
Hvordan kan jeg sikre, at jeg er involveret i min 
sport på den bedst mulige made?

Ethvert barn er et individ, og det er meget vigtigt, at du forstår, at den bedste måde at være involveret
i dit barns sport, vil være unik. Der er ikke to børn, der ønsker præcis det samme af deres forælder, så
det er virkelig vigtigt, at du taler med dit barn for at finde ud af hvilken adfærd de foretrækker fra dig.
Der er dog en del forskning, der indikerer at nogle typer af involvering er mere gavnlige end andre, og
disse beskrives herunder.

Sørg for at du og dit barn har de samme mål 
for sporten og kommunikerer om disse mål 

jævnligt
Hvis du og dit barn har forskellige ideer omkring,
hvorfor dit barn er involveret i sport, eller hvad de
stræber efter at opnå, kan det skabe konflikter og
besværligheder på sigt. At sikre sig at I er på samme
side og forbliver det over tid, vil hjælpe dig til at
afspejle din involvering og støtte til dit barns behov
og mål.

Stræb efter at forstå og forbedre dit barns 
individuelle sportskarriere

Som forælder er det vigtigt, at du anerkender, at dit
barns sportskarriere er en rejse, som kan tage mange
år. I løbet af denne tid, vil kravene for både dig og dit
barn ændre sig betydeligt. At sikre sig, at du altid er
engagereret på en måde, der viser forståelse for
denne rejse, er et vigtigt skridt for at forbedre dit
barns oplevelse undervejs.

Engager dig i at forbedre forældreadfærden 
omkring konkurrencer

Hvad du siger og gør til konkurrencer kan gøre stort
indtryk på dit barn. Det er som sådan en god ting at
identificere sig med og deltage ved sit barns
konkurrence og at forholde sig til deres behov i den
sammenhæng. Det er også en god ting at hjælpe dit
barn med at udvikle strategier for at håndtere
forskelligartede udfordringer i forbindelse med
konkurrencer. Måske er det endda endnu vigtigere
at sikre sig, at du selv udvikler nogle strategier til at
håndtere dine egne følelser i forbindelse med
konkurrencer, så du ikke påvirker dit barn negativ.

Udvikl et miljø med følelsesmæssig forståelse
Hvordan du støtter og omgås dit barn derhjemme,
til træning og til konkurrencer, vil alt sammen
påvirke dit barns opfattelse af dit engagement.
Stræb efter at vise, at du forstår de udfordringer,
der opstår i forbindelse med konkurrencer,
kompleksiteterne hvad det vil sige for dem, at have
succes, betydningen af faktorer udenfor sport, og
også vigtigheden som dit barn pålægger sporten. På
den måde viser du en forståelse for dit barns
oplevelse med sporten.
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