Tennisföräldrar
Att vara förälder till ett barn som tävlar i tennis är roligt, men det är inte alltid helt självklart
hur man gör när man är tennisförälder på tävlingar. Individuell idrott kan skilja sig rätt
mycket från lagidrotten. Här är några saker att tänka på:
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Hälsa gärna på motståndarens föräldrar före matchen. Goda föräldrakontakter är
värdefulla på många sätt i barnens fortsatta tävlande.
Heja gärna på ditt barn men tänk också på att applådera även när motståndaren spelar
bra. Applådera inte om motståndaren missar, gör dubbelfel eller under pågående spel.
Det är absolut förbjudet att ge råd under spel (coachning). Att ropa ”bra”, ”kom igen”
är tillåtna, men inte ord eller tecken som visar hur ditt barn ska spela.
Vid spel utan domare dömer spelarna själva ”var och en dömer sin sida”. Ni kommer
få se felaktiga domslut, men det är bara att gilla läget och inse att det är svårt för
barnen att alltid se rätt. Medvetna feldomslut är sällsynta. Ni får absolut inte lägga er i.
Barnen ska lösa problemen själva och kommer barnen inte överens skall
tävlingsledningen tillkallas.
Vid spel med domare gäller naturligtvis att domaren dömer utan att vare sig föräldrar
eller spelare lägger sig i domsluten.
Se positiv ut och tänk på att ditt kroppsspråk avslöjar dina känslor. För både barn och
föräldrar är det viktigt att komma ihåg att ni är representerar HTK när ni är ute på
tävlingar.
Efter match är det viktigt att vara förälder och inte direkt gå in på diskussion kring
matchen. Om ditt barn betett sig olämpligt eller osportsligt, är det viktigt att ta upp
problemet, men först när ”känslorna lagt sig”.
Efter matchen gratulerar du motståndaren om hen vunnit och önskar lycka till i den
fortsatta turneringen. Har motståndaren förlorat säger du några berömmande ord.

