FAIR PLAY
/ Svenska Volleybollförbundet och Norsjö Volleybollklubb/
Svenska Volleybollförbundet och Norsjö Volleybollklubb har tagit ställning
för Fair Play och ska aktivt arbeta med dessa frågor med våra medlemar.
De arrangemang vi har ska genomföras i all Fair anda och tävlingar ska innehålla ett Fair Play pris som kan vinnas genom att man
genomgående agerar på ett juste sätt på och utanför arenan. Vi ska arbeta utifrån en gemensam grundsyn där individens utveckling,
socialt och idrottsmässigt är viktigare än resultaten.
Vår ambition är att samtliga inom Svensk volleyboll ska:






uppträda bra mot domare, andra ledare, spelare och föräldrar - både på och utanför planen.
hjälpas åt med att vara positiva förebilder för varandra.
sträva efter att uppmuntra och ge positiv kritik, att uppmuntra försöken, inte resultaten.
känna till, och ta ansvar för att leva upp till Svenska Volleybollförbundets överenskomna regler, policy och målsättningar.

Förbundsstyrelsen
Förbundsstyrelsen och Norsjö Volleys styrelse ska hålla denna policy levande och aktuell.
Nya styrelsemedlemmar och andra förtroendevalda ska ta del av denna policy.


De aktiva ska erbjudas åldersanpassad utbildning i Rent Spel.



Ledare och föräldrar ska kontinuerligt erbjudas utbildning.

Medlemsföreningar och ledare
Som ledare tittar vi på människan och inte bara på prestationen. Vi har förståelse för att olika individer utvecklas olika och vi erbjuder
alla barn att delta på lika villkor oavsett idrottsmässiga kunskaper. Vi vet att spelarens mognadsnivå förändras med tiden och därför
ger vi alla samma möjlighet att utvecklas och ha roligt i vår idrott. Föreningar och föräldrar ska låta våra barn och ungdomar utöva
flera olika idrotter om de vill. Vi ska inte bara mäta framgång, i ett ungdomslags resultat utan vi ska försöka behålla våra ungdomar,
aktiva inom idrotten, in i vuxen ålder. Tids nog visar det sig kanske att de som inte utmärkte sig som unga blir stora idrottare när de
blir äldre.






Vi ska inte ”toppa” eller skapa resultathets bland ungdomslagen under 15 år.
Vi visar stor respekt för domare och pratar aldrig illa om dem inför spelarna.
Vårt språk ska vara vårdat och coachningen gå i positiva tongångar.
Vi inser att barn gör som vi gör och inte som vi säger.

Spelare
Som spelare ska jag visa respekt för:







mina medspelare/klubbkompisar
mina ledare
mina supporters
mina motståndare
domare/funktionärer

I utövandet ska jag följa de regler som gäller och inte försöka fuska till mig fördelar.
Jag uppträder bra, talar vårdat och respekterar mina ledare och medspelares önskan om att utvecklas.
Lagpolicy:










Vi ska ha god kamratskap och ha roligt tillsammans oavsett idrottsliga resultat.
vi är ödmjuka
vi har förståelse, visar hänsyn och respekt för varandra eftersom vi alla är olika och unika
vi inser att alla duger och är lika mycket värda
vi ställer upp och hjälper varandra
vi gör alltid vårt bästa på träningar och match
vi håller tider
vi meddelar frånvaro i god tid

Förälder / Supporter
Rollen som förälder och/eller supporter är att heja på i positiva tongångar.
Vi pratar inte ”bakom ryggen” på ledare, tränare eller andra. Om vi tycker att tränaren inte gör rätt tar vi det med honom/henne istället
för att prata illa om honom/henne inför mitt barn. Vid sidan av arenan hejar vi – inte coachar. Vi hejar på laget och inte på individen.
Om vi märker att någon annan förälder/supporter inte beter sig lämpligt säger vi till denne för att undvika dålig stämning runt arenan.
Det är acceptabelt att heja på motståndarna om de gör något bra.
Denna policy är fastställd av Förbundsstyrelsen och Norsjö Volley 2011-05-12 och gäller tills annat beslut fattas.

