
Fair play i barnefotball (6–12 år) 

 «Fotballglede, muligheter og utfordringer for alle»  
Fair play-møte med trenerne og dommer før kamp. Hjemmelagets lagleder tar initiativ til et 

Fair play-møte.  

Spillet 

 Det skal ikke være høyt press ved igangsetting fra motstanders keeper 

 Målsparkregelen skal benyttes 

 Tilbakespillsregelen skal benyttes 

 Når kampen er ujevn – hvilke virkemidler skal vi benytte for å få den jevnere? 

Rammene  

 Huske Fair play-hilsen før og etter kampen 

 Foreldre, foresatte og publikum finner sin plass med god avstand til lagleder- og 

spillersiden 

 Det må være enighet om å gjøre dommeren god 

 Husk at god oppførsel også gjelder i tøffe og vanskelige situasjoner.  

Trenerne avslutter Fair play-møtet med «Handshake for peace». 

Fair play-møtet gir oss en skikkelig fotballfest! 

Trenervett i barnefotball 

Som trener er jeg et forbilde for spillerne mine. Da er det viktig at jeg utviser 

trenervett.  

1. Jeg er her for spillerne, ikke for meg selv. 

2. Jeg ser og hører meg selv «utenfra» og spillerne «innenfra» 

3. Jeg velger å være positiv fordi jeg vet at min oppførsel – både positiv og negativ – 

smitter over på andre. 

4. Jeg påvirker både mine spillere, «benken» min, dommeren, motstanderlaget og 

publikum gjennom positiv språkbruk og kroppsspråk. 

5. Jeg ønsker å være et godt forbilde for spillerne mine og en god ambassadør for 

fotballen og klubben min.  

Trenervett gir kampvett 

1. Gjennom Fair play-møtet er jeg med på å skape en god fotballopplevelse for alle. 

2. Jeg samarbeider med motstanderens trener om å skape jevnbyrdighet i kampen. 

3. Alle er like mye verdt. Jeg sprer både spilletid og oppmerksomhet. 

4. Jeg er utviklingsorientert og veileder spillerne mot neste spillsituasjon. Jeg gjør 

dommeren god og henger meg ikke opp i dommeravgjørelser. 

5. Jeg er forberedt på at temperaturen kan bli høy, men jeg og spillerne mine skal takle 

det positivt og konstruktivt.  



Klarer jeg å etterleve dette, er jeg godt rustet til å være barnefotballtrener. 

«De viktigste ferdighetene til treneren i barnefotballårene var rettferdighetssans, humør og 

evnen til å skape artige treninger.» 

Oppsummering av svar fra 100 landslagsspillere 

 

Dommerens rolle 

Dommerens myndighet 
Alle kamper skal ledes av en dommer (klubbdommer) som har full myndighet og god 

kjennskap til spillereglene. 

Rettigheter og plikter 

 Delta på Fair play-møte før kamper, der hjemmelagets trener tar initiativet til møtet 

 Håndheve spillereglene 

 Holde rede på tiden og holde regnskap med kampen 

 Klubbdommeren skal betrakte fotball som en lek for spillerne i barnefotball 

 Hun eller han skal ikke unødig avbryte spillet, men sørge for at alle spillerne 

behandles likt 

 Klubbdommeren skal i stor grad veilede når spilleren gjør feil 

 

 

 

  



Fair play i ungdomsfotball (13–14 år) 

 «Fotballglede, muligheter og utfordringer for alle»  

Fair play-møte med trenerne og dommer før kamp. Hjemmelagets lagleder tar initiativ til et 

Fair play-møte. 

Kampen/Arrangementet 

 Fair play-hilsen før og etter kampen. 

 Foreldre og publikum skal være på motsatt side av lagleder- og spillersiden. 

 Trenere/lagledere har et ansvar som voksen for å skape en god stemning. 

 Det må være enighet om å gjøre dommeren god, spesielt etter vanskelige avgjørelser. 

 Husk at god oppførsel også gjelder i tøffe og vanskelige situasjoner. 

Trenerne avslutter Fair play-møtet med «Handshake for peace».  

Fair play-møtet gir oss en skikkelig fotballfest! 

 

Trenervett i ungdomsfotball 

Som trener er jeg et forbilde for spillerne mine. Da er det viktig at jeg utviser trenervett. 

1. Jeg er her for spillerne, ikke for meg selv. 

2. Jeg ser og hører meg selv «utenfra» og spillerne «innenfra». 

3. Jeg velger å være positiv, fordi jeg vet at min oppførsel – både positiv og negativ – 

smitter over på andre. 

4. Jeg påvirker både mine spillere, «benken» min, dommeren, motstanderlaget og 

publikum gjennom positiv språkbruk og kroppsspråk. 

5. Jeg ønsker å være et godt forbilde for spillerne mine og en god ambassadør for 

fotballen og klubben min. 

Trenervett gir kampvett 

1. Gjennom Fair play-møtet er jeg med på å skape en god fotballopplevelse for alle. 

2. Jeg tar spillerne med på råd. Jeg har autoritet, men er ikke autoritær. 

3. Alle er like mye verdt. Jeg sprer både spilletid og oppmerksomhet. 

4. Jeg er utviklingsorientert og veileder spillerne mot neste spillsituasjon. Jeg gjør 

dommeren god og henger meg ikke opp i dommeravgjørelser. 

5. Jeg er forberedt på at temperaturen kan bli høy, men jeg og spillerne mine skal takle 

det positivt og konstruktivt. 

Klarer jeg å etterleve dette, er jeg godt rustet til å være ungdomsfotballtrener. 

«De viktigste ferdighetene til min trener i ungdomsårene var at treneren var der når det gikk 

tungt, satte krav når det gikk lett, hadde humør, var rettferdig og hadde peiling på fotball.»  

Oppsummering av svar fra 100 landslagsspillere 



Dommerens rolle 

Dommerens myndighet 

Alle kamper skal ledes av en dommer som har full myndighet til å håndheve spillereglene i 

forbindelse med den kamp han/hun er oppnevnt til. 

Rettigheter og plikter 

 Ta initiativ til Fair play-møte før kamper i ungdomsfotball og seniorfotball. 

 Håndheve spillereglene. 

 Holde rede på tiden og holde regnskap med kampen. 

 Etter eget skjønn stanse, utsette eller avbryte kampen for enhver overtredelse av 

spillereglene. 

 Gripe inn ovenfor enhver leder eller trener som ikke oppfører seg på ansvarlig måte og 

etter eget skjønn bortvise de fra spillebanen og dens umiddelbare nærhet. 

 Sende inn kamprapport med alle opplysninger om disiplinærsanksjoner mot spillere, 

trenere og andre episoder før, under og etter kampen. 

Men den viktigste oppgaven er å være der for spillerne og spillet.  

Dommeren skal betrakte fotball som en lek for spillerne både i barne- og ungdomsfotball. 

Dommeren skal veilede når spilleren gjør feil, spesielt i yngre klasser. Hun eller han skal 

sørge for at alle spillerne behandles likt. 


