Om du står ute och hejar på
en tävling, hejar du då bara
på ditt eget barn?
Eller bara på barn och
ungdomar från din egen
klubb?

Det är tävling och du ser en
medtävlande som hela tiden
strategiskt flyttar sig för att
stänga den som kommer
bakifrån.

När du står och vallar till en
aktiv, kommer en annan
ledare/förälder och frågar
vad du lägger på, hur svara
du då?

När en medtävlande ropar ur
spår, flyttar du då på dig?

Svarar du olika beroende på
om den som frågar är från din
förening eller ej?

En förälder har helt andra
idéer än du som tränare om
vad som är rätt angående
teknik, träningsformer mm.

En klubb i distriktet har valt att
dela ungdomsgruppen i en elit
och en motionsgrupp.

Hur ska ni i klubben hantera
det?

Är det okej?

Vid gemensam start är det då
okej att föräldrar eller ledare
står långt innan start och
håller plats till barnen?

Hur agerar du som
ledare/förälder om du ser en
aktiv ta skateskär vid en
klassisk tävling?

Vad tycker du om det?

Att heja och coacha är en
självklarhet, men är det okej
att åka bakom och jaga på?

Eller hur reagerar du som aktiv
när du ser en medtävlande
göra det?

Ni har i klubben en familj som
alltid brukar stå för sig själv och
valla, de talar aldrig om för
resten i klubben vad de vallat
med. Nu har de problem att
hitta en valla som fungerar,
men övriga i klubben har hittat
rätt lösning.

Du hör att en av ungdomarna
hostar och säger till kompisen
att jag har ont i halsen så jag
ska bara jogga i dag.
Hur gör du då som
klubbtränare?

Hur agerar du då när de
kommer och ber om hjälp?

En aktiv har problem med
utrustning, du vet att
föräldrarna varken har råd
eller vill engagera sig, men
den aktive vill.

Det är USM, en av deltagarna
till stafettlaget har ont i
halsen på morgonen och ni
har ingen reserv. Alla vet att
ni har chans på medalj och de
andra föräldrarna vill att laget
ska köra.
Hur agerar du som
klubbtränare?

En klubbtränare som
även(som oftast är)är förälder
sätter alltid sitt barn i första
hand vid tävlingssituation.

I din träningsgrupp har du en
ungdom som är mycket
krävande och tar över
fullständigt i gruppen vid
många situationer.

Hur agerar klubben?

Hur agerar du som
klubbledare för att ändå
lyckas se alla individer?
Och vad gör du för att alla ska
få chans att synas?

En framgångsrik ungdom som
vinner ofta börjar bli mer och
mer nervös inför tävlingar.
Prestationsångest börjar
uppstå. Föräldrar och andra i
klubben uppmuntrar med att
du är en så stor talang, klart
att du vinner.

I en träningsgrupp finns det
några adepter som ofta
skrattar och flamsar. Men det
finns också en adept som är
oerhört målfokuserad och du
börjar märka att det ibland
uppstår irritation dem
emellan.

Din pappa är ofta ute på
banan och hejar på dig, för att
ta sig dit åker han ofta i fel
åkriktning.

Du som klubbtränare märker
detta. Hur agerar du för att
stötta och hur kan man jobba
för att försöka undvika
liknande situationer?

Hur agerar du som tränare för
att lösa situationen?

Hur löser ni det i föreningen?

Vad tycker du om det?
Ska ledare få göra det, när
aktiva ej ska göra det?

