TeamTalk

SKAPA GOD STÄMNING–TIPS
Informera motståndare och domare om hur ni vill ha
det kring matcherna:
• Domare ska vara på plats i god tid innan matcherna.
• Ledarna kallar ihop lagkaptenerna, domare och
ledare från motståndarlaget för ett TeamTalk innan
match. För att förmedla hur ni vill att stämningen på
planen ska vara: Positiv, engagerad och rolig.
• Båda lagens ledare och avbytare ska stå på samma
sida av planen.
• Publiken står gemensamt på andra sidan.
• Utse en matchvärd som ser till att publiken trivs
och känner sig välkommen.

Upprätta handlingsplan vid olämpligt uppträdande
Föreningen tolererar inte:
• Röda eller gula kort för olämpligt uppträdande
• Protester mot domslut
• Att könsord, svordomar och rasism förekommer.
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Och det visar föreningen aktivt genom att kalla samman
berörda parter: ledare, spelare, föräldrar och spelarråd
om det trots allt sker. Ledare eller förälder som uppträder
olämpligt kallas till styrelsen för samtal.

Respekt för varandra
RESPEKT FÖR FOTBOLLEN
Inom fotbollen ska alla aktörer respektera varandra
och varandras olika roller. Det tycker vi att du som ledare, spelare och publik förtjänar. Och framför allt
tycker vi att fotbollen förtjänar det.
Kvadraten för en positiv fotbollsupplevelse:
• Fair Play

• Attityder och samspel

Vi hälsar på varandra innan match,
följer reglerna och tackar efteråt.

Respektera med- och motspelare,
domare, ledare och publik/föräldrar.

• Sila snacket

• Aktiv handlingsplan

Svordomar, könsord och rasism hör
inte hemma på och runt fotbollsplanen.

Visa tydligt vad ni står för och vidta
åtgärder vid eventuellt olämpligt uppträdande.

Du kan påverka hur

DET SKA SE UT I DITT LAG!
För att kunna sprida positiva attityder och värderingar och göra fotbollen ännu bättre är det viktigt
att vi inom våra lag och föreningar tar ställning.
Fair Play innebär att vi tar avstånd från våld, rasism, fusk och droger.
Genom att gemensamt bestämma hur ni vill ha
det, lägger ni en bra grund till gemenskap, glädje,
harmoni och respekt för varandra. Alla vet vad
som gäller, eftersom ni varit med om att utforma
lagets och föreningens ledstjärnor.
Vi är alla medlemmar i fotbollsfamiljen
Som spelare får du utöva en av de roligaste idrotter
som finns.
Som motståndare är du en förutsättning för att
matchen ska bli av.
Som domare har du en utmanande uppgift att leda
matchen.
Som ledare får du vara med i gemenskapen och utveckla ditt lag, både som fotbollsspelare och individer.
Som åskådare, supporter och förälder har du en viktig roll i fotbollsfamiljen.
Gemensamt för alla är intresset för idrotten fotboll. Alla är
också en förutsättning för att fotboll ska kunna spelas.
På följande sidor kan ni bestämma hur ni vill ha det i ert lag
inom områdena laganda, attityd och ledarskap.

Diskussionsunderlag

Dela upp i grupper och diskutera. Redovisa fråga för fråga
och utse en i gruppen som antecknar på bifogad överenskommelse.

LAGANDA

• Vad är det som skapar god stämning på och
utanför planen?
• Förekommer det mobbning och/eller rasism?
Hur motverkar vi det om det trots allt skulle förekomma?
• Hur agerar du om någon lagkamrat missköter sig?
• I vilket skick lämnar vi omklädningsrummet efter
träning/match?
• Är det viktigt att göra annat tillsammans än att träna
och spela fotboll? Ge förslag på ”annat”!

ATTITYD

• Hur ska vi göra för att motverka användningen av svordomar, könsord och skäll på domaren?
• Hur gör vi om någon inte följer detta?
• Är det OK att vi fuskar till oss fördelar genom att ”filma”?
Vad tycker vi när motståndaren filmar?
• Vad innebär det att uppträda sportsligt?
• Vad är det för skillnad på att en spelare missar öppet
mål och att eventuellt domaren missar en situation?
Varken spelare eller domare gör väl det med avsikt?
• Kan man vara/bli kompis med motståndarna/domaren?

LEDARSKAP
• Vad gör vi med ledare/föräldrar som eventuellt uppför
sig illa?
• Är det OK att ledaren ”toppar” laget?
• Varför är det viktigt att alla som vill får vara med?
• Vilka är de viktigaste egenskaperna för en bra
ledare/förälder?
• Ska ledare/föräldrar tillåta att någon spelar med feber?

