
Hvad kan jeg gøre for at minimere de problemer, som 
jeg måske står over for som sportsforælder?

Vi ønsker, at alle børn og alle forældre får den bedst mulige oplevelse inden for sportens
verden. Det første skridt du skal tage er at finde ud af hvilke problemer, der kan opstå, så du
kan planlægge herudfra og forhåbentlig minimere deres indvirkning. Men selv med den
bedste planlægning er det sandsynligt, at der stadig kan opstå nogle udfordringer. Heldigvis
har andre erfarne sportsforældre givet nogle strategier til at hjælpe dig med at overvinde
nogle af de vanskeligheder og udfordringer, du måtte støde på.

Normalisér erfaringer
Det er nemt for dig eller dit barn at føle, at I er 

de eneste, der støder på problemer. Det kan 
hjælpe dig at tale med andre forældre og 

atleter, så du indser, at du ikke er alene. Hvis du 
husker på at nogle af disse problemer også 

findes uden sport, kan du minimere indflydelsen 
på dit liv.

Løsriv dig fra sporten
Til tider kan sport virke altopslugende. At dele 

opgaver med partnere, familie eller venner, 
udvikle et supportnetværk og opretholde en vis 

balance i dit liv, opmuntre dit barn til at være 
uafhængigt og holde sporten i perspektiv, kan 

hjælpe dig med at komme ud af sporten og 
reducere stress.

Håndtering af følelsesmæssige reaktioner
Ungdomssport er et følelsesmæssigt miljø, og 

selv forældre med de bedste hensigter kan blive 
fanget i det. Strategier som positiv selvtale, 

afslapningsstrategier, vejrtrækningsteknikker, 
distraktion og undvigelsesteknikker hjælper med 

at styre de følelser, der opstår. 

Forpligt dig til at lære
Jo mere du ved, jo bedre kan du overvinde 

udfordringer. Tag dig tid til at tale med andre og 
lære mere om sporten, de udfordringer de står 
overfor, og hvad de gjorde for at hjælpe deres 
barn; tal med trænere for at lære om sporten; 
og reflekter over dine egne oplevelser for at 

gøre ændringer i fremtiden.  
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