
Veileder til foreldre i Hakadal IL - Alpin 
 

Hakadal IL – Alpin ønsker å bidra med en tilrettelagt treningsarena for aktive alpinister. I den sammenhengen er 

klubben avhengig av engasjerte foreldre, som ønsker å bidra både ved trening og konkurranse. Et slikt 

engasjement kan variere, og klubben ønsker med dette å komme med noen gode råd og henstillinger til alle 

foreldre. 

Ansvar 
 Du har et ansvar for å sette deg inn i hva som kreves for å drive alpin idrett 

 Du har et overordnet ansvar for eget barn under trening og renn 

Engasjement 
 Engasjer deg i alpinklubbens aktiviteter. Gå foran som et godt eksempel for andre, og husk at foreldrene 

er der for barna. 

 Norges Idrettsforbunds veiviser bør ligge som grunnlag for ditt engasjement for ditt barn 

o Husk at ditt barn deltar for å glede seg selv – ikke deg! 

o Motiver barn til deltakelse, ikke tving dem! Barn trenger voksenkontakt og setter pris på at du er 

sammen med dem. 

o Fortell ditt barn at aktivitet og idrett skal skje etter regler/ene og fortell dem hvordan de skal løse 

og takle konflikter 

o Støtt og oppmuntre alle barna som deltar – ikke bare egne barn  

o Være positiv i både medgang og motgang 

o Barn lærer best gjennom praksis og eksempler. Verdsett barnas mestring. Mestringsbehovet til 

barna er grenseløst! 

o Respekter dommere og funksjonærer sine avgjørelser. Si fra til den det gjelder, dersom du mener 

andre foreldre/foresatte går over streken. 

o Ha respekt for barnas rettigheter, integritet og menneskeverd - hvert barn er unikt og fortjener 

din respekt. 

o Sørg for at barnet ditt har riktig og fornuftig utstyr. Vær kritisk til aktører som driver unødig 

kjøpepress på barna. 

o Si fra dersom du opplever mobbing og trakassering 

Trening 
 Sørg for at ditt barn alltid møter i god tid, og vel forberedt til trening 

 Hakadal IL – Alpin har ansatte, og svært engasjerte trenere som tar seg av treningen av ditt barn 

 Sidetrenere på klubbens treninger, i form av engasjerte foreldre kan være negativt for utøverens 

utvikling. Unngå derfor selv å gi instruksjoner til utøveren under trening, dette kan virke mot sin hensikt. 

 Om du er usikker på utøverens trening, eller progresjon, kommuniser i så fall med trener i forkant, eller 

etter trening 

 Mange ønsker å trene ut over klubbens treninger. For å oppnå best effekt av dette bør man ha en 

dialog med trener i forkant, slik at utøveren kan fokusere på de samme tingene også utenfor 

klubbtreninger. 

 Ofte er det behov av hjelp i bakken, ta med skiene, og informer trener om at du er tilgjengelig om han 

skulle behøve hjelp. 

 Ønsker du å stå på ski mens det trenes, husk da at du ikke må forstyrre treningen. 

 Heisturene på trening skal benyttes av utøverne til å konsentrere seg, eller sosialisere seg med andre 

utøvere, unngå derfor i størst mulig grad å kjøre heis sammen med ditt barn. 



 Foreldre til de yngste barna oppfordres til å være med i bakken sammen med barna, inntil de føler seg 

trygge. 

Samlinger 
 Ved samlinger for de yngste utøverne oppfordrer vi foreldre til å vurdere om utøveren behøver deres 

support i og utenfor trening. Husk at om du sender utøveren alene, vil det kanskje bli en ekstra belastning 

for andre som er med på samlingen 

 Ønsker du å delta som foreldre på samling, gi beskjed til samlingsansvarlig i god tid 

 Om du er med som foreldre på samling, husk at du da har et ansvar overfor alle løpere som er med 

 Som foreldre på samling med Hakadal IL – Alpin, representerer du klubben og alt den står for, fremstå 

som en god representant. 

 Ved samlinger for de eldste utøverne vil det av og til være behov for foreldrehjelp. Gi beskjed til 

samlingsansvarlig om at du kan være med, så vil samlingsansvarlig og trenere vurdere behovet. 

 Er du med som foreldre på samling, er du pliktig til å bistå med transport, og andre oppgaver ovenfor 

alle løpere. 

 Hakadal IL – Alpin tilbyr et tilbud for trening og samlinger som overgår Norges skiforbund sine forslag for 

de aktuelle aldersgrupper, og tilbudet er tilrettelagt også for dem som ønsker å satse mot skigymnas. 

Klubbens trenere planlegger samlinger og treninger basert på treningsgruppens sammensetning, og 

størrelse og vi ber derfor om at eventuell trening utenfor klubbens regi, finner sted etter dialog med 

trener, og da som et tillegg til klubbens samlinger, og ikke som en erstatning for klubbens samlinger. 

 Det finnes flere grunner til å presisere dette: 

o Utøvernes progresjon, og oppfølging av egen trener  

o Trenerens mulighet for å planlegge det sportslige for samlinger 

o Gruppens sammenknytning sosialt (Utøvere som reiser mye sammen på tur, blir sterkt knyttet 

sammen, og støtter alltid hverandre) 

o Klubbens rammevilkår for drift 

Renn 
 Meld på ditt eget barn til de rennene som er aktuelle for dere, eller blir foreslått av klubben 

 Når du er på skirenn representerer du som foreldre Hakadal IL – Alpin. Fremstå som en god representant, 

og respekter andre utøvere og foreldre 

Utstyr 
 Sørg for at ditt barn har hensiktsmessig sikkerhetsutstyr i henhold til gjeldende regler 

 Sørg for at ditt barn har skiutstyr i henhold til Hakadal IL Alpin sportsplan 

 Sørg for at utstyret er i forsvarlig og sikkert stand før treninger og renn 

Samarbeid 
Hakadal IL – Alpin baserer sin aktivitet på et tett og godt samarbeid mellom alle. Dette innebærer at alle må 

bidra for at klubben skal oppleves som en god arena å bedrive alpin skiidrett. 

Som foreldre er det derfor viktig å gi sin støtte til den jobb trenerne utfører, og unngå å gi innspill til utøveren som 

kan være forvirrende og skape usikkerhet omkring trening eller trener. 

Ha en åpen og god dialog med trener, slik at dere sammen kan bidra til at utøveren utvikles på best mulig måte. 

Ønsker dere å trene ut over klubbens tilbud er denne dialogen svært viktig. Trenere har ofte ulike filosofier omkring 

trening, så bruk av for mange ulike trenere under sesongen kan skape usikkerhet hos utøveren, og virke mot sin 

hensikt 

Er du ny i klubben, ta da initiativ til kontakt, vi har mange engasjerte foreldre og trenere som gjerne bidrar med sin 

kunnskap og sine råd. 


