INSTRUKS FOR FAIR PLAY VERT
I Ski IL Håndball legger vi mye arbeid i å ta vare på barnekamplederne våre. Det er blant
disse vi finner kommende kvotedommere som er nødvendig for at klubben kan stille lag i
aldersklassene fra 11 år og oppover.
Vi har lenge hatt en ordning i klubben med at erfarne personer har vært tilstede under de fleste
av barnekampene i løpet av sesongen, men denne sesongen har vi dessverre ikke klart å skaffe
noen til denne oppgaven. Vi har derfor satt ned noen punkter som du «fair play vert» er viktig
at følger opp:
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Ta på deg vesten med fair play, da er du synlig og det er lettere å ta kontakt med deg
Sjekk om det ligger «klappere» i billett som publikum kan ta med seg, del disse gjerne ut
– det skaper positiv stemning på tribunen
Ta godt imot barnekamplederne og dommer (disse trenger dere ikke å følge opp så nøye,
men ønske de velkommen). Fortell hvem du er og hvilken rolle du har.
Alle barnekampveiledere skal dømme i dommervester dersom de ikke har dommerdrakter.
Disse finnes i hver enkelt banekasse.
Ta initiativet til at barnekamplederne (de som dømmer 8-12år) hilser på sekreteriatet og
laglederne på de ulike lagene, slik at kampen får en positiv atmosfære.
Gi de konstruktive tilbakemeldinger underveis.
Ikke vær redd for å bruke en timeout utenom lagstimeoutene dersom det er «stygge»
situasjoner som dere eller laglederne for motstanderlaget syns barnekamplederne må ta tak
i. Rett etter at en situasjon er oppstått er det lett å få barnekamplederne til å se hvordan de
skulle ha løst den aktuelle situasjonen.
Ta gjerne en prat med laglederne på motstanderlaget dersom disse ikke oppfører seg etter
fair play reglene til Håndballforbundet ovenfor barnekamplederne
Gi barnekamplederne konstruktive tilbakemeldinger på godt og vondt etter kampen.
Vær også synlig på tribunen og minn gjerne publikum om fair play reglene:
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Du skal respektere treneren, dommeren og spillets regler
Du skal vise respekt for laget og lagkameratene dine
Du skal vise respekt for alle dine motspillere
Du skal ikke være med på mobbing
Du skal møte presis til alle avtaler og rydde etter deg i hallen og garderoben
Du skal tape og vinne med samme sinn
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