
SPORTSPLAN
– LANGRENNSGRUPPA

Idrettsglede for alle
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Idrettsglede for alle

Vang Skiløperforening ønsker å stimulere barn,  
ungdom og voksne til å delta i skiaktiviteter i et godt 
miljø hvor alle kan trives, og hvor de skal ha muligheten 
til å oppleve glede, utvikling og mestring gjennom  
fysisk utfoldelse.

Ut fra denne visjonen har vi følgende to hovedmål:
•	 Vang	Skiløperforening	skal	være	den	klubben	i	Hedmark	Skikrets	med	

flest	og	gladest	utøvere,	den	samlet	sett	største	aktiviteten	og	inkludere	
alle	uansett	prestasjonsnivå.

•	 Vi	skal	legge	forholdene	til	rette	for	løpere	med	høye	prestasjonsmål,	slik	
at	klubbens	løpere	hevder	seg	i	toppen	regionalt	og	nasjonalt.

Denne visjonen skal oppnås gjennom:
•	 Praktisering	av	sunne	og	fornuftige	kjøreregler.
•	 Prioritering	av	arbeidet	med	å	unngå	frafall	av	medlemmer	på	de	ulike	

alderstrinn.
•	 Samarbeid	og	helhetstenkning	i	og	mellom	gruppene	og	hovedlaget,	og	

andre	skiklubber	i	nærområdet.
•	 Sikring	av	økonomien	gjennom	dugnadsarbeid,	tilskudd,	ulike	arrange-

menter	og	sponsorinntekter.

Sunne og fornuftige kjøreregler
Kjørereglene	i	Vang	Skiløperforening	er	tuftet	på	verdigrunnlaget	til		
Norges	Idrettsforbund,	innspill	fra	trenere,	utøvere	og	sportsutvalget		
i	klubben.

De mest sentrale begrepene er:
•	 Fellesskap
•	 Glede
•	 Helse
•	 Ærlighet
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Det å være en god VSFer betyr:
•	 Vi	er	stolte	av	å	representere	Vang	Skiløperforening.

•	 Vi	er	et	lag	med	individualister	som	er	forpliktet	til	å	støtte	hverandre		
i	medgang	og	motgang.

•	 Det	er	ikke	tillatt	å	snakke	nedsettende	om	andre	utøvere	eller	trenere.	
Hvis	du	har	noe	på	hjertet,	snakk	med	den	det	gjelder	eller	en		
leder/trener	og	få	ryddet	opp	i	saken.

•	 Utøvere/trenere/ledere	skal	ha	en	åpen	dialog	som	preges	av	gjensidig		
respekt.	Det	betyr	at	man	lojalt	følger	det	som	blir	bestemt.	Er	man	
uenig,	eller	ønsker	andre	løsninger,	skal	dette	tas	opp	med	trener/leder	
på	en	åpen	og	ryddig	måte.	Ingen	skal	gå	bak	ryggen	på	noen	i	VSF.

•	 På	konkurranser	og	samlinger	representerer	vi	VSF.	Vår	måte	å	opptre	
på	som	lag/individualister	er	særdeles	viktig	for	å	fremme	vår	klubb,	vår	
kultur	og	holdninger.	Noen	ganger	kan	det	være	bedre	å	være	en	moralsk	
vinner	enn	å	stå	øverst	på	seierspallen.

•	 Alle	løpere	fra	junioralder	er	forpliktet	til	å	bruke	VSF	sine	dresser/luer	
med	egne	sponsormerker,	dersom	ikke	andre	avtaler	forhindrer	dette.

•	 Alle	løpere	11-16	år	oppfordres	til	å	bruke	VSF-bekledning.

•	 Løpere	fra	13	år	oppfordres	til	å	representere	VSF	under	KM	stafett.		
Uttak	til	stafetter	foretas	av	uttakskomiteen	(UK).

•	 Løpere	i	VSF	plikter	å	delta	på	minimum	to	dugnader	i	løpet	av	året.

•	 Løpere	over	16	år	plikter	å	bistå	ved	to	treninger	for	de	yngre	gruppene	
to	ganger	i	løpet	av	sesongen	på	forespørsel.

•	 VSF	gir	økonomisk	støtte	til	ulike	samlinger	og	konkurranser.	Denne	
støtten	kan	bli	redusert	dersom	man	ikke	følger	de	retningslinjer	som	er	
vedtatt	av	sportsutvalget	eller	styret	i	Vang	Skiløperforening.

Sportslige kjøreregler
De	sportslige	kjørereglene	i	Vang	Skiløperforening	bygger	på	utviklings-
trappa	til	Norges	Skiforbund,	innspill	fra	trenere,	utøvere	og	sportsutvalget	
i	klubben.





0 – 7 ÅR 
«AKTIV START»-
PERIODEN
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Idrettsglede for alle

Vang Skiløperforening arrangerer hvert år skileik over 
seks kvelder for barn i alderen 5 – 7 år.

HOVEDFORMÅLET ER Å FREMME LYSTEN OG 
GLEDEN VED Å GÅ PÅ SKI!

Skileiken	er	ofte	det	første	møtet	med	VSF	for	både	barna	og	deres	fore-
satte.	Mye	er	nytt,	og	det	er	viktig	å	være	bevisst	i	forhold	til	at	barna	og	
de	foresatte	må	føle	seg	velkomne	og	bli	trygge	i	miljøet.	I	tillegg	må	de	
få	anledning	til	å	bli	kjent	med	hva	som	er	innholdet	i	aktivitetene.	Barn	i	
denne	alderen	trenger	tid	og	liker	ofte	gjenkjennbare	aktiviteter/øvelser.
Et	generelt	mål	for	all	skiaktivitet	for	barn	er	å	gi	variert	og	allsidig	tren-
ingspåvirkning	der	gode	opplevelser	og	mestring	står	i	fokus.	Dette	dan-
ner	grunnlag	for	god	skiteknikk	og	gode	skiferdigheter,	og	gjelder	for	all	
skiaktivitet,	herunder	også	skileiken.
Med	skileiken	ønsker	vi	å	stimulere	barnas	utvikling	og	de	grunnleggende	
bevegelsene	i	form	av:
•	 Allsidig	skiaktivitet	knyttet	til	grunnleggende	basisferdigheter		

innenfor	langrenn.
•	 Skileikprinsipper	med	masse	lek	og	moro	på	ski.
•	 Tilpasse	terrenget	og	aktivitetene	til	barnas	utviklingsnivå	og		

skiferdigheter.

I	tillegg	ønsker	vi	å	legge	vekt	på	å	utvikle	sosiale	ferdigheter	gjennom	
samværsregler.	Det	å	ta	hensyn	til	hverandre,	vente	på	tur,	lytte	og	vise	
toleranse	er	viktige	ferdigheter	i	det	å	delta	i	en	organisert	idrett.



