Ordensreglement for Just IL,
aldersbestemte lag
Regler og konsekvenser ved regelbrudd
1. Regler for orden og oppførsel
Just IL skal gi sine medlemmer de beste muligheter for idrettsglede og utvikling. Det er derfor
viktig at medlemmene bidrar til å skape et så godt miljø som mulig for alle barn (og ledere),
både på trening, kamp, fritid og, så langt det lar seg gjøre, på skolen. Som medlem i Just IL
forventes det at man følger vanlige regler for skikk og bruk. Just IL hverken forventer eller
krever at klubbens medlemmer skal være venner, man trenger heller ikke like hverandre,
men Just IL forventes at alle medlemmer behandler hverandre på en respektfull måte. Just
IL er en så liten klubb, at vi ikke har råd til å miste medlemmer fordi enkeltmedlemmer ikke
kan behandle hverandre med respekt! Unødvendig oppførsel fra enkeltmedlemmer kan, i
ytterste fall, medføre at lag går i oppløsing og tilbudet til våre medlemmer ødelegges. Det
skal være gøy å være medlem i Just IL, ingen skal grue seg til å møte lagkamerater. I Just
IL er alle medlemmer like mye verdt, uansett ferdighet, kjønn, rase og ambisjonsnivå. For
fotballgruppa i Just IL er ikke sportslig suksess det viktigste. Det viktigste er å lykkes sosialt,
ved at alle medlemmer føler seg inkludert! I tillegg skal alle spillere få mulighet til å bli så
gode som mulig ut ifra egne forutsetninger. Alle skal få sjansen. Vi vektlegger innsats og
deltakelse tyngre en ferdighet!
Regler for spillernes oppførsel mot lagkamerater og motstandere:
Fotballspillere på Just IL skal:







Ikke utsette andre for krenkende ord eller handlinger som mobbing, diskriminering,
vold, rasisme eller utestenging hverken overfor andre medlemmer i Just IL, på
trening, kamp, fritid eller på skolen, eller mot motspillere.
Vise hensyn og respekt for andre.
Holde orden på egne eiendeler og ta vare på alt som tilhører Just IL, som drakt og
utstyr.
Oppføre seg høflig og respektfullt overfor våre motstandere.
Utvise fair play.
Melde fra til lagledelsen dersom de er vitne til at andre medlemmer bryter dette
reglementet, både på trening, kamp, fritid og på skolen.

Regler for spillernes oppførsel overfor trener og ledere:
Just IL er avhengige av at frivillige voksne stiller opp som trenere og ledere. Ingen
fotballtrenere får noen kompensasjon for det arbeidet de legger ned. Det tar en del tid å
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forberede treninger, kamper og liknende, og dette gjør trenere og ledere på sin fritid. For å
sørge for at vi ikke sliter ut våre frivillige trenere og ledere, er vi avhengige at spillerne er
med på å gjøre dette viktige arbeidet så enkelt som mulig. På samme måte som at Just IL
forventer at våre trenere og ledere behandler alle våre spillere på en rettferdig og ordentlig
måte, stiller vi også krav til hvordan spillerne skal forholde seg til de voksne.
Fotballspillere på Just IL skal derfor:






Oppføre seg ordentlig på trening, kamper og andre arrangement i Just ILs regi. Dette
innebærer at de skal følge med og høre etter på trenere og lederes instruksjoner.
Ikke på noen måte sabotere trenere eller lederes beslutninger.
Alltid gi beskjed i god tid, dersom man ikke har anledning til å stille på trening, kamp
eller andre arrangement i Just ILs regi.
Ikke bestride treners eller leders autoritet, hverken seg imellom eller overfor leder
eller trener.
Alltid melde ifra, selv eller gjennom foresatte, til ledelsen i Just IL dersom en leder
eller trener oppfører seg på en måte som ikke er forenlig med akseptert oppførsel i
Just IL.

Regler for foreldre, foresatte og andre voksnes oppførsel:
Det er viktig at foreldre og foresatte oppfører seg ordentlig, både på trening og på kamp.
Norges fotballforbund har eget et eget sett med foreldrevettregler. Vi har valgt å ta dem med
her. Men det viktigste er at foreldre og foresatte forsøker å behandle alle spillere på laget på
en god måte og å respektere både treneres, lederes og dommeres avgjørelser, både på
kamp og på trening. Det viktigste for Just IL er ikke enkeltprestasjoner, men å få gruppen til
å fungere som et lag. Vi vinner som et lag og vi taper som et lag, aldri som enkeltspillere!
Norges fotballforbunds foreldrevettregler:
1. Støtt opp om klubbens arbeid – gjennom foreldremøter forankres fotballens og
klubbens verdisyn.
2. Møt fram til kamper og treninger – du er viktig både for spillerne og miljøet.
3. Gi oppmuntring til alle spillerne i med- og motgang – dette gir trygghet, trivsel og
motivasjon for å bli i fotballfamilien lenge.
4. Vi har alle ansvar for kampmiljøet – gi ros til begge lag for gode prestasjoner og
Fair Play.
5. Respekter trenerens kampledelse – konstruktiv dialog om gjennomføring tas med
trener og klubb i etterkant.
6. Respekter dommerens avgjørelser – selv om du av og til er uenig!
7. Det er ditt barn som spiller fotball. Opptre positivt og støttende – da er du en god
medspiller!
Spillere på Just IL sine aldersbestemte lag må levere et eksemplar av Just IL sin fair playkontrakt (basert på Norges Fotballforbunds Fair Play-kontrakt), signert både av trener, spiller
selv og av foresatte. Ved signatur, godtar spiller og foresatte forutsetninger for deltakelse på
Just IL sine aldersbestemte lag og mulige konsekvenser ved brudd på dette reglement.
I utgangspunktet regner vi med at sunn fornuft og vanlig folkeskikk vil være det som styrer
medlemmenes oppførsel mot hverandre. Hvis ikke, har Just IL dette reglementet som vil
gjøres gjeldende.
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2. Konsekvenser ved regelbrudd - sanksjoner
Alle konsekvenser ved regelbrudd skal være av en slik art at deltakerne forstår hvilke regler
som er brutt og hvorfor Just IL må reagere på dette. Medlemmene skal, dersom det er mulig,
få anledning til å gjøre opp for seg.
Ved regelbrudd kan Just IL:
1. Gi muntlig/skriftlig advarsel.
2. Kontakte hjemmet og involvere foresatte.
3. Gi pålegg om oppgaver for å rette opp skade som er påført klubbens
eiendom eller eiendeler.
4. Vise bort medlem(mer) fra treningsøkt etter trener/leders avgjørelse.
5. Utestenge medlem(mer) fra deltakelse på kamp/turnering i kortere eller
lengre perioder.
6. Frata enkeltmedlem(mer) medlemskap for kortere eller lengre perioder.
Just IL ønsker i utgangspunktet ikke å benytte seg av disse sanksjonene, men ved alvorlige
brudd på dette ordensreglement, må sanksjonsmulighetene likevel vurderes. Vi i Just IL sin
fotballgruppe ønsker at alle skal føle seg velkomne, uavhengig av forutsetninger, og vi
ønsker alltid å beskytte den svakeste part i en konflikt!

3. Skade/hærverk
Ved skade eller hærverk på Just IL sine eiendeler kan medlemmer, i tillegg til å bli ilagt
sanksjoner etter dette reglementet, også bli erstatningsansvarlig (skadeerstatningslovens §
1-1). Foresatte kan bli erstatningsansvarlige etter skadeerstatningslovens § 1-2 for inntil kr.
5.000.
Deltakeren kan gis anledning til å utbedre skadene selv dersom dette anses hensiktsmessig.

4. Straffbare forhold
Straffbare forhold meldes til politiet.
Ved brudd på dette reglement og/eller mistanke om dette, tar lagledelsen en prat med de
involverte parter, og eventuelle vitner, og utøver så en skjønnsmessig praktisering av dette
reglement. Ved særlig grove reglementsbrudd, involveres fotballutvalget og leder av
fotballgruppa. Øverste myndighet har styret i Just IL.
Dette reglement ble vedtatt av fotballutvalget i Just IL april 2015,
og gjelder fra og med fotballsesongen 2015.

Justvik april 2015
Arne Christian Ringsbu
Leder fotballutvalget
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