
  
  

Fair Play i Tingvoll IL fotball 

 

 

Husk 

-at spillerne er BARN 

-at fotball skal være gøy 

-å gjøre dommeren god 

-at du er et forbilde 
 

 

 

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! 



  
  

Beskrivelse 

 

Fairplay er et samlebegrep for klubbens verdiarbeid 

 

Fair plays fokus på etikk gjør fotballen til den viktigste aktøren i holdningsarbeid ved siden av 

hjem og skole. Fair play handler om det som skjer på og utenfor fotballbanen, og er den 

verdibaserte normen som skal gjennomsyre all aktivitet på alle nivåer, herunder respekt for, 

og etterlevelse av gjeldende regelverk, retningslinjer og verdisett. 

 

Et godt Fair play-arbeid i klubben avhenger av at målsetting og strategi er forankret i 

styret. Styret oppnevner en Fair play-ansvarlig og gjør dennes arbeidsoppgaver og ansvar 

kjent i alle ledd i klubben. 

Det er avgjørende at fair play-arbeidet er forankret i hele klubben og at ansvaret for 
implementering og gjennomføring gjøres i det enkelte lag og ikke er noe som overlates til 
den Fair play-ansvarlige som bør ha en rådgivende og initierende funksjon. 

Det bør følgelig være et tydelig element i sportsplanen, på trenerfora og i de enkelte lag. 
Fair play-ansvarlig er klubbens fagansvarlige og er kontaktpunktet i forhold til andre klubber, 
kretsen og NFF sentralt. 

Organisatorisk plassering 

Fair-Play ansvarlig er underlagt sportslig leder og rapporterer til den. 

Arbeidsoppgaver 

 Har det overordnede ansvaret for å koordinere og implementere klubben FairPlay 
arbeid på alle lag. 

 Følge opp elementene i Sportsplanen i trenermøter, lagledermøter, spillermøter og 
foreldremøter 

 Følge opp at trener eller lagleder gjennomgår og sørger for underskrifter fra spillerne 

Alle lag gjennomgår og sørger for at spillerne skriver under kontrakten under innen mars 
måned (gjelder aldersbestemte lag): 

 

 

 

 



  
  

Fair play-kontrakt for spillere I Tingvoll IL fotball. 
 

Jeg lover å følge disse fair play-reglene: 

- Vis respekt for treneren, dommeren og spillets regler 

- Vis respekt for laget og lagkameratene dine 

- Vis respekt for dine motspillere 

- Møt 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 

- Skuffelser skal ikke gå ut over andre 

 

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. 
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