8 – 12 ÅR 
«GRUNNLAGS-/
FERDIGHETS»-
PERIODEN
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Krav Aldersgruppe  8-10 år

Fysiske 
krav

Organisert/uorganisert	ulik	aktivitet	3-5	ganger	pr.	uke,	
der	man	kan	holde	på	inntil	1	time	med	varierte		
belastninger/aktiviteter.

Kunne	gjennomføre	fotturer	og	skiturer	i	skog	og	mark	på	
1-2	timer.

Deltagelse	i	flere	idretter	1-2	ganger	pr.	uke	det	meste	av	
året.

Trene	på	ski	om	vinteren.	Skitrening	fra	oktober	til	april,	
allsidig	trening	ellers	i	året.

Delta på organisert skitrening 1 gang pr. uke. 

Treningen	bør	inneholde	lekbetonte	aktiviteter	som	
stafetter	og	lignende,	som	kan	gi	noe	økning	av		
intensiteten.

Basisferdigheter	som	styrke,	balanse	og	koordinasjon	skal	
kunne	gjennomføres	med	korrekt	utførelse.

Rulleskitrening	anbefales	ikke.

Tekniske 
og taktiske 
krav

Tilvenning	til	å	bevege	seg	på	ski	med	varierte	aktiviteter	
som	utfordrer	balanse,	tyngdeoverføring	og	rytme.	

Tilvenne	seg	å	manøvrere	skiene:		
svinge,	hoppe,	stoppe,	snu.

Idrettsglede for alle
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Krav Aldersgruppe  8-10 år

Kunnskap, 
verdier, 
holdninger

Være	delaktig	i	å	skape	et	godt	miljø	med	fokus	på		
å	ha	det	gøy	og	trives	sammen.

Begynne	å	lære	om	idrettens	grunnverdier.

Gjøre	så	godt	man	kan.

Lære	litt	om	konkurranseregler.

Utstyr 1	par	ski,	sko	og	staver	som	kan	benyttes	til		
både	klassisk	og	fristil.

Bruk	av	billigprodukter	til	gliding	og	festesmurning.

Konkur-
ranser

Oppfordre	til	deltagelse	på	klubbrenn.

Ingen	rangering	på	resultatlister.	Ikke	fokus	på	prestasjon,	
men	fokus	på	glede	og	mestring.

Fysisk 
trening

Aktivitetsprinsippet	og	grunnleggende	ferdigheter		
vektlegges.
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Krav Aldersgruppe  11-12 år

Fysiske 
krav

Daglig	aktivitet	hvor	man	kan	holde	på	inntil	2	timer	med	
varierte	belastninger/aktiviteter.								
									
Kunne	gjennomføre	fotturer	og	skiturer	i	skog	og	mark	på	
2-3	timer.

Deltagelse	i	flere	idretter	1-3	ganger	pr.	uke	det	meste	av	
året.

Trene	på	ski	om	vinteren.	Skitrening	fra	oktober	til	april,	
allsidig	trening	ellers	i	året.

Delta på organisert skitrening 1-2 gang pr. uke.      
										
Treningen	kan	gjerne	inneholde	aktiviteter	der	man		
veksler	mellom	lav	og	høy	intensitet,	liten	og	stor	fart,		
og	har	variasjon	i	bevegelsesmåter.

Basisferdigheter	som	styrke,	balanse	og	koordinasjon	skal	
kunne	gjennomføres	med	korrekt	utførelse.

Rulleskitrening	kan	introduseres	på	lukket	område.

Tekniske 
og taktiske 
krav

Balanse,	rytme	og	tyngdeoverføring	på	ski.	Oppnå	god	
framdrift	gjennom	disse	elementene.	

Kunne	manøvrere	skiene:		
svinge,	hoppe,	stoppe,	snu.

Kunne	beherske	alle	sentrale	teknikker		
innen	klassisk	og	skøyting.

Idrettsglede for alle
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IDRETTSGLEDE FOR ALLE

Krav Aldersgruppe  11-12 år

Kunnskap, 
verdier, 
holdninger

Være	delaktig	i	å	skape	et	godt	miljø	med	fokus	på	å	ha	
det	gøy	og	trives	sammen.

Lære	idrettens	grunnverdier.

Punktlighet.

Gjøre	så	godt	man	kan.

Tåle	fysiske	påkjenninger	som	kan	være	ubehagelige.

Forstå	konkurranseregler.

Utstyr Anbefaler	1	par	ski	for	fristil	og	1	par	ski	for	klassisk.

Begynne	å	ta	noe	ansvar	for	eget	utstyr.	

Begynne	å	lære	seg	litt	om	enkel	festesmøring.

Bruk	av	billigprodukter	til	gliding	og	festesmurning.

Konkur-
ranser

Oppfordre	til	deltagelse	på	klubbrenn	og	noen		
kretsrenn	i	nærmiljøet	pr.	sesong.

Rangering	på	resultatlister,	men	fortsatt	hovedfokus		
på	glede	og	mestring.

Fysisk 
trening

Aktivitetsprinsippet	og	grunnleggende	ferdigheter		
vektlegges.





13 – 16 ÅR 
«LÆRE Å TRENE/
LÆRE Å KONKURRERE»-
PERIODEN
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Krav Aldersgruppe  13-14 år

Fysiske 
krav

Kunne	holde	på	sammenhengende	med	lav	til	moderat	
intensitet	i	løping	og	på	ski	med	god	teknisk	kvalitet		
i	1,5–2	timer.

Kunne	gjennomføre	konkurranselignende	sammen-
hengende	aktivitet	med	høy	intensitet	i	20	minutter.

Kunne	gjennomføre	basisøvelser	med	korrekt	utførelse	
med	gjentatte	repetisjoner.

Kunne	gjennomføre	rykk	og	spurt	i	alle	teknikker	i	løping	
og	på	ski.

Kunne	grunnleggende	ferdigheter	på	rulleski.

Tekniske 
og taktiske 
krav

Videreutvikle	basisferdigheter	på	ski.

Kunne	velge	teknikk	i	varierende	terreng	og	hastigheter,	
og	utvikle	følelse	for	rytme	og	flyt.

Utvikle	følelse	for	kraft	og	avlastning	innad	i	de	ulike	
teknikkene.

God	utførelse	av	elghufs,	spretten	skigang,	skigang.

Idrettsglede for alle



15SPORTSPLAN – LANGRENNSGRUPPA

1
3

 – 1
6

 Å
R

 «
L

Æ
R

E
 Å

 T
R

E
N

E
/K

O
N

K
U

R
R

E
R

E
»

-P
E

R
IO

D
E

N
IDRETTSGLEDE FOR ALLE

Krav Aldersgruppe  13-14 år

Kunnskap, 
verdier, 
holdninger

Forstå	idrettens	grunnverdier.

