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I detta dokument beskrivs föreningens policy, ledstjärnor och riktlinjer för hur en förälder i HP Warta 

ska verka och vara i samband med träningar och matcher. 

Följande punkter är ledstjärnor och tips till dig som förälder för hur barn och ungdomar i vårt 

samhälle ska få en så bra och rolig miljö att utöva handboll i samt utvecklas fysiskt, psykiskt och 

socialt: 

• Du som idrottsförälder en viktig förebild för barnen! Ditt sätt att agera kan vara skillnaden 

mellan glädjefyllt och lustfylld idrott på barnens villkor eller en idrott som präglas av 

föräldrahets och prestationsångest hos barnen. 

• Du bidrar till en positiv miljö genom att visa din uppskattning mot alla som engagerar sig i 

handbollen: medspelare, motspelare, domare, publik och andra föräldrar. 

• Du visar att alla barn är välkomna inom handbollen och att alla är lika mycket värda oavsett 

hur duktiga de är. 

• Du stöttar och uppmuntrar ditt och andras barn genom att positivt heja och berömma goda 

prestationer samt rent spel. 

• Tänk på att det är ditt barn som spelar handboll – inte du. 

• Era åsikter vill vi ha men de ska framföras sakligt till ledarna vid lämpligt tillfälle. Vill ni gå 

vidare med era frågor eller funderingar kontakta Ungdomsansvarig eller styrelsen på mejl 

eller telefon. Vid frågor av allvarligare karaktär bör ordförande informeras. 

• Du är en representant för ditt barn och HP Warta. 

• Du tar ansvar för att även andra föräldrar agerar som bra förebilder. 

• Du uppmuntras att hjälpa barnet att få andra perspektiv i livet vid sidan av handbollen. 

• Du uppmuntras att stötta barnet med skolarbetet så att det fungerar bra i relation till 

handbollen. 

• Du uppmuntras att ha en positiv attityd till barnet oavsett hur prestationen ser ut och om 

laget vinner eller förlorar. Mycket av självkänsla och tilltro till den egna kompetensen 

grundläggs i barnets relation till sina föräldrar, inte resultatet i enskilda matcher. 

Genom att betala in medlems- och träningsavgiften för ditt barn förbinder du dig och föreningen 

att följa nedanstående riktlinjer: 

• Delta enligt HP Warta:s riktlinjer, policys och stadgar. 

• Du förväntas ställa upp på de uppgifter som laget och föreningen ålägger dig. Inför varje 

säsong får du information om vilka uppgifter som åläggs föräldrarna kommande år, till 

exempel tvätt, skjuts till matcher, lottförsäljning m.m. Det går inte att ”köpa sig fri” från 

dessa uppgifter utan vi hjälps alla åt som ett lag. Det kan också i undantagsfall tillkomma 

uppgifter med kort varsel. 

• Se till att ditt barn kommer i god tid till träningar och matcher samt att barnet alltid har rätt 

utrustning med sig till träning och match. 

• Du får gärna uppmuntra spelarna vid träning och match (”heja Warta”) men låter barnet ta 

egna beslut på planen. Om du som förälder säger till barnet vad det ska göra på planen får 

barnet inte möjlighet att själv träna sitt beslutsfattande. Det är alltså ej tillåtet för föräldrar 



 
att instruera under träning och match utan låt föreningens utbildade ledare ansvara för 

barnet. 

• Vi vill att föräldrar ska stå på motsatt sida om planen som tränarna under match. Detta för 

att domarna ska kunna skilja på dig som förälder och de ansvariga ledarna. 

• Du förväntas ha en positiv inställning till domare, funktionärer och motståndare och får inte 

uttrycka negativ kritik till dem i något sammanhang. Se på domaren som en vägledare och 

som själv tränar på att vara domare under de matcher den dömer. 

• Du är ansvarig för att meddela tränarna om barnen måste stå över träningar/matcher, detta 

för att underlätta för tränarna och deras planering för kommande träningar och matcher. 

• Du som förälder får information av ledarna i laget inför varje säsong på föräldraträffar och 

fortlöpande under säsongen. 

• Du som förälder förväntas ta del av information som kommer från föreningen i form av 

informationslappar, möten, enkäter, hemsidan m.m. 

• All hjälp uppskattas och behövs. Ju fler som delar jobbet, desto mindre blir belastningen på 

den enskilde ledaren och tränarna kan fokusera mer på barnens handboll. 

• Till nya föräldrar i föreningen ges föreningskunskap samt tillräcklig information för att kunna 

uppträda enligt ovan nämnda riktlinjer. 

Om du som förälder inte följer de uppsatta riktlinjerna: 

• Vid dåligt uppträdande av dig som förälder kring träning och match kan du som förälder 

förbjudas att närvara vid dessa för spelare, ledare och omgivningens bästa. 

Övrigt 

• Målsättningen är att varje lag har en föräldragrupp. Denna kan bestå av 2–3 föräldrar som 

ledarna kan överlämna arbetsuppgifter till. Prata med ledaren för ert lag så får ni mer 

information om detta. 

• HP Warta arbetar för att ha en drogfri ungdomsverksamhet, d.v.s. inga alkoholhaltiga drycker 

eller andra droger får förekomma i några sammanhang inom ungdomsverksamheten (resor, 

träningsläger, cuper osv.). 

• Barn- och ungdomsverksamheten ska satsa på bredd snarare än elit. Alla spelare som tränar 

ska också beredas tillfälle att delta i matcher. Om en åldersgrupp måste delas, ska detta 

göras efter social hänsyn och så jämnt som möjligt. 

• En idrottsförening bygger sin existens på ideella insatser. Men därutöver behövs det 

ekonomiskt stöd eftersom vi bedriver en omfattande ungdomsverksamhet. Detta hoppas vi 

att du förstår. 

• Verksamheten i föreningen vilar på demokratiska principer. Ytterst ansvarigt är årsmötet till 

vilket varje medlem är välkommen att delta på.. 


