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1.2 Retningslinjer og holdninger 

 

 

 

1.2.1  Regler og retningslinjer 

All aktivitet i Fotballgruppa er underlagt Norges Idrettsforbund og olympiske og paraolympiske 
komitès lov av 07.06.15 og Norges Fotballforbunds lov av 09.03.14, med tilhørende forskrifter og 
reglement. 

Vi skal i alle våre beslutninger og i all vår aktivitet opptre lojalt mot det regelverket som gjelder 
for fotballen. 

https://www.fotball.no/lov-og-reglement  

 

 

 

1.2.2  Holdninger – Fair Play 

I Haugsbygd Fotball skal vi ha et miljø basert på gode holdninger. Fair Play er i den sammenheng 
en viktig rettesnor. Fair Play handler om hvordan vi oppfører oss mot hverandre, både på og 
utenfor banen. Spillere, trenere, ledere, dommere, foreldre/foresatte og alle andre aktører i 
fotballen har et ansvar for å bidra til et godt fotballmiljø.  

https://www.fotball.no/fotballens-verdier/fair-play  

a) Fair Play under trening og kamp 

Reglene for Fair Play gjelder for alle som deltar i fotballgruppas aktiviteter, uansett rolle. Dette 
innebærer blant annet at vi skal: 

 Tolerere og inkludere alle, og bidra til at alle blir ivaretatt og har det gøy både på trening 
og i kamp. 

 Behandle lagkamerater, motspillere, dommere, trenere og lagledere med respekt.  

 Ikke kjefte, baksnakke, mobbe eller snakke negativt til noen på eller rundt banen. 

 Følge regelverket og være ærlige i alle situasjoner. 

 Trene og spille kamper med godt humør uansett om vi vinner eller taper. 

 Møte presis til trening og kamp slik at lagkamerater og trener slipper å vente på deg. 

 Unngå stygt spill og filming. 

 Hjelpe til med å rydde, holde orden på utstyr og ta med vårt eget søppel.  
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1.2.3  Til foreldre/foresatte 

Foreldre/foresatte er svært viktige bidragsytere i fotballgruppa, og klubben er avhengig av et godt 
samarbeid med alle. Det er viktig å være oppmerksom på at egen adferd og egne holdninger betyr 
mye for klubbens arbeid og for hvordan barna opplever deltagelsen i fotballen.  

Klubben er avhengig av alt godt engasjement, men husk at det er barna og ungdommene som 
driver idrett, og ikke vi som foresatte. 

Respekter treneren og laglederen og deres. Anerkjenn gjerne dette foran barna deres. Ikke ta 
eventuelle diskusjoner eller negative kommentarer foran barna. 

Husk at dommeren også alltid prøver å gjøre sitt beste! 

Motiver barna til å være positive på trening og på kamp, og vis god sportsånd og respekt for 
andre. 

Resultatene må ikke bli for viktige. Den enkelte spillers opplevelse av mestring har også stor 
betydning. 

Vis interesse for barnas aktivitet. Et godt og engasjert foreldremiljø er en viktig forutsetning for 
at lagene skal utvikle seg.  

Tilstedeværelse både på trening og kamp motiverer! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


