
 

 

 

Rollebeskrivelse for Fair play ansvarlig 

Fair Play er samlebegrepet for Melbo ILs verdiarbeid. Fair play-arbeidet er grunnlaget for vårt 
omdømme og våre handlinger, og synliggjør hvordan fotballen tar en oppdragende rolle 
overfor barn, ungdom – og voksne.  

Fair play handler om overordnede verdier, respekt for andre mennesker og om å forsterke 
vennskap. 

Dette fokuset på etikk gjør fotballen til en viktig aktør i samfunnets holdningsarbeid.  

Fair play handler om det som skjer både på og utenfor fotballbanen og er den verdibaserte 
normen som skal gjennomsyre all aktivitet på alle nivåer, herunder respekt for, og etterlevelse 
av gjeldende regelverk, retningslinjer og verdisett. 

 

Fair play-ansvarlig skal koordinere Fair play-tiltakene i Melbo IL. 

• Fair play-ansvarliges viktigste oppgave er å ha god kontakt og godt samarbeid med 
klubbens lagledere, trenere og medlemmer i forhold til gode holdninger. 

• Sørge for at klubben / lagene stiller med kampverter og følger foreldrevettregler i 
barnefotballen. 

• Oppfordre til bruk av holdningskontrakter/lagskontrakter i klubben, for spillere, 
trenere, lagledere og lag. 

• Ta initiativ til Fair play-tiltak og banner/skilt/seil på banen.  

• Følge opp at Fair play-møte/lagledermøte holdes i forkant av kamper/turneringer i 
barne- og ungdomsfotballen.  

Dette møtet kan være av kort varighet, men er et viktig element som gjør at lagledere 
og dommere blir enige om fortolkning av regler og rammer for turneringen. 

(Nøkkelpunkter for møtet: se nedenfor) 

 

  



 

 

 

Nøkkelpunkter for Fair play-møtet: 

• Avtale Fair play-hilsen før- og etter kamp 
• Forsikre seg om at begge lag har forstått reglene (spesielt slik som målsparks- 

og tilbakespills-reglene, samt pressfri sone ved igangsetting fra keeper ved 
dødball i barnefotball) 

• Enes om å gjøre dommeren god! 
• Foreldre, foresatte og publikum skal plasseres på motsatt side av lagleder - og 

spillersiden.  
• I barnefotballen kan en ekstra spiller settes inn ved fire måls differanse. 
• Utveksle informasjon rundt overårige (skriv fremvises) 
• Ungdomsfotball: Handshake for Peace mellom dommer og kapteiner 
• Minne om at god oppførsel også gjelder i tøffe og vanskelige situasjoner. 

 

 

 

 

 

 


