
5 strategier til at hjælpe med at styre 
oplevelserne som sportsforældre

1. Lær om sporten. Find så meget information om dit barns sport som muligt, før du gør et stort 
engagement; tal med andre mere erfarne forældre, trænere og læs så meget som muligt på det nationale 
sportsforbunds hjemmeside. Jo flere oplysninger du har på forhånd, jo bedre forberedt vil du være. For 
eksempel, hvor meget tid tager træningen, når børnene udvikler sig? Hvor meget vil det sandsynligvis 
koste? Hvad kunne der forventes af dig og dit barn? Brug disse oplysninger til at forudse eventuelle 
udfordringer, du måtte støde på, når du forsøger at støtte dit barn i den pågældende sport. 

2. Tal med dit barn. Sport giver en fremragende mulighed for dig og dit barn til at udvikle et stærkt 
forhold, at mestre og løse problemer sammen, og at dele succesoplevelser. Hvis du tager dig tid til at tale 
med dit barn om, hvordan de gør, hvad de nyder, og hvilke problemer de har, kan det hjælpe dig med at 
forudse og forberede dig på udfordringer, som du og de måtte støde på i fremtiden. 

4. Øv grundlæggende mestringsstrategier. Ungdomsports-konkurrencer kan være meget 
følelsesmæssige miljøer, og ved at forudse hvordan du vil reagere på forskellige situationer, kan det 
hjælpe dig med at udvikle en plan til at håndtere disse reaktioner. Grundlæggende følelsesmæssige 
færdigheder, såsom dybe vejrtrækninger, tælle til 10, lytte til musik og tale med folk omkring dig, kan 
være nyttigt, når du føler dine følelser stiger. 

3. Udvikle et supportnetværk. Sport kan være tidskrævende og følelsesmæssigt. Det kan være nyttigt 
at have folk omkring dig, der kan hjælpe på forskellige måder. For eksempel kan andre forældre hjælpe 
med et lift, og andre familiemedlemmer kan muligvis passe på andres børn. Andre forældre, trænere og 
supportpersonale kan være værdifulde kilder til information og hjælpe dig med at identificere muligheder 
for dit barn.  

5. Fokuser på dit barns individuelle atletiske rejse. Det kan være nemt at komem til at sammenligne 
dit barn med andre og tro, at du skal gøre, hvad andre forældre gør for at hjælpe dit barn til succes. Alle 
børn begynder i forskellige aldre, udvikler sig på forskellige stadier og har brug for forskellige ting. Der er 
ingen rigtig og forkert måde at gøre tingene på, hvad der virker for dig og dit barn, kan være anderledes 
end hvad der virker for andre. Hvis du kan fokusere på dit barn, og hvad du og de vil opnå, kan det gøre 
hele oplevelsen lidt lettere. 


