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Hvis du ønsker mere information er du velkommen til at kontakte klubbens bestyrelse. Du 

finder kontakterne her: 

www.fhfodbold.dk/klubben/organisation/bestyrelsen/ 

 

 

 

 

http://www.fhfodbold.dk/klubben/organisation/bestyrelsen/
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Tak for at du har valgt FHF som dit barns klub. Vi vil gøre alt for at dit barn føler sig velkom-

men i klubben. Vi har gode frivillige trænere som brænder for at lære lige netop dit barn at spil-

le fodbold eller gøre ham/hende bedre end han/hun er i forvejen. Vi tilbyder 2 - 3 ugers prøve-

træning før du skal melde dit barn ind. Hvis du ikke allerede har gjort det, kan du melde dit 

barn ind på dette link. 

• www.fhfodbold.dk/medlemskab/online-indmeldelse/ 

Når du melder dit barn ind giver du samtykke til at klubben må bruge de billeder der evt. 

bliver taget.  

Alt arbejde i klubben bliver lavet af frivillige og det at I har valgt FHF til Jeres klub gør også at 

vi har en lille smule krav til jer som forældre. 

 

• Hjælpe til omkring holdet med evt. hjælp til træning (kræver ikke træner uddannelse) 

• Hjælpe til ved klubdage. Enten ved at stå i bod eller bage en kage eller andet forefal-

dende arbejde 

• Bakke op om træneren og komme med evt. konstruktiv kritik som man kan bruge til 

noget. Husk han/hun er også frivillig! 

• Kørsel til og fra kampe/stævner. Bakke op om holdet og ikke kun dit eget barn 

Vi har en afdeling der hedder TEAM FRIVILLIG som du kan læse mere om her:  

• www.fhfodbold.dk/klubben/organisation/team-frivillig/ 

De har altid brug for flere hænder til at løfte nogen af de opgaver som der kommer på en sæ-

son. 

Uden frivillige kan vores kontingent ikke holdes der hvor det er nu. Kontingentsatserne kan 

findes her 

• www.fhfodbold.dk/klubben/kontingentsatser/ 

 

 

Mor og far er uundværlige medspillere for børnefodbolden. Forældre-engagement er en kæm-

pe ressource og gave til fodbolden. Vi deler en fælles passion. Det er nødvendigt, at børn får 

opbakning hjemmefra, når de spiller fodbold. Det fremmer motivationen for børnene, giver tryg-

hed og er med til at skabe fundamentet for en livslang tilknytning til et aktivt foreningsliv. 

Engagerede forældre er en styrke for afviklingen af det daglige klubarbejde og er ofte en hjæl-

pende hånd for træneren m.v. Derfor er det vigtigt med en god kontakt og et højt informations-

niveau til forældregruppen. 

Det er et godt udgangspunkt, at forældrene er engagerede. Men engagementet kan også kam-

me over, hvis aggressive voksne f.eks. overfuser dommeren, eller hvis en far konsekvent dri-

ver sit barn fremad på banen med råb og direktiver eller hvis kampens resultat pludselig kom-

mer til at spille en uforholdsmæssig stor rolle for de voksne. 

• Mød op til træning og kamp – dit barn sætter pris på det. Forhold dig i ro på sidelinjen – 

lad børnene spille. 

• Ophold dig kun langs den ene sidelinje – og i god afstand til trænere og spillere  

• Respekter trænerens beslutninger – vær positiv og støttende  

• Respekter dommerens beslutninger - se på dommeren som en vejleder 

• Skab god stemning ved kampene – byd fx. udeholdets forældre på kaffe 

• Spørg om kampen var spændende og sjov – ikke om resultatet 

• Sørg for rigtigt og fornuftigt udstyr – overdriv ikke 

• Bak op om holdets og klubbens arbejde – din indsats bliver værdsat, ikke mindst af dit 

barn 

• Husk på, at det er dit barn som spiller fodbold - ikke dig!! 
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