
Hvilke udfordringer kan jeg støde på, når mit
barn er involveret i sportens verden?

Gennem deres deltagelse i sport, kan børn opnå en række positive fysiske, psykologiske og sociale
fordele. For at få disse fordele er børn ofte afhængige af deres forældre / værgeres støtte og
opmuntring. Men at give denne støtte og opmuntring er ikke altid let. Ved at være opmærksom på de
udfordringer, som du måske står over for som forælder, kan det hjælpe dig med at forudse og
planlægge problemer, der gør lettere at håndtere dem og måske helt fjerne dem. Nedenfor beskriver vi
de væsentligste problemer eller udfordringer, forældre kan stå over for, når børn er involveret i sport,
især på højeste niveau.
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1. At se dit barn konkurrere, 
især hvis det bliver skuffet 
eller præsterer under evne. 

2. Håndtere dine egne følelser, 
når du ser

3. Snak med dit barn efter 
kampe, især hvis det tabte.

4. Interagere med trænere og 
forældre til konkurrencer

5. Hjælpe dit barn med at 
forberede sig fysisk og 
mentalt til konkurrencer

1. Den tid der bruges på at køre 
til træning og konkurrencer, 
kan påvirke din familie, 
arbejde eller sociale liv

2. Udgifterne til udstyr, træning 
og konkurrencer og 
konsekvenserne af familiens 
økonomi

3. Kommunikation og 
relationer med trænere og 
sportsorganisationer

4. Håndtere skader, udvælgelse 
og andre forhindringer på 
vejen

1. Afbalancering af uddannelse, 
sociale og sportslige 
forpligtelser

2. At træffe beslutninger 
vedrørende dit barn, der går 
på universitet, forlade skolen 
mv.

3. At træffe beslutninger 
vedrørende dit barns fremtid 
i sportens verden

4. Bekymringer om langsigtet 
helbred og skader

5. Forstå hvordan dit barns 
sportslige rejse ændrer sig 
over tid
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