NOLLTOLERANS I HÄLSINGLAND

DEN 1 JUNI 2014

Det är av mycket stor vikt att information och kunskapen om nolltoleransen i Hälsingland
tidigt går ut till alla inom fotbollsfamiljen. Som tränare och ledare har du ett stort ansvar i att
utbilda och informera unga spelare om fotbollens regler och förhållningssätt. Dessutom
är alla tränare/ledare, föräldrar och andra anhöriga viktiga förebilder som alltid skall föregå
med gott exempel.

Detta dokument är ett stöd för dig som är verksam inom barn- och ungdomsfotbollen i
Hälsingland.
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Varning (gult kort):
-

Spelare som i besvikelsen över missat skott, passning
eller brytning använder svordomar

Utvisning (rött kort):

-

Spelare som använder svordomar mot spelare,
ledare eller publik

-

All form av fysiskt våld (t.ex. slag) och hot mot
domare, spelare, ledare eller publik

-

Spelare som med ord försöker påverka domaren att
blåsa, varna eller utvisa

-

Könsord i alla lägen

-

Rasistiska påhopp mot spelare, ledare,
domare eller publik

-

Kränkande gester mot spelare, ledare,
domare eller publik

-

Förolämpning av spelare, ledare, domare eller publik

(Här kan ibland domaren nöja sig med att ge spelaren en tillsägelse.
Upprepas det efter tillsägelse så följer en varning eller utvisning)

Om ledaren försöker påverka domaren att blåsa/varna
eller kommenterar domsluten
= Tillsägelse vid första gången och vid upprepning avvisas
ledaren
Om ledaren med svordomar, gester,
förolämpande/rasistiska påhopp mot
domare/spelare/ledare/publik
= Direkt avvisning av ledaren
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Svenska Fotbollförbundet har tagit fram riktlinjer för barn- och ungdomsfotbollen som idag utgör
dokumentet Spela, lek och lär. En utav dessa riktlinjer är:
Ø

Svensk barn- och ungdomsfotboll ska lära barn och ungdomar ett etiskt och
moraliskt förhållningssätt och fair play.
Under denna riktlinje följer tre tillhörande ledstjärnor;

v Aktiva i barn- och ungdomsfotbollen respekterar vikten av fair play
och visar respekt för människor.
-

Vi följer fotbollens regler och respekterar domarens beslut.

-

Vi uppmuntrar till schysst spel.

-

Vi hejar på alla och stöttar vårt eget lag och hånar inte motståndarna.

-

Vi hälsar på varandra före matchen och tackar motståndare och domare efter matchen.

-

Vi har god stil på och utanför planen.

-

Som förälder/anhörig talar vi aldrig illa om ledare, motståndare eller domare.

-

Vi använder ett vårdat språk.

och främlingsfientlighet

-

Vi arbetar för att hålla fotbollen drog- och dopingfri.

samt motverkar alla former

v Kamratandan framhålls.

av diskriminering, mobbing

-

Kamratskap ger identitet, trygghet och tillhörighet.

och nedsättande språk.

-

Att känna sig omtyckt i gruppen är positivt och stärker självkänslan.

v Vi tar avstånd från rasism

