
 

Holdningskontrakt 
 

Hvordan vi i Askøy Fotball skal representere klubben på kamper, reise 
og cuper. Alle hendelser skal rapporteres til SU/Fair Play-utvalget. 

Holdninger og Fair Play 
Askøy Fotball ønsker å fremme gode holdninger og et godt samhold. Da må vi ha noen 
retningslinjer når vi er på reise i regi av klubben. Dette gjelder for alle trenere/ledere og 
spillere i Askøy Fotball. 
 

 Vi skal til enhver tid representere Askøy Fotball på best mulig måte. 
 Vi møter presis til trening, kamper og andre avtaler. 
 Vis respekt for trenere, medspillere, motspillere og dommere. 
 Ikke vær med på mobbing, rasisme eller annen upassende oppførsel. 
 Bidra til at alle trives og har det gøy. 
 Forhold deg til klubbens regler og gi beskjed hvis du ser at noen bryter disse. 
 Det er ikke lov å benytte alkohol eller andre rusmidler når du er på tur med Askøy 

Fotball. 
 Jeg møter presis opp til alle avtaler. Som bespisning, kampforberedelser eller andre 

avtaler. 
 Jeg skal være tilbake på samlingssted, til avtalt tid, ALLTID. 
 Vi er invitert til å delta og skal opptre med den respekt og fair-play oppførsel det 

kreves. 
 Hvis vi bryter disse regler så kan vi bli sendt hjem på foreldres regning og det blir 

rapportert til SU og fair play. 
 

Konsekvenser ved brudd på retningslinjene 
Møte for sent til kamp, møte e.l (iht. oppmøtetidspunkt) dersom ikke uforutsette hendelser 
skyldes forsinkelsen: 

 Starte kampen på benken (håndteres av trener/lagledelse). 
 
Spilleren opptrer med «manglende respekt» iht. holdningskontrakten:  

 Én til to kampers karantene (vurdering av alvorlighetsgrad, og håndteres av 
trener/lagledelse). 

 
Deltakelse i mobbing, rasisme, eller annen alvorlig upassende oppførsel: 

 To til fire kampers kamper karantene under turneringen (vurdering av 
alvorlighetsgrad) 

 Hjemsendelse ved stor alvorlighetsgrad , reisen må dekkes av spilleren selv.  
 Vurdere utestengelse i inntil 4 kamper fra seriespill etter hjemkomst. 

 
Benytte rusmiddel under turneringen 

 Mister retten til videre deltakelse i turneringen. 
 Hjemsendelse dersom dette er forsvarlig, reisen må dekkes av spilleren selv.  

 Vurdere utestengelse i inntil 4 kamper fra seriespill etter hjemkomst. 
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