FK Sørøy Glimt
Verdi dokument
Retningslinjer for utøvelse, drift og samhold

Grunnleggende verdier
FK Sørøy Glimt`s verdigrunnlag er basis for utvikling av alle aktiviteter og av organisasjonen. Verdigrunnlaget
skal være sentralt, og fungere som et verktøy i hverdagen.
•

FK Sørøy Glimt`s visjon er å utøve fotballglede, muligheter og utfordringer for alle. I dette ligger
o at vår idrett skal være åpen og inkluderende
Så langt mulig så skal det tas hensyn til
o
o
o
o

•
•
•

•

•

eget ferdighetsnivå
egne ønsker
egne ambisjoner
eget behov

Ingen skal stenges ute på grunn av sosial eller kulturell bakgrunn, kjønn, funksjonshemming, alder,
seksuell legning eller av andre grunner.
Trivsel og glede skal prege samholdet og fellesskapet på alle nivåer i vår organisasjon.
Vi ønsker at våre aktiviteter og organisasjonen skal være bygget på verdier som:
o respekt
o toleranse
o likeverd
o menneskeverd
Organisasjonen vår skal preges av:
o ærlighet
o åpenhet
o demokrati
o frivillighet
Fotballen gjenspeiler i stor grad samfunnet, og problemer som doping, rusmiddelmisbruk, tobakkskader,
seksuelle overgrep, trafikkskader, helseplager, mobbing, rasisme og vold finnes også i fotballen. FK
Sørøy Glimt`s utøvere og tillitsvalgte skal bidra til at disse problemer ikke oppstår i lagets tjeneste eller
i aktiviteter som klart er en del av den aktivitet som laget står for eller på andre måter foringer Sørøy
Glimt`s posisjon i samfunnet.

Fair Play
Fair Play dreier seg om mer enn å unngå gule og røde kort. Fair Play handler om hvordan vi oppfører oss mot
hverandre, både på og utenfor banen!
Alle tilknyttet FK Sørøy Glimt har et ansvar for å følge de normer, regler og retningslinjer som skaper verdier og
holdninger vi kan være stolte av. FK Sørøy Glimt er opptatt av at alle spillere, trenere, dommere, ledere,
foreldre/foresatte, publikum og andre engasjerer seg og bidrar til at vi har et fotballmiljø preget av trivsel og
trygghet.

Sentrale stikkord er:
•
•
•
•
•
•

Vise respekt og toleranse for hverandre
Alle er like verdifulle
Ta avstand fra rasisme og andre former for mobbing
Respektere dommerens avgjørelser
Skape et fellesskap som inkluderer alle
Lagspill krever god samarbeidsevne

For spillere
Som spiller har du et ansvar for at du oppfører deg i den rette Fair Play-ånd. Det er kanskje enkelt å si, men hva
betyr det?
Fair Play betyr at du som spiller må:
•
•
•

Ta godt vare på dine medspillere å inkludere nye lagkamerater
Unngå stygt spill og filming
Skape trygghet og god lagånd i kamp situasjon, under reiser, under treninger og i situasjoner hvor laget
eller deler av laget er involvert.

Fair Play-ånden skal vokse fram ved:
•
•
•
•
•

Å trene og spille kamper med godt humør
Å behandle motstanderne med respekt
Å hjelpe skadet spiller uansett lag
Å takke motstanderen etter kampen
Å ikke kjefte på andre spillere eller dommeren

For trenere og ledere
Som trener og leder har du ansvar for at spillet utøves i den rette Fair Play-ånd. Du skal sørge for at spillerne har
god kjennskap til regler og retningslinjer, og at disse blir fulgt. Du kan invitere spillere og dommere til
temamøter, der situasjoner tas opp til vurdering og bevisstgjøring.
Det er ditt ansvar som trener eller leder at spillerne forstår:
•
•
•
•
•

Betydningen av dommerens situasjon og funksjon
At dommerne må ta hurtige valg – og dermed umulig kan være feilfrie
Betydningen av å ikke overreagere på dommeravgjørelser
At det er dommerens avgjørelse som teller, og at det er bortkastet å pådra seg straff for kjeftbruk
Betydningen av å følge regelverket - det tjener alle parter, og dermed også spillet

For foresatte og foreldre
Foresatte, foreldre og besteforeldre er en viktig ressurs. Det er fint om også dere bidrar til trivsel og fair play i
vårt fotballmiljø.
Ta ansvaret og tenk over følgende:

