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Till föräldrar för PIF pojkar -07
Vi vill utbilda barnen i fotboll. Verksamheten är frivillig för både barn och tränare. Vi tränar ett par
gånger i veckan och under de tillfällena vill vi tränare fokusera på att spela fotboll och ha roligt med
fotbollskompisarna. Vi strävar efter att lära killarna mer om fotboll och hur man är en god lagkamrat.
Vi är många pojkar -07 som vill spela fotboll, bl. a har vi fått 6 nya spelare och är nu 34 spelare den
här säsongen. Detta är jätteroligt men skapar också behov av fler vuxna.
Vi önskar att ni som föräldrar hjälper era barn att fundera över hur de tycker man ska vara på
träningar och matcher och även stämmer av med dem efter hur de upplevt tillfällena. Vi vill gärna att
ni återkopplar till oss om upplevelserna inte är positiva. Vi har sammanställt några punkter som vi tar
upp med killarna regelbundet. Använd er gärna av dessa i era samtal med barnen.

1. Det är tillåtet att göra misstag för oss alla.
Vi måste öva för att lära oss. Vi får slå felpassningar, tappa bollen eller missa målet,
ingen klagar på mig för det. Vi klagar inte på medspelare, motståndare, tränare eller
domare, även domaren tillåts göra fel.
2. Vi tackar alltid motståndare, domare och publik efter match.
Alltid, oavsett vad som hänt på matchen. På cuper tackar vi publiken efter sista
matchen.
3. Svordomar och fula ord till med- eller motspelare eller domare är förbjudet.
4. Säg förlåt.
Om man sagt något dumt till en medspelare så säger vi förlåt. Om vi fällt en
motståndare som gjort sig illa så går vi fram till honom, klapp på axeln och frågar hur
det gick.
5. Vi hjälper varandra.
Prata med varandra och hjälp den som har bollen. Vi försvarar oss genom att springa
till rätt sida om bollen när vi tappat den.
6. Vi berömmer varandra.
T.ex. bra kämpat, bra försök, bra tänkt, bra pass, bra skott, snyggt mål, bra räddning.
7. Vi vågar ta egna beslut.
Ska jag passa, springa eller skjuta, det vågar jag bestämma själv på planen.
8. Vi lär oss.
Kom ihåg att vi spelar fotboll för att ha kul, öva och lära oss.
9. Hur gör man sin kompis bra?
Då blir laget bättre.
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