Stor	innsats:	Utvikle	vilje	til	å	arbeide	hardt	og	presse	seg	
maksimalt.

Basiskunnskap	om	ernæring	og	restitusjon.

Punktlighet	og	evne	til	å	ta	imot	beskjeder.

Takle	å	vinne	og	tape	på	en	god	måte.

Alle	må	bidra	til	et	godt	treningsmiljø.

Utstyr Ett	par	konkurranseski	pr.	stilart,	kombisko,	og	to	par	
staver.

Bruk	av	billigprodukter	til	gliding	og	festesmurning.

Bør	ha	ett	par	rulleski	(skøyte-/kombiski).		
Klubben	har	også	noen	par	til	utlån.
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Idrettsglede for alle

Krav Aldersgruppe  13-14 år

Fysisk 
trening

Daglig	allsidig	aktivitet	videreføres.

«Skitrening»	august–mars/april.		
Allsidig	trening	ellers	i	året.

Deltagelse	i	flere	idretter.

Organisert	trening	3–4	ganger	pr.	uke	det	meste	av	året.

Utholdenhetstrening:
•	 1	langtur	på	beina	opptil	1–1,5	time.
•	 Systematisk	bruk	av	intervalltrening	hver	uke.

Innslag	av	hurtighet	på	alle	økter.

Styrke:	generell,	utholdende	styrke	med	bruk	av	egen	
kroppsvekt	1–2	ganger	pr.	uke.

Stimulere	til/legge	til	rette	for	egentrening		
flere	ganger	pr.	uke.

En	hviledag	fra	organisert	trening	i	uka.
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IDRETTSGLEDE FOR ALLE

Krav Aldersgruppe  13-14 år

Konkur-
ranser

Klubb-	og	kretsrenn	har	hovedfokus.

Ha	ett	hovedmål	for	sesongen,	for	eksempel		
Ungdommens	Holmenkollrenn	eller	UngdomsBirken.

8–12	skirenn	pr.	år,	samt	noen	stafetter.

Topping	av	ett	stafettlag	i	KM.	Ellers	jevne	lag.
Hovedmålsetningen	er	å	stille	flest	mulig	lag.

Bør	ha	noen	frihelger	i	løpet	av	sesongen.
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Idrettsglede for alle

Krav Aldersgruppe  15-16 år

Fysiske 
krav

Kunne	holde	på	sammenhengende	med	lav	til	moderat	
intensitet	i	løping	og	på	ski	med	god	teknisk	kvalitet	i	
2–2,5	timer.

Kunne	gjennomføre	konkurranselignende	sammen-
hengende	aktivitet	med	høy	intensitet	i	30	minutter.

Klare	NSF	sine	krav	til	basisøvelser	med	korrekt	ut-
førelse.

Kunne	gjennomføre	rykk	og	spurt	i	alle	teknikker	på	ski	
og	rulleski.

Tekniske 
og taktiske 
krav

Perfeksjonert	basisferdigheter	på	ski.

Ha	grunnleggende	arbeidsoppgaver	for	god	teknikk;		
grunnposisjon,	tyngdeoverføring,	fall,	lave	skuldre		
i	armpendel	etc.

Kunne	gå	med	tunge	og	lette	gir	innad	i	teknikkene.

Gjennomføre	alle	teknikker	på	begge	sider.

Gå	teknisk	riktig	i	lav	og	høy	fart.

Perfeksjonert	teknisk	utførelse	av	elghufs,	sprettende	
skigang,	skigang	med	og	uten	staver.
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IDRETTSGLEDE FOR ALLE

Krav Aldersgruppe  15-16 år

Kunnskap, 
verdier, 
holdninger

Etterleve	og	formidle	idrettens	grunnverdier.

Forstå	de	grunnleggende	treningsprinsippene.

Kunnskap	om	ernæring	og	restitusjon.

Lære	å	kommunisere	om	trening	med	trener	og	andre	
utøvere.

Takle	å	vinne	og	tape	på	en	god	måte.

Følge	spilleregler	i	gruppa.

Alle	må	bidra	til	et	godt	treningsmiljø.

Utstyr Anbefaler	ett	konkurransepar	i	hver	stilart.

Bør	ha	klassisk-	og	skøyterulleski	med	normal		
rullemotstand.
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Idrettsglede for alle

Krav Aldersgruppe  15-16 år

Fysisk 
trening

«Skitrening»	hele	året.

Langrenn	kan/bør	kombineres	med	andre	idretter.

5–7	økter	pr.	uke	«med	hensikt»,	dvs.	økter		
med	treningsmål:
•	 En	lang	langtur	på	beina	per	uke	1,5–2	timer.
•	 2–3	økter	pr.	uke	bør	inneholde	moderat	til	høy		
intensitet.

Innslag	av	hurtighet	på	alle	økter.

Styrke:	2	x	30	minutter	per	uke	med	generell	og		
spesifikk	styrketrening	med	bruk	av	egen	kroppsvekt		
som	belastning.

Innføre	systematiske	tester	for	aldersgruppen.
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IDRETTSGLEDE FOR ALLE

Krav Aldersgruppe  15-16 år

Konkur-
ranser

Klubb-	og	kretsrenn	har	fortsatt	hovedfokus.

Deltagelse	på	Hovedlandsrennet.

Totalt	15–30	konkurranser	pr.	år,	inkludert	sommer-
konkurranser	og	testløp.

Bør	konkurrere	på	alle	distanser	og	i	alle	stilarter.

Lære	seg	å	forberede	seg	til	skirenn;		
oppvarming,	rutiner,	skitesting	etc.

Bør	ha	noen	frihelger	i	løpet	av	sesongen.





17 ÅR OG ELDRE
«TRENE FOR  
Å KONKURRERE/TRENE 
FOR Å VINNE»-PERIODEN



24 SPORTSPLAN – LANGRENNSGRUPPA17
 Å

R
  O

G
 E

LD
R

E 
 «

T
R

EN
E 

FO
R

 Å
 K

O
N

K
U

R
R

ER
E/

V
IN

N
E»

-P
ER

IO
D

EN

Idrettsglede for alle

Vi tilbyr trening for juniorer og seniorer gjennom 
klubbsamarbeidet SkiTeam Hedmarken. Vi ønsker  
å legge til rette for at så mange som mulig fortsetter og 
delta i organisert trening på ski uansett ambisjonsnivå. 
Treningstilbudet skal både favne topp og bredde, og 
STH har derfor et todelt tilbud:

Gruppe 1
Dette	er	et	tilbud	til	løpere	som	har	klare	personlige	utviklings-	og		
prestasjonsmål	i	Norgescup/Skandinavisk	cup	og	NM.	Utøveren	fører	
treningsdagbok	og	følges	tett	opp	av	en	personlig	trener	i	teamet.	Det	for-
ventes	av	løpere	på	denne	gruppa	at	de	følger	opp	NSF/VSF	sin	utviklings-
trapp.	Dersom	en	løper	på	denne	gruppa	reduserer	ambisjonsnivået	og/
eller	ikke	følger	opp	treningssamarbeidet	med	sin	personlige	trener,	vil	de	
få	tilbud	om	en	plass	på	gruppe	2.

