
 
 

 

MØD OP TIL 
TRÆNING OG 
KAMP – DIT BARN 
SÆTTER PRIS PÅ DET 

 
 

 

DE 10 FORÆLDREBUD 
 

 

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 kun langs den ene sidelinje – og i god afstand til trænere og spillere 

4.    Respekter trænerens beslutninger – vær positiv og støttende 

5.    Respekter dommemrnes beslutninger – se på dommmeren som en vejleder 

6.    Skab god stemning ved kampene – 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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bud nr. 1 

Mød op til træning og kamp – dit barn sætter pris på det! 

 

Hvad er Fairplay og hvordan skal jeg forstå dette – hvad betyder det for mig – og hvad kan jeg gøre – hvad forventer 

klubben af mig? Der kan stilles mange spørgsmål og der findes ikke en facitliste til begrebet Fairplay – men det er og 

bliver et vigtigt element i dansk fodbold – både på eliteplan, men specielt på ungdomsplan, hvor netop de 10 

forældrebud er et vigtigt element. 

 

I Brande IF er fodbold en kombination mellem klubben, medlemmerne og for ungdomsspillerne ikke mindst 

forældrene. Som forældre er man en vigtig del af barnets gøren og laden i klubben – man melder ikke kun sit barn ind – 

man melder også sig selv ind.  

 

Dit barn vil gerne at du viser dig, men ikke blander dig – ikke at du nødvendigvis har interesse for klubben eller spillet – 

men fordi du viser interesse for dit barn. Det handler ikke om at du være aktiv – bare det at du viser at du har set dit 

barn – at du efter træningen kan sige at det var nogle fede detaljer barnet eller kammaraten kunne. Vær aktiv positiv 

med dit barn – for dit barn ønsker det. 

 

Til kamp er det vigtigt at man som forældre også bakker op – det er selvfølgelig med kørsel og vask ifm. kampene – men 

også som tilskuere. Her har I en vigtig rolle – nemlig forældrerollen hvor I skal bakke jeres børn op – vær forældre og 

ikke træner. 

 

 

Er Brande IF aktive på Fairplay-fronten? Det må siges at Brande IF gennem alle årene har været ekstrem aktive og 

forgangsklub indenfor Fairplay – hvilket i 2006 var medvirkende til Klubben som den første breddeklub i historien blev 

hædret med en fornem titel. Sidenhen har Brande IF været repræsenteret i DBU Jyllands Fairplay-udvalg og er det 

forsat i dag – samtidig med at klubben har en repræsentant i DBU’s CSR-/Fairplay-udvalg. Så Fairplay betyder meget i 

Brande IF – og det skal derfor ud og leve blandt alle spillere og forældre. 
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FORHOLD DIG I 
RO PÅ SIDELINJEN
– LAD 
BØRNENE 
SPILLE 

 

 

DE 10 FORÆLDREBUD 
 

 

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 kun langs den ene sidelinje 

– og i god afstand til trænere og spillere 

4.    Respekter trænerens beslutninger – vær positiv og støttende 

5.    Respekter dommemrnes beslutninger 

– se på dommmeren som en vejleder 

6.    Skab god stemning ved kampene 

– 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!



Bud nr. 2 

Forhold dig i ro på sidelinjen – lad børnene spille 

 

Må man nu ikke råbe? 

Skal vi bare stå og kigge uden involvering? 

 

Nej – man må gerne råbe – men råb positivt. Det handler om at opmuntre – både dit eget barn, men også 

kammeraterne. Fokuserer på det positive – fokuserer på de ting, der lykkes i stedet for at finde alle de dårlige 

afleveringer, alle de bolde vi ikke nåede eller et mislykket offside eller returløb. 

Kort og godt – lad træneren tage sig af taktikken – husk at du som forældre er der for at se dit barn – for at 

opmuntre og få en god oplevelse. 

 

DBU lancerede for en del år siden de ti forældrebud på gule og røde kort. Baggrunden til disse var at 

forældreengagementet havde taget overhånd – flere stedet overtog man nærmest spillet – guidede spillerne som 

små robotter og tilbage stod en magtesløs ung træner og nogle forvirrede spillere. Derfor indførte man som i det 

almindelige fodboldspil gule og røde kort. 

 

Husk på at I skal skabe en positiv stemning til kampene – og tænk på at det er træneren, der har taktikken. Husk 

at det er børnene der spiller kampen inden på banen – og ikke os, der spiller den udenfor – gennem dem. 

