Din roll som förälder
– dom 15 budorden
1.

Informera dig om er förenings mål med sin verksamhet. Detta kan ge svar på om du vill delta eller ej med ditt barn.

2.

Föräldraambition kan lätt bli en fallgrop för ungdomarna. Ett led i utbildningen som ishockeyspelare är att så tidigt som möjligt
klara sina åtaganden på egen hand (kommunikationen med ledarna, skötsel av sin utrustning, dagsplanering m.m.).

3.

Stötta ditt barn och ledarna i laget. Problem kan du bäst lösa genom att kommunicera med ledarna i laget utan att ungdomarna
finns med. Splittring mellan ledarna och föräldragruppen går alltid ut över ungdomarna.

4.

Låt ungdomarna (så långt som det är möjligt) uppleva sin ishockey på egen hand.

5.

Attityder och värderingar är viktiga. Ditt barn får naturligtvis lära sig respekt och rent spel, vikten av kamratskap och ett
idrottsriktigt leverne.

6.

Uppfostra dina barn så att de i sin idrottsmiljö själva vågar uttrycka och visa sina känslor. Besvikelser kan då hanteras på ett
godtagbart sätt.

7.

Älska ditt barn som det är. Utan krav på prestation, var positiv och lyssna på funderingar om spelet, kamraterna och ledarna. Barn
vill ha något att berätta när de kommer hem.

8.

Se till att ni i laget enas kring normer och regler som är viktiga för era barns utveckling som människor och ishockeyspelare.

9.

Stötta domarna i deras svåra och viktiga roll som matchledare.

10. Hetsa aldrig fram resultat i matcher. Var sak har sin tid! Utbildningen till ishockeyspelare är en lång process. Varje spelare är unik!
11. Variera ditt barns idrottande under hela ungdomsperioden. VARIATION ÄR BÄTTRE INLÄRNING!
12. Tänk på att ditt barn idrottar för att få uppleva: Gemenskap, Utveckla skicklighet, Spänning, Tävling/framgång/status, Fysisk form,
Utlopp för energi
13. Under träning lär man sig nya saker. Under match praktiserar spelarna kunskapen. ÖVERVÄRDERA ALDRIG MATCHENS BETYDELSE
UNDER UNGDOMSPERIODEN.
14. Informera dig om ledarnas principer när det gäller laguttagningar: När tas laget ut?, - Efter vilka principer?, - Riktlinjer vid
femmans indelning ?, - Spelarnas ambition, träningsdeltagande, vilja m.m. (Alla spelar lika innebär att: DOM SOM VILL MEST SPELAR MEST!)
15. Se till att ditt barn äter rätt och vilar i tillräcklig mängd. Stötta ditt barn i skolan och idrotten.
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