Det handler om
respekt, ikke sant?

FUVO.NO

FAIR PLAY i klubben vår

Foreldre og
foresatte

FORELDREVETTREGLENE

Foresatte og foreldre er en veldig viktig ressurs for spillere, lagene
og klubben. Det forventes også at dere bidrar til trivsel og Fair play
i fotballmiljøet. Din interesse som støttespiller og supporter er med
å gi idretten gode og trygge rammer, og at din positive støtte under
trening og kamp er med på å bidra til den gode stemningen
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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
spilleren og miljøet.

3. Gi oppmuntring til alle spillerne, i med- og motgang.
Dette gir trygghet, trivsel og motivasjon.

4. Vi har alle ansvar for kampmiljøet, gi ros til begge lag for
gode prestasjoner og Fair play.

5. Respekter trenerens kampledelse. Konstruktiv dialog om
gjennomføring tas med trenser og klubb i etterkant.

6. Respekter dommerens avgjørelser, - selv om du er uenig.
7. Det er ditt barn som spiller fotball.
Opptre positivt og støttende, - da er du en god medspiller.

Hvordan er du som forbilde for ditt
barn, laget og klubben?

Spillere

FAIR PLAY FOR SPILLERE

Som spiller har du et ansvar for å oppføre deg i den rette Fair playånd, og det innebærer at du må:

1.

Ta godt vare på dine medspillere, og at du
inkluderer nye lagkamerater.

2. Skape god lagånd på banen, med å spille og å
trene med godt humør.
3. Respektere trener, lagleder, medspiller,
motspiller, dommer og publikum.
4. Ikke kjefte på dommer, medspiller eller
motspiller, - støtte positivt.
5. Å hjelpe en skadet spiller, uansett lag.
6. Unngå filming og stygt spill.
7. Ha mot til å si ifra når noe er feil, urettferdig eller
ikke er Fair play.

Hvordan er du som forbilde
for laget og klubben?

FUVO Fair Play-skole | 5

trenere og
lagledere
Som trener, leder og lagleder har du et ansvar for at treninger og
spillet utøves i den rette Fair play-ånd.

TRENERE OG LAGLEDERE

Du har ansvaret for fair play-hilsen før og etter kamp, påse at det
er en kampvert på alle hjemmekamper, og å gå gjennom rammene
for kampen med motstander og dommer (gjelder
spesielt for barnefotballen). Under trening og kamp
er med på å bidra til den gode stemningen
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Viktig at du innehar mot til å se, være en tydelig
voksen og melde fra ved avvik på Fair play.

1. Har spillerne god kjennskap til regler og
retningslinjer, og blir disse fulgt?
2. Hvordan er temperaturen internt i laget?
3. Hvordan er du som forbilde for laget og klubben?
4. Følges verdiene som ble avtalt på Fair play-skolen,
og er de godt integrert i laget? (for de som har
tatt skolen)

Hvordan er du som forbilde
for ditt lag og klubben?

Styret

FAIR PLAY I STYREROMMET

Verdiene som skal være grunnlaget for å arbeide med holdninger,
normer og prinsipper om Fair play må være forankret i hele klubben
– og den jobben starter i styrerommet. Lederne må stake ut kursen,
og stå frem som forbilder. Viktig å ha mot til å se, være en tydelig
leder/voksen, og melde fra når det er avvik fra fair play.
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1.

Hvordan har vi det hos oss?

2. Hvordan vil vi ha det?
3. Hvilke rutiner har vi for å drive holdningsarbeid i klubben?
4. Hvordan kan vi forsterke arbeidet?
5. Behov for tiltak, hvilke konkrete tiltak?

Aurskog Sparebank - på lag med
idretten og lokalsamfunnet

6. Er vi gode rollemodeller for hverandre?
Verdiene som skal være grunnlaget for å arbeide med holdninger,
normer og prinsipper om Fair play må være forankret i hele
klubben – og den jobben starter i styrerommet. Lederne må stake
ut kursen, og stå frem som forbilder. Viktig å ha mot til å se, være
en tydelig leder/voksen, og melde fra når det er avvik fra fair play.

