FORÆLDRE-KODEKS
Rundt omkring på danske boldbaner, indendørshaller og dets lige samles forældre til
sportsinteresserede børn hver weekend. De fleste støtter op om sønnens eller datterens sport i tykt og
tyndt på en støttende, men dog tilbageholdende måde. Imens ødelægger et fåtal oplevelsen for resten.
Vi taler om den andel, der ikke kan holde sig i skindet for at chikanere både dommere, modstandere og
spillere.
Det er et fælles ansvar, at vi har en ordentlig tone både på og uden for banen. Forældrenes deltagelse (i
barnets sport) er uhyre vigtig for at barnet kan trives i miljøet. Men husk at det er børnenes projekt og
ikke forældrenes.
Vi skal have barnets ambition i fokus frem for forældrenes.
Vi er en breddeklub og det er vi stolte af – Vi vil spilleren uanset om spillerens ambition er at blive
professionel fodboldspiller, eller bare gerne vil udvikle sig til at blive bedre og have det sjovt.

DBU´s 5 råd til forældre – ”HUSK RESPEKTEN – OGSÅ UDENFOR BANEN”

Egtved IF – Forældrekodeks:
•

Husk at børn og unge spiller for at have det sjovt og for at udvikle sig.

•

Barnets ambition frem for forældrenes.

•

Fokuser på at være forældre fremfor at coache.

•

Respekter spillernes, trænernes og dommernes arbejdsområde – Hold dig på afstand.

•

Ingen henvendelse til spillere og trænere under træning og kamp fra mødetidspunkt til man har forladt
omklædningsrummet efter endt aktivitet.

•

Respekter de planer trænerne og spillerne har lagt for både træning og kampe.

•

Lad trænerne alene kommunikere med spillerne og dommer.

•

Negative opråb af nogen art accepteres ikke.

•

Respekter dommerens kendelser – Også selvom man er uenig.

•

Ros, ros, ros. Børn har brug for anerkendelse for at udvikle sig.

•

HUSK at anerkende indsats, hensigt og godt spil ligeså vel som succes.

•

Opmuntre spillerne til at respektere deres omgivelser – Herunder klubbens udstyr.

•

Alle kritiske spørgsmål angående træning, kamp og holdudtagelse skal rettes til klubbens sportslige
ledelse og ikke til den enkelte træner.

•

Øl, spiritus og rygning hænger ikke sammen med børne- og ungdomsfodbold og vil ikke blive accepteret i
forbindelse med træning og kamp.

Jeg forstår, at hvis jeg ikke følger retningslinjerne, vil klubben kunne sanktionere på en eller
flere af følgende måder. Jeg kan:
•

Afkræves at undskylde over for mine medforældre, spillere, trænere, modstandere, dommere eller
klubofficials.

•

Indkaldes til møde med klubben omkring min opførsel.

•

Ekskluderes fra klubben.

