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I de allra flesta föreningar har man tagit fram en värdegrund som anger på vilket sätt och med vilken etik och
moral man vill att de aktiva ska uppfostras i. En form av regelverk. Men hur kommuniceras detta till

föräldrarna som har sina barn i klubben? Många föreningar har stora problem med föräldrar som attackerar
tränarna, domarna, motspelarna och andra föräldrar. De tar också över tränarnas jobb och driver sina barn
framåt med järnhand, mot en, som dom tror, lysande idrottskarriär. Den svenska idrottsrörelsen lever på alla
duktiga föräldrar som satsar sin tid och kraft som ideella ledare i våra föreningar. Det är viktigt för alla att
veta på vilket sätt man uppför sig så att man samspelar med klubbens värderingar och inte agerar emot. Alla
föreningar idag vet att föräldrar kan ställa till med mycket problem för klubben genom att de försöker få stor
makt och påverkan. För klubben tar det mycket kraft och tid och i vissa fall skapar det också oro bland de

aktiva.

Deltagare helvecka 1750 kr Deltagare kortvecka 800 kr Ledare helvecka 1250 kr Ledare kortvecka 600 kr
Ledarbarn helvecka barn under 4 år deltar utan kostnad 800 kr . Sveriges bästa innebandyklubb för spelare
ledare och föräldrar. spiral 2016. Boken LYSTRING Idrottsföräldrar och ledare är ett verktyg för klubben att

använda när man bjuder in föräldrar till möten där värdegrunden presenteras.

Barbro Sundberg

boken LYSTRING Idrottsföräldrar och ledare. När ett antal idrottsföräldrar agerade för att stoppa gänget från
att komma in hotades dessa av ungdomarna som hotade med vandalisering och våld. Kandidaterna i år lystrar
till namnen Sergej Bobrovski Sidney Crosby och Connor McDavid. Lägg till i varukorgen. Diskutera vad

som är bra och hur det kan förstärkas. Det vore fint om filmen spreds till alla det berör säger Söderberg. Som
står vid sidan och hejar helg efter helg. Nyårskonserter Vårkonsert där vi fyllde ishallen varje år samt den
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uppskattade sommarserien med konsert.
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