Patriotisme og lagånd
satt i system

Hvert år gir vi betydelige midler i form av gaver og
sponsorater tilbake til lokalsamfunnet. Vi er stolt
hovedsponsor for FUVO.
Hos oss får du hjelp til alt innen bank og forsikring.
Telefon: 63 85 44 40
E-post: firmapost@aurskog-sparebank.no
Web: www.aurskog-sparebank.no

Aurskog
Bjørkelangen
Årnes
Jessheim

Klubbens verdisett
Gjennom våre verdier gjenspeiler vi et Idrettslag som skal være pålitelige
og som vi er stolte av å representere. Våre verdier og sportslige
retningslinjer skal være grunnleggende for hvordan FUVO fremstår både
på og utenfor banen. FUVO IL baserer vår aktivitet på Idrettsglede,
fellesskap, helse og ærlighet, og klubben vår skal drives etter idrettens
organisasjonsverdier: frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd.
Samhold - I FUVO skal man oppleve
et sterkt samhold uavhengig av alder
og kjønn. Klubben skal arbeide for
at medlemmene utvikler en sterk
klubbtilhørighet. Vårt miljø skal bygge
på trygghet og trivsel der spillere,
trenere, ledere, foreldre og andre kan
utvikle vennskap, selvtillit, respekt og
toleranse.
Mangfold - I FUVO er alle velkommen.
Mangfold og ulikheter er en styrke.
Følelser - I FUVO skal vi dele gleder og
sorger sammen.
Utvikling - I FUVO skal man ha
mulighet til å utvikle seg både på
og utenfor banen. Klubben skal
tilrettelegge for utvikling både for
spillere, trenere og ledere.
Alle som har lyst til å spille fotball i
barne- og ungdomstiden skal ha et
godt tilbud for dette.
Klubben gir spillerne muligheter til
ulike «løp», basert på hver enkelt
spiller ønske til aktivitetsnivå.
Trygghet + mestring gir trivsel
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Trygghet er et sentralt element i det å
trives. Barn og unge i FUVO skal føle
den rette tryggheten både i forhold til
aktivitet, lagkamerater og ikke minst til
voksne rundt laget og klubben.
Mestring handler om å få til noe, både
personlig og som et lag. I FUVO skal vi
legge til rette for at alle best mulig skal
få føle på utvikling og mestring. Dette
øker sannsynligheten for å nå målet om
flest mulig – lengst mulig – best mulig.
Fair Play

Årnes Sport AS

I FUVO skal alle vise respekt for
hverandre, både på og utenfor banen.
Fotballen er best og artigst når alle
som deltar viser respekt for hverandre,
enten du er spiller, leder, trener,
dommer eller foresatt så trives du best
i et miljø som er positivt og basert på
respekt.

Din klubbsamarbeidspartner
Utstyret får du hos oss

“UTSTYR FOR FERIE OG FRITID” Adr: 2150 Årnes, Tlf: 63 90 07 97

FUVO baserer
også sin aktivitet
på «Fotballens
verdigrunnlag»:
Fotball for alle
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Kampvert

KAMPVERT OPPGAVER

FUVO SKAL STILLE MED KAMPVERTER I ALLE SINE HJEMMEKAMPER.
Kampvertens oppgave er å bidra til en god ramme rundt kampen preget av
Fair play, og også være en støttespiller for dommeren.
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Før kampen
•
•
•
•
•
•

Sørge for at garderober, bane og mål er i orden.
Ønske velkommen til begge lag og dommer.
Oppfordre til at tilskuere plasseres på motsatt side av
lagene og to meter unna sidelinjen.
Bistå hjemmelagets trener i å avholde Fair play-møte.
Bistå i å organisere Fair play-hilsen før kampstart.
Ha kunnskap om hvor klubbens hjertestarter er og ha
telefon for å ringe 113

Under kampen
•
•
•
•

Støtte dommeren og påse at reaksjoner mot dommer er
innen rimelighetens grenser.
Prate med dommer i pausen.
Oppfordre til gode og positive tilrop fra foreldre, og si
ifra hvis det går over streken.
Oppfordre til positivitet fra trenere/lagledere både mot
spillere og dommer.

Etter kampen
•
•
•

Bistå i å organisere Fair play-hilsen
Takker begge lag og dommer
Rydde rundt banen etter kampslutt
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Notater
Nes Bygdeservice SA
Jernbanegata 11 B
N-2150 Årnes

Nes Bygdeservice SA
Odal Næringshage
N-2100 Skarnes

På lag med idretten
og lokalsamfunnet

Trefelling
Hagearbeid

Renhold
Flytting

Snørydding
Maling

Store eller små oppdrag, ta kontakt!
63 90 48 00 | nes@bygdeservice.no | nes.bygdeservice.no
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FUVO.NO

Fair play
inkludere, vise mot,
skape tillit, å se og
anerkjenne, skape
positivitet, være
bevisst sin egen
rolle, og å vise
respekt, både på
og utenfor banen.
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kontaktopplysninger til Fair play-ansvarlig i FUVO:
Karoline Skoglund

 karoline@fuvo.no

 40 45 60 00

