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BILAGA C - POLICY VID SIDLINJEN  
God ton och rent spel för föräldrar 
 
Ängby IF ska vara en klubb som står för fair play – både på plan och utanför. Det ska alltid 
vara en rolig idrottslig upplevelse att möta Ängby IF. Vi som är vuxna måste vara goda 
förebilder och ta vinster och förluster med samma goda humör. Fast det är förstås tillåtet 
att vara extra glad efter en seger.  
 
Genom att skapa bra stämning runt matcherna ger vi barnen positiva erfarenheter av 
idrotten.  
 
Det är helt tillåtet för föräldrar:  

- att heja på egna laget 
- att heja på enskilda spelare  

 
Däremot ska föräldrar:  

- inte ropa instruktioner till spelarna. Låt tränarna sköta taktiksnacket! Lagspelet kan 
bli lidande om föräldrar står och ropar egna råd till enskilda spelare. Ha is i magen 
och låt spelet rulla.  

- inte kritisera spelare, vare sig de egna eller motspelarna. Negativa kommentarer – 
eller gester – under match hjälper varken upp spelet eller stämningen. Håll inne 
med kritiken.  

- inte skälla eller klaga på domaren. Lär från början barnen att respektera domaren, 
även om hon eller han gör misstag. Ingen är felfri. En annan gång går tveksamma 
domslut vår väg. Det jämnar ut sig i längden.  

 
Till etiketten hör också:  

- att inte stå för nära motståndarnas lagledning och klack. Lämna respektfullt avstånd, 
speciellt om ni står på samma sida. Små kommentarer vid sidlinjen kan lätt 
missuppfattas om det är spänning i luften.  

- att inte diskutera domslut eller eventuella regelvidrigheter med motståndarklacken. 
Erfarenheten säger: Det är aldrig någon idé. Gå vidare.  

 
Tänk på: 

- att tränarna behöver arbetsro under match. Stå på behörigt avstånd från 
lagledningen, helst på motsatt sida av fotbollsplanen (om ni inte hamnar hos 
motståndarnas lagledning då).   

- att barn kan bli väldigt ledsna i stunden över en förlust, men glömmer å andra sidan 
väldigt fort. Behåll lugnet. Hjälp barnen att se framåt. Det kommer alltid nya 
matcher!     

 
Lycka till! 
  

http://www.angbyif.se/
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BILAGA C - POLICY VID SIDLINJEN  
God ton och rent spel för ledare  
 
Ängby IF ska vara en klubb som står för fair play – både på plan och utanför. Det ska alltid 
vara en rolig idrottslig upplevelse att möta Ängby IF. Vi som är vuxna måste vara goda 
förebilder och ta vinster och förluster med samma goda humör. Fast det är förstås tillåtet 
att vara extra glad efter en seger.  
 
Genom att skapa bra stämning runt matcherna ger vi barnen positiva erfarenheter av 
idrotten.  
 
Ledare bör dela upp matchen i olika ansvarsområden:  

- att sköta laget på ”planen” 
- att sköta laget på ”bänken” 
- att sköta byten som oftast är ett krävande uppdrag 
- att ta hand om skadade spelare 
- att ta hand om dialog med domare och motståndare 
- att ta fram/lämna tillbaka domartröjor i 5 och 7 manna matcher på Ängby IP 
- att säkerställa att inga ”extra” målburar är i närheten av spelytan 
- att vara lagets representant för ”god ton och rent spel” runt hela planen, inklusive 

publiken  
 
Sköta efterlevnaden av att föräldrar och ledare (utanför tekniska zonen):  

- inte ropar instruktioner till spelarna. Låter tränarna sköta taktiksnacket! Lagspelet 
kan bli lidande om föräldrar står och ropar egna råd till enskilda spelare. Ha is i 
magen och låt spelet rulla.  

- inte kritiserar spelare, vare sig de egna eller motspelarna. Negativa kommentarer – 
eller gester – under match hjälper varken upp spelet eller stämningen. 

- inte skäller eller klagar på domaren. Lär från början barnen att respektera domaren, 
även om hon eller han gör misstag. Ingen är felfri. En annan gång går tveksamma 
domslut vår väg. Det jämnar ut sig i längden.  

- att inte står för nära motståndarnas lagledning och klack. Lämna respektfullt 
avstånd, speciellt om ni står på samma sida. Små kommentarer vid sidlinjen kan lätt 
missuppfattas om det är spänning i luften.  

- att det inte diskuteras domslut eller eventuella regelvidrigheter med 
motståndarklacken. Erfarenheten säger: Det är aldrig någon idé. Gå vidare.  

- att barn kan bli väldigt ledsna i stunden över en förlust, men glömmer å andra sidan 
väldigt fort. Behåll lugnet. Hjälp barnen att se framåt. Det kommer alltid nya 
matcher!     

 
Lycka till! 
 

http://www.angbyif.se/

