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Föräldrapolicy	  
	  
	  

När	  våra	  barn	  längtar	  till	  träning	  vet	  vi	  att	  dom	  trivs	  och	  har	  roligt.	  Vi	  ska	  givetvis	  stödja	  detta	  
genom	  att	  vara	  delaktiga	  och	  bidra	  till	  en	  positiv	  anda.	  

	  
	  
Att	  vara	  delaktig	  på̊	  rätt	  sätt	  innebär:	  	  
	  

•   Att	  alltid	  stimulera	  våra	  barn	  på̊	  rätt	  sätt,	  d.v.s.	  stötta	  och	  trösta,	  men	  inte	  stressa	  
och	  pressa.	  	  

•   Att	  fixa	  barnens	  utrustning,	  köra	  till	  och	  från	  träning	  och	  t.ex.	  att	  sitta	  i	  sekretariatet	  
vid	  matcher.	  	  

•   Att	  vid	  matcher	  alltid	  stötta	  hela	  laget	  genom	  positiva	  tillrop	  och	  hejaramsor.	  	  
•   Att	  deltaga	  i	  föräldramöten	  och	  andra	  lag-‐	  och	  föreningsaktiviteter.	  	  
•   Att	  bidraga	  till	  att	  säkra	  och	  förbättra	  klubbens,	  lagets	  och	  våra	  barns	  förutsättningar	  

att	  träna	  och	  spela	  hockey	  genom	  att	  medverka	  i	  ex.	  cuparrangemang,	  lottförsäljning	  
eller	  olika	  förbättringsaktiviteter.	  
	  
	  

Att	  vara	  delaktig	  på	  rätt	  sätt	  innebär	  också:	  	  
	  

•   Att	  inte	  försöka	  ta	  över	  tränarens	  eller	  lagledarens	  roll	  i	  hockey-‐träning	  och	  
lagledning.	  	  

•   Att	  inte	  kräva	  ett	  bättre	  resultat	  av	  barnen	  eller	  laget	  än	  vad	  dom	  kan	  prestera.	  Det	  
finns	  alltid	  något	  positivt	  och	  någon	  lärdom	  att	  plocka	  fram.	  	  

•   Att	  inte	  kritisera	  domarnas	  bedömningar.	  Även	  domarna	  kan	  göra	  fel	  och	  ofta	  är	  
också	  dom	  barn	  eller	  ungdomar.	  	  

•   Att	  inte	  coacha	  från	  läktaren	  vid	  matcher,	  detta	  är	  tränarens	  uppgift	  och	  det	  är	  våra	  
barn	  och	  inte	  vi	  föräldrar	  som	  spelar	  hockey.	  	  

•   Att	  inte	  kritisera	  eller	  håna	  motståndarlaget	  eller	  dess	  ledare.	  	  
	  
	  

Vi	  som	  föräldrar	  representerar	  Hockey	  och	  skall	  vara	  ett	  föredöme	  för	  våra	  barn.	  Därigenom	  
uppmuntrar	  vi	  våra	  barn	  och	  lagkamrater	  såväl	  i	  medgång	  som	  i	  motgång.	  	  
	  
	  
Genom	  ett	  gott	  föredöme	  och	  sportsligt	  uppträdande	  både	  vid	  ”rink-‐side”	  och	  vid	  andra	  
aktiviteter	  där	  vi	  ikläder	  oss	  rollen	  som	  Hockeyförälder	  visar	  vi	  både	  våra	  egna	  barn	  och	  vår	  
omgivning	  hur	  vi	  bedriver	  barn-‐	  och	  ungdomsishockey	  i	  vår	  klubb!	  	  
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