
Hvordan kan jeg arbejde med træneren for at sikre, at 
mit barn får den bedste oplevelse?

Barn-forældre-træner forhold kan være meget stærk; hver person vil bidrage til at hjælpe et barn vokse som en 
person, blive en bedre atlet og overvinde udfordringer. Men det er ikke altid nemt at opretholde positive 

relationer. Ved at forstå hinandens prioriteter kan mange frustrationer undgås, og alle kan få en bedre oplevelse!

Hvordan styrker du forholdet til dit barns træner

• Forstå og forudse de adfærd, der kan frustrere træneren (og omvendt). Prøv at undgå sådanne
adfærd eller tal med hinanden om, hvorfor de kan være til stede.
• Lære hinanden at kende: Tal efter træning, gå til forældremøder, vær frivillig for klubben
• Lær om trænerens filosofi, og om hvordan de vil tilgå dit barns træning og konkurrencer. Støt denne

filosofi, eller overvej alternativer hvis dette ikke er det rigtige for dit barn.
• Respekter trænerens private tid og den tid, han / hun har brug for til træning. Prøv at tale på et aftalt

tidspunkt
• Tal om dine problemer og frustrationer tidligt, og prøv at forstå trænerens perspektiv.
• Lær om dit barns sport og reglerne for klubben / organisationen
• Vis respekt for og stol på dit barns træner

Ting forældre kan gør, som kan frustrere trænere:
• Vise manglende viden om sportens regler og 

etikette
• Kræver for meget af trænerens tid
• Have overdreven forventninger til et barns sport
• At lægge pres på et barn i konkurrencer
• Ikke respekterer trænerens rolle ved at give 

taktiske eller tekniske anvisninger under træning 
eller konkurrence, der strider mod trænerens 
instruktioner

Ting trænere gør som måske kan forstyrre forældre:
• Ikke at give lige eller retfærdig spilletid og vise 

favoritisme
• Når børn ikke har det sjovt eller lærer i 

træningssessioner
• Ingen forståelse af børneudvikling
• Manglende forberedelse eller opmærksomhed 

for træning
• Dårlig organisatorisk færdigheder
• Dårlig eller begrænset kommunikation
• Manglende respekt eller forståelse for rollen 

som forælder
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