SLAGELSE BOLD & IDRÆTSFORENING
Forældrehåndbog U13 – U19 Drenge
FORMÅL
Bestyrelsen og den sportslige ledelse ønsker et tæt rammesat og struktureret samarbejde
mellem klub, ledere, trænere og forældre. Dette skal bidrage til spillernes personlige og
fodboldmæssige udvikling i Slagelse B&I.
Forældres positive og aktive involvering som medspillere i Slagelse B&I, er essentiel for
spillernes trivsel, tryghed og udvikling. I den forbindelse ønsker vi med denne håndbog at
optimere og fremhæve forældrenes roller, herunder tydeliggøre xxx
VEJLEDNING OG STØTTE – TEAM DANMARK
I nedenstående model, der er udarbejdet af Team Danmark, belyses forældrenes roller,
der er skiftende i takt med spillerens personlige og sportslige udvikling. Derfor er det
fundamentalt, at forældrene yder både en emotionel, informativ og praktisk support i
prøveårene og investeringsårene.
Prøveårene U5-U12:
● Mellem U5-U9 og til dels U10-U12 er fokus på det positive og trivselsfremmende
miljø, hvor glæde, nysgerrighed og interesse for fodbold vækkes. Forældrene skal
figurere som positive og anerkendende rollemodeller.
● Forældrene støtte er nødvendige for spillernes læring om kultur, fairplay og
fællesskab.
● Forældre rollen består i kommunikation omkring praktiske ting i forhold til træning
og kampe.
Overgangs- og investeringsårene U13-U19:
● Denne fase starter til dels i U10-U12, men primært i U13-U19.
● Spillerne tager større ansvar for sin udvikling, og påbegynder at indgå kompromis
med ting i hverdagen til fordel for deres fodboldudvikling.

● Forældrerollen bliver i højere grad mere tilbagetrukket, hvor det er vigtigt at yde en
større form for emotionel og praktisk støtte.

Toppræstationsårene U19-Senior:
● Spilleren skal være selvkørende og stå for sin egen udvikling.
● Spilleren er selv ansvarlig for kommunikation til træneren
Opdelingerne i Team Danmarks model hvor årene deles ind i følgende måde:

U6-U9: Prøveårene
U10-U12: En overgangsperiode fra prøve-til investeringsårene
U13-U19: Investeringsårene
U17-U19: Investering og Transaktion årene
U19 - Senior: Toppræstationsårene

FORÆLDREROLLER
Nedenstående er forventninger til hvordan forældre bidrager til trænings- og kampmiljøet.

Rollen som praktisk hjælper
I Slagelse B&I anerkendes forældre som en afgørende rolle i at skabe tryghed, trivsel og
udvikling for spillerne. Nedenstående er punkter, hvor forældre kan indtage praktiske roller
til spillerne fordel:
● Slagelse B&I forventer, at forældre orienterer sig om klubaktiviteter i kalenderen og
tilrettelægger ferie og lignende herefter. Alle forældre vil få tilsendt et årshjul.
● Slagelse B&I forventer, at forældre hjælper med transport til træning samt kamp, og
derudover bidrager til øvrige praktisk planlægning, herunder samkørsel, stævner og
sociale tiltag
● Med forbehold for ændringer forventes det, at sommerferie afholdes i uge 27, 28 og
29.
Rollen som støtte og sparingspartner
I Slagelse B&I skal forældre holde sig udenfor banen, hvor I har en altafgørende rolle i
forhold til spillernes sociale, faglige og sportslige udvikling.
● Slagelse B&I to årlige spillersamtaler, hvor udviklingen af spilleren diskuteres og
planlægges. Til spillersamtalen bliver der i samarbejde med spilleren målsætninger,
hvor forældre som medspillere har stor betydning for, at spilleren fastholder
ærgerrigheden i opnåelse af disse.
● Spillerne i Slagelse B&I vil møde modgang, hvorved spillerens selvstændighed og
håndtering af disse situationer er afgørende for hans udvikling. Forældre forventes
derfor at udvise støtte og have en konstruktivt adfærd, der motiverer spilleren til at
videreudvikle sig.
● I forbindelse med kamp og træning opfordrer Slagelse B&I forældre til at stille åbne
spørgsmål, der anerkender indsatsen af spilleren:
o Hvad lykkedes du med?
o Hvordan var det i forhold til fokuspunkterne fra træning?
o Hvad fik du ud af træningen?

Rollen som træner
● Trænerteamet, der er ansat af Slagelse B&I, har alene ansvaret for trænings- og
kampafvikling.
● Trænerteamet har den fulde autoritet vedrørende alle sportslige indsatsområder.
● Træningsmetodikker og spillestil er udarbejdet af ledelsen, og følger den udarbejdet
sportslige strategi i Slagelse B&I.
● Kommunikation skal så vidt mulig gå gennem spilleren til forældre. Husk der er din
dreng vi træner og ikke forældrene.
● Der er nultolerance ved forældre, der diskuterer trænerens eller andre spillers
evner.
● Du skal ikke kontakt træneren når din søn kommer hjem fra træning og ikke er
udtaget til weekendens kamp.
Rollen som frivillig
● Slagelse B&I anser frivillighed som en del af kulturen. Med baggrund heraf, ønsker
vi at forældre samt spiller ønsker at bidrage fremfor at få.
Rollen til kamp
Slagelse B&I forventer, at forældre og andre familiemedlemmer følger følgende
retningslinjer:
● Forældre skal stå på den modsatte linje af trænerbænken – hvis ikke dette er
muligt, ønsker vi, at man står minimum 20 meter fra træneren.
● Ingen anvisninger til spillerne, men derimod er opmuntrende ord og lignende tilladt
● Respektér trænerens beslutninger og brug af spillere
● Ingen kommentar eller lignende til dommeren

