
 

Årets tema 2016: 

MOBBING, RASISME OG FAIR PLAY 
Nil fotball ønsker å skape trygge rammer for all aktivitet i vår klubb. Vi har 0-toleranse og tar 
avstand fra mobbing og rasisme, både i og utenfor fotball miljøet. Fotballen skal være en 
positiv, inkluderende og trivselsfremmende aktivitet for alle. Vi skal ha et godt tilbud til alle 
våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben under 
mottoet « vi like oss i Namsos». 

FAIR PLAY handler om hvordan vi oppfører oss mot hverandre og respekt, både på og 
utenfor banen. Det er mer enn bare gule og røde kort.  Spillere, trener team, styret, 
dommere og  foresatte, har alle et ansvar for å bidra til et godt fotball miljø. Fair Play er et 
samlebegrep for vårt verdi arbeide, å er grunnleggende for våre holdninger og synligjør 
hvordan fotballen tar en oppdragende rolle overfor barn og unge. Det handler om 
overordnede verdier, om respekt for andre mennesker og om å forsterke vennskap.  Dette 
innebærer et ansvar for å endre og påvirke holdninger, slik at alle opplever Nærhet, 
Inkludering og Likeverd. 

Innhold: 

 Tema kveld med Helge Gudmundsen i januar, for trenerteam og foresatte 
 Tema kveld med Helge Gudmundsen i mars for spillere 
 Fair Play er tema på trener- og laglederforum og foreldremøter. 
 Foreldrevett regler. 
 Alle lag signerer Fair Play kontrakt sammen med trenerteam. 
 Fair Play-banner henger opp synlig inntil fotball anlegget og inne i gresshallen. 

o Fair Play-plakater henger rundt omkring på/i anlegget og klubbhuset. 
 Klubbens hjemmekamper gjennomføres etter NFFs Fair Play kriterier. 

o Alle lag skal ha kamp vert. Trener, lagleder og kamp vert sørger for at Fair 
Play iht. NNF blir overholdt. 

 Fair Play pris, utdeles på alle NIL sine fotball cuper. 
 Alle arrangement blir gjennomført med Fair Play som viktigste balast, og er an av 

grunnpilarene ved planlegging og gjennomføring (cup, fotball skole, trening, 
kampgjennomføring ) 

 Kveldsmat mandag og onsdag, åpent for alle: spillere, trenerteam og foresatte. 
Sosialt og miljøskapende innad i lag og på tvers av lag/ alder.  

 Årlig tema møte for: spillere, trenerteam og foresatte. Klubbens 
verdi arbeide, sportsplan m.m 

 Årets Medspiller, utdeles under avslutning til NIL. Hvert lag kårer 
sin spiller. 

http://idrett.speaker.no/Organisation.asp?OrgElementId=56341


 

Fair Play ansvarlig 2016: Bente S Rosset, leder NIL 

 

Trenere:  

Som trener og leder har du ansvar for at spillet utøves i den rette Fair Play ånd. Du er en 
rollemodell på og utenfor fotball banen. B/U gjør ikke det du sier, men det du utfører/viser i 
handling.  Du skal sørge for at spillerne har god kjennskap til regler og retningslinjer, og at 
disse blir fulgt og forstått: 

 Betydningen av dommerens situasjon og funksjon. En må ta hurtige valg, og dermed 
umulig kan være feilfrie. 

 Betydningen av og ikke over reagere på dommeravgjørelser. Det er bortkastet å 
pådra seg straff for kjeftbruk. 

 

Foresatte: 

Foreldrevett regler: 

1. Støtt opp om klubbens arbeid - gjennom foreldremøter forankres fotballens og 
klubbens verdisyn. 

2. Møt fram til kamper og treninger - du er viktig både for spillerne og miljøet. 
3. Gi oppmuntring til alle spillerne i med- og motgang - dette gir trygghet, trivsel og 

motivasjon for å bli i fotballfamilien lenge. 
4. Vi har alle ansvar for kampmiljøet - gi ros til begge lag for gode presentasjoner og 

Fair Play. 
5. Respekter trenerens kampledelse - konstruktiv dialog om gjennomføring tas med 

trener og klubb i etterkant. 
6. Respekter dommerens avgjørelser - selv om du av og til er uenig. 
7. Det er ditt barn som spiller fotball. Opptre positiv og støttende - da er du en god 

medspiller. 
 
 
 

  



Arrangementsinstruks for hjemmekamper 

 

Kampvertens oppgaver: 

Fair Play møte skal gjennomføres i forkant av kampen. Dette bidrar til å gjøre trener, 
lagledere, kapteiner og dommere bedre kjent og blir enig om fortolkning av regler og 
rammer for kampen. Dette har vist seg å kunne medføre at terskelen for munnbruk og 
ufinheter heves - og da blir det en bedre kamp for alle. Fair Play møtet avholdes i 
midtsirkelen. Ansvar: kamp vert. 

 
1. Ta imot bortelag 
2. Ta imot dommere  
3. Bevege seg rundt banen og bidra til en positiv atmosfære mellom foreldre på   
sidelinjen 
 

Spillere: 

Som spiller har du et ansvar for at du oppfører deg i tråd med Fair Play.  

For at den gode Fair Play ånden skal vokse fram, kreves det at du:                                                                                                                                              

 Tar godt vare på dine medspillere og inkluderer ny lagkamerater 
 Skaper trygghet og god lagånd på banen 
 Unngå stygt spill og filming. Hjelpe skadet spiller uansett lag 
 Å trene og spille kamper med godt humør 
 Å ikke kjefte på andre spillere eller dommer 
 Å takke motstanderen for kampen   

 

  



 

FAIR PLAY KONTRAKT 

Fair Play er mye mer enn gule og røde kort. Fair Play handler om hvordan vi oppfører oss mot 

hverandre, både på og utenfor banen. 

Dette er Fair Play regler som undertegnede lover å følge: 

 Vis respekt for trenere, dommere og spillets regler 

 Vis respekt for laget og lagkameratene dine 

 Vis respekt for dine motspillere 

 Møte presis til trening, kamper eller andre avtaler 

 Ikke vær med på mobbing, rasisme eller annen dårlig oppførsel 

 Bidra til at alle trives og har det gøy med fotballen 

 Tap og vinn med samme sinn 

Dette betyr i NIL: 

 Jeg representerer klubben min på en god måte 

 På laget mitt tar vi vare på hverandre 

 På laget mitt er alle like viktige og like mye verdt 

 

Klubben lover å legge til rette for at alle kan ha det gøy med fotballen og at sporten preges av 

respekt, rettferdighet og positive holdninger. 

               Det handler om respekt, ikke sant? 
 

 

Sted/ dato 

 

 

 

Laget s navn/ spillere 

 

 
 
 

 

Trenerteam 

 

 
 

 

Fair Play ansvarlig NIL 

 

 

 