Gruppe 2
Dette	er	et	tilbud	til	løpere	som	ønsker	å	være	med	i	miljøet	og	trene	på	
gruppa,	men	som	ikke	ønsker	å	satse	mot	Norgescup	og	NM.	Dette	er	et	
breddetilbud	som	er	åpent	for	alle	medlemmer	i	aktuell	alder,	hvor	alle	får	
generell	treningsoppfølging.
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IDRETTSGLEDE FOR ALLE

Klubbsamarbeidet SkiTeam Hedmarken har eksistert  
i flere år, og har vært en suksess. 

SkiTeam	Hedmarken	er	et	samarbeid	på	juniorsiden	mellom	klubbene	
Vang	Skiløperforening,	Hamar	Skiklubb,	Nordbygda/Løten	ski,	Ottestad	
IL	Ski	og	Furnes	skiløperforening.

Vi	har	fått	et	stadig	økende	antall	utøvere	fra	17	år	og	oppover.	Pr.	i	dag	er	
det	drøyt	50	løpere	totalt	med	i	klubbsamarbeidet,	så	det	er	mange	med	på	
fellestreningene.
Det	legges	opp	til	varierte	treninger	både	sommer	og	vinter,	og	vi	ser	at	
også	de	som	ikke	satser	på	Norgescup	og	NM	(gruppe	2)	ofte	er	hardt-
satsende	i	andre	idretter,	og	bruker	skitreningene	som	alternativ	trening/	
vintertrening.	Frafallet	har	vært	minimalt,	og	miljøet	i	gruppa	er	meget	bra.	

Vi	blir	ofte	med	de	respektive	klubbene	på	deres	samlinger/miljøsamlinger.	
På	bildet	til	venstre	er	vi	en	gjeng	som	er	med	på	miljøsamlingen	til	VSF	på	
Austlid	høsten	2013.
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Krav Junior Krav Senior

Fysiske 
krav

Kunne	holde	på	sammenhengende	med	lav	til	moderat	
intensitet	i	løping,	rulleski	og	ski	med	god	teknisk	kvalitet	
i	mer	enn	3	timer.

Kunne	gjennomføre	konkurranselignende	aktivitet	med	
høy	intensitet	i	45	minutter.

Videreutvikle	basisferdigheter.

Kunne	gjennomføre	rykk	og	spurt	i	alle	teknikker	på	ski	
og	rulleski	i	sliten	tilstand.

Fysiske 
krav

Høy	aerob	utholdenhetskapasitet	
•	 VO2	maks	på	6.5	liter	for	menn	og	4.5	liter	for	kvinner.	
•	 Anaerob	terskel	over	80	%	av	VO2	maks.
•	 Høy	utnyttingsgrad	og	arbeidsøkonomi	i	konkurranse-
fart	på	ski.

Perfeksjon	i	rykk	og	spurtferdigheter.

Evne	til	å	presse	seg	maksimalt	under	konkurranser.

Evne	til	å	prestere	maksimalt	i	viktige	konkurranser.	

Tekniske 
og taktiske 
krav

Ha	klare	arbeidsoppgaver	i	de	ulike	teknikkene	og	evne	til	
å	gjennomføre	selvstendig	teknikktrening.

Stille	godt	forberedt	til	økter:	teknisk,	mentalt	og	fysisk.	

Gå	teknisk	riktig	i	alle	hastigheter	og	både	i	uthvilt	og	
sliten	tilstand.	

Kunne	gjennomføre	skirenn	med	hensiktsmessige		
taktiske	valg	både	i	enkelt-	og	fellesstart.	

Tekniske 
og taktiske 
krav

Optimaliserte	individuelle	tekniske	ferdigheter	på	ski		
i	alle	teknikker.

Alle	økter	er	teknikktrening.	Å	søke	gode	løsninger	er	
blitt	en	«ryggmargsrefleks».

Evne	til	å	velge	riktig	teknikk	og	justere	teknikken	etter	
terrenget.	

Ha	fysiske	og	motoriske	forutsetninger	som	gjør	at	
teknikken	kan	holdes	gjennom	hele	løpet.

Idrettsglede for alle
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Idrettsglede for alle

Forventinger til foreldre/foresatte
-	 Være	en	god	VSFer
-	 Bidra	til	en	positiv	idrettsopplevelse	på	trening	og	renn
-	 Bidra	med	dugnadsinnsats	etter	VSFs	retningslinjer
-	 Delta	på	foreldremøter
-	 Oppmuntre	alle	barn	og	unge	–	ikke	bare	egne
-	 Respektere	arrangørs	og	TD’s	avgjørelser
-	 Sørge	for	at	utøver	stiller	til	rett	tid,	med	rett	utstyr	i	henhold	til	oppsatt	
treningsplan

Forventninger til trenere/ledere
-	 Være	en	god	VSFer
-	 Være	et	godt	forbilde	for	alle
-	 Informere	og	bevisstgjøre	foreldre/foresatte	
-	 Legge	opp	treninger	slik	at	de	gir	mulighet	til	utvikling	for	alle	–		
uansett	ferdighetsnivå

-	 Delta	på	kurs/møter	og	sørge	for	å	holde	seg	faglig	oppdatert
-	 Følge	klubbens	retningslinjer	og	forholde	seg	til	de	regler	og	verdier		
klubben	bestemmer

Forventninger til utøvere
-	 Være	en	god	VSFer
-	 Forholde	seg	til	klubbens	retningslinjer	–	både	på	trening,	skirenn	og		
i	andre	sammenhenger	når	man	representerer	klubben

-	 Stille	forberedt	på	trening	og	ha	med	seg	nødvendig	utstyr	i	henhold	til	
oppsatt	treningsplan

-	 Være	inkluderende	og	positiv	bidragsyter	for	å	skape	et	godt	miljø		
i	gruppe	og	klubb

Forventinger til Sportsutvalget (SU)
-	 Være	en	god	VSFer
-	 Sørge	for	et	sportslig	tilbud	til	alle	som	ønsker	å	gå	på	ski
-	 Sørge	for	at	løperne	får	muligheten	til	å	utvikle	seg	uansett	nivå
-	 Jobbe	aktivt	med	den	sportslige	utviklingen	av	klubben
-	 Jobbe	med	rekruttering	og	kompetanseutvikling
-	 Jobbe	med	å	beholde	flest	mulig,	lengst	mulig

HVORDAN VÆRE EN  
GOD IDRETTSFORELDER?
Olympiatoppens 9 anbefalinger
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HVORDAN VÆRE EN  
GOD IDRETTSFORELDER?
Olympiatoppens 9 anbefalinger

Talentidentifisering
Visste du at Lionel Messi, anerkjent som den 
beste fotballspilleren i verden, ikke var noen 
superstjerne som barn. På grunn av problemer 
med veksthormonene var han en «late bloomer».

