FAIR PLAY

FAIR PLAY.
1. Policy
Huringen følger NFFs Fair Play policy og ser på dette som en viktig del av kultur- og holdningsarbedet I
klubben.
Ledere og trenere og har plikt til å sette seg inn i NFF sin Fair Play policy.
Det er alles ansvar(lagledere, spillere og foreldre) at Fari Play gjennomføres i det daglige i alle klubbens
aktiviteter. For foreldre og foresatte er «Foreldrevettreglene» plattformen for dette arbeidet (se fotball.no
– søk på foreldrevettregler) .
Det skal fra foreldre, ledere og spillere legges vekt på en åpen og positiv dialog med besøkende lag.
Dommerfokus. Huringen ønsker å ha et spesielt fokus på respekt for dommeren. Dommeren skal føle
seg velkommen og det skal ikke forekomme utskjelling av dommeren fra spillere, trenere eller foreldre.
Det skal opplyses om dette til besøkende lag.
Ledere, trenere og foreldre har et felles ansvar for å ta tak i hendelser som ikke følger opp ”Fair play” .
2. Fair Play representatnt
Huringen skal velge en Fari Play Representant ved årsmøtet hvert år som fungere som kontakt-person
for kretsen og som legger til rette for Fair Play arbeidet i klubben. Fair Play representanten har følgende
oppgaver:
1. Sørge for gjennomgang av Fair Play arbeidet og oppgaver for kampvert på foreldremøter før
hver sesong.
2. Påse at det er fokus på Fair Play på Huringen cup.
3. Se til at det settes opp liste over kampverter (bør rullere) til hjemmekampene for yngre lag (5er
og 7er fotball). Listene sendes til Fari Play representanten.
3. Kampvertens oppgaver:
Oppmøte senest 30min før kampstart.
Hente utstyr (vester / foreldrevett kort).
Ta imot gjestende lag. Be tilskuere om å stå utenfor banen.
Ta imot dommer – dele ut dommervest.
Felles informasjon før kampstart - (5er + 7er)
Ønske alle velkommen.
Formidle ønske om fair kamp - Minne om foreldrevett regler og ansvar.
Informere om ”DOMMERFOKUS” (for 11er fotball gjøres dette direkte til besøkende lag).
Informere om kiosk / toalett.
Ønske alle lykke til.

Ved kampstart
Bidra til at det gjennomføres fair play hilsen og se til at en voksen fra hvert lag er med.
Være aktiv under kampen. Snakke med foreldre.
Etter kamp
Bidra til at det gjennomføres fair play hilsen og se til at en voksen fra hvert lag er med.
Takke for kampen og ønske velkommen tilbake.
Legge tilbake utstyr.

