Godt stævnemiljø (fra www.dbujylland.dk)

Fodboldkamp på børnenes præmisser med fokus på:
- Spillerudvikling
- Fair Play
- Holdninger til børnefodbold
Nej tak til fjernstyring af spillere
Til fodboldkampe ønske vi et stævnemiljø, hvor vi ikke hele tiden påtaler fejl, fjernstyrer
spillerne og råber løsninger. Helt uden tanke for den gevinst det er, at spillerne selv lære at
spille spillet og selv lære at løse dets mysterier.
Vi trænere og forældre har fundet løsningerne gennem vores årelange erfaringer, men det har
spillerne ikke ENDNU.
Det er en misforståelse, at den dygtige børnetræner (og forældre m.fl.) stimulerer til
spillerudvikling ved at råbe til børnene, hvad de skal gøre i kampen. Det er barnet, der spiller
fodbold og derfor træffer valgene.
Så ingen ”fjernstyring”, men gerne opmuntrer og coache spillerne i deres udvikling til at blive
selvstændige fodboldspillere. Korrektioner og flere spilløsninger sker i samarbejde med
spillerne.

Fair Play
Fair Play er en vigtig ingrediens i fodbold-kampe. Derfor opfordrer vi til:
- At holdene hilser på hinanden før kampen
- At holdene siger tak for kampen til hinanden efter kampen
- At alle udviser respekt for andre

Forældrenes vigtigste rolle
Det er sjovt at spille fodbold, når mor og far er medspillere. Vi anbefaler:
- Sæt fokus på spillet frem for resultater, holdet kan godt have spillet godt, selvom det tabte.
- Tænk på holdet frem for kun at fremhæve dit eget barn.
- Kom med positivt tilråb. Jubel ved scoring og gode spilfinesser, ellers skal du bare tie stille.
Hjælp andre forældre til at få sammen holdning.
- Glæde dig over at dit barn er med i et aktivt fællesskab med forældreopbakning.
De 10 forældre bud
1. Mød op til træning og kamp – dit barn sætter pris på det
2. Forhold dig i ro på sidelinjen – lad børnene spille
3. Ophold dig i god afstand til trænere og spillere
4. Respekter trænerens beslutninger – vær positiv og hjælpsom
5. Se på dommeren som en vejleder
6. Skab god stemning ved træning og kampe – byd fx. udeholdets forældre på kaffe
7. Spørg om kampen var spændende og sjov – ikke om resultatet
8. Sørg for rigtigt og fornuftigt udstyr – overdriv ikke
9. Bak op om holdets og klubbens arbejde – din indsats bliver værdsat, ikke mindst af dit barn
10.Husk på, at det er dit barn som spiller fodbold - ikke dig.