Familien er en viktig del av utviklingen til barn og unge i idretten. Dette 
gjelder enten den unge idrettsutøveren ender som toppidrettsutøver 
eller ikke. Olympiatoppen har utviklet noen anbefalinger som har 
til hensikt å hjelpe foreldre til å få en bedre forståelse av sin rolle. 
Gjennom ditt engasjement og din adferd kan du hjelpe barn til å få gode 
idrettsopplevelser. Anbefalingene er basert på forskningsresultater fra 
idrettsvitenskap og erfaringer fra trenere som arbeider med barn og unge. 
Hver av anbefalingene blir belyst ved begrunnelser.

Foto: Eirik Førde



HVORDAN VÆRE EN  
GOD IDRETTSFORELDER?
Olympiatoppens 9 anbefalinger

Talentidentifisering
Visste du at Lionel Messi, anerkjent som den 
beste fotballspilleren i verden, ikke var noen 
superstjerne som barn. På grunn av problemer 
med veksthormonene var han en «late bloomer».

Familien er en viktig del av utviklingen til barn og unge i idretten. Dette 
gjelder enten den unge idrettsutøveren ender som toppidrettsutøver 
eller ikke. Olympiatoppen har utviklet noen anbefalinger som har 
til hensikt å hjelpe foreldre til å få en bedre forståelse av sin rolle. 
Gjennom ditt engasjement og din adferd kan du hjelpe barn til å få gode 
idrettsopplevelser. Anbefalingene er basert på forskningsresultater fra 
idrettsvitenskap og erfaringer fra trenere som arbeider med barn og unge. 
Hver av anbefalingene blir belyst ved begrunnelser.

Foto: Eirik Førde



32 SPORTSPLAN – LANGRENNSGRUPPA

Begrunnelse:
Det fører sjelden noe godt med seg å insistere på at barn og unge skal følge 
foreldrenes valg av idrett.

Det å være tålmodig er en god foreldreferdighet og det er en god ting å la barnet 
få erfaring med mange forskjellige idretter. Det er en myte at barn tidlig må trene 
ensidig innen en idrett for å kunne bli god i denne idretten. Varierte motoriske, 
fysiske og sosiale utfordringer er viktig for at barn skal få god utvikling i idrett. 

Råd for hvordan du kan hjelpe barn med å velge idrett:
•	 Ikke press barn til å velge en bestemt idrett
•	 Gi barn mulighet til å delta i flere ulike aktiviteter / idretter
•	 Ensidig trening i tidlig alder er ingen garanti for å lykkes
•	 Bidra til at barn får møte varierte utfordringer i ulike miljøer

Gi dine barn informasjon og råd når det gjelder valg av 
idrett. Du kan oppmuntre dem, men la barna selv ta den 
endelige avgjørelsen om de ønsker å delta eller ikke og 
hvilken idrett de ønsker å delta i.

Foto: Norges orienteringsforbund

Relativ alderseffekt
I ungdomsårene kan to gutter som er like gamle være totalt ulike når det kommer 
til biologisk alder. En kan være fullt utvokst, barbere seg og veie nesten dobbelt så 
mye som den andre som ikke har begynt på utviklingen fra gutt til mann. Likevel 
er de i den samme gruppen i konkurransesammenheng. Det er høyst usikker om 
det er den som er tidligst utviklet i ungdomsårene som blir den beste i det lange løp.



33SPORTSPLAN – LANGRENNSGRUPPA
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Begrunnelse:
Ved å delta i idrett eller i fysisk aktivitet blir du en god rollemodell for barns 
deltagelse og engasjement i idrett. Du viser at fysisk aktivitet er noe man tar del i 
hele livet. Det er påvist at det å være jevnlig aktiv i barndommen bidrar til at fysisk 
aktivitet blir en livsstil. Vis idrettsglede og ha der moro sammen med barna. Du 
trenger ikke være trener eller god i en idrett for å ha det gøy. Det at du selv er fysisk 
aktiv er det viktigste.

Råd for hvordan være en god rollemodell:
•	 Vær aktiv selv
•	 Vis at det å være fysisk aktiv er gøy
•	 Bidra til å utvikle godt sosialt fellesskap og vennskap i ditt barns idrettsmiljø
•	 Vær aktiv sammen med barna

Ved at du selv er fysisk aktiv kan du bli en god 
rollemodell i forhold til dine barns deltagelse i idrett

Foto: Ingrid Tollånes
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Begrunnelse:
Starten av puberteten er en viktig hendelse for de unge på deres vei mot voksenlivet. 
Ungdomsårene starter når pubertetsutviklingen settes i gang og den varer 
mellom to og tre år. Puberteten kan starte så tidlig som ved 10 års alder eller så 
sent som ved 18 års alder. Det er viktig at foreldre er klar over hvor deres barn er i 
pubertetsutviklingen.

En utfordring vi ofte ser i idretten er at de som utvikler seg tidligst og er mest modne 
velges ut som de «beste» utøverne og blir gitt bedre muligheter enn de som modnes 
senere.
 
I aldersgruppa mellom 13 og 16 år slutter over halvparten med idrett. I følge 
forskning skjer dette fordi mange opplever at de ikke lykkes eller at de ikke er gode 
nok. Noe av grunnen til dette er at det er de som er fysisk modne i årskullet som får 
det meste av oppmerksomheten og anerkjennelsen. 

Et viktig foreldrebidrag i denne sammenhengen vil være å fokusere på innsats over 
tid, og å være varsomme med å sammenligne egne barn med andre barn. Bruk alltid 
tilbakemeldinger som referer til den enkelte utøver. Det betyr å gi tilbakemeldinger 
som er basert på utøverens tidligere prestasjoner. Fokuser på hvordan utøveren 
utvikler seg mer enn på hvordan han eller hun gjør det i forhold til andre. 

Råd for å beholde barn i idretten selv om de fysisk modnes langsomt
•	 Legg vekt på mestring og læring av ferdigheter fremfor å være opptatt av  
 sammenligne ditt barn med andre barn.
•	 Minn barnet ditt på at han/hun etter hvert vil vokse, bli fysisk sterkere og  
 utvikle seg mentalt og sosialt.

