Forældreaktivering…
Den frivillige børnetræner og leder har rigtig mange opgaver og udfordringer, både før, efter og i
forbindelse med træningen og kampe. De mange opgaver som træner, holdleder, praktisk gris,
seddelskriver, kørselsordner, juleafslutningskoordinator, turnerings/stævnetilmeldingskoordinator,
kagebager til diverse arrangementer, dommer ved kampe, artikelskriver til hjemmeside og lokalavis og
meget meget andet - kan godt blive en meget stor mundfuld for en frivillig træner. Nogen gange kan alle
disse opgaver ligefrem betyde, at det er svært at rekruttere børnetrænere.
Forældrene er en stor og meget vigtig ressource for et børnehold, og der er faktisk rigtig mange forældre,
som gerne vil hjælpe til, så børnene får de bedst mulige betingelser i forbindelse med deres fritidsaktivitet.
Nogen gange kan det dog være vanskeligt at rekruttere forældrene, og måske er det fordi, at det kan være
lidt uklart hvad og ikke mindst hvor meget, man siger ja til, når man involverer sig i klubarbejdet. De fleste
kender til at tilbyde ”lillefingeren” og derefter få taget ”hele armen”.
Derfor kan det være nemmere som forældre – og andre frivillige – at sige ja til at hjælpe til med opgaver,
som er defineret på forhånd, så de er overskuelige og tilgængelige. Vi skal nemlig passe på de frivillige,
både forældre og alle de mange andre, der gør en kæmpe indsats for idrætten, og det gør vi kun ved at
hjælpe hinanden og løfte i flok.
Måske kan du og din klub lade dig inspirere af nedenstående ”stillingsopslag” målrettet
forældreressourcerne – så både børn, træner og forældre får en dejlig oplevelse med klublivet og frivilligt
arbejde. Idé til materialet er blandt andet hentet i Dansk Håndboldforbunds Inspirationsmappe, Træneren.

Forslag til forældreaktivering…

Kagebager
Kagebager søges til ______________ holdet
Stillingsbeskrivelse:
Vi søger 1-2 forældre, som vil bage kager og hjælpe med indkøb af drikkevarer
til diverse arrangementer i indeværende sæson. Lige nu har vi brug for dig til
afslutning/arrangement: _______________________ og
________________________
Kvalifikationer:
Kagebageren skal helst have tidligere erfaring som kagebager og et godt
kendskab til ægte råvarer
Løn:
Glæde ved at se børnene nyde din kage
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Journalist
Journalist søges til______________ holdet
Stillingsbeskrivelse:
Vi søger 1-2 forældre, som skal skrive til hjemmesiden og til de lokale aviser et
par gange i indeværende sæson. Lige nu har vi brug for dig til at skrive om at vi
er kommet godt i gang og også modtager nye medlemmer.
Kvalifikationer:
Journalisten skal have lyst til at skrive om HOLDET.
Løn:
Børnenes glæde ved at læse om sig selv på klubbens hjemmeside og i de
lokale aviser. Glæden ved den gode PR for klubben.

Fotograf
Fotograf søges til______________ holdet
Stillingsbeskrivelse:
Vi søger 1 forælder, der skal tage nogle gode billeder af holdet. Billedet skal
bruges på klubbens hjemmeside, i klubbladet og om muligt i de lokale aviser.
Kvalifikationer:
Fotografen skal være i besiddelse af eget kamera – og i disse tider gerne et
digitalt et af slagsen, så vi kan lægge billederne på hjemmesiden og sende til
de lokale aviser. Du må gerne have lidt erfaring med belysning, zoom osv. –
men det er ikke et krav.
Løn:
Børnenes glæde ved kunne se sig selv på klubbens hjemmeside og i de lokale
aviser. Glæden ved den gode PR for klubben.
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Kørselsordner
Kørselsordner søges til ______________ holdet
Stillingsbeskrivelse:
Vi søger 1 forælder, som arrangerer kørslen til vores udekampe og som kan
være de øvrige forældres kontaktperson for holdet i indeværende sæson.
Kvalifikationer:
Som kørselsordner skal du kunne fordele sol, vind og kilometer lige og du skal
være god til at samarbejde med de andre forældre
Løn:
Glæden ved at give børnene og ikke mindst træneren en vigtig håndsrækning.
Glæden ved at skabe trygge rammer for transport til kampe.

Hjælpeskema til kørselsordneren
Spilledag
- dag og
Kørsel - Vask dato
Mødetid Spilletid Modstander/spillested forældre forældre

Holdleder og trænerreserve
Holdleder/trænerreserve søges til _________________holdet
Stillingsbeskrivelse:
Vi søger 1, 2 eller flere forældre, som vil være trænerens forlængede arm og
hjælpe med de praktiske opgaver omkring kampene. Denne person skal
desuden være trænerreserve, hvis træneren er forhindret.
Kvalifikationer:
Lyst til at arbejde med børn.
Løn:
Glæden ved at se glade børn til træning og til kamp.
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Praktisk gris
Praktisk Gris søges til ________________ holdet
Stillingsbeskrivelse:
Vi søger 1, 2 eller flere forældre, som kan hjælpe med praktiske ting omkring
træningen
Kvalifikationer:
Du skal være forudseende, have lyst til at arbejde med børn, have lyst til at
være med til at koordinere og hjælpe til med at sørge for at rammerne
omkring træningen fungerer.
Løn:
Glæden ved at få tingene til at fungere.

… og meget andet…
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