
 

 
 

Velkommen som forældre i HØJ 

I HØJ Håndbold vil vi gerne have et godt miljø, så alle er glade for at komme i 

klubben - både spillere, forældre og trænere. Det kan vi alle sammen hjælpe 

hinanden med.     

Vi har som klub nogle forventninger til, hvordan du som forælder kan bidrage 

til at skabe et godt miljø, nemlig:   

At du anerkender, at klubben bygger på frivillig arbejdskraft, så alle 

må hjælpe, hvor de kan.  Derfor….. 

 hjælper du med transport, cafeteria- og dommerbordsvagter på dit barns hold 

 giver du en hånd med i forbindelse med sociale arrangementer på dit barns 

hold eller ved arrangementer i klubben  

 læser du dit barns sedler, melder evt. tilbage samt orienterer dig om klubben 

på hjemmesiden 
 møder du op til forældremøder på dit barns hold 

 er du aktivt medvirkende til, at dit barn får solgt sine julekalendere 

 tager du gerne en tjans i et udvalg, hvor du har mulighed for at bidrage 

At du anerkender, at dit barn deltager i en holdsport, hvor der skal 

være plads til alle.  Derfor….. 

 støtter du i at få pakket det rigtige til kamp og træning 

 støtter du holdet positivt under kampe og undgår kritik af dommere, trænere 

og alle spillere på banen 
 støtter du træneren også når du ikke er enig 

 overbringer du eventuelle kommentarer i en positiv ånd og vurderer nøje om 

dit barn skal være til stede  

 accepterer du, at spilletid og dit barns plads på banen er trænerens afgørelse 

 er du medvirkende til, at dit barn lever op til de forventninger, vi har til 

ham/hende. 
 giver du ikke dit barn penge for at score mål 

 følger og respekterer du reglerne i andre haller 

Oplysninger om træningstid, træner og holdleder kan du altid finde på HØJ’s 

hjemmeside www.hojhaandbold.dk. 

Har du spørgsmål finder du relevante navne, e-mails og telefonnumre på HØJ’s 

hjemmeside.  

Velkommen til HØJ! Vi håber, at du vil bidrage og nyde at være med i 

fællesskabet i HØJ Håndbold.   

Bestyrelsen i HØJ Håndbold  

 

http://www.hojhaandbold.dk/

