Vi bidrar till respekt i fotboll!
Vårt lags ledstjärnor säsongen 		

/

Attityd till med- och motspelare

Attityd till domare

Attityd till träning och match

RESPEKT i FOTBOLL
Respekt i Fotboll i samarbete med Länsförsäkringar Östgöta

1.
2.
3.
4.

Dela upp laget i smågrupper. Låt grupperna diskutera kring ”Attityd till spelare”.
Lyft i storgrupp. Enas om vad som är viktigast för er och formulera några meningar.
Gör likadant med resterande två områden.
Utifrån diskussionerna, ta tillsammans fram 3-4 ledstjärnor, ord som känns extra
viktiga för just ert lag.
5. Fyll i deltagarna vid träffen på baksidan. Ledaren skriver under.
6. Ta kopia på ert arbete och lämna till kansli/ungdomsansvarig , som sedan skickar in arbetet till Östergötlands Fotbollförbund, Box 110 52, 580 11 Linköping.

Förening:

Lag:

Ledarens namn:

Kommun:
Personnummer (ååååmmdd-xxxx):

Ledarens e-postadress:
Ledarens underskrift:

Ort & datum:

Deltagare
Personnummer
(ååååmmdd-xxxx)

Förnamn & Efternamn

Personnummer
(ååååmmdd-xxxx)

Förnamn & Efternamn

»»

Ett material har tagits fram för att på enkelt sätt kunna ta fram just ert lags ledstjärnor.
Ledstjärnorna hoppas vi kan hjälpa er under året, framförallt för att förstärka allt det bra,
men också att ta fram och prata kring om något bekymmer dyker upp. En kopia på ert
lags ledstjärnor lämnas sedan in till ordföranden som i sin tur skickar dem vidare till ÖFF.
Ert arbete är viktigt!

TIPS!

Vi tror att det viktigaste arbetet börjar hos varje enskilt lag. Hur vill vi ha det i vårt lag?
Hur ska vi vara mot varandra, motspelare och domare? Vilka ledstjärnor gäller hos oss?

»»
»»
»»

Just du är en viktig del i ÖFF:s satsning ”Respekt i fotboll”. En satsning där målet är att
fotbollen i Östergötland ska vara en idrott där alla visar varandra respekt. Fotboll är
en fantastisk idrott på många sett, träningar och matcher som är fyllda av glädje. Men
ibland smyger sig något annat in, hårda ord mot domaren, gester och svordomar mot
motspelare… Det vill vi ta bort. Fotboll ÄR glädje!

Använd ledstjärnorna aktivt under säsongen!
Vill ditt lag göra en affisch med era ledstjärnor att sätta upp i omklädningsrummet? Gå in på www.sisu.nu och klicka dig vidare till Respekt i Fotboll för att se
hur andra lag har gjort! Där kan du också få ytterligare bra idéer kring hur du kan
utveckla ditt lag och hitta positiva exempel från tidigare RiF-arbeten.
Visa och diskutera ledstjärnorna på föräldramöte.

Hej fotbollsledare!

