
 
 
Föräldrainstruktioner 
Riktlinjer för föräldrar 

I FCC erbjuds barn och ungdomar en meningsfull fritidssysselsättning och ett socialt utvecklande 
föreningsliv. Att stötta och uppmuntra alla skapar en positiv miljö. Beröm stärker barns och 
ungdomars självkänsla. Föräldrars uppgift är att finnas tillhands vid behov och inte ändra sitt 
beteende beroende på prestation och resultat, att lyssna på barnet/ungdomen och ge praktiskt och 
känslomässigt stöd. En förutsättning för deltagande i FCC s verksamhet är att du som 
förälder/anhörig uppträder enligt våra mål och riktlinjer. 

  

FCC: s föräldrafilosofi 

Som förälder behöver FCC er delaktighet för att kunna ge föreningen möjlighet att säkerställa en 
positiv utveckling: 

 Stå i kiosken 1-2 gånger per år vid hemmamatcher. 

 Betala medlemsavgiften för barnen i tid (3 provträningar utan att betala medlemsavgift). 

 Barn ska vara välmatade och ha druckit innan träningar och matcher. 

 Spelare måste ha betalt medlemsavgift för att få spela match. 

 Skicka med mellanmål eller pengar vid bortamatcher. 

 Du ska inte coacha (ropa råd eller ge anvisningar) under träning eller match. 

 Låta tränare och ledare sköta träningar/matcher. Det är ledaren som avgör spelarnas roller i 
matcher och på träning. Ev. diskussioner tas avskilt. Om du har synpunkter eller frågor, är du 
välkommen med dessa före eller efter match- eller träningstillfälle. Det går också bra att 
ringa ansvarig ledare. 

 Du ska heja på och uppmuntra alla. Det är med laget ditt barn/ungdom har roligt! 

 Du ska tänka på att negativa tongångar mot domare, egna laget eller motståndarlaget inte 
lyfter ditt barns förmåga eller glädje. 

 Du ska inte kritisera domslut. 

 Du ska inte lova ditt barn/ungdom ekonomiska eller andra fördelar vid goda prestationer. 

 Du ska uppmuntra och entusiasmera barnet/ungdomen att regelbundet gå till träningen. 

 Du ska alltid tänka på att i alla situationer vara ett gott föredöme.  
 
Genom deltagande i FCC: s verksamhet, kvarligger ansvaret för ditt barns/ungdoms uppträdande i 
samband med träning och övriga aktiviteter hos dig. 
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