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Grenaa den 21. februar 2019 
Træner – spiller og forældre politik 
 
Formål: 
Formålet med denne politik er at beskrive rammerne for et godt træningsmiljø i Grenaa IF Fodbold. Politikken skal 
give trænere, spillere og forældre retningslinjer og værktøjer til at opnå den bedst tænkelige træningssituation. 
 
Målgruppe: 
Trænere, spillere og forældre i Grenaa IF Fodbold 
 
Politik: 

• Den enkelte spiller skal være træningsparat, når han eller hun møder til træning. Træningsparat betyder, at 
spilleren har lyst til at træne, og gerne vil lære og deltage i træningspasset. 

• Hvis en spiller ikke er træningsparat til et træningspas, skal han eller hun springe træningen over eller om 
nødvendigt forlade eller afhentes fra træningen 

• Alle bidrager til at tonen imellem spillerne, mellem spiller og træner og mellem træner og spiller er pæn og 
ordentlig. Der søges straks dialog mellem spiller, forældre og trænere, hvis det ikke er tilfældet. 

• Hvis en spiller har svært ved at følge træningen og eventuelt forstyrrer eller opfører sig uhensigtsmæssigt 
over for sine medspillere, har træneren ret til at give denne spiller en pause på sidelinjen. 

• Hvis træneren vurderer at det er nødvendigt, kan han eller hun bede forældre til en eller flere spillere om at 
blive og være til rådighed under træningen. Dette kan være en forudsætning for at pågældende 
spiller/spillere kan deltage i træningen. 

• Forældrene er generelt (særligt i de yngre årgange) parate ved sidelinjen til at tage sig af deres eget barn men 
også en medspiller, som får en forbigående pause 

• Der ønskes konstruktiv dialog mellem træner og forældre og omvendt, når en spiller ikke opfører sig 
hensigtsmæssigt til træning eller kamp 

• Forældrene danner et udvalg til sociale arrangementer, som styrker sammenholdet i årgangen 
 
 
 
Træner – spiller og forældre politikken er vedtaget på bestyrelsesmøde den 21. januar 2019. 