 

Sammen skaber vi den gode stemning – sammen skaber vi Fairplay! 
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Ophold dig kun langs den 

ene sidelinje – og i god afstand 

til trænere og spillere

 
DE 10 FORÆLDREBUD 
 

 

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 kun langs den ene sidelinje 

– og i god afstand til trænere og spillere 

4.    Respekter trænerens beslutninger – vær positiv og 

støttende 

5.    Respekter dommemrnes beslutninger 

– se på dommmeren som en vejleder 

6.    Skab god stemning ved kampene 

– 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!



Bud nr. 3 

Ophold dig kun langs den ene sidelinje – og i god afstand til 

trænere og spillere 

 

 

Her må jeg erkende at jeg ikke er enig i den direkte tolkning af buddet. Men jeg mener dog at man skal have 

respekt for modstanderen og at vi kan stå på hver sin side af banen. Jeg har set eksempler på forældre, der bevidst 

stiller sig over på modstanderens side – blot med det ene formål at provokerer, tage fokus og selv at komme i 

centrum. Det er ikke i orden – så med den vinkel, så bliv på din egen side! 

 

Stil dig heller ikke nede bag målet og snak – eller kom med kommentar til modstanderens målmand – det er 

frustrerende – og igen har jeg set eksempler hvor det er gjort med fuldt overlæg. Det er ikke Fairplay! 

 

På et tidspunkt indførte man i dansk fodbold kaffe på sidelinjen – og i Brande blev det døbt ”Hold da helt 

kaffe…” Formålet var faktisk at forældrene skulle blande sig og drikke kaffe på sidelinjen – på kryds og tværs. 

Det kom aldrig til at virke 100% - men en god tanke lagde bagved. Derfor synes jeg ikke at man skal ”bænkes” 

automatisk på hver din side – men man må gerne tænke over at man måske er lidt gæst og vise modstanderne 

hensyn, når man står på ”deres” sidelinje. Giv plads til at træneren kan coache sine spillere op og ned af sidelinjen 

– giv linjedommeren (eller holdlederen) mulighed for at se stregen. Ganske enkel – vis hensyn. 
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RESPEKTER 
TRÆNERENS 
BESLUTNINGER 
– VÆR POSITIV OG
STØTTENDE 

 

DE 10 FORÆLDREBUD 
 

 

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 kun langs den ene sidelinje 

– og i god afstand til trænere og spillere 

4.    Respekter trænerens beslutninger – vær positiv og støttende 

5.    Respekter dommemrnes beslutninger 

– se på dommmeren som en vejleder 

6.    Skab god stemning ved kampene 

– 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!



Bud nr. 4 

Respekter trænerens beslutninger – vær positiv og støttende 

 

 

For at et fodboldhold kan fungerer, så kræver det en masse mennesker – laver man en hurtig beregning, så kræver 

det op mod 40 mand/kvinder for at en 11-mandskamp kan spilles. Disse 40 personer har alle på en eller anden 

måde været i berøring med denne kamp – det er spillere, trænere, forældre, kampfordeler, koordinatior ved DBU, 

kridtmand, dommer, dommerkoordinator, cafeteriabestyrer osv. 

 

En vigtig person i alt dette er træneren. Han/Hun er den person, der dagligt står ude på banen og tager imod jeres 

barn – der laver træningsprogrammer og generelt skal få hele afdelingen til at fungerer. Altså tilgodese måske 20 

spillere. Han/Hun har opgaven med at implementerer de værdier vi som klub udstikker – hvor vi som klub har til 

opgave at varetage og bearbejde de ting som DBU som organisation kommer med. 

 

Respekt er et vigtigt ord – ikke kun når det gælder fodbold – men generelt i liv. Man behøver ikke være enig med 

hinanden – men man kan altid kræve at blive behandlet med respekt. Derfor skal vi alle respekterer de 

beslutninger der bliver taget – for ofte bunder en uenighed i at man ikke kender sagen 100% - man har altså ikke 

den fulde viden. Respekt er også at turde stille spørgsmål og undre sig over hvorfor vi gør som vi gør – men med 

respekt. 

 

Derfor vær positiv og støttende – respekter de beslutninger, der tages. Men stil også spørgsmål… Er man uenig, så 

brug ikke uenigheden eller frustrationen gennem børnene – der er nogle ting som de ikke behøver blive en direkte 

part i – selvom de måske er en del af sagen. Se tingene med bredere perspektiver – det er det træneren ofte gør.  

