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Forældrefolder
Med orientering om baggrunden for den nye struktur.
Forældrene er en vigtig medspiller i denne proces.

Jydsk Håndbold Forbund har gennem længere tid arbejdet med at lave en ny turneringsstruktur for alle ungdomsrækkerne.
I starten af maj måned var dette arbejde tilendebragt. Det har været en lang proces,
idet der har været mange ting at tage hensyn til.
I det følgende kan I læse om ændringerne, og vi vil selvfølgelig gerne have tilbagemeldinger fra jer og tager meget gerne mod konstruktiv kritik, så vi altid kan lave
den bedst mulige struktur for de unge mennesker.

Hvad er ændret:
Kredsmesterskaber er afskaffet for disse årgange, bortset fra AA-rækken i U-12.
Der spilles en forturnering, hvor man kan måle holdets styrke i forhold til de øvrige
hold og dermed får sig tilmeldt den rigtige række. Der vil i løbet af sæsonen blive
lavet nye puljer, så holdene i puljen er på nogenlunde samme niveau – ”lige børn
leger bedst”.

Hvorfor:
Med tiltaget vil vi prøve at undgå, at spillere, trænere og forældre for tidligt bliver
resultatorienterede.
Vi mener, at så længe der spilles U-10 skal håndbolden mest foregå som en appetitvækker. De unge mennesker skal helst spille håndbold i længere tid end de 5-6
år, som de fleste gør i dag.

U-10 Piger og Drenge
Der spilles før ombrydningen i følgende kategorier:
A-, B- og C-rækker
Efter ombrydning:
AA-, A-, B- og C-rækker
Der spilles ikke om kredsmesterskabet.
Alle hold tilbydes et afsluttende stævne hvor alle deltagere vil få en medalje.
Formålet med ikke at spille kredsmesterskaber er, at spillerne mere skal udvikles
som håndboldspillere og ikke deltage i en resultatorienteret turnering.

Viby J., oktober 2013

U-12 Piger og Drenge
Der spilles før ombrydningen i følgende kategorier:
A-, B- og C-rækker
Efter ombrydning:
AA-, A-, B- og C-rækker
Der spilles kun om kredsmesterskab i AA-rækken (ikke JM).
Alle øvrige hold tilbydes et afsluttende stævne hvor alle deltagere vil få en medalje.

Viby J., oktober 2013

Forældre på sidelinien
DET ER SJOVT AT SPILLE HÅNDBOLD... - når mor og far er MEDSPILLERE!!!
Du kan gøre meget - og du skal gøre det. En positiv adfærd fra din side er vigtig, hvis det skal være sjovt at spille håndbold.
Sæt fokus på spillet frem for resultatet. Holdet kan godt have spillet godt, selvom det tabte.
Tænk på holdet frem for hele tiden at fremhæve dit eget barn.
Kom med positive tilråb, ellers skal du bare tie stille. Hjælp andre forældre med at få
samme holdning.
Glæd dig over, at dit barn er med på holdet i et forpligtende fællesskab.
Lad træneren styre holdet, også selvom du har et bedre overblik.

De 10 forældre-bud:
Mød op til både træning og kamp – dit barn ønsker det.
Giv opmuntring til ALLE spillere under kampen - og ikke bare til dit eget barn.
Giv opmuntring i både med- og ikke mindst modgang - giv ikke uberettiget kritik, men positiv og
vejledende kritik.
Respekterer trænerens brug af spillerne - forsøg ikke at påvirke ham/hende under kampen.
Se på dommeren/dommerne som en vejleder/medspiller - kritiser ikke hans/hendes afgørelser.
Giv opfordringer til dit barn om at deltage - pres ikke.
Spørg om kampen var spændende og sjov - ikke kun om resultatet.
Vis respekt for arbejdet i klubben og mød op, hvis klubben indkalder til forældremøde og lignende - tag initiativ til et forældremøde, hvor man kan få afklaret ambitioner og holdninger.
Du behøver ikke andre forudsætninger for at tage del i klubbens liv, end lyst og engagement.
Tænk på, at det er dit barn, der spiller håndbold - ikke dig!

Roligan eller hooligan?
Som forældre vil I selvfølgelig Jeres børn det bedste, og det kan I vise ved at være medlevende,
klappende og positivt engagerede.
Overlad trygt taktikken til træneren og kampens afvikling til dommeren.
Brug aldrig nedsættende/negative tilråb til spillerne og dommeren.
Spørg i jeres klub om der er opstillet retningslinier omkring håndboldkampe og forældreadfærd.
Hvis ikke - så er det en god ide at få det gjort - det giver tryghed for alle parter.

Tips:
Selvfølgelig er det ikke sjovt at tabe, men lad for alt i verden vær med at tildele dommeren skylden
for nederlaget.

Husk:
Det bedste, at I som forældre kan komme i jeres barns håndboldtaske, er jeres positive interesse.
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