
Speeds foreldrevettregler 
 
1. Barna deltar på våre treninger og stevner for å utvikle seg sportslig og sosialt. La de få rom 
til å utfolde seg uten unødig inngripen. 
 
2. Motiver til oppmøte på treninger og stevner, ikke press eller tving dem. De aller fleste barna 
liker at foresatte er med der det skjer og setter pris på at du er sammen med dem. 
 
3. Aktivitet og idrett skjer etter regler og bestemmelser. Lær barna å respektere det, spesielt i 
de tilfellene de hverken liker eller forstår avgjørelser/bestemmelser. 
 
4. Som foresatt i Speed er det viktig å se de andre barna og ikke minst støtte de slik at 
felleskapet står i fokus. 
 
5. Vær avbalansert i både medgang og motgang, ikke forsterk negative opplevelser. 
 
6. Barn lærer best gjennom praksis og eksempler. Verdsett barnas mestring uansett nivå. 
 
7. Respekter trener, styre, dommere og funksjonærer sine avgjørelser.  Barna følger ofte 
foresattes eksempler, vær våken på din oppgave som rollemodell. 
 
8. Vis respekt for arenaen du er på. Klubben er barnas arena, som foresatt er man støttespiller, 
materialforvalter, sjåfør, kokk mm. Respekter at det er barna som er midtpunktet og klubbens 
ansatte som tar seg av utdanningen og oppdragelse så lenge de er med på aktiviteter i 
klubbens regi. 
 
9. Du er velkommen som tilskuer på treninger. Vi ber deg respektere treners jobb og ikke 
bruke treningstiden til samtaler med trener. Slike samtaler er viktige og nødvendige, men skal 
foregå før eller etter trening. Gjør gjerne en avtale med treneren hvis det er forhold du ønsker 
å diskutere. 
 
10. Ta det rolig mht utstyr, sørg for at barnet ditt har riktig og fornuftig utstyr. Ikke delta eller 
forsterk unødig kjøpepress. Vær kritisk til aktører som driver kjøpepress på barna.  
 
11. Vi vil forebygge og gripe inn overfor mobbing og trakassering. Her er dere våre beste 
støttespillere. Ser eller hører du noe som bør tas tak i vil vi at du skal ta dette opp med trener. 
Også blant foresatte kan det forekomme mobbing og trakassering. 
 
12. Følg lojalt alle bestemmelser og regler i klubben, herunder å betale de til enhver tid 
bestemte treningsavgifter mm . Når/hvis det er saker du ønsker å få belyst gjøres det via 
klubbens kanaler så som foreldrekontakter, trener, daglig leder o.l.  Sørg for at dette gjøres 
uten at barna er tilskuere/tilhører. 
 
13. Delta på klubbens arrangement og ta din tørn som dugnadsperson. Speed har lange 
og gode tradisjoner, som klubb, med et stort og aktivt foreldrekorps. 

 
 

 