 

Så lad torsdagens ord være: RESPEKT & POSITIVISME 
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RESPEKTER 
DOMMERENS 
BESLUTNINGER 
– SE PÅ DOMMEREN 
SOM EN VEJLEDER 

 

 
 
 
 

DE 10 FORÆLDREBUD 
 

 

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 kun langs den ene sidelinje 

– og i god afstand til trænere og spillere 

4.    Respekter trænerens beslutninger – vær positiv og støttende 

5.    Respekter dommemrnes beslutninger 

– se på dommmeren som en vejleder 

6.    Skab god stemning ved kampene 

– 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!



Bud nr. 5 

Respekter dommerens beslutninger – se på dommeren som en 

vejleder 

 

 

To hold og en dommer – det er ingrediensen på at en fodboldkamp kan afvikles. Nogle spiller 7-mands og nogle 11-

mands – nogle har en uddannet dommer – andre har en kampleder (forældredommer). Lige meget hvad er alle en 

del af det gode spil – det er en dommer også. 

De skal være der – og vi skal alle behandle dem ordentligt – for det er det som skal kendetegne Brande IF – at vi 

har respekt for alle og at vi kommunikerer ordentligt. 

 

Det er ikke altid let at være dommer – måske er det derfor mange kommer med undskyldninger når der bare skal 

dømmes en 5- eller 7-mandskamp – alle skal pludselig arbejde eller har ikke forstand på fodboldreglerne. Men når 

vi placerer os på sidelinjen….. så kan vi alle regler – vi kan i hvert fald brokke os og fortælle dommeren hvor 

dårlig han/hun er – mon det egentligt er særlig fedt? Man gør det frivilligt – eller for en meget beskedent honorar. 

Tænk hvis ens chef eller arbejdskollegaer talte på samme måde til os – som vi nogen gange hører en dommer blive 

tiltalt – ja så havde vi lige en sag omkring mobning. Dommeren er ikke fejlfri – det er ingen af os – og den der 

påstår det modsatte lider i hvert fald af en fejl. Så behandel dommeren med respekt – hjælp dommeren ved ikke at 

være over ham/hende ved hver eneste kendelse. 

 

Se dommeren som en vejleder – en som hjælper med at kampen kan afvikles efter de gældende regler. Regler som 

vi brokker os over – men som de færreste af os kender. 

 

Er det etisk i orden at behandle en dommer nedladende når nu han/hun gør det her for at vi kan spille kampen. Så 

tag nu godt i mod dommeren – fra det tidspunkt han/hun kommer ind i klubhuset til kampen er fløjtet af. 
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DE 10 FORÆLDREBUD 
 

 

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 kun langs den ene sidelinje 

– og i god afstand til trænere og spillere 

4.    Respekter trænerens beslutninger – vær positiv og støttende 

5.    Respekter dommemrnes beslutninger 

– se på dommmeren som en vejleder 

6.    Skab god stemning ved kampene 

– 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!



Bud nr. 6 

Skab god stemning ved kampene 

 

 

Oprindelig hedder buddet: ”Skab god stemning ved kampene – byd fx udeholdets forældre på kaffe” DBU havde på 

et tidspunkt et slogan, der som tidligere nævnt hed: ”Hold da helt Kaffe…”. Her var meningen at forældrene skulle 

mødes og drikke kaffe – et kanon ide, der nok aldrig virkede helt. Jeg tror ikke at det var holdningen bagved, men 

nærmere praktikken – hvem skal lave kaffe, hvem tager den med ud, hvem går over til de andre med kaffen – osv. 

 

Men der kan skabes god stemning på mange måder – og det er nok ikke danskerens bedste egenskab. Forfatter Lars 

AP. Har skrevet en bog, der hedder ”Fucking Flink” – der handler om det at være flink – der handler om det skisma 

at danskerne er det lykkeligste folkefærd, men også et af de mest lukkede. 

 

Skab god stemning – sig hej til dommeren – og velkommen til Brande. 

Skab god stemning – sig hej til modstanderne og byd dem velkommen til Brande. 

 

Mere skal der ikke til – stemningen bliver bedre hvis man føler sig velkommen – så lad nu Branditterne være 

”Fucking Flinke” – lad os nu skabe en god atmosfære ved kampene – lad den gode fodboldånd sejre – både inde på 

banen, men ”direkte Fairplay”, men bestemt også udenfor banen. 

 

Den gode stemning opstår når man bogstaveligt talt møder folk på deres banehalvdel – altså er imødekommende og 

gæstfrie. Lad det kendetegne Brande – selvom det ikke lægger til vores natur. 

