
 

 
 

Et samarbeidsprogram mellom Norges Fotballforbund og Norsk Tipping 

 

 

 

FAIR PLAY  
  
 

FAIR PLAY er en av grunnverdiene i norsk fotball og Orkla Fotballklubb ønsker å forsterke dette gjennom 

å ha et aktivt forhold til FAIR PLAY i alle årsklasser og lag!  

 

FAIR PLAY er mer enn gule og røde kort. Det handler rett og slett om hvordan vi oppfører oss mot 

hverandre, både på og utenfor banen. Spillere, trenere, ledere, dommere, foresatte/foreldre, publikum, 

media og andre aktører i fotballen har alle et ansvar for å bidra til et godt fotballmiljø.  

Dette innebærer også et ansvar for å endre og påvirke holdninger der en opplever episoder preget av 

manglende respekt og toleranse. 

 

FAIR PLAY er forankret i Orklas styre og klubben har et sterkt fokus på FAIR PLAY og de verdiene som 

ligger i dette begrepet. Det stilles derfor klare forventninger til alle i klubben om å støtte opp om FAIR 

PLAY-arbeidet og de aktivitetene og tiltakene som gjennomføres i den forbindelse. 

 

Generelt, gjeldende for alle Orklas årsklasser og lag: 

 Fair Play kontrakt for alle spillere opp til og med 16 år, gjerne også for eldre spillere 

 Fair Play som tema i team-møter, foreldremøter, spillermøter og trenerforum 

 Fair Play Foreldrevettregler (Grønne Kort) gjøres kjent i alle foreldregrupper 

 Fair Play som tema på Orkla Tine Fotballskole og andre utviklingstiltak 

 

I tillegg gjelder følgende ved kamper for alle Orkla-lag: 

 Fair Play Kampvert på alle hjemmekamper (se egen instruks) 

 Fair Play hilsen før kamp, samt takke for kampen når den blåses av (spillere, trenere/lagledere) 

 Fair Play kapteinsbind brukes i alle kamper 

 

NFF jobber aktivt med å styrke arbeidet med FAIR PLAY og samarbeider med klubbene om konkrete 

tiltak ut mot de ulike målgruppene i fotballen. Orkla FK ønsker å ta sin del av ansvaret for dette! 
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