FIKS-ansvarlig 2022
Rollebeskrivelse: FAIR PLAY ansvarlig (FPA)
FPA er en dedikert frivillig. Den ansvarlige skal og bør kjenne til klubbens visjon, verdier, mål og
handlingsplaner. Personen må gjennom sin væremåte opptre som en god ambassadør for GØIF. FPA må
levere politiattest til klubben, politiattest må være på plass før personen begynner i sin rolle.
http://goif.no/krav-om-politiattest-i-goif/
NFF Vestfold og klubbene jobber aktivt sammen for å styrke arbeidet med Fair play. Fair play handler ikke
om gule og røde kort. Det handler først og fremst om hvordan vi oppfører oss mot hverandre, på skolen, på
banen og ellers – hele tiden. Alle har et ansvar for å stå opp mot holdninger som preges av manglende
respekt og toleranse. Ved å ha en dedikert Fair Flay ansvarlig (FPA) er klubben med i en kamp som er mye
viktigere enn alle fotballkamper til sammen.
Rollen ”FAIR PLAY-ansvarlig” har følgende hovedansvarsområder:
a) Informasjon: Informere klubbens hovedstyre, sportslig leder og trenerkoordinatorer til enhver tid
kjenner til alle påkrevde FAIR PLAY-oppgaver. Dette er viktig slik at ledelsen kan legge dette inn i
arbeidsbeskrivelser som klubben jobber etter, og dermed legge til rette for at FAIR PLAY blir en
naturlig del av klubben.
b) Være klubbens kontaktperson og pådriver ift. Fair Play.
c) Delta på informasjonsmøte /nettverkssamlinger i regi av NFF Vestfold.
d) Informere trenere/lagledere om forventninger tilknyttet det å være en Fair
Play klubb. Sørge for at dette nedfelles i Sportsplan og Klubbhåndbok.
e) Påse at klubbens hjemmekamper gjennomføres etter NFFs Fair play-retningslinjer. (Formøte, Fair
play hilsen før og etter kamp, foreldrefrie soner, kampvert).
f) Vite hva som er kampvertens oppgaver.
g) Påse at det er kampvertvester, dommerfotballvester, kort med foreldrevettregler og kapteinsbind
med Fair Play-logo til å dekke alle kamper.
h) Å sjekke at anlegget er riktig utrustet – med flagg og banner. Synlige foreldrevettregler kan og
vurderes.
i) Å sørge for at de ulike laglederne arrangerer Fair Play-møter med sine lag. Om ønskelig kan kretsen
arrangere «Fair Play-skolen», der ulike temaer drøftes – og holdningskontrakt nedfelles.

Fair Play er samlebegrepet for vårt verdiarbeid.
Fair play-arbeidet er grunnlaget for vårt omdømme og våre handlinger, og synliggjør
hvordan fotballen tar en oppdragende rolle overfor barn og ungdom. Fair play handler om
overordnede verdier, respekt for andre mennesker og om å forsterke vennskap.

Kontakt NFF Vestfold: Tonje Walle Egeli, tonje.walle.egeli@fotball.no , Tlf: 46547722/ 22895632
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