 

Et gammelt ordsprog siger: ”Behandel andre som du gerne selv vil behandles” – sikke da noget vrøvl! Tænk hvis den 

anden ikke vil behandles som jeg gerne vil – så gør jeg jo overgreb på personen? Nej vi skal behandle andre som de 

gerne vil behandles – den er svær og kræver empati og indlevelse. Men hvis vi nu starter med at skabe en god 

stemning – så er det første fase…. 
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SPØRG OM 
KAMPEN VAR 
SPÆNDENDE
OG SJOV 
– IKKE OM 
RESULTATET 

 
 
 

DE 10 FORÆLDREBUD 
 

 

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 kun langs den ene sidelinje 

– og i god afstand til trænere og spillere 

4.    Respekter trænerens beslutninger – vær positiv og støttende 

5.    Respekter dommemrnes beslutninger 

– se på dommmeren som en vejleder 

6.    Skab god stemning ved kampene 

– 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!



Bud nr. 7 

Spørg om kampen var spændende og sjov – ikke om resultatet 

 

 

I FIFA’s Fairplay-code som er lanceret i forbindelse med FIFA Fairplay-dagene skriver man i bud nr. 2 flg.: 

 

2. Play to win but accept defeat with dignity 
Winning is the object of playing any game. Never set out to lose. If you do not play to win, you are cheating 
your opponents, deceiving those who are watching, and also fooling yourself. Never give up against 
stronger opponents but never relent against weaker ones. It is an insult to any opponent to play at less than 
full strength. Play to win, until the final whistle. But remember nobody wins all the time. You win some, you 
lose some. Learn to lose graciously. Do not seek excuses for defeat. Genuine reasons will always be self-
evident. Congratulate the winners with good grace. Do not blame the referee or anyone else. Be determined 
to do better next time. Good losers earn more respect than bad winners. 
 
 

Spil for at vinde, men accepterer et nederlag med værdighed. Det betyder for mig at man går på banen for at 

skyde bolden ind i kassen – det handler det om – det er et af elementerne i fodbold. Nogle gange vinder man, 

nogle gange taber man – sådan er i sport. For mig handler det også om at skyde mål når man er 6 år gammel – 

det handler om at vinde når man er 19 år – det er de samme elementer. Men det handler også – og er ekstrem 

vigtig – at man har det sjovt og at man synes det er spændende at gå til fodbold. Er det ikke sjovt eller 

spændende – så stopper man. Så vi skal som ledere og som trænere være meget bevidste om disse elementer. 

Men pas på med ikke at gå i den anden grøft – at det næsten bliver bedre at tabe eller spille uafgjort – for så har 

alle det sjovt.  

Nej! 

Men man kan også vinde stort og stadig ikke have det sjov og spændende – det handler om måden man gør det 

på. Man må gerne vinde stort og være utilfreds – men man må også gerne tabe og være tilfreds. 

Sørg for at det ikke er resultatet alene, der tæller – kombinerer det med at gøre fodbolden sjov og spændende!! 
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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 kun langs den ene sidelinje 

– og i god afstand til trænere og spillere 

4.    Respekter trænerens beslutninger – vær positiv og støttende 

5.    Respekter dommemrnes beslutninger 

– se på dommmeren som en vejleder 

6.    Skab god stemning ved kampene 

– 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!



Bud nr. 8 

Sørg for rigtigt og fornuftigt udstyr – overdriv ikke 

 

 

Fodbold eller holdsport generelt handler ikke om udstyret – det handler ikke om at man er en bedre 

fodboldspiller fordi man har de støvler som Messi spiller i – og de koster også kr. 1.600,- Eller en dyr 

fodboldtrøje gør ikke en til en bedre spiller – eller en bedre kammerat. 

 

Selvfølgelig er det vigtigt at man har det udstyr som ens sport kræver – så er det lige meget om det er fodbold, 

håndbold, badminton, svømning osv. – men lad nu være med at overgøre det. Køb det man sporten kræver! 

 

Nogle gange ser vi at tingene tager helt overhånd – spillerne stresser og forældrene kører tingene op – ikke til 

gavn for sporten. Tidligere var der en trend om at pigespillere skulle tape deres hår ind i sportstape – pissedyr 

og helt unødvendigt. Pt. kører der en frugttrend blandt mange spillere – det er rigtig fint at få lidt i maven. Men 

det giver altså ikke fornyet energi – og maven kan slet ikke nå at omsætte frugten til energi gennem 2. halvleg. 

