
Hvad er de bedste ting at gøre under 
konkurrence? 

Sportskonkurrencer er følelsesladet miljøer, med masser af muligheder for at sige eller gøre det
forkerte. Ungdomssportskonkurrencer er et af de eneste præstationsmiljøer, hvor du faktisk ser dit
barn performe; du vil se dem lykkes, og du vil se dem lave fejl, hvor der ofte er meget lidt du kan gøre
for at hjælpe. I dette miljø kan det være meget svært at vide, hvad man skal sige eller gøre. Vores
bedste råd er at tage føringen fra dit barn. Spørg dit barn, hvad han / hun kan lide dig at gøre før,
under og efter konkurrencer, og prøv derefter at gøre det! Nedenfor er et par forslag fra sportsfolk vi
har talt med, hvor du vil se at mindre er ofte mere ønskeligt end mere.

Før konkurrencer Under konkurrencer Efter konkurrencer
• Foreslå taktik, hvis dit barn 

beder om dem (men undgå at 
modstride træneren).

• Giv dit barn tid og rum til at 
være alene, og være med deres 
hold

• Anbefal og forstærk gode præ-
match-vaner, og prøv ikke at 
gør alt for dit barn

• Mind dit barn om, at du er stolt 
af dem uanset resultatet

• Fremhæve indsats, holdning og 
nydelse af sporten

• Hold dig afslappet og rolig

• Deltag ved konkurrencer for at 
demonstrere interesse

• Vær opmærksom på kampen 
hele tiden

• Vis din støtte ved at klappe og 
juble passende under kampen

• Have en positiv og glad attitude

• Hold et neutralt eller lykkeligt 
udtryk under hele kampen

• Hold roen

• Vær respektfuld overfor dit 
barns modstandere og 
dommer(en)

• Lad dit barn diskutere kampen 
med holdkammerater og deres 
træner først.

• Tal kun om spillet, hvis dit barn 
vil det.

• Kommenter på indsats og 
holdning snarere end 
resultatet.

• Hold din adfærd konsekvent, 
uanset om de vandt eller tabt.

• Vær realistisk i forhold til deres 
præstation i stedet for at finde 
undskyldninger.

• Giv positiv feedback først og 
hold det simpelt.

• Sørg for, at dit barn får mad og 
tid til at restituere.

• Giv dit barn rum, hvis de har 
tabt.
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