
Till dig som vårdnadshavare  
Vårdnadshavare  
Föreningen och lagbyggandet bygger på ideella oavlönade insatser av ledare och andra. 

Engagemanget är oerhört viktigt för föreningen. För laget är det av största vikt att du som 

vårdnadshavare ställer upp på nedanstående.  

 Delta (obligatoriskt) på föräldramöten som ni kallas till i föreningen.  

 Ställa upp på de vuxenuppdrag som laget förväntas göra i föreningen. T.ex. kioskvecka, 

matcharrangemang, cupfunktionärer mm.  

 Följa de regler som respektive lag kommit fram till (och hjälpa sitt barn med detta) 

gällande t ex:  

 Meddela när man inte kan komma på träning/match.  

 Svara på kallelser som skickas ut.  

 Hjälpa till med skjutsande till träningar/matcher/aktiviteter. 

 Ta del av BK Astrios föreningsidé/riktlinjer/policy samt stå bakom dessa.  

 

I BK Astrio finns det även ett antal andra föreningsuppdrag som alla spelare och föräldrar 

förväntas medverka i under året. Grötviks hamnfest, T-cupen och poolspel återkommer varje år 

och är fördelade mellan lagen, här behöver både spelare och vårdnadshavare hjälpas åt. Alla lag 

bemannar kiosken på Söndrums IP en vecka per år. Alla medlemmar ska också genomföra ett 

försäljningsuppdrag (Sverigelotter eller liknande) i syfte att få in pengar till föreningen.  

Att tänka på som vårdnadshavare i BK Astrio  

 Uppmuntra ditt barns intresse för fotboll.  

 Entusiasmera ditt barn att gå till träning och att alltid göra sitt bästa.  

 Hjälp ditt barn att komma till träningen i god tid, rätt klädd och med mat i magen.  

 Meddela ledarna återbud i god tid, när barnen blir äldre, lär dem att meddela återbud 
själva.  

 Tänk på att vara ett föredöme - även du som vårdnadshavare representerar BK Astrio.  

 Engagera dig i aktiviteter och arrangemang kring laget - alla behöver hjälpas åt och du är 
en del av laget.  

 När ditt barn kommer hem från match eller träning – fråga om han/hon har haft kul och 
vad han/hon har lärt sig idag.  

 

På sidlinjen när det är dags för match  
BK Astrio är en klubb som står för fair play, både på plan och utanför. Föräldrar och andra vuxna 

kring laget har ett ansvar att vara goda förebilder. Genom att skapa bra stämning runt matcherna 

ger vi barnen positiva erfarenheter av idrotten.  

Det är helt tillåtet för föräldrar:  

 att heja på egna laget  

 att heja på enskilda spelare  
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Däremot ska föräldrar inte:  

 Ropa instruktioner till spelarna. Både lagspel och spelarutbildning kan bli lidande om 
föräldrar står och ropar egna råd till enskilda spelare.  

 kritisera spelare, vare sig de egna eller motspelarna. Negativa kommentarer, eller gester, 

under match hjälper varken upp spelet eller stämningen.  

 Skälla eller klaga på domaren. Lär från början barnen att respektera domaren och 

hans/hennes domslut.  

 

Tänk också på  

 Att ledarna behöver arbetsro under match. Stå gärna på motsatt sida av fotbollsplanen.  

 Att inte stå för nära motståndarnas lagledning.  

 Att inte diskutera domslut med motståndarna.  

 Att barn kan bli väldigt ledsna i stunden över en förlust, men glömmer å andra sidan 

väldigt fort. Hjälp barnen att se framåt. Det kommer alltid nya matcher!  

 

Synpunkter och hantering av konflikter  
Fotbollsvardagen är en balansgång mellan många olika intressen. Riktlinjerna är avsedda att vara 

ett stöd för våra ledare, spelare och föräldrar. Om du som vårdnadshavare har synpunkter på 

ledarnas arbete är det viktigt att du framför det. Ta gärna kontakt med ledarna vid ett tillfälle som 

skiljer sig från träning eller match. Var inte rädd att berätta för ledarna om du upplever att ditt 

barn blivit orättvist behandlat. Glöm inte bort att se det hela över tid.  

Om det dyker upp problem som du inte vill ta upp med ledarna för laget kan du ta kontakt med 

föreningsutvecklaren som tar upp en diskussion med ledarna i laget eller vidta andra lämpliga 

åtgärder. Det är viktigt att man vid minsta misstanke om att ett barn kränks, utnyttjas sexuellt eller 

om det far illa på något annat allvarligt sätt med en gång tar upp frågan med fotbollssektionen.  
Kontaktuppgifter till föreningens personal finns på hemsidan (www.astrio.nu). 