Det er viktig at du som forelder vet og viser at barn på 
samme alder kan være svært ulike i forhold til modning.

Foto: Norges skiforbund
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samme alder kan være svært ulike i forhold til modning.

Foto: Norges skiforbund
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Begrunnelse:
Idrett skal være gøy.  Jo yngre barna er desto mer skal en vektlegge å ha det moro. 
Glede over deltagelse skal stå sentralt i barne- og ungdomsidretten. Når barna 
kommer hjem fra trening eller konkurranse kan sette fokus på glede ved å spørre: 
«Hadde du det gøy?», «Fikk du noen nye venner?», «Hva lærte du i dag?». Ved å stille 
denne typen spørsmål viser du at det å møte nye venner og oppleve idrettsglede er 
viktigere enn resultatet i konkurranser.

Råd for glede og trening over tid:
•	 Legg vekt på at idrett skal være gøy.
•	 Legg vekt på at idrett både gir muligheten til å være sammen med  
 venner og å få nye venner.

Legg vekt på idrettsglede og utvikling av vennskap.

Foto: Sunn jenteidrett
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Begrunnelse:
Idrett skal være gøy.  Jo yngre barna er desto mer skal en vektlegge å ha det moro. 
Glede over deltagelse skal stå sentralt i barne- og ungdomsidretten. Når barna 
kommer hjem fra trening eller konkurranse kan sette fokus på glede ved å spørre: 
«Hadde du det gøy?», «Fikk du noen nye venner?», «Hva lærte du i dag?». Ved å stille 
denne typen spørsmål viser du at det å møte nye venner og oppleve idrettsglede er 
viktigere enn resultatet i konkurranser.

Råd for glede og trening over tid:
•	 Legg vekt på at idrett skal være gøy.
•	 Legg vekt på at idrett både gir muligheten til å være sammen med  
 venner og å få nye venner.

Legg vekt på idrettsglede og utvikling av vennskap.

Foto: Sunn jenteidrett
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Begrunnelse:
Idrettsmiljøer der mestring står i fokus skaper det beste grunnlag for varig 
motivasjon. Gjennom å støtte opp om den måten en jobber på i slike miljøer kan du 
bidra til at barn og unge beholder motivasjon for deltagelse over tid.

De unges motivasjon for å delta i idrett skapes i stor grad hjemme og i 
treningsmiljøet. Det er lett å stille spørsmålet «hvem vant?» etter en konkurranse. 
Dette er en type spørsmål som gir uttrykk for at det eneste kriteriet for suksess er å 
vinne og slike spørsmål bidrar til å skape det vi kaller et resultatorientert klima i de 
unges idrett. Ved å stille spørsmål som «hadde du det gøy?» eller «lærte du noe nytt i 
dag?» gir du uttrykk for at et viktig kriterium for suksess er mestring. Gjennom slike 
spørsmål kan du bidra til å skape et mestringsklima der kriteriene for suksess er 
utvikling, læring og mestring. 

Råd for å skape et mestringsorientert miljø:
•	 Evaluer fremgang og mestring av ferdigheter. Suksess er å bli bedre  
 enn det man var tidligere
•	 Gi anerkjennelse for god innsats, trening over tid og evne til hardt arbeid
•	 Oppmuntre barna til å trene variert og eventuelt delta i flere idretter,  
 dette stimulerer motivasjonen. 
•	 Bidra til å skape miljøer der fokus på mestring står sentralt

Gi ros når barnet ditt viser god innsats og ferdighets-
utvikling. - Husk at barnet ditt deltar i idrett for å lære 
og for å mestre ferdigheter. Unngå ensidig fokus på 
resultater i konkurranser.

Foto: Norges Snowboardforbund/Preben Stene Larsen
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Begrunnelse:
Idrettsmiljøer der mestring står i fokus skaper det beste grunnlag for varig 
motivasjon. Gjennom å støtte opp om den måten en jobber på i slike miljøer kan du 
bidra til at barn og unge beholder motivasjon for deltagelse over tid.

De unges motivasjon for å delta i idrett skapes i stor grad hjemme og i 
treningsmiljøet. Det er lett å stille spørsmålet «hvem vant?» etter en konkurranse. 
Dette er en type spørsmål som gir uttrykk for at det eneste kriteriet for suksess er å 
vinne og slike spørsmål bidrar til å skape det vi kaller et resultatorientert klima i de 
unges idrett. Ved å stille spørsmål som «hadde du det gøy?» eller «lærte du noe nytt i 
dag?» gir du uttrykk for at et viktig kriterium for suksess er mestring. Gjennom slike 
spørsmål kan du bidra til å skape et mestringsklima der kriteriene for suksess er 
utvikling, læring og mestring. 

Råd for å skape et mestringsorientert miljø:
•	 Evaluer fremgang og mestring av ferdigheter. Suksess er å bli bedre  
 enn det man var tidligere
•	 Gi anerkjennelse for god innsats, trening over tid og evne til hardt arbeid
•	 Oppmuntre barna til å trene variert og eventuelt delta i flere idretter,  
 dette stimulerer motivasjonen. 
•	 Bidra til å skape miljøer der fokus på mestring står sentralt

Gi ros når barnet ditt viser god innsats og ferdighets-
utvikling. - Husk at barnet ditt deltar i idrett for å lære 
og for å mestre ferdigheter. Unngå ensidig fokus på 
resultater i konkurranser.

Foto: Norges Snowboardforbund/Preben Stene Larsen
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Begrunnelse:
Denne anbefalingen er basert på flere aspekter som omhandler barne- og ungdoms-
idrett, blant annet «the right to play» og «fair play».  – «The right to play» er et viktig 
tema da det fremmer barns rett til å drive med idrett og det å ha et sunt og godt miljø 
å drive idrett i. Dette betyr at alle foreldre alle barns rett til å delta. Som voksne er 
det vårt ansvar å anerkjenne ferdighetene til alle barn og støtte innsatsen deres 
uavhengig hvilken klubb de representerer.

«Fair play» er et viktig aspekt fordi vi ønsker at alle barn skal ha de samme 
muligheter til å utvikle gode ferdigheter. Alle vet at det er forskjeller i forutsetninger, 
og det er heller ikke alle som ønsker eller kan bli toppidrettsutøvere. Likevel har alle 
barn rett til å få muligheter til å utvikle seg så langt de kan og de bør oppmuntres til å 
utvikle sine forutsetninger så langt de selv ønsker.

