
 
 

Samværspolitik for Fjelstervang Idræts Forening 
 
Vi forventer, at trænere/instruktører: 

 Er engagerede og gode til at motivere og skabe glæde ved fysisk udfoldelse 
 Kan samarbejde, skabe god teamånd og respektere, at vi er forskellige 
 Har/skaber en god omgangstone og er gode rollemodeller for børn og unge 
 Sikrer, at der tages kontakt til forældre, hvis der er behov derfor, f.eks. ved 
      dårlig opførsel (mobning, larmende adfærd o.lign.) 
 Har organisationsevne og orden i tingene, herunder overholder tider og aftaler 
 Er omsorgsfuld og nærværende overfor idrætsudøverne 
 Er passende påklædt med idrætstøj under træning, opvisning m.v. 
 Er interesseret i at deltage i kurser, evalueringer og øvrige træneraktiviteter 
 Bakker op om arbejdet i FIF og fremmer et positivt omdømme heraf 

 
Vi forventer, at idrætsudøverne: 

 Lytter, når træneren/instruktøren taler til dig 
 Lytter, når andre på holdet taler til dig 
 Er gode ved andre 
 Møder til tiden 
 Taler pænt til hinanden, både instruktør, de andre på holdet, forældre,  
      tilskuere m.v. 
 Har forståelse for hvordan faciliteter og materialer behandles (f.eks. redskaber, 
      omklædningsrum og udendørsarealer) 
 Hjælper med at rydde op og holde orden 

 
Vi forventer, at de voksne/forældrene: 

 Bakker deres barn/børn/unge op og viser interesse for deres sport 
 Stiller sig til rådighed med støtte og hjælp til idrætsforeningens 
      aktiviteter efter evne og muligheder 
 Sikrer, at børnene møder og bliver afhentet til tiden 
 Giver direkte ros til trænerne 
 Såfremt der er kritik af forhold omkring idrætsudøvelsen og idrætsarbejdet, 
      generelt retter henvendelse direkte til udvalg og bestyrelse 
 Betaler kontingent til tiden 
 Har respekt for trænere/hjælpeinstruktører, de mange øvrige frivillige 
      hjælpere samt bestyrelses-/udvalgsmedlemmerne 
 Fremmer et positivt omdømme af FIF 

 
Leveregler og værdier for FIF bygger på et positivt livssyn, hvor det først og fremmest 
handler om at have det sjovt, få motion og have et godt kammeratskab. 

 
 
 
 
 


