HUSK Fair Play er også:
• udenfor banen hos forældre, trænere og ledere. En evt. bortvisning af disse
koster min. to spilledages karantæne.
• acceptabel sprogbrug overfor modspillere, dommere og medspillere.
Nedværdigende sprogbrug KAN koste en advarsel, ligesom at voldsomme og
gentagne protester mod dommerkendelser VIL koste advarsel.

Modtag dommeren korrekt
Lad dommeren føle sig velkommen. Dommeren er – sammen med jer – indstillet på at skabe
en god sportsoplevelse.

HUSK! Det er ikke tilladt at spille med smykker, som udgør en fare for en selv og andre.
Konstaterer dommeren under kampen, at en spiller har farlige smykker på, koster dette en
advarsel = gult kort/ tidsbegrænset udvisning.

Voldsom tackling
En voldsom, ukontrolleret tackling, som rammer modspilleren og bringer dennes sikkerhed i
fare, betragtes som spil, der i alvorlig grad er utilladeligt. Dette koster en udvisning.

Ukontrolleret spil
Et ukontrolleret spring med bolden og modspiller skal straffes med direkte frispark, hvis der
opnås fysisk kontakt med modspilleren – uanset om bolden spilles eller ej.

Holdkort/stævnerapport udfyldes inden kampen
Holdkortet/stævnerapporten SKAL udfyldes af begge klubber og afleveres i GOD TID til
arrangørklubbens repræsentant (holdleder/træner) inden kampen. Region 3 JBU udsender
holdkort/stævnerapport med relevant information om indsendelse og opbevaring.
Arrangørklubbens repræsentant opbevarer holdkort/stævnerapport under kampen.

Efter kampen
Arrangørklubbens repræsentant påfører kampens/kampenes resultat(er). Herefter er
holdkortet/stævnerapporten færdig udfyldt. Der udleveres ingen kopi af stævnerapporten.
Kampens/kampenes resultat skal af hjemmeholdet indtelefoneres senest en time efter
kampens ophør på tlf. nr. 7010 0550 og følg vejledningen.

God kamp ønskes af Ungdomsudvalget
Hadsten Sports Klub – Fodbold
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FAIR PLAY

Smykker

FORÆLDRE
PÅ SIDELINJEN

Hadsten SK
- din klub i fritiden
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F A I R P L AY – F O R Æ L D R E P Å S I D E L I N J E N

D E T E R S J O V T AT S P I L L E F O D B O L D . . .

Hadsten SK har udarbejdet en såkaldt ”forældrefolder”, som giver forældre gode råd i
forbindelse med deres børns fodboldkampe.

- når mor og far er MEDSPILLERE!!!

Folderen indeholder Fair Play regler og ”De 10 forældre-bud”.

Selvfølgelig er det ikke sjovt at tabe, men lad for alt i verden være med at tildele dommeren
skylden for nederlaget.

Tips
Giv en hånd – til modstanderen inden kampen
Det er sjovt at spille fodbold…
Og Fair Play er når:
• holdene hilser på hinanden inden kampen
• holdene siger tak for kampen til hinanden efter kampen
• holdene udviser respekt for hinanden
• holdene respekterer og accepterer dommeren
I SAS-ligaen er det blevet en fast tradition, at holdene hilser på hinanden inden kampen.
Denne tradition opfordrer vi til, at den overføres på alle fodboldbaner. Vi spiller IKKE i
SAS-ligaen, men vi kan godt vise respekt.
Derfor opfordrer vi alle holdene inden kampstart, at mødes på midten af banen – sammen
med dommeren – og hilse på hinanden.
Og efter kampen siges der naturligvis tak for kampen til både modspillere og dommer.

Sådan gør I…
Begge hold mødes på midten af banen og stiller sig på en lang række ved midterlinien
med dommeren i midten.
Herefter går udeholdets spillere, på tegn fra dommeren, hen forbi dommeren og
hjemmeholdets spillere og giver dem hånden.
Herefter går hjemmeholdets spillere hen forbi dommeren og giver ham/hende hånden.

Du kan gøre meget – og du skal gøre det. En positiv adfærd fra din side er vigtig,
hvis det skal være sjovt at spille fodbold.
• Sæt fokus på spillet frem for resultatet. Holdet kan godt have spillet godt, selvom det tabte.
• Tænk på holdet frem for hele tiden at fremhæve dit eget barn.
• Kom med positive tilråb, ellers skal du bare tie stille. Hjælp andre forældre med at få 		
samme holdning.
• Glæd dig over, at dit barn er med på holdet i et forpligtende fællesskab.
• Lad træneren styre holdet – selvom du mener, du har bedre overblik.

De 10 forældre-bud
1. Mød op til træning og kamp – dit barn ønsker det.
2. Giv opmuntring til ALLE spillerne under kampen – ikke bare din datter eller søn.
3. Giv opmuntring i både med – og modgang – giv ikke uberettiget kritik,
men positiv og vejledende kritik.
4. Respekter trænerens brug af spillerne – forsøg ikke at påvirke ham/hende under 		
kampen.
5. Se på dommeren som en vejleder – kritiser ikke hans/hendes afgørelser.
6. Giv opfordringer til dit barn om at deltage – pres ikke.
7. Spørg om kampen var spændende og sjov – ikke kun om resultatet.
8. Sørg for rigtigt og fornuftigt udstyr – overdriv ikke.
9. Vis respekt for arbejdet i klubben – tag initiativ til årlige forældremøder, hvor man kan
afklare ambitioner og holdninger. Du behøver ikke andre forudsætninger for at tage
del i klubbens liv end lyst.
10. Tænk på, at dit barn spiller fodbold – ikke dig!

Og så foretages der lodtrækning.
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