Konseptet om «fair play» handler også om å lære seg å respektere regler i idretten, 
ikke jukse eller forsøke å få urettmessige fordeler. Deltagelse i idrett er en av de 
viktigste arenaene for barn å lære moralsk adferd og det å respektere andre. Samtidig 
må vi også ha foreldre som gjør det samme. Foreldre som ser på en konkurranse 
må huske at de deltar i et læringsmiljø hvor barn lærer god moralsk oppførsel 
og hvordan de skal oppføre seg og være sammen med jevnaldrende.  Foreldre er 
rollemodeller for barn når det gjelder å respektere idrettens regler og verdier. 

Råd for hvordan du kan være en støttende tilskuerforelder:
•	 Vis at fair play er viktig og at regler skal respekteres.
•	 Husk at idrett for barn er en læringsarena - ikke en VM-finale.
•	 Din oppgave er å bidra til å skape positive læringsopplevelser for alle barn  
 som deltar.
•	 Vær alltid oppmuntrende i forhold til innsats og ferdigheter hos alle utøverne.
•	 Vis respekt for alle foreldrene som er tilstede. Legg vekt på å fremme et miljø  
 preget av høflighet og positive omgangsformer.

Legg merke til og applauder også når dine barns lag-
kamerater eller  motstandere viser gode ferdigheter.  
– Bidra til å skape gode relasjoner til de andre foreldrene.
Vis respekt og vær høflig, selv når følelser er involvert. 

Foto: Frank Nordseth
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Begrunnelse:
Denne anbefalingen er basert på flere aspekter som omhandler barne- og ungdoms-
idrett, blant annet «the right to play» og «fair play».  – «The right to play» er et viktig 
tema da det fremmer barns rett til å drive med idrett og det å ha et sunt og godt miljø 
å drive idrett i. Dette betyr at alle foreldre alle barns rett til å delta. Som voksne er 
det vårt ansvar å anerkjenne ferdighetene til alle barn og støtte innsatsen deres 
uavhengig hvilken klubb de representerer.

«Fair play» er et viktig aspekt fordi vi ønsker at alle barn skal ha de samme 
muligheter til å utvikle gode ferdigheter. Alle vet at det er forskjeller i forutsetninger, 
og det er heller ikke alle som ønsker eller kan bli toppidrettsutøvere. Likevel har alle 
barn rett til å få muligheter til å utvikle seg så langt de kan og de bør oppmuntres til å 
utvikle sine forutsetninger så langt de selv ønsker.

Konseptet om «fair play» handler også om å lære seg å respektere regler i idretten, 
ikke jukse eller forsøke å få urettmessige fordeler. Deltagelse i idrett er en av de 
viktigste arenaene for barn å lære moralsk adferd og det å respektere andre. Samtidig 
må vi også ha foreldre som gjør det samme. Foreldre som ser på en konkurranse 
må huske at de deltar i et læringsmiljø hvor barn lærer god moralsk oppførsel 
og hvordan de skal oppføre seg og være sammen med jevnaldrende.  Foreldre er 
rollemodeller for barn når det gjelder å respektere idrettens regler og verdier. 

Råd for hvordan du kan være en støttende tilskuerforelder:
•	 Vis at fair play er viktig og at regler skal respekteres.
•	 Husk at idrett for barn er en læringsarena - ikke en VM-finale.
•	 Din oppgave er å bidra til å skape positive læringsopplevelser for alle barn  
 som deltar.
•	 Vær alltid oppmuntrende i forhold til innsats og ferdigheter hos alle utøverne.
•	 Vis respekt for alle foreldrene som er tilstede. Legg vekt på å fremme et miljø  
 preget av høflighet og positive omgangsformer.

Legg merke til og applauder også når dine barns lag-
kamerater eller  motstandere viser gode ferdigheter.  
– Bidra til å skape gode relasjoner til de andre foreldrene.
Vis respekt og vær høflig, selv når følelser er involvert. 

Foto: Frank Nordseth
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Begrunnelse:
Foreldrene skal vise respekt for trenerens arbeid og innsats.  - Trenere bør fokusere 
på at hvert enkelt barn skal mestre ferdighetene og strategiene i sin idrett i det 
tempoet som hvert enkelt barn har forutsetning for. Barn lærer i ulikt tempo, og 
derfor bør trenere fokusere på utviklingen til hvert enkelt barn. Det er viktig for 
barna at de opplever at foreldrene støtter treneren i dette arbeidet.

Dersom foreldre gir instruksjoner under trening eller konkurranser kan dette virke 
forvirrende og skape usikkerhet for de unge fordi de får mer informasjon enn de 
klarer å håndtere.

Hvis du som forelder vil bidra positivt til ditt barns utvikling, så er det beste å spørre 
hvordan du kan bidra til utviklingen i ditt barns idrettsmiljø og følge de råd du får så 
godt du kan.

Dersom du som forelder ser ting i treningshverdagen knyttet til treningsprinsipper, 
treningsmiljø eller andre forhold du mener er feil eller uriktig, anbefaler vi at du 
tar dette opp med treneren i et eget møte. Det er ikke hensiktsmessig å gjøre dette i 
forbindelse med treningen i påhør av treningsgruppen. Hvis du opplever at du ikke 
blir tatt på alvor, må du ta slike utfordringer opp med de ansvarlige i klubben.

Råd for hvordan du støtter treneren:
•	 Spør treneren om hvordan du kan bidra i den langsiktige utviklingen av  
 ditt barn.
•	 Ikke gi instruksjoner til ditt barn i trenings- eller konkurransesituasjonen.
•	 Din rolle på sidelinja er å være en støttende supporter, ikke være trener.
•	 Dersom det er forhold du er uenig i, ta dette opp direkte med treneren  
 under fire øyne.

Støtt treneren og den jobben hun / han gjør. Gi ikke 
tekniske instruksjoner under en konkurranse. Dette 
kan virke forstyrrende for treneren og det kan skape 
forvirring og usikkerhet blant utøverne.

Foto: Norges svømmeforbund
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Begrunnelse:
Foreldrene skal vise respekt for trenerens arbeid og innsats.  - Trenere bør fokusere 
på at hvert enkelt barn skal mestre ferdighetene og strategiene i sin idrett i det 
tempoet som hvert enkelt barn har forutsetning for. Barn lærer i ulikt tempo, og 
derfor bør trenere fokusere på utviklingen til hvert enkelt barn. Det er viktig for 
barna at de opplever at foreldrene støtter treneren i dette arbeidet.

Dersom foreldre gir instruksjoner under trening eller konkurranser kan dette virke 
forvirrende og skape usikkerhet for de unge fordi de får mer informasjon enn de 
klarer å håndtere.

Hvis du som forelder vil bidra positivt til ditt barns utvikling, så er det beste å spørre 
hvordan du kan bidra til utviklingen i ditt barns idrettsmiljø og følge de råd du får så 
godt du kan.

