
Att vara fotbollsförälder i Nässjö FF 

Förebild 

Som förälder är du den självklara förebilden för ditt barn och dennes vänner. 

För att ditt barn ska kunna utvecklas och känna glädje är det viktigt att du som förälder stöttar ditt 

barns fotbollsintresse. Låt barnen finna glädjen och styrkan i att känna tillhörighet till ett lag.  

Lär dom också att lyssna och respektera lagkamrater och ledare under träningar, matcher och cuper.  

Ideella ledare 

Alla våra ledare är på träningar, matcher och cuper ideellt. Dom är där för att ditt barn ska ha 

möjlighet att spela fotboll. Som förälder är det viktigt att visa våra ledare att du stödjer dem i deras 

roll. Respektera att det är coachen/ledaren som leder spelarna under träningar, matcher och cuper.  

För att underlätta detta för dig själv och för ledarna har Nässjö FF som riktlinjer att du/jag som 

åskådare alltid står på motsatta sida mot var laget står. 

Som åskådare tillrättarvisar eller coachar vi inte barnen - det överlåter vi till ledarna - vi hejar istället 

på hela laget med positiva tillrop. 

Individanpassning  
Vi tar hänsyn till barn och ungdomars mognadsnivå för att träning och match ska anpassas till 

exempelvis deras fysiska, psykiska och sociala förutsättningar. Träningar och matcher planeras efter 

spelarnas nivå och ålder. För varje nivå finns en rad färdigheter som spelarna bör lära sig och träna på 

under den aktuella nivån innan man går vidare. 

Föregå med gott exempel 

Som förälder föregår man alltid med gott exempel under matcher och cuper.  

Detta innebär att man självklart får ropa och heja på sitt lag, men man skriker inte till motståndarlagets 

spelare eller tränare. Stötta och heja på domarna istället för att kritisera domslut.  

Du likväl som ditt barn representerar Nässjö FF värdigt och med glädje. 

Nässjö FFs syn på huvudsäsonger  
Alla idrotter tenderar att förlänga sina säsonger vilket har skapat tidsmässiga gränsland med 

”konkurrens” mellan idrotterna. Barn- och ungdomar ställs många gånger inför svåra val och 

intressekonflikter.  

Här måste vi vuxna och ledare i alla föreningar hjälpa våra barn och ungdomar att ta bra beslut.  

 

Nässjö FF anser att fotbollens huvudsäsong startar 1 april och slutar i och med sista seriematchen (runt 

första helgen i oktober). Under den huvudsäsongen anser vi att man upp till och med 15 år ska 

prioritera fotbollen i sin träningsnärvaro framför vinteridrotter.  

På samma sätt anser vi att vinteridrott går före när fotbollen inte är huvudsäsong. 

Synpunkter 

Har man som förälder synpunkter på hur träningar eller matcher fungerar tar man det i första hand 

med ledaren efter avslutad träning/match. Nässjö FF är öppna för en dialog mellan föräldrar och ledare 

och att man tillsammans kan få klarhet i eventuella synpunkter. Självklart görs detta då barnen och 

ungdomarna inte är närvarande.  

Får man inget gehör från ledaren vänder man sig till Nässjö FFs ungdomskommitté. 

Hålla sig uppdaterad 

Som förälder är det viktigt att alltid hålla sig uppdaterad på vad som gäller för just ditt barns lag. 

Håll dig informerad om ledarens/föreningens principer vad gäller laguttagning, träningsdelatagande, 

gemensamma normer och regler.  

Bästa sätt att göra detta är att alltid delta på det föräldramöte du som förälder blir kallad på. 

Då får man förhoppningsvis svar på alla sina funderingar och får den information man behöver för att 

undvika eventuella oklarheter inför kommande säsong. 

Håll dig också uppdaterad på föreningen hemsida www.nff.nu där hittar du även varje lags egna sida. 

http://www.nff.nu/

