
 

 

 

 

 
Formålet med dette dokument er at skabe det bedste udviklings- og trivselsmiljø for klubbens 

juniorer samt værne om trænerne ved bl.a. at sikre en konstruktiv påvirkning fra forældre. De 

enkelte punkter beskriver, hvilke forventninger, krav og regler forældrene til børn under HIK’s 

juniortræning skal leve op til.  

 

• Forældrene skal i samarbejde med klubben sørge for, at børnene/de unge forstår vigtigheden 

af, at man indgår i et klubfællesskab, hvilket betyder, at man både spiller med kammerater, 

der er bedre og dårligere end en selv. 

• Forældrene skal forstå, at de og børnene/ de unge er ”repræsentanter” for klubben, og derfor 

skal opføre sig sportsligt korrekt og ikke skal miskreditere spillet eller klubben, uanset hvor 

de færdes 

• Forældrene skal have tillid til trænernes bedømmelse og beslutninger vedrørende deres 

børn/unges træningsprogram og placering i klubbens planer. 

• Forældrene skal fokusere på deres egne børn/unge og ikke sammenligne med eller gå op i de 

andre børn/unges bedømmelser eller klubbens planer for disse.  

• Al henvendelse til trænerne eller børnene/de unge, når de er på banen skal undgås, idet 

trænerne skal have fuldstændig fokus på børnene/de unge, og derfor  skal de ikke forstyrres! 

• Al kontakt til klubben – mundtlig og/eller skriftlig - vedrørende bedømmelsen af børnene/de 

unge, træningsprogrammet, indplacering af børnene/de unge på hold og/eller andre større 

emner adresseres til Klubchefen og ikke til trænerne.  

• Forældrene skal til enhver tid opretholde en god og konstruktiv tone i samtale med både de 

andre børn/unge, andre forældre og klubbens ansatte. Dette gælder også eventuel skriftlig 

korrespondance. 

• Forældrene skal begrænse sig til vigtige emner og så få henvendelser som muligt, så 

klubbens ansatte kan bruge tiden på at udvikle klubben til børnenes/de unges bedste. 

• Klubben forbeholder sig retten til ikke at besvare henvendelser, der ikke overholder de 

ovenfor nævnte regler.  

• Ved brud på code of conduct træder følgende handlinger i kraft:  

1. gang: Venlig påmindelse om overtrædelse af code of conduct fra klubchefen  

2. gang: Påmindelse om code of conduct og orientering om, at det vil få konsekvenser 

såfremt, der sker yderligere brud på code of conduct fra klubchefen 

3. gang: Konsekvens, som tennisudvalget iværksætter 
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CODE OF CONDUCT  
FOR FORÆLDRE TIL BØRN  

PÅ ELITE JUNIORTRÆNINGEN (DH gruppen, Tennis 10) 

 


