
Till alla innebandyföräldrar

1. Följ med på träningar och matcher.
     Ditt barn sätter stort värde på det.

2. Håll dig lugn vid sargen.
     Låt barnen spela.

3. Respektera ledarnas beslut.
     Var positiv och stöttande.

4. Respektera domarens beslut.
     Se på domaren som en vägledare.

5. Skapa god stämning vid match och träning.

6. Fråga barnen om matchen var kul och spännande.
     Fråga aldrig efter resultatet.

7. Stöd föreningen i dess arbete.
     Din insats blir värdesatt, inte minst av ditt barn.

8. Kom ihåg: Att det är ditt barn som spelar innebandy
     och inte du. 



Till dig som är innebandy förälder i FC Cimrishamn
   
En ny spännande innebandysäsong är på gång. Vi ledare vill passa på att informera och påminna alla 
”innebandyföräldrar” om vad vi i vår förening tycker är viktigt.
  
Vi som tränare/ledare får automatisk en del förväntningar och krav på oss av er föräldrar, självklart lite 
beroende på ålder och nivå för era barn/ungdomar. Vad som kanske inte är lika självklart är att även ni 
som föräldrar får en del förväntningar och krav på er när ert barn är med i vår förening. Som förälder 
har ni minst lika stor del i ert barns idrottsutövande som vi ledare.  

• De minsta barnen går i vår knattegrupp. Där sker träningen på ett lekfullt sätt, mest för att skapa
   kontakt med andra barn och börja känna på klubba och boll med enkla övningar. Här är det viktigt
   att ni som föräldrar finns med och stöttar, och kan hjälpa till om någon gör sig illa, vid toalettbesök
   osv. Ofta är grupperna med de minsta barnen väldigt stora, med få ledare. All extra hjälp är guld
   värd, man behöver inte ha någon tidigare erfarenhet från sporten för att hjälpa till.  

• Meddela alltid i god tid när barnet får förhinder till träning eller match. Det är mycket lättare att
   planera en bra träning/match när man vet hur många deltagare det är.
  
• Se till att barnet kommer i god tid, och har sin utrustning med sig.
  
• De lite äldre barnen spelar sammandrag eller seriespel. Här är ni föräldrar otroligt viktiga för att allt
   ska fungera. Vid bortamatcher behövs det skjuts till och från match, och inte minst några på läktaren
   som hejar! Vid hemmamatcher är det kiosk och sekretariat som ska bemannas av er föräldrar.
   Matchställ ska tvättas efter varje match.
  

Vi vill att alla ni föräldrar funderar över vad just ni kan hjälpa till med, och förstå hur mycket ni betyder 
för era barns idrottande.   

Vårt gemensamma mål är att barnen ska få ett så bra och roligt utövande av innebandy som möjligt.

FCC ledare
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