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.
Og så foretages der lodtrækning.
Efter kampen søger alle mod midtercirklen
for at sige tak for kampen.

Har Fair Play
gode vilkår
i din klub?

Det er sjovt
at spille fodbold

- ellers kontakt en af vore breddekonsulenter
for en temaaften, hvor I bl.a. kan gennemgå
kurserne:

● Forældre på sidelinien
● Værdispil
eller blot få anden inspiration, evt. instruktion
i fodboldlovene.
Kontakt en af vore breddekonsulenter
eller SBUs administration for at høre om
muligheder.
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Sådan gør I ...

Når Fair Play
er medspiller…

Giv en hånd
Fair Play er:
● At holdene hilser på hinanden inden
kampen
● At holdene siger tak for kampen til
hinanden efter kampen
● At holdene udviser respekt for
hinanden - uanset kampens resultat
● At holdene respekterer og accepterer,
at dommeren er en vigtig del af
spillet og afvikling af en kamp

- til modstanderen
inden kampen!

FAIR PLAY er også…
● At holdene spiller fair og ikke modtager gule og røde kort
● At holdene udviser respekt for hinanden og overholder fodboldloven
samt turneringsbestemmelser
● At det er alles pligt at være opmærksom på handlinger og tiltag som
ødelægger glæden ved at spille fodbold - og forhindre dette
● At trænere og ledere medvirker til en positiv holdning til spillet, taktikken og moralen på holdet, og anvender alle muligheder herfor
● At publikums (forældres) engagement skaber - igennem positive tilråb
- en god Fair Play ånd på hele banen
● At alle (spillere, trænere, ledere, publikum) udviser respekt for kampens
dommer, samt dennes kendelser
● At alle overholder såvel skrevne - som uskrevne regler
● At Fair Play flaget er synligt på anlægget for at markere,
at her regerer Fair Play

Det er sjovt at spille fodbold…

