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Gode råd til alle, der er en del af RIF

Gode råd til spillere/idrætsudøvere

Gode råd til trænere/ledere/instruktører

Mød altid op i godt humør - smil til verden så smiler den til dig.
Vis respekt over for alle, der deltager i din idrætsgren.
Tag godt imod nye medlemmer.
Meld altid afbud til træneren, hvis du ikke kan deltage i træningen
eller til kamp.

Vær altid velforberedt og engageret.
Husk at alle lærer bedst med/gennem eksempler.
Værdsæt altid gode præstationer fra alle - uanset alder og køn.
Husk at du skal være med til at videregive glæden ved idrætten en aktiv fritid skal være et frirum for både børn og voksne.
Vær positiv i medgang og modgang og bevar det kølige overblik.
Husk at vi ALLE er rollemodeller - derfor ryg ikke (heller ikke
E-cigaretter/pibe) og drik ikke alkohol i nærheden af steder, hvor
der bliver udøvet idræt.

Gode råd til forældre
Husk at dit barn deltager for at glæde sig selv og ikke dig.
Tilskynd kun dit barn til at deltage - tving det ikke.
Bak dit barns trænere/instruktører op.
Vær positiv og støttende.
Tilskynd dit barn til at udøve sin idræt efter reglerne og til at løse
konflikter uden fjendtlighed og vold .
Bevar altid den gode tone.
Støt og opmuntre alle børn og unge i idrætten, ikke bare dit eget.
Spørg til sporten/idrætten - ikke kun kampresultatet.
Bak op om idrætsforeningens arbejde.
Din indsats er uundværlig.
Værdsæt frivillige trænere/ledere/udvalgsmedlemmer - uden dem vil
dit barn ikke kunne deltage i nogen form for idræt I RIF.

Generelle gode foreningsråd
Husk at RIF tilbyder uddannelse til alle indenfor de økonomiske
rammer, vi har til rådighed.
Husk at RIF er en breddeidrætsforening med plads til alle
- uanset idrætsniveau, køn, race og etnisk tilhørsforhold.
Husk at en idrætsforening er et forpligtende fællesskab, hvor alle
bidrager til sammenholdet - med nærved og tryghed.
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