Fairplay i Nørre Nebel Idrætsforening
NNI går ind for fairplay, og har et ønske om at efterleve DBUs holdninger indenfor fairplay.
Vi er en klub med fokus på det sociale og glæden ved at spille fodbold. Usportslig opførsel,
snyderi og bedrageri er helt uacceptabelt i klubben.
Det er vigtigt at vores medlemmer forstår og går ind for fairplay, især da sporten er en holdsport,
skal man kende konsekvensen ved usportslige handlinger, som ikke kun rammer en selv, men
hele sit hold.
Der vil løbende være dialog i klubben ang. Fairplay, bl.a. vil det blive taget op på vores
bestyrelsesmøder i foreningen.
Ved jævnligt at have fokus herpå mener vi, at man øger chancerne for at undgå usportslig
opførsel.
Hvis der sker sådanne hændelser i klubben vil de og konsekvensen heraf blive diskuteret i
bestyrelsen. Vi mener at det øger risikoen for at blive opdaget, hvis der ligeledes er mistanke om
snyderi/bedrageri.
Vores holdning er, at man gerne må gå op i sin sportsgren, men dette må aldrig udvikle sig til
personlige angreb, hverken verbalt eller fysisk. Dette omhandler både
modspillere/medspillere/dommere og trænere.
Fairplay for NNI er:





Holdene hilser på modstanderholdet og kampens leder/dommer før kampen.
Holdene siger tak for kampen til modspillere og kampleder/dommer, uanset kampens
resultat.
At holdene altid udviser respekt for spillerne samt for modstanderholdets tilskuere.
At alle respekterer og accepterer, at dommeren er en vigtig del af spillet og afviklingen af
en kamp.

De 10 forældre bud:











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

