FöräldraPolicy - Detta behöver du som förälder tänka på & hjälpa oss med:
๏ Alltför många vuxna låter sina känslor styra över förnuftet under tävlingsmoment &
matchspel. Inom Hönö IS har vi ambitionen att vara en förening som på flera plan i
realiteten står för fair-play. Hönö IS-publik & ledare skall inte gapa åt domare, motspelare
eller motståndarnas ledare & supporters. Om sådant sker är det närvarande ledares uppgift
att be de aktuella personerna att avlägsna sig omgående.
๏ Majoriteten av de vuxnas synpunkter handlar om att just deras barn borde...få mer speltid,
spela på annan position etc. Det är väldigt sällsynt att man anser att andras barn borde få
mer speltid. Fundera kring hur objektiva dina synpunkter är.
๏ Vuxna behöver i detta perspektiv ta hänsyn till flera parametrar bl a följande:
• Vad vill ditt barn & vad säger ditt barn till ledaren under tävlingsmoment/match?
• Hur mycket speltid får övriga barn? Olika positioner kan ha olika speltid beroende på
hur stor trupp man har under aktuell match.
• Räkna inte med rättvisa under enstaka tillfällen, men kräv det över en längre period. Låt
inte ögonblicksbilden styra din syn på hur det går till. Var med länge innan du uttalar dig
tvärsäkert eller dömer ut ledarnas agerande.
๏ ”Toppning” - Under ”Lekfasen” (5-9 år) samt ”Utvecklingsfasen” (10-12 år) skall ledarna i
matchspel sträva efter att alla barn får lika mycket speltid över tid. Det är också viktigt att
alla får spela med alla över tid. Allt detta går ej att uppnå under enskilda matcher eller
cuper, men väl över en säsong.
๏ Uppmuntra i både med och motgång – kritisera eller pressa inte. Spelarna kommer att
utvecklas med tiden, men behöver positivt stöd.
๏ I dialogen med barnen, fokusera på om de hade roligt under matchspelet. Fråga hur de
själva upplevde spelet. Resultatet kommer i andra hand ända upp i de tidiga tonåren. Det
viktiga är fortfarande att alla spelar, så mycket & länge som möjligt. Kan vi samtidigt smyga
in teknikövningar etc så utvecklar vi både glada och duktiga spelare.
๏ Belöna inte barnen för prestationer såsom t ex antal mål - Det riskerar att skapa en känsla
hos barnen att deras prestationer är viktigare än hur de är som människor. Vi skall bygga
upp barnens självkänsla. Då kommer de längre fram i livet att kunna njuta av sina
prestationer med mindre prestationsångest.
๏ Instruera inte barnen under matchspel, ledarna är ansvariga för hur coachningen bedrivs.
Sök kontakt med ledarna vid ett annat tillfälle för att diskutera metodiken. Vill du vara med
och påverka & utveckla metodiken, gå med som ledare. Om du har synpunkter på frågor
kring laget - Ta upp det med ledarna genom att be om ett samtal på annan tid än när laget
har träning eller match.
๏ Föreningens policy är att ledare aldrig skall vara ensam med ett barn i stängt utrymme. Om
skada eller annan händelse kräver det skall annan vuxen/förälder/åskådare tillkallas för att
medverka.
๏ Vid misstanke om att barn kränkts eller utnyttjats sexuellt - Anmäl till Polis (11414) eller
Sociala myndigheter. Du kan också kontakta någon av följande personer: Kansliet,
ordförande eller vice ordförande. Dessa har enligt föreningens policy uppgiften att
omedelbart inhämta information samt anmäla till adekvat myndighet.

