
 

Fair Play i Spk Rival – fotball 

Dette dokumentet beskriver Fair Play - verdier for spillere, trenere/ledere, foresatte/foreldre, og andre 
aktører i Spk Rival – Fotball. 

 
Målsetningen med Fair Play er at alle involverte i norsk fotball skal ha et bevisst forhold til 
fotballens grunnverdier forankret i prinsippet om fair play. 
 
Vi tar avstand fra mobbing, både i fotballmiljøene og utenfor. Fotballen skal være en positiv og 
trivselsfremmende aktivitet for alle. 
 
Vi tolererer ingen form for rasisme eller vold i fotballen. Fotballen skal være åpen og inkluderende 
for alle. 

 
Fair Play handler om hvordan vi oppfører oss mot hverandre, både på og utenfor banen. Alle har 
et ansvar for å bidra til et godt fotballmiljø! 
 

Som spiller i Spk Rival – Fotball: 
 
Ta vare på dine medspillere og inkluder nye lagkamerater. 
Unngå stygt spill og filming 
Skape trygghet og god lagånd på- og utenfor banen 

 
Fair Play skal vokse fram ved: 

• Å trene og spille kamper med godt humør 
• Behandle medspillere, motstanderne og dommerne med respekt 
• Hjelpe skadet spiller uansett lag 
• Hilse på motstandere før kampen 
• Takke motstanderen etter kampen 
• Ikke kjefte på andre 
 

 
Til foresatte/foreldre/besteforeldre: 
 

• Din interesse er viktig – møt frem til kamp og trening 
• Likeverd, aksept og inkludering bør gjelde alle i fotballmiljøet 
• Verdsett opplevelse, god oppførsel og lagånd høyt 
• Respekter trenerens bruk av spillere – ikke kritiser hans/hennes avgjørelser 
• Resultatet skal ikke stå i sentrum – spillernes trygghet og mestringsfølelse er det som gir trivsel. 
• Gi oppmuntring til alle spillere 
• Stimuler til deltakelse – uten noen form for press 
• Ta gjerne initiativ til å bidra på foreldremøter for å avklare holdninger og ambisjoner 

        •     Respekter arbeidet og avgjørelser som klubben gjør. 



Til trenere/lagledere: 
 
Fotball skal være morsomt og utøves i trygge og inkluderende omgivelser. Resultatkrav skal ikke 
overskygge den naturlige gleden ved å drive med fotball. 

 
Som trener og leder har du ansvar for at spillet utøves i den rette Fair Play – ånd. 

  Trygghet + Mestring = Trivsel 
 
Dere skal sørge for at spillerne har god kjennskap til regler og retningslinjer, og at disse blir fulgt. 
Det er ditt ansvar at spillerne forstår: 
 

• Betydningen av dommerens situasjon og funksjon 
• At dommerne må ta hurtige valg og dermed umulig kan være feilfrie 
• Betydningen av å ikke overreagere på dommeravgjørelser 
• Dommerens avgjørelse blir stående – respekter denne. Ha fokus på spill og prestasjoner. 
• Betydningen av å følge regelverket – det tjener alle parter og dermed også spillet 

 
 
 

Kampvert: 
 

For å sikre en fin ramme rundt aktiviteten er kampvert et tiltak som har vist seg å være vellykket. 
Kampvert kan være lagleder eller en annen person som har tatt på seg oppgaven. 
Det er både viktig og hyggelig at Rival har en vert som tar imot gjester, og en  
kampvert har også en tydelig og respektert rolle under kampen.  
Kampvertens oppgave er å bidra til en god ramme rundt kampen preget av Fair play.  
Kampverten har på seg gul kampvert-vest. 

 
            Før kampen: 

� Møt opp 30 minutter før kampstart i barnefotball og 60 min i ungdom- og seniorfotball. 
� Sørge for at garderober, bane og mål er i orden.  
� Ønske velkommen begge lag og dommer.  
� Foreldre, foresatte og publikum finner sin plass på motsatt side av lagleder- og 

spillersiden.                        
� Bistå hjemmelagets trener i å avholde Fair play-møtet.  
� Bistå i å organisere Fair play-hilsen før kampstart.  

 
 

 
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 ta kontakt hvis det går over   streken. 
� Påse at alle tilskuere oppholder seg to meter unna sidelinjen  
� Oppfordre til positivitet fra trenere/lagledere, både mot spillere og dommer.  

 
  
 
           Etter kampen:  

� Bistå i å organisere Fair play-hilsen.  
� Takke gjestende lag og dommere for kampen og ønske velkommen tilbake. 
� Rydde rundt banen etter kampslutt.  


