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5. Spillere og foresatte
Spillere
For et best mulig fotballfelleskap stiller Åssiden Fotball krav og har forventninger til sine spillere og
deres foresatte under all organisert aktivitet i tilknytning til klubben. Klubben forventer/krever:
• At alle skal bidra til et mobbe-, rasisme-, og diskrimineringsfritt miljø
• Normalt god oppførsel i henhold til klubbens verdier
• Respekt for trener/lagleder og deres instrukser, disponeringer og avgjørelser
• Innsats etter beste evne og at hovedfokuset er på fotball
• At man møter opp til rett tid, med rett utstyr og med klær etter forholdene
• Respekt for med- og motspillere, samt dommeren og hans avgjørelser, selv om man skulle
være uenig
• At det meldes i fra så tidlig som mulig på avtalt måte ved frafall eller forsinket oppmøte
• At man tar vare på klubbens eiendeler og fasiliteter, dvs. bane, tribune, garderober, mål, osv.,
samt baller, kjegler, vester og annet treningsutstyr. Ingen får gå fra trening før utstyret er
ryddet!
Her vil det selvfølgelig være forskjell på hva man kan forvente av en 6 åring og en 16åring, men likevel
mener klubben at stort sett de samme krav og forventninger vil stilles, men at de foresatte må ta et
langt større ansvar for dette jo yngre barnet er.
Foreldre/Foresatte
Åssiden Fotball er avhengig av et positivt foreldreengasjement og –samarbeid, og vi tror at vi kan
styrke dette ved å klargjøre hvilke forventninger som stilles til foreldre/foresatte:
• At aktivitet- og medlemsavgift betales til riktig tid
• At alle bidrar ved dugnader, dette er helt avgjørende for klubbens drift og inntekter
• Snakk positivt om klubben foran barna
• Stille opp på foreldremøter
• Meld dere frivillig og gi en hjelpende hånd når det trengs, også ved organisering av andre
aktiviteter, sosiale tilstelninger, kjøring til kamper, osv.
• Vis litt storsinn hvis noe iblant glipper, husk at klubbens trenere/lagledere stiller opp utallige
timer på frivillig basis for at barna skal få en best mulig fotballhverdag. Men ta gjerne opp ting
på en konstruktiv måte, og ikke i «kampens hete»
• Vis «Foreldrevett» under kamper (og ellers), se vedlegg 2
• Møt opp på kamper når du kan. ALLE Åssidens spillere, uansett alder, setter pris på dette. I
tillegg er det inspirerende for alle rundt laget, en god mulighet til å bli bedre kjent med andre
foreldre, og ikke minst er det god underholdning og hyggelig
• Vær engasjert, og gi spillerne på banen støtte, men overlat beskjeder og instrukser til trenerne
• Hvis dere likevel ønsker å se på treninger, tilby å hjelpe trenerne. Det vil alltid bli godt mottatt
og du vil være med på å øke trivselen på treningene. Ikke vær redd for at man «ikke har greie
på fotball», med en positiv innstilling er du allerede kommet langt, særlig blant de yngste
barna
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