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Da Mikkels far fik det røde kort Ulrik T. Skafte Hent PDF Mikkel elsker at spille håndbold. I hvert fald når
hans far opfører sig ordentlig, når de er ude til kamp. Det gør han nemlig ikke altid. Og en dag får Mikkels far

det røde kort og bliver smidt ud af håndboldhallen, fordi han kommer i klammeri med dommeren.

Under kampen råber og skriger Mikkels far hele tiden. Man skulle næsten tro, det var ham, der var holdets
træner.

»Pas på ryggen, Mikkel,« og »din store klaphat, Mikkel, du skulle jo være gået selv i stedet for at aflevere!«

Det er mega pinligt, synes Mikkel.

Da Mikkels far fik det røde kort er en bog til både børn og forældre. Bogen lægger op til en snak mellem
forældre og børn om, hvordan man som forældrer skal opføre sig, når man er med til kamp. For det er rart at
have en far eller mor, der støtter og er opmærksom, men det er ikke rart at have en far eller mor, der gør en

flov og ked af det!

Bogen er udgivet i samarbejde med Dansk Håndbold Forbund med fokus på at skabe gode oplevelser i
håndboldhallen.
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