Der er ingen eliteudøvere, der praktiserer dette – men fortsæt endeligt – det er hyggeligt, men overdriv det ikke 

– lad det ikke blive styrende for fodbolden. 

 

Lad heller ikke udstyret blive styrende – fodbold kan spilles på en ujævn mark, med en halvflad bold – i bare 

tæer. Det handler bare om at man er mere end 1 – at vi har nogle fælles regler. Så kan vi score mellem 2 flasker 

– eller mellem nogle træer.  
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BAK OP OM 
HOLDETS OG 
KLUBBENS ARBEJDE 
– DIN INDSATS BLIVER 
VÆRDSAT, IKKE MINDST
AF DIT BARN 

 

DE 10 FORÆLDREBUD 
 

 

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 kun langs den ene sidelinje 

– og i god afstand til trænere og spillere 

4.    Respekter trænerens beslutninger – vær positiv og støttende 

5.    Respekter dommemrnes beslutninger 

– se på dommmeren som en vejleder 

6.    Skab god stemning ved kampene 

– 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!



Bud nr. 9 

Bak op om holdets og klubbens arbejde – din indsats bliver værdsat, 

ikke mindst af dit barn. 

 

 

Foreningslivet er under pres – fordi ingen har tid. Eller har I ikke lyst? En forening er drevet af folk der yder en indsats 

– for sig selv, for andre og i fællesskab. Men med alle positive elementer kan jeg ikke forstå at der ikke er flere, der 

deltager i foreningslivet – og er med til at sikre at det består i fremtiden. For hjælper I ikke – så dør foreningerne! 

 

Så bak op – bak op om dit barns hold – hjælp med de ting, der sættes i gang! Det er ikke nok at sige at jeg kører da og 

jeg vasker da trøjerne. Ja det ligge i at spille fodbold – børnene kan ikke selv køre og beskidt tøj gider ingen. Men vi har 

brug for at flere tager et ansvar – bak op! 

 

Foreningen har også brug for hjælp – der er mange ting, der kan udføres hvis flere var en del. Hjælp – og tilbyd din 

hjælp. Enhver hjælp værdsættes – ikke kun af klubben, men også af dit barn. Havde ingen taget denne stafet – så var 

BIF CUP lukket – ingen sommerstævne i Brande – til skade for alle BIF’s børn. Havde ingen taget teten, så var klubben 

lukket – for der var ingen bestyrelse – og dermed ingen klub. 

 

Bak op og hjælp – ellers bliver foreningerne stille og roligt kvalt. Lad ikke Tordenskjolds Soldater lide og pålæg dem 

ikke flere opgaver – dit barn vil værdsætte det! 

 

Så hyld de frivillige – og bliv selv en! Bak op om holdet og klubbens arbejde – for vores skyld og for dit barn…. 

 

 

 

Med Sportslig Hilsen 

Michael Koch 

Formand Brande IF 

 



HUSK PÅ, AT 

DET ER DIT BARN
SOM 
SPILLER 
– IKKE 
DIG! 

 

 

 

 

 

DE 10 FORÆLDREBUD 
 

 

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 kun langs den ene sidelinje 

– og i god afstand til trænere og spillere 

4.    Respekter trænerens beslutninger – vær positiv og støttende 

5.    Respekter dommemrnes beslutninger 

– se på dommmeren som en vejleder 

6.    Skab god stemning ved kampene 

– 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!



Bud nr. 10 

Husk på, at det er dit barn som spiller – ikke dig 

 

 

En af de ting man tit hører om forældre – og specielt fædre – er at de lever deres manglende talent ud gennem 

sønnike… For nogle er det nok egentlig rigtigt – for andre er det nok en påhæftet floskel. 

 

Mit bud til forældre – og det er lige meget om det er fodbold, til spejder eller hvad som helst – støt jeres børn 

og være en god vejleder. Pres ikke barnet og lev ikke jeres fodboldliv gennem barnet. Det betyder ikke at man 

ikke må sætte krav – det betyder ikke at man ikke må presse – bare det bliver på barnets niveau og med 

barnets behov i centrum. 

 

Jeg er ikke pædagog eller har bedre forstand på børn og deres udvikling – jeg kan bare se at nogle børn kan 

lukke helt af fordi de ikke ønsker det som de pålægges. 

 

Husk at vi som voksne ikke må dræbe børnenes glæde ved spiller – men vi har også en forpligtelse til at dyrke 

talentet…. 

 

 

 

 

Med Sportslig Hilsen 

Michael Koch 

Formand Brande IF 

 


