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FÖRÄLDRARS ANSVAR OCH UPPTRÄDANDE 

 
Föräldrastödet är oerhört viktigt för föreningens samtliga spelare och ledare.  
 
 

ALLMÄNT  

 
• Följa Hammarbys värdegrund, riktlinjer och policydokument 
• Föräldrar skall stötta sitt barn utanför fotbollen så att skola, kost och vila fungerar 
• Ge regelbunden uppmuntran till ditt barn  
• Föräldragruppen får gärna vara aktiv och hjälpa till med administration samt att skapa 

ekonomiska förutsättningar för laget. Fråga tränarna vad du kan hjälpa till med 
• Betala sektions- och medlemsavgift i tid till klubben  
• Se till att barnet följer föreningens klädprofil 
• Delta vid föräldramöten och eventuella andra aktiviteter som anordnas av laget 
• Delta vid och kom förberedd till utvecklingssamtalen  

TRÄNING 

• Se till att ditt barn kommer i tid till träning 
• Eventuell frånvaro skall meddelas till tränaren. Hjälp ditt barn att klara av det ansvaret 
• Utrustning till träning skall packas av spelare. Hjälp ditt barn att klara av det ansvaret 
• Under träning får föräldrar inte stå på fotbollsplanen utan rekommenderas hålla sig på 

behörigt avstånd 
 

MATCH 

• Se till att ditt barn kommer i tid till match 
• Eventuell frånvaro skall helst meddelas av spelaren till tränaren. Hjälp ditt barn att klara 

av det ansvaret 
• Utrustning till match skall packas av spelare. Hjälp ditt barn att klara av det ansvaret 
• Under match skall föräldrar stå på motsatt långsida från där avbytare och tränare står 
• Under match/turnering är det viktigt att föräldrarna uppför sig föredömligt då man är en 

representant från Hammarby IF FF.  Andra människors bild av Hammarby präglas av ditt 
uppträdande som förälder 

• Alla domare gör sitt bästa. Domaren kommer inte att ändra något domslut. Låt domaren 
döma matchen! 

• Resultatet i den enskilda matchen är inte det viktigaste! Undvik en resultatinriktad 
attityd gentemot ditt barn.  

• Tränarna står för laguttagningarna  
• Föräldrar ”hejar” på hela laget och inte bara på sitt eget barn 


