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”Volleyboll en livslång passion tillsammans med oss!”
Tanken med detta förväntansdokument är att ge barnen/ungdomarna så god förutsättning
som möjligt att känna sig lyckad i vår förening och som utövare av volleyboll på alla nivåer.
Därför är det viktigt att vi känner ett gemensamt ansvar för att detta skall ske, främst genom
en öppen och rak dialog mellan tränare-föräldrar-styrelse.

Detta kan du förvänta dig av oss i Norsjö Volleybollklubb











Att du som förälder skall känna dig välkommen och delaktig i klubben
Att ditt barn skall mötas med hänsyn, vänlighet och respekt
Att träningarna skall vara innehållsrika, utvecklande och roliga.
Att tränarna är engagerade i sin roll som tränare/ledare
Att tränarna/klubben kontaktar föräldrar om något speciellt inträffat
Att klubben aktivt förankrar våra policydokument hos barn, ungdomar tränare och hos er
föräldrar. Policys i sin helhet finns på www.volleyboll.nu
Att vi jobbar aktivt med fair play på och utanför planen
Att ditt barn får en god inblick för anpassad ålder om droger och vikten av god kosthållning
Att ditt barn får lära sig grupptolerans, social kompetens och bygger upp muskelminne och
kondition samt god kroppskontroll.
Att du som förälder får ett kontaktnät och tillika skyddsnät runt ditt barn/ungdom som kan
bidra till trygghet och ett lugn under barnens uppväxt.

Detta förväntar vi oss av dig som förälder
 Att du som förälder aktivt tar del av information som policydokument, annan info som
klubben och era tränare förmedlar via hemsida, sms, Facebook, lappar m.m.
 Att du meddelar tränarna så fort du vet att ditt barn inte kan delta på träning eller match.
 Att tränare och klubb får veta relevant information om ditt barn/ungdom som underlättar
så de kan vara så trygg och fungera så normalt som möjligt.
 Undvik mobiltelefon i hallen om ni sitter å tittar, samt att vi vill att ni allt som oftast väntar i
simhallens cafeteria om barnen inte behöver er i hallen, miljön är ganska rörig ändå.
 Att du mot barnen har ett positivt förhållningssätt mot tränare, ledare, och klubben i stort
 Att om du undrar över något eller vill ge konstruktiv kritik vänder dig direkt till tränare eller
styrelse och inte diskuterar saken i sociala medier, bloggar eller andra forum.
 Heja lagom och på alla barn,coacha inte från kanten av planen.
 Kom ihåg att det är ditt barn det handlar om inte dig själv.
 Stötta i sportsliga motgångar, saker och ting kan vända snabbt i unga år.
 Sporten är inte livsviktig, skicka den signalen till dina barn, låt de hitta glädjen och stötta
den.
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