UDM – klasserna F/P13-14

Kriterier för Grönt Kort för fair play
Hjälpa skadad med- eller motspelare
•
•

Sparka ut boll om någon ligger skadad
Gå fram och kolla hur spelaren mår

Alltid visa respekt för alla
•
•
•
•
•

Be om ursäkt om man råkar sparka på någon
Hälsa innan match
Tacka motspelare och domare efter match
Lyssna på sin tränare
Bidra till att nolltolerans följs

Hjälpa domaren
•
•

Inte försöka påverka en domares beslut
Acceptera alla beslut direkt

Ha en positiv attityd
•
•
•
•

Peppa medspelare
Aldrig gnälla eller klaga
Vara en bra vinnare/förlorare
Att alltid använda ett vårdat språk och kroppsspråk

Tips!
Som ledare kan det vara svårt att hinna se vilken spelare i motståndarlaget som
lever upp till kriterierna. Ett tips kan därför vara att ge en förälder på plats, i
uppgift att utse en schysst spelare.
Det är inte i alla matcher man har möjlighet att t.ex. hjälpa en skadad spelare i
motståndarlaget. Vid dessa tillfällen går det utmärkt att ta hjälp av motståndarnas
ledare för att utse en spelare.
Om ingen spelare har utmärkt sig på ett schysst sätt, kan kortet delas ut till en
spelare som ofta lever upp till kriterierna för Grönt Kort för Fair Play.
Grönt kort är framtaget genom ett samarbete mellan SvFF och
distriktsförbunden.

Grönt Kort för Fair Play
Grönt kort ska lyfta goda föredömen inom barn- och
ungdomsfotbollen. Kortet delas ut av respektive
motståndarlags ledare till en spelare i vardera lag som
utmärkt sig på ett schysst sätt. Från och med höstsäsongen
2019 delas det gröna kortet ut efter alla seriematcher i
åldrarna 8-14 år.

Att tänka på vid Grönt Kort för Fair Play
Det handlar inte om att göra mål
Ibland delas det Gröna Kortet ut på fel kriterier. En spelare som har gjort en
massa mål, gjort snygga räddningar eller släppt in många mål, får kortet. Tänk på
att Grönt Kort handlar om Fair Play.

Informera mera
Nu finns det ju risk att den eller de som ska utse matchens schysstaste spelare
inte har sett den informationen. I en del fall är det ju föräldrar som hjälper till att
hitta en Grönt Kort-spelare och allt som oftast har de inte tagit del av vad som
står skrivet. Så glöm inte att informera den eller de som ska utse Grönt Kortspelaren vilka kriterier som de ska tänka på.

...och väldigt många är ju schyssta
Vid en del matcher kan det ändå vara svårt att hitta någon som har utmärkt sig på
ett schysst sätt eller som är vanligare, att alla är väldigt schyssta. Då kan man ta
hjälp av motståndarnas ledare som vet vilka spelare som ofta brukar leva upp till
Grönt Kort-kriterierna.

