
FORÆLDREPOLITIK FOR SFB OG SFB-OURE FA 

I SfB og SfB-Oure FA er forældrene en meget vigtig del af det fodboldliv der leves i og omkring klubbens 
aktiviteter, hvor forældrene i meget høj grad er involveret i deres børns fodboldaktiviteter.  

Forældrene er naturligt vigtige for den enkelte spiller ved opbakning og støtte, men forældrene er i SfB 
og SfB-Oure FA, lige så vigtige for klubbens virke, ved praktisk hjælp, aktiv deltagelse og støtte til såvel 
hold som klub arrangementer og i øvrigt frivilligt arbejde, med andre ord - ingen forældre ingen klub.  

FORÆLDRE I SFB - OURE FA  

Som forældre er du meget vigtig for klubben, men i særdeleshed i forhold til dit eget barn og hans 
udvikling som fodboldspiller.  

I dag forventes det, at man som forældre er involveret i ens børns fodbold. Der er i dag mange flere 
tilbud, der spilles flere kampe, trænes mere og som klub ønsker vi også at have flere trænere pr. hold. 
Når vi som klub kan præsentere 3-4 trænere på en årgang, giver det de mest optimale forudsætninger 
for at udvikle dit barn, såvel fodboldfagligt som menneskeligt. 

DIT BARNS TRÆNER ER FRIVILLIG OG OFTE FORÆLDRE 

For U5-U9 består trænerteamet udelukkende af forældretrænere, vi ønsker på hver årgang at finde 3-4 
forældre som i fællesskab varetager træningen under vejledning og sparring af klubbens ansatte 
Microudviklingstræner. 

For U10-U12 består trænerteamet forsat af 3-4 forældre pr. årgang, men her finder klubber i fællesskab med 
trænerteamene, minimum én træner, der ønsker at varetage det overordnede ansvar for sin årgang, samt 
gennemfører en C-licens træneruddannelse. Alle trænerne sikres vejledning og sparring af klubbens ansatte 
Børneudviklingstræner. 

For U13-U19 består trænerteamet af en cheftræner ansat af klubben, samt 2-3 forældretrænere pr. årgang. 
Cheftrænere har minimum gennemført en B-licens træneruddannelse. Alle trænerne sikrer vejledning og 
sparring af klubbens ansatte Ungdomsudviklingstræner og Head of Coaching. 

 

SFB FORVENTER AT ALLE FORÆLDRE 

• Aktivt deltager i arrangementer der arrangeres af SfB. Disse er med til at give det økonomiske 
fundament, der er af afgørende betydning for klubben. Det kan være som hjælper til stævner, 
koncerter mm.  

• Er loyal overfor den klub du er blevet en del af. Alle gør deres bedste, så hold den gode tone.  
• At du aktivt og positivt arbejder for at gøre SfB til en endnu bedre klub.  
• Henvender dig til den sportslige ledelse eller træneren, hvis der er noget du ønsker en dialog 

om. 
• Bakker op om dit barns fodbold. Ser ham, roser ham og spørger interesseret til hans fodbold liv 

og aldrig kun til resultatet.  
• Støtter op om den daglige planlægning ifølge med fodbold, men husker at målet er 

selvstændighed og ansvarlighed. 

 



SFB FORVENTER AT FORÆLDRE TIL KAMP  

• Lader træneren stå for det fodboldfaglige under kampen. Ingen vejledning, men masser af godt 
humør fra sidelinjen.  

• Bakker positivt op om holdet og træneren.  
• Tænker over dit kropssprog og husker på du som forældre i klubben repræsentere SfB. 
• Respektere dommeren, samt spillere, trænere og forældre på modstanderens hold. 


