
Fair Play i praksis!

Hvordan vil vi i Giske IL ha det? 





Hva betyr Fair Play for dere?



Vår visjon:

Giske IL skal være et inkluderende 
og positivt engasjerende idrettslag!



Verdiløfter Fair Play:

Giske IL skal ha nulltoleranse knyttet til diskriminering, krenkende og 
ikke-inkluderende handlinger og ytringer

Giske IL skal arbeide aktivt, i samarbeid med hele vårt nærmiljø, for 
å forebygge slike handlinger og ytringer, og være konsekvente i vår 
behandling av hendelser som strider mot idrettslagets nulltoleranse

Sammen med andre skal vi bidra til å skape et trygt, godt og 
inkluderende nærmiljø som skal sikre gode oppvekst- og rammevilkår 
og legge til rette for positive aktiviteter for barn og ungdom som er 
tilknyttet Giske IL og vårt nærmiljø ellers



Hva er nøkkelen til suksess? 

Hvordan når vi vår visjon og holder det vi har lovet?

Hvordan ønsker vi å ha det i Giske IL?



Alt skal starte med de som er ledere 
-

Alt starter i STYRET i idrettslaget



Giske IL har også en egen person som er 
Fair Play-ansvarlig



ALLE må ta ansvar
 Styremedlemmer
 Trenere & oppmenn
 Spillerne 
 Frivillige



DE VOKSNE SKAL VÆRE FORBILDER



Vi skal tenke Fair Play i alt vi gjør og minne hverandre på det!



Kanskje det viktigste:

Det skal være trygt å si fra!!!



Vi ønsker (og trenger) et godt samarbeid med Giske Skule



Bryter man regelverket 
for Fair Play så vil det 
kunne få konsekvenser



Ei gruppeoppgave om «Tillit»
(og sosiale medier)



Jonas og Petter har alltid 
hengt sammen, alltid 
stolt på hverandre. 

Men alt som er bygd opp 
av vennskap kan bli borte 
på et blunk.







 Hvorfor tror dere at Jonas legger ut bildet?
 Hvilke følelser tror dere Jonas har nå?
 Hvorfor er tillit viktig i et vennskap?
 Hva synes dere om klassekameratenes oppførsel?
 Hvordan ville dere reagert om dere var Petter?
 Synes dere at Jonas fortjener en ny sjanse?
 Hva kan man gjøre om man blir såret av en venn?



Takk for at dere 
hørte på!


