
Hvordan ændrer mine erfaringer sig gennem hele 
mit barns sportslige rejse?

Dine oplevelser som sportsforældre, vil ændre sig meget i hele dit barns sportslige rejse, især da dine børn
bevæger sig gennem forskellige klubber og konkurrenceniveauer. Hvis du forventer disse ændringer, kan det
hjælpe dig med at planlægge forud, forhandle vigtige overgange, og sikre, at du er i stand til at yde den bedst
mulige støtte for dit barn.

Overgå til elite klubber, akademier eller præstationsprogrammer
Hvis dit barn er valgt til et elitetræningsprogram, kan det være rigtig spændende for dem og selvfølgelig for dig 
som forælder. Denne overgang kan dog være svært, da du sandsynligvis vil have mindre input, skal tilpasse dig 
en kultur, der ofte kræver betydelig engagement og du står over for langvarig usikkerhed om dit barns fremtid 
inden for programmet. Som forælder søger du information om spiller-udviklingsveje, forventede præstations-
og træningsniveauer, og hvordan dit barn vil blive evalueret på de forskellige stadier for at reducere 
usikkerheden og hjælpe dig med at træffe informerede beslutninger om, hvad der er bedst for dit barn. Find ud 
af at kommunikere og udvikle relationer med erfarne forældre (og trænere), der kan støtte og hjælpe dig.   

Begynd med sportsaktiviteter
Når du først starter, betyder det at være en sportsforælder normalt at give børnene mulighed for at prøve en
række forskellige sportsgrene og aktiviteter. Der lægges normalt vægt på sjov og nydelse (uden
konkurrencepres), og som følge heraf er kravene til forældre normalt forholdsvis lave i løbet af dette stadie.
Det kan dog være en tilpasning, at vende dig til at transportere dit barn rundt og se dem forsøge at mestre nye
færdigheder.

Indgå i organiserede ungdoms-sportsprogrammer
Hvis dit barn begynder at konkurrere og engagere sig i mere intensiv træning, vil din deltagelse sandsynligvis
stige, og du må muligvis ofre noget mere af dig selv (dvs. tid og økonomi) for at støtte dit barn. Som følge heraf
kan du blive mere følelsesmæssigt forbundet og investeret i dit barns sport. I nogle sportsgrene skal du
muligvis også arrangere træningssessioner, gå med til turneringer og planlægge tidsplaner. Dette kan være
særligt svært og udfordrende, hvis du ikke har en baggrund inden for sportens verden. At arbejde med kyndige
og støttende trænere er afgørende for, at du kan klare disse krav, samtidig med du får en positiv oplevelse.
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