal motiveres til
fastholdelse (også skadede spillere)

Via nedennævnte link kan du se videoklip med øvelser, der passer til U14:
http://www.dhf.dk/Foreninger/Træning/at-boernetraening/TræningU-14
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http://www.dhf.dk/Foreninger/Træning/AT13-18år
Få yderligere inspiration på apps: DHF træningsplanner eller på Trænerguiden DGI
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U16:
Teknisk/Taktisk træning:

Individuel og pladsspecifik træning
– både teknisk og taktisk – forsvar og angreb
Vurderingsspil – skud/brud/indspil/viderespil
Contra og returløb + hurtig midte
Samarbejde i forskellige forsvarsformationer – fokus på
spilstop.
Kryds-, pres-, screenings- og overgangsspil (åbninger)
Afleveringsteknik (fod mod mål - kig mod mål – fart i
afleveringerne - aflevere i luften – vurdere hvornår aflevere
(hurtigt/holde på bolden)

Fysisk træning:

Styrketræning med vægte – individuel vurdering
Aerob og anaerob løbetræning – interval
Mats Mejdevi-øvelser på måtte
Øvelser for kropsstamme
Eksplosionstræning

Mental træning:

Glæde og trivsel –inklusion og kommunikation
Teambuilding – roller – personlig samtale (coaching)
Kompetencer
Medansvar / Målsætning– Mål og delmål (individuel/hold)
”Det hele menneske”
Før – Under og Efter træning
Motivation og evaluering
Mental styrke – Tro på dig selv

Trænerrollen:

Skabe trivsel
Vejlede/coache
Inklusion og kommunikation
Planlægge
Skabe relationer / netværk
Stille krav
Være fleksibel
Give positiv feedback og konstruktiv kritik
Snak håndbold med spillerne – bruge video

Trænings- og læringsmiljø:

Talentudviklingsmiljø med fokus på kompetencer
Ansvar og proces
Høj kvalitet i træningen (høj intensitet)
Differentierede udfordringer gennem forskellig matchning

http://www.dhf.dk/Foreninger/Træning/AT13-18år
Få yderligere inspiration på apps: DHF træningsplanner eller på Trænerguiden DGI
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U18:
Teknisk/Taktisk træning:

Individuel og pladsspecifik træning
– både teknisk og taktisk – forsvar og angreb
Vurderingsspil – skud/brud/indspil/viderespil
Contra og returløb + hurtig midte
Samarbejde i forskellige forsvarsformationer – fokus på
spilstop.
Kryds-, pres-, screenings- og overgangsspil (åbninger)
Afleveringsteknik (fod mod mål - kig mod mål – fart i
afleveringerne - aflevere i luften – vurdere hvornår aflevere
(hurtigt/holde på bolden)
Kollektiv taktisk forståelse

Fysisk træning:

Styrketræning med vægte – individuel vurdering
Aerob og anaerob løbetræning – interval
Mats Mejdevi-øvelser på måtte
Øvelser for kropsstamme
Eksplosionstræning

Mental træning:

Glæde og trivsel – Træne / Ej blive trænet
Teambuilding – roller – personlig samtale (coaching)
Kompetencer
Inklusion og kommunikation
Medansvar / Målsætning– Mål og delmål (individuel/hold)
Planlægning af uge – det hele menneske
Før – Under og Efter træning – motivation og evaluering
Rutiner og strategier i relation til kampsituationen
(afspænding)
Mental styrke – Ubegrænset kraft

Trænerrollen:

Skabe trivsel
Vejlede/coache
Planlægge
Skabe relationer / netværk
Stille krav
Være fleksibel
Give positiv feedback og konstruktiv kritik
Snak håndbold med spillerne – bruge video
Inklusion og kommunikation

Trænings- og læringsmiljø:

Talentudviklingsmiljø med fokus på kompetencer
Ansvar og proces
Høj kvalitet i træningen (høj intensitet)
Differentierede udfordringer gennem forskellig matchning

http://www.dhf.dk/Foreninger/Træning/AT13-18år
Få yderligere inspiration på apps: DHF træningsplanner eller på Trænerguiden DGI
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Lidt FIF DNA til inspiration
Vi kommer aldrig til at spille koncepthåndbold i FIF. Vores dygtige og kompetente trænere tager
altid udgangspunkt i at udvikle hold og individer, der hvor de er.
Historisk har FIF Håndbold været inspirerede af den jugoslaviske håndboldskole. Vi ønsker at
udvikle spillere, der er bevægelige, teknisk dygtige og som er i stand til at tænke selv og træffe
kreative, modige og effektive løsninger under pres.
Forsvarsmæssigt har holdene i FIF Håndbold ofte forsøgt at arbejde med offensive og
bolderobrende forsvarsvarianter som f.eks. 3-2-1 forsvaret. Den type forsvar anser vi som
udviklende for de enkelte spillere, der skal tænke selv i situationerne og agere individuelt og
arbejde med forsvarsteknikken.
Efter jugoslavisk forbillede skulle begrebet Undergang efter sigende være opfundet i Hal 1 på Jens
Jessens Vej. Angrebsmæssigt har FIF holdene ofte arbejdet denne bevægelse. Undergang kan
godt trænes også i de mindre årgange, fordi spillerne skal tilstræbe afleveringer i fart i den ene
retning og bevægelse i den anden.

Potentiale og offensivt mindset
En FIF-træner er god til at se potentialet i en spiller – og ikke bare den nuværende præstation. Vi
skal som trænere tænke i potentiale før performance. Tænk på:
-

-

Er spilleren tidligt eller sent udviklet?? Det vi spotter er ofte fysisk overlegenhed grundet
tidlig udvikling. En tommelfingerregel er, at der kan være plus/minus tre års forskel i børns
udvikling i spændet fra januar til december. 14 årige = 11-17 årig i relativ alder
Se på træningshistorik. Jo bedre en atlet er uden at have en god træningshistorik, jo større
potentiale er der.
Fang de sultne
Husk at udvikling af mennesker handler om nysgerrighed.

Defensivt mindset – fem symptomer
1.
2.
3.
4.

Undgår udfordringer
Forsvarer sig mod feedback
Taber let motivationen
Hader at tabe – og er manisk
bange for det (spiller mere for at
undgå at tabe, end du spiller for
at vinde)
5. Ser sig selv som målet

Offensivt mindset – fem symptomer
1. Opsøger udfordringer (for at blive god skal du
turde være dårlig)
2. Elsker kritisk feedback (Modet til at stille krav til
de bedste)
3. Er selvmotiverende (Jo før i dit liv, du begynder
at mentaltræne, jo bedre)
4. Hader at tabe – men er ikke bange for det (den
der ikke tør tabe, aldrig vinder. Spille frit)
5. Ser sig selv som midlet til målet (mød
modgang, der lærer dig den allervigtigste
lektion: At arbejde hårdt og rigtigt).

16

Forældrepolitik 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.
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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.
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