
Barnefotball 6–12 år:  
femmer og sjuer
Hjemmelagets trener tar initiativ til et Fair play-møte  
mellom trenerne og dommeren før kampen. Gå gjennom  
disse punktene på møtet og gjør tydelige avtaler:

Spillet:
 1.  Det skal ikke være høyt press ved igangsetting fra  

motstanders keeper.
 2. Utspillsregelen skal benyttes.
 3.  Tilbakespillsregelen benyttes ikke, men vi oppfordrer  

til at keeper bruker beina.
 4.  Når kampen er ujevn – hvilke virkemidler skal vi benytte  

for å få den jevnere? 

Rammene:
 1. Husk Fair play-hilsen før og etter kampen.
 2.  Foreldre, foresatte og publikum finner sin plass på  

motsatt side av lagleder- og spillersiden.
 3.  Det må være enighet om å gjøre dommeren god.
 4.  Husk at god oppførsel også gjelder i tøffe og  

vanskelige situasjoner.

Trenerne avslutter Fair play-møtet  
med «Handshake for Peace».
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Trenervett i barnefotballen
 
«De viktigste ferdighetene til treneren min i barneåra var  
rett ferdighetssans, humør og evnen til å skape artige treninger.»
  – Oppsummering av svar fra 100 A-landslagsspillere

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, for jeg vet at min oppførsel – både 

positiv og negativ – smitter over på andre.
 4.  Jeg påvirker både spillerne mine, «benken» min,  

dommeren, motstander laget 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 fotball opplevelse for alle.
 2.  Jeg samarbeider med motstanderlagets trener om  

å skape jevn byrdighet 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, «benken» min og spillerne mine skal takle det positivt  
og konstruktivt.

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

Barnefotball

Fair play-møtet 
– gir oss en  
skikkelig fotballfest! 
 
I en fotballkamp skal glede, mestring,  
jevnbyrdighet og god oppførsel dominere. 
Derfor innfører vi et Fair play-møte i forkant 
av kampstart i barne- og ungdomsfotballen. 
Trenerne er de viktigste rollemodellene 
for god eller dårlig oppførsel på og rundt 
banen. Fair play-møtet skal både skape  
en felles forståelse og være forpliktende.



Trenervett i ungdomsfotballen
«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 A-landslagsspillere
 
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 fotball opplevelse 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, «benken» min og spillerne mine skal takle det positivt  
og konstruktivt.

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

Ungdomsfotball 13–19 år:  
sjuer, nier og ellever
Dommeren, eller hjemmelagets trener hvis det ikke er  
oppsatt dommer, tar initiativ til et Fair play-møte mellom  
dommeren og trenerne før kampen.

Gå gjennom disse punktene på møtet  
og gjør tydelige avtaler:
 1. Husk Fair play-hilsen før og etter kampen.
 2.  Foreldre, foresatte og publikum finner sin plass på  

motsatt side av lagleder- og spillersiden.
 3.  Trenere/lagledere har ansvar for å skape et godt  

Fair play-klima under kampen.
 4.  Det må være enighet om å gjøre dommeren god.
 5.  Husk at god oppførsel også gjelder i tøffe og  

vanskelige situasjoner.
 6.  Etter loddtrekningen gjennomfører dommer og  

kapteiner «Handshake for Peace».

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

Ungdomsfotball

Fair play-møtet 
– gir oss en  
skikkelig fotballfest! 
 
I en fotballkamp skal glede, mestring,  
jevnbyrdighet og god oppførsel dominere. 
Derfor innfører vi et Fair play-møte i forkant 
av kampstart i barne- og ungdomsfotballen. 
Trenerne er de viktigste rollemodellene 
for god eller dårlig oppførsel på og rundt 
banen. Fair play-møtet skal både skape  
en felles forståelse og være forpliktende.


