
 

Rollebeskrivelse Fair Play ansvarlig i Batnfjord IL fotball 

Fair Play ansvarlig skal: 

 I samarbeid med styret i Batnfjord IL, arbeide for at Fair Play ligger som et fundament i hele 

klubbens virksomhet. 

 Fremme Fair Play arbeidet i klubben generelt 

 I samarbeid med styret i Batnfjord IL, sørge for at Fair Play settes på agendaen i arbeidet som 

styret gjør. Fair Play skal være et eget punkt i alle klubbens styremøter. 

 Arbeide for at klubbens Fair Play arbeid implementeres i alle klubbens lag.  

 Arbeide for at Fair Play settes på dagsorden i alle møter med trenere og lagledere i klubbens 

regi. 

 Informere og påse at alle lag har en eget Fair Play samtale i forkant av sesongen. Det er et 

krav at dette settes på dagsorden både blant spillerne, og som et eget tema på 

foreldremøter. Her skal spillere og foresatte bevisstgjøres om temaet, og hva vi som klubb 

ønsker å ha fokus på. 

 Skal informere lagledere og trenere på de ulike lag, og sørge for at alle lag signerer og leverer 

inn NFF Fair Play kontrakt.  

 Påse at alle klubbens lag arrangerer hjemmekamper i tråd med NFF sine anbefalinger og 

regelverk.  

 Sørge for at alle lag har kampvert på hjemmekampene. Videreformidle informasjon til 

trenere og lagledere om kampvertoppgaven. Lagledere skal delegere denne oppgave mellom 

foreldre på lagene. 

 Ha ansvar for at klubben har Fair Play utstyr tilgjengelig: Fair Play kapteinsbånd, Fair Play 

bannere og annet nødvendig Fair Play utstyr. Dersom klubben mangler noe av dette så skal 

Fair Play ansvarlig be om at dette blir kjøpt inn. 

 Arbeide for at klubben skal ha et årlig Fair Play arrangement. Dette skal gjøres i samarbeid 

med fotballstyret. 

 Sørge for at fotballstyret årlig gjennomgår og vurderer det arbeidet som til enhver tid blir 

gjort mht temaet Fair Play. Hva er vi som klubb gode på? Hva kan vi gjøre bedre? Hvilke tiltak 

kan vi gjøre for å bli bedre på å formidle gode holdninger og verdier? 

 Sørge for at saker vedr brudd på Fair Play verdier blir tatt opp i styret. Det er viktig at styret 

blir enige om hvordan det skal reageres, og at det kommuniseres direkte til den eller de 

dette angår. 

 I samarbeid med styret sørge for å belønnne lag og personer som gjør en særlig god innsats 

for å fremme Fair Play i lag og klubb. Styret må diskutere hvordan dette skal gjøres. 

 Bidra til å fremme klubbens fair play holdninger og verdier gjennom f.eks facebook og 

hjemmeside. 

 

 

 

 


