
Hvordan er det, at være forældre til et barn 
der er involveret i sportens verden?

Alle vil sandsynligvis have lidt forskellige erfaringer, med at være forældre til et barn, der er involveret
i sportens verden. For nogle vil det sandsynligt bare være som en rejse uden problemer, mens der for
andre vil være mange udfordringer. Forældre på tværs af en række sportsgrene og lande, har
identificeret noget af det bedste ved at være sportsforælder og nogle af de mere udfordrende dele.
Disse erfaringer kan hjælpe dig på din egen rejse.

At være sportsforælder: 
Nogle udfordringer

• At se dit barn blive skuffet over 
resultater, valg, skader osv.

• At finde ud af, hvordan du bedst kan 
hjælpe dit barn med at nyde sin sport og 
yde deres bedste

• At snakke med dit barn efter en vanskelig 
eller skuffende præstation

• Styring af det økonomiske og 
tidsforpligtelser i forbindelse med sport

• Udvikling og vedligeholdelse af forældre-
træner relationen

• Udvikling og vedligeholdelse af relationer 
med trænere og andre forældre

• Bruger du så meget tid som du ønsker 
med din familie eller partner

At være sportsforælder: 
De bedste fordele

• At se dit barn har det sjovt og nyder at 
være aktiv

• At se dit barn forbedre sig og præsterer
• Se alle de færdigheder dit barn lærer, der 

vil hjælpe dem i deres sport og i livet
• At hjælpe dit barn med at udvikle en 

fysisk sund livsstil
• At møde andre forældre og få nye 

venskaber
• At dele en aktivitet med dit barn, som 

styrker jeres forhold
• At have en fælles familieaktivitet
• At se dit barn få venner og udvikle et 

socialt netværk
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