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Fair Play    - Det handler om respekt

• Fair Play skal være tema på alle 

spiller-, leder- og foreldremøter  

https://www.fotball.no/barn-og-ungdom/verdier-og-virkemidler/fair-play---motet/#Toppen

https://www.fotball.no/barn-og-ungdom/verdier-og-virkemidler/fair-play---motet/#Toppen
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FAIR PLAY – MØTET  6-12 år 
Hjemmelagets trener tar initiativ til et Fair play-møte mellom trenerne og dommeren før kampen.
Utgangspunktet for en jevn og utviklende kamp er NFFs barnefotballregler. Gå gjennom følgende 
punkter på møtet og gjør tydelige avtaler:

Spillet:
Det skal ikke være høyt press ved igangsetting fra motstanders keeper ved dødball (spilleregel 16).
Ekstra spiller kan settes inn ved fire måls differanse (spilleregel 3).
Målsparkregelen og tilbakespillsregelen benyttes (spilleregel 12 og 16).
Når kampen er ujevn – hvilke andre virkemidler skal vi benytte for å få den jevnere?

Rammene:
Husk Fair play -hilsen før og etter kampen.
Foreldre, foresatte og publikum finner sin plass på motsatt side av lagleder - og spillersiden.
Det må være enighet om å gjøre dommeren god.

Husk at god oppførsel også gjelder i tøffe og vanskelige situasjoner.
Trenerne avslutter Fair play-møtet med «Handshake for Peace».

https://www.fotball.no/barn-og-ungdom/verdier-og-virkemidler/fair-play---motet/#Toppen   
https://www.fotball.no/lov-og-reglement/spilleregler/spilleregler---barnefotball-612-ar/#Toppen

https://www.fotball.no/barn-og-ungdom/verdier-og-virkemidler/fair-play---motet/#Toppen
https://www.fotball.no/lov-og-reglement/spilleregler/spilleregler---barnefotball-612-ar/#Toppen
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Kampvert – en felles kiosk- og kampvert-dugnad 

- Ønske velkommen til begge lag og dommer 

- Oppfordre til at tilskuere plasseres på motsatt side av lagene

- Bistå til Fair Play-møte og Fair Play-hilsen før kampstart

- Kunnskap om hvor hjertestarter befinner seg og ha telefon for å 

ringe 113.  

- Oppfordre til positivitet fra foreldre, tilskuere, trenere til spillere 

og dommer. 

- Rydde rundt banen etter kampslutt 

- Kampvert-vest skal ligge i kiosken. 

https://www.fotball.no/kretser/akershus/samfunns--og-verdiarbeid/fair-play/kampvertens-oppgaver/

https://www.fotball.no/kretser/akershus/samfunns--og-verdiarbeid/fair-play/kampvertens-oppgaver/
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Fair Play – kontrakt

• Alle spillere undertegner Fair Play 

kontrakt. 

• Kontraktene arkiveres hos den 

enkelte foreldrekontakt
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SPORTSPLAN 

Gjør deg kjent med klubbens sportsplan. 

Her finner du forventninger og krav til både 

spillere, trenere, ledere, foreldre og klubb. 

http://www.randesundil.no/Fotball/Sidemeny/Sportsplan.html

http://www.randesundil.no/Fotball/Sidemeny/Sportsplan.html
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Alle trenere og ledere SKAL

fremvise gyldig politiattest

Attesten er gyldig i tre år. 

http://www.randesundil.no/Hovedside/Sidemeny/Reglement/Politiattest.html

http://www.randesundil.no/Hovedside/Sidemeny/Reglement/Politiattest.html
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Kriseplan for klubben 
Saker meldes til leder av hovedstyret eller daglig leder.

• Overgrepssaker.
• Ulykke med personskader.
• Dødsfall blant klubbens medlemmer.
• Økonomisk utroskap.
• Klare brudd på det klubben ønsker å stå for.
• Andre saker som kan medføre spesielle medieoppslag 

eller offentlig oppmerksomhet.

http://www.randesundil.no/Hovedside/Sidemeny/Reglement/Kriseplan.htm
l

http://www.randesundil.no/Hovedside/Sidemeny/Reglement/Kriseplan.html
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TRENINGSTIDER 

To perioder: 

• 1. november til 31.mars – god kapasitet – kun Sukkevann blir brøytet og her må alle mål settes på plass hver kveld. Det blir 
etterhvert nå installert knapper for tenning av lys på alle banene. Gymsaler forbeholdt de yngste 

• 1. april til 31. oktober – liten kapasitet – lag må trene sammen  

Ta hensyn til treningstider i håndball – god kommunikasjon mellom trenerne er viktig

Spillere i Randesund skal kunne delta i begge idrettene helt uten press til å velge gren fra trenere eller klubb. 
Trenere og ledere SKAL legge forholdene til rette for best mulig samarbeid. 
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Kampavvikling 
• Sjekk fotball.no for å finne kamper og kontaktpersoner

• Kamper skal spilles i hht. berammet sted og tid. Dersom endring 

må laget selv ta kontakt med motstander for å avtale nytt sted og 

tid. Man må da bruke treningstiden til omberammede kamper. Det 

er i utgangspunktet ikke ledig kapasitet på banene. 

https://www.fotball.no/turneringer/

https://www.fotball.no/turneringer/
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Reiser 

Vi forholder oss til NFF’s anbefalinger om progresjon i 

reiseavstander til cuper og turneringer, i takt med økt alder

• 7-9 år lokale turneringer i Kristiansand og Agder 
• 10 år Agder og Telemark
• 11-14 år LKB-cup Gistrup

FØLG KLUBBENS REISEINSTRUKS - SE HJEMMESIDEN 

Bruk gjerne Meny Sebra cup som første overnattingstur 

– bo i Abra Havn sammen med alle andre lag 

http://www.randesundil.no/Hovedside/Sidemeny/Reglement/Reiseinstruks.html
https://www.fotball.no/barn-og-ungdom/verdier-og-virkemidler/reisebestemmelser/

http://www.randesundil.no/Hovedside/Sidemeny/Reglement/Reiseinstruks.html
https://www.fotball.no/barn-og-ungdom/verdier-og-virkemidler/reisebestemmelser/
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Cup og turneringer 

• Alle lag skal delta i Meny Sebra cup 2-3. september og i vår egen 1. mai-turnering. 

Oppfordrer her til å melde på flest mulig lag for å få mest mulig spilletid for alle.

• Klubben dekker i tillegg to turneringer pr. lag. Vi oppfordrer flest mulig til å delta i Sør Cup. 

• Du kan søke opp godkjente turneringer på fotball.no  

• Turneringer sender ofte invitasjoner til lagenes kontaktperson registrert på fotball.no 

https://wp.nif.no/PageTerminAvansert.aspx?AdvancedSearch=True&SFID=365

https://wp.nif.no/PageTerminAvansert.aspx?AdvancedSearch=True&SFID=365
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Kurs 
• Alle trenere skal ha gjennomført

barnefotballkvelden 

Internt kurs holdt i klubb

• Oppfordrer alle til å ta NFF Grasrottreneren (C-lisens)

• Fire trinn  - dekkes av klubb

1. Barnefotballkurset.
2. Barnefotball – flest mulig med kvalitet.
3. Mot ungdom – lengst mulig.
4. Ungdomsfotball – lengst mulig – best mulig. 

https://www.fotball.no/trener/nff-c-lisens/

https://www.fotball.no/trener/nff-c-lisens/

