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Forældrepolitik i HIKU 
 

 

 Sørg for, at dit barn møder i god tid til træningen, så hun/han kan nå at klæde om, 
varme op uden for isen og tage skøjter på uden stress – så er barnet i godt humør 
og bedst muligt forberedt til at modtage undervisning. 

 Det er ikke nødvendigt at være til stede under træningen, med mindre dit barn er 
meget lille. Dit barn koncentrerer sig bedre, hvis du ikke er til stede, uanset om du 
kigger eller ej. Bliv i stedet en gang om måneden for at kigge – så kan du bedre se 
udviklingen – eller nøjes med at kigge 10 minutter hver gang.  

 Du er velkommen til at benytte klublokalet under træningen. Tag dig en kop kaffe 
eller te. 

 Alle føler sig bedst tilpas, hvis der er en positiv og venlig omgangstone i 
skøjtehallen. 

 Respekter trænerne – de ved med sikkerhed mere om skøjteløb og undervisning på 
isen/off ice, end forældre gør. 

 Respekter de frivillige – de gør et stort stykke arbejde for alle medlemmer i klubben. 

 Giv selv en hånd med i skøjteudlejningen, til klubbens arrangementer og også 
gerne i det daglige i klublokalet.  

 
Særligt, hvis dit barn er aspirant eller konkurrenceløber: 

 Meld afbud til træneren. 

 Husk, at dit barn står på skøjter for at glæde sig selv – ikke for at glæde dig eller for 
at indfri andre ambitioner end sine egne. 

 Vær opmærksom på, at det er barnets egen motivation, evner og ikke mindst 
arbejdsomhed, der er afgørende for udviklingen. 

 Vær opmærksom på, at dit barns træning både på isen og off ice kræver 
selvstændighed og selvdisciplin. Det er ikke nødvendigvis noget, der kommer af sig 
selv, hvis det ikke er noget, du i øvrigt opfordrer barnet til. 

 Støt og giv opmuntring til alle børnene – ikke kun dit eget. 

 Men lad i øvrigt være med at koncentrere dig om de andre børn (hvem dit barn 
skøjter sammen med, bliver delt op i grupper sammen med, hvem, der kan hvad i 
forhold til dit barn osv.).  

 Spørg ikke kun dit barn om fremskridt eller resultater. Spørg også, om hun/han har 
haft det sjovt. 


