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Hvis I som forældre hører om mobning eller bare tendenser til mobning, så
kontakt klubbens ledere eller trænere, som vil tage problemet op.
Vi vil også gerne have, I kontakter os, hvis I oplever problemer mellem
børnene og træneren. Vi kan kun gøre noget ved problemerne, hvis vi kender
dem. Kun ved hjælp af dialog kan vi gøre noget ved problemerne. Respekter
trænerens dispositioner over for dit barn, men kontakt træneren, hvis du har
forslag til, hvordan ting kan gøres bedre.
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Det er vigtigt, at spillerne lærer at bruge disse regler - for at forebygge at der
opstår tvivl eller konflikter. I nogle kampe kan det være en hjælp hvis
forældrene hjælper børnene med at tælle på banen. Som forældre må I dog
ikke agere overdommere. Lad også være med at kommentere eller kritisere
spillernes beslutninger, og bed dem selv klare problemerne, hvis de henvender
sig til jer under kampen. Vejled børnene, men lad dem selv dømme - det lærer
de mest af!

Vi opfører os ordentligt på banen
Vi er gode kammerater
Vær ikke bekymret, hvis jeres barn bruger meget tid i klubben. Det er tegn på,
at barnet er faldet godt til, har fået nogle gode kammerater og sikkert også
selv er en god kammerat.
Badminton handler om meget andet end selve spillet. Hvis det sportslige skal
lykkes, skal mange andre forudsætninger være opfyldt. Én af de vigtigste, er
positiv støtte fra jer forældre.
Badminton adskiller sig fra holdidræt, ved at barnet står alene i både vinderog tabersituationen. Det giver dit barn nogle nyttige erfaringer. I lighed med
så meget anden sport er glæden og legen vigtige elementer i dit barns
udvikling.

Vi er fair og ærlige
I de fleste børne- og ungdomskampe er der ingen
dommer. Børnene dømmer selv kampene. Derfor har
DBF givet dem nogle regler, de skal følge. Reglerne er:

Nogle spillere mener, at det er i orden at råbe eller slå og kaste med ketsjeren.
Det er det ikke! Det er derimod bedre at signalere, at spilleren tror på sig selv
og har situationen under kontrol. På den måde yder man en bedre præstation
og viser en god opførsel på banen.
I kan som forældre hjælpe med det - på flere måder. Snak
med jeres barn og lad være med at lægge for stort pres
på barnet. Det kan netop medføre en tendens til at blive
usikker og måske hidsig. Hvis I er med som tilskuere, så
forhold jer i ro - især mens børnene server og spiller. Det
er fint, hvis I klapper og opmuntrer dem, men husk at
balancen mellem at støtte og at stresse er hårfin. Det er
den positive støtte, barnet har brug for. Huske også at din
støtte til dit eget barn ikke skal gå ud over de andre
spillere - man kan klappe så meget, at det generer de
andre! Det er dejligt med liv i hallen, men det bør foregå
anstændigt og med respekt for spillerne.
Når man sidder uden for banen, må man ikke blande sig ikke i kampens forløb,
da vi ønsker, at børnene selv skal lære at håndtere situationen på banen. Så
derfor svarer man ikke på spørgsmål om linjedomme eller pointstillinger. Lad
turneringsledelsen afgøre, hvis der opstår konflikter, så I kan altid spørge dem
til råds.

•

Vi dømmer kun på vores egen halvdel af banen

•

Vi dømmer bolden, sådan som vi ser den

•

Vi dømmer bolden god selvom kun en lille del af den rører stregen

•

Vi giver modstanderen bolden hvis vi er i tvivl

Vi respekterer vores modstandere

•

Vi siger pointstillingen højt efter hver bold, så vi undgår tvivl

•

Kontakt stille / roligt lederne af turneringen, hvis I er i tvivl om reglerne

I klubben lærer vi børnene at have respekt for deres modstandere. Det
betyder, at man taler pænt til hinanden under kampen og respekterer
modstanderens kendelser - en respekt, der skal gå begge veje.

Husk! Dømmer vi fair og ærligt vil modstanderen også gøre det.
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Hvis en spiller er meget bedre end sin modstander udviser man respekt ved
ikke at spille "Kong Smart", men i stedet spille sit normale spil hele tiden.
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