
De 10 forældreråd i Hjerm FIF Fodbold 

1. Fodbold skal være sjovt for alle - både på og udenfor 
banen 
 

2. Mød gerne op til træning og kamp - hvis dit barn 
ønsker det 
 

3. Giv opmuntringer til ALLE børn under kampen - ikke 
kun dit eget 
 

4. Bak op om arbejdet i foreningen - det bliver værdsat, 
også af dit barn 
 

5. Dommeren er en vejleder, der skal hjælpe børnene - 
kritiser ikke dommerens afgørelser 
 

6. Fodbold er en holdsport - holdkammeraterne er ikke 
ligeglade med, om dit barn kommer eller bliver væk 
 

7. Respekter trænernes beslutninger - vær derfor positiv 
og støttende 
 

8. Giv opmuntringer i medgang og modgang - giv ikke 
kritik 
 

9. Spørg om kampen var god og sjov - ikke kun om 
resultater og antal scoringer 
 

10. Det er dit barn der spiller fodbold - IKKE dig 

 

Fodbold - Hjerm FIF 

Forældreinformation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velkommen til en ny fodboldsæson 

Velkommen til dit barn og til dig som forælder 
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Fodbold i Hjerm FIF  

 

Fodboldudvalget vil gerne med denne folder informere jer forældre 

om, hvad vi forventer af jer, da vi og trænerne ikke kan løfte alle 

opgaverne alene. Kun med jeres opbakning kan vi skabe de optimale 

rammer for jeres barns deltagelse i træning og kampe. 

 

Vi forventer, at du bidrager ved at: 

• Køre til kampe 
 

• Vaske spillertøj efter kampe 
 

• Medbringe frugt eller anden form for energi til kampe 
 

• Være eller sørge for dommer ved hjemmekampe (til og med 
8-mands), hvor der altid er mulighed for at træne dette til 
børnenes træningsdage ved at kontakte træneren 
 

• Bakke op omkring holdet ved at overvære holdets kampe 
og/eller træning, samt bidrager til evt. hjemme-
arrangementer, så som stævner, afslutninger eller lign. 
 

• Sørge for at dit barn møder op til træningen, omklædt og til 
tiden 
 

• Sørge for at melde afbud til træneren, hvis dit barn ikke kan 
komme til træning eller kamp 
 

• Henvende dig til træneren eller fodboldudvalget, såfremt du 
har spørgsmål, gerne vil drøfte en hændelse eller andet 

 Du kan forvente, at træneren: 

• Sørger for at lave en oversigt over kampene, hvoraf det 

fremgår, hvem der skal køre, evt. hvem der medbringer 

forfriskninger, og hvem der er/sørger for dommer 

 

• Står for træningen af dit barn, og gør dette ud fra, hvad der 

er fair play – og stiller hold efter evner og muligheder, f.eks. 

også niveauinddeling ved flere hold 

 

• Kommer for at træne spillerne, og derfor ikke forventer at 

skulle opdrage på børnene 

 

• Sender besked med hjem, når der er afslutninger, 

turneringer eller lignende 

 

• I enkelte tilfælde beder om din hjælp 

 

Du kan forvente, at fodboldudvalget: 

• Sørger for baner, træningstider og trænere 

 

• Sørger for at tilmelde holdet til kampene 

 

• Planlægger afslutninger og hjælper ved diverse 

arrangementer som afholdes af Hjerm FIF, f.eks. byfesten, 

Hjerm FIF’s afslutning og lignende 

 

• Ønsker og tilstræber at tilbyde en klub, hvor det er sjovt at 

være med, og hvor der er plads til alle. 
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