Föräldra- & anhörig-policy
Välkommen till KFUM Trollhättan Handboll!
Vi är stolta över att du och ditt barn/ungdom valt vår förening. Vi är en ideell förening och grundas till största
delen på föräldra-engagemang.
Våra tränare och ledare är föräldrar eller engagerade vuxna som ställer upp helt ideellt i föreningen och våra
över 20 lag. Våra 60+ ledare är grunden av vår verksamhet och utan dom skulle vår förening inte fungera.
Vår förening och ledare utgår ifrån och följer Riksidrottsförbundet och Svenska Handbollsförbundets riktlinjer
och policy för barn- och ungdomsidrott.
Som förening har vi en del förväntningar och krav på dig som förälder/anhörig. Då det nästan alltid är en annan
förälder eller annan vuxen som välkomnar, tar emot ditt barn/ungdom och tränar henne/honom flera gånger i
veckan, helt utan ersättning och på sin fritid ber vi er att respektera och behandla dom på ett bra sätt. Vi tar
gärna emot din hjälp och ser gärna att ni bidrar med tid och engagemang för laget/föreningen.

Som förälder & anhörig i KFUM Trollhättan handboll förväntas du:
















Se till att ditt barn/ungdom blir registrerat i föreningen genom att fylla i och underteckna avsett
formulär samt betala medlemsavgift och andra beslutade avgifter i tid. Detta är extra viktigt för att
försäkringar och liknande ska vara giltiga.
Att i så stor utsträckning som möjligt ställa upp på arrangemang som föreningen och laget beslutat, ex.
skjutsning till och från matcher, kioskbemanning, bakning, försäljning, funktionär vid matcher, etc.
Hjälps alla åt blir det lagom belastning för alla och det blir dessutom en härlig föräldra-sammanhållning i
laget.
Hjälp ditt barn/ungdom att ha rätt utrustning vid träning och match, inga smycken, uppsatt hår,
inomhusskor och träningskläder som är lämpade för handboll.
Meddela tränaren i god tid om ditt barn/ungdom inte kan närvara och gärna av vilken orsak så som
sjukdom, skada eller liknande.
Hjälp ditt barn/ungdom med planeringen så att hon/han kommer i god tid till träning och match och att
spelaren hittar en vardagsbalans så både skola och träning hinns med.
Respektera hur tränarna disponerar spelarna och leder laget. Var inte en extra coach.
Har du synpunkter tar du det enskilt med tränaren i efterhand och då i positiv anda.
Fråga alltid tränaren/ledaren hur det är tänkt och planerat innan du eventuellt kritiserar eller har
åsikter. Tränaren skall ta hänsyn till samtliga spelare och laget i helhet, inte bara individuella spelare. En
dialog med tränaren undviker oftast väldigt många missförstånd.
Sociala medier:
o Bilder på andras barn i laget får inte publiceras offentligt på sociala medier utan godkännande.
o Åsikter om upplägg, spelare, lag, ledare, laguppställningar och föreningen pratar vi gärna om i
personliga möten, inte i sociala medier.
Uppträd med respekt för alla när ditt barn idrottar. Det gäller domare, motståndare, andra föräldrar,
publik, ledare och funktionärer – vi vill bli sedd som en trevlig, professionell och ödmjuk klubb.
Låt tränaren sköta feedbacken, som förälder bör du fokusera på att stötta ditt barn/ungdom.
Balansera ditt engagemang, det är ditt barns fritidsaktivitet, inte din.
Närvara vid föräldramöten. Det är då riktlinjer för lagets verksamhet dras upp och ni som föräldrar bjuds
in för att få information av ledarna samt få svar på era eventuella frågor och funderingar.
Meddela tränare och kansli om ditt barn slutar med sitt idrottande så att medlemsregister och andra
register kan hållas uppdaterade.

Sist men inte minst, varmt välkomna till KFUM Trollhättan Handboll!