Dersom du som forelder ser ting i treningshverdagen knyttet til treningsprinsipper, 
treningsmiljø eller andre forhold du mener er feil eller uriktig, anbefaler vi at du 
tar dette opp med treneren i et eget møte. Det er ikke hensiktsmessig å gjøre dette i 
forbindelse med treningen i påhør av treningsgruppen. Hvis du opplever at du ikke 
blir tatt på alvor, må du ta slike utfordringer opp med de ansvarlige i klubben.

Råd for hvordan du støtter treneren:
•	 Spør treneren om hvordan du kan bidra i den langsiktige utviklingen av  
 ditt barn.
•	 Ikke gi instruksjoner til ditt barn i trenings- eller konkurransesituasjonen.
•	 Din rolle på sidelinja er å være en støttende supporter, ikke være trener.
•	 Dersom det er forhold du er uenig i, ta dette opp direkte med treneren  
 under fire øyne.

Støtt treneren og den jobben hun / han gjør. Gi ikke 
tekniske instruksjoner under en konkurranse. Dette 
kan virke forstyrrende for treneren og det kan skape 
forvirring og usikkerhet blant utøverne.

Foto: Norges svømmeforbund
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Begrunnelse:
Enhver idrett har regler og forskrifter som har blitt utviklet over mange år for å gi 
alle som deltar de samme mulighetene. Alle lærer reglene og det forventes at de 
overholdes. Hvis vi ikke gjorde det ville det føre til kaos. Idretten forventer at du som 
forelder oppmuntrer dine barn til følge reglene.

God sportsånd er også å vise respekt for dommeravgjørelser selv om du mener at 
dommeren tar feil. Gjennom å vise respekt for avgjørelser og regler bidrar vi til å lære 
vi barn viktige sosiale ferdigheter. Husk at du som voksen vil fungere som forbilde for 
barn og unges utvikling av holdninger og handlinger også i idrettsmiljøet.
  
Råd for å respektere god sportsånd i idretten: 

•	 Respekter beslutningene til dommere, de gjør så godt de kan.
•	 Respekter reglene og bidra aktivt til at ditt barns idrettsmiljø blir preget av  
 god sportsånd. 
•	 Sørg for at du selv lærer deg reglene.
•	 Er du uenig i avgjørelser/beslutninger: ta det opp på en ryddig måte i   
 egnede fora med de som har ansvaret. Du har rett til å bli hørt, men du må  
 unngå følelsesladde utbrudd når barn er tilstede.

Vis god sportsånd, respekter regler, dommeravgjørelser 
og arrangørens beslutninger i arrangementer der 
dine barn er med. Dette er viktig selv om du har andre 
oppfatninger og kan være uenig.

Foto: Per Åge Eriksen

Tidlig seleksjon
Visste du at Manchester United ikke tar noen 
beslutninger når det gjelder deres juniorspillere før 
de er gjennom puberteten. De venter til spillerne er 
ferdig utvokst før de beslutter om de skal beholde 
spilleren eller la han gå. 
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Begrunnelse:
Enhver idrett har regler og forskrifter som har blitt utviklet over mange år for å gi 
alle som deltar de samme mulighetene. Alle lærer reglene og det forventes at de 
overholdes. Hvis vi ikke gjorde det ville det føre til kaos. Idretten forventer at du som 
forelder oppmuntrer dine barn til følge reglene.

God sportsånd er også å vise respekt for dommeravgjørelser selv om du mener at 
dommeren tar feil. Gjennom å vise respekt for avgjørelser og regler bidrar vi til å lære 
vi barn viktige sosiale ferdigheter. Husk at du som voksen vil fungere som forbilde for 
barn og unges utvikling av holdninger og handlinger også i idrettsmiljøet.
  
Råd for å respektere god sportsånd i idretten: 

•	 Respekter beslutningene til dommere, de gjør så godt de kan.
•	 Respekter reglene og bidra aktivt til at ditt barns idrettsmiljø blir preget av  
 god sportsånd. 
•	 Sørg for at du selv lærer deg reglene.
•	 Er du uenig i avgjørelser/beslutninger: ta det opp på en ryddig måte i   
 egnede fora med de som har ansvaret. Du har rett til å bli hørt, men du må  
 unngå følelsesladde utbrudd når barn er tilstede.

Vis god sportsånd, respekter regler, dommeravgjørelser 
og arrangørens beslutninger i arrangementer der 
dine barn er med. Dette er viktig selv om du har andre 
oppfatninger og kan være uenig.

Foto: Per Åge Eriksen

Tidlig seleksjon
Visste du at Manchester United ikke tar noen 
beslutninger når det gjelder deres juniorspillere før 
de er gjennom puberteten. De venter til spillerne er 
ferdig utvokst før de beslutter om de skal beholde 
spilleren eller la han gå. 
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Begrunnelse: 
Barn som deltar i idrett er avhengig av frivillig innsats fra foreldre og tillitspersoner 
i den klubben de tilhører. Vær positiv til at også du må bidra til fellesskapet. Ved å 
bidra kommuniserer du at dette er viktig for deg og at du ønsker å være en del av 
den idretten barnet ditt deltar i. Idrettslag ønsker alltid frivillig innsats fra foreldre 
velkommen. Det gjør at klubben blir mer effektiv og bedre organisert. Samtidig 
bidrar dette også på en meningsfull måte til læring og utvikling av idrettsferdigheter 
hos ditt barn.

Råd for å støtte klubben:
•	 Meld deg som frivillig for å hjelpe idrettslaget med å skape gode muligheter  
 til deltagelse i idrett for barn.
•	 Spør ledelsen i klubben hva du kan gjøre for å hjelpe til.

Du kan bidra best ved å samarbeide med og støtte det 
idrettsmiljøet ditt barn er med i.

Foto: Oddmund Sola
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Begrunnelse: 
Barn som deltar i idrett er avhengig av frivillig innsats fra foreldre og tillitspersoner 
i den klubben de tilhører. Vær positiv til at også du må bidra til fellesskapet. Ved å 
bidra kommuniserer du at dette er viktig for deg og at du ønsker å være en del av 
den idretten barnet ditt deltar i. Idrettslag ønsker alltid frivillig innsats fra foreldre 
velkommen. Det gjør at klubben blir mer effektiv og bedre organisert. Samtidig 
bidrar dette også på en meningsfull måte til læring og utvikling av idrettsferdigheter 
hos ditt barn.

Råd for å støtte klubben:
•	 Meld deg som frivillig for å hjelpe idrettslaget med å skape gode muligheter  
 til deltagelse i idrett for barn.
•	 Spør ledelsen i klubben hva du kan gjøre for å hjelpe til.

Du kan bidra best ved å samarbeide med og støtte det 
idrettsmiljøet ditt barn er med i.

Foto: Oddmund Sola
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Idrettsglede for alle
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