
                                                                                                                                 

Trygge rammer

All aktivitet i Nesjar Fotball skal bygge på NFF`s verdier som er trygghet, glede, respekt og 
likeverd. All aktivitet skal foregå innenfor de rammer som alle spillere føler som trygt. Dette 
innebærer at det finnes klare holdninger, bekjempelser og retningslinjer overfor rusmidler, 
doping, rasisme, mobbing, diskriminering, trafikksikkerhet og ikke minst seksuelle 
trakasseringer/ overgrep.

For å kunne ha en god sportslig utvikling mener vi som klubb at trivsel og trygghet er det 
viktigste man kan gi. Som klubb har Nesjar IF gjennom sitt verdigrunnlag tydelig 
kommunisert ut hva klubben står for. Dette gjenspeiles i hva som skal foregå på feltet og i 
kampsituasjoner. At klubben har tatt sine valg på hva som er viktig, føler vi gjenspeiler 
gleden ved å bidra gjennom sitt arbeid innad i klubben.

En kvalitetsklubb er pålagt å minst en gang pr. år velge seg et tema for et årlig møte. 

For en kvalitetsklubb som Nesjar er det naturlig å fortsette jobben med disse temaene:

1. Seksuelle overgrep og trakassering

2. Alkoholbruk og annen rusbruk

3. Kampfiksing og/ eller spilleavhengighet

4. Ernæring/ kosthold generelt

5. Trafikksikkerhet

6. Fair Play – Mobbing/ rasisme

7. Skader og forsikringer

8. Doping

Årlig velges det ut et av disse temaene som det skal avholdes et felles møte om, der 
utgangspunktet er at medlemmene skal gjøres kjent med klubbens ståsted og hva som 
kreves av medlemmene. Dette er en stor jobb som gjøres sammen.

Den jobben som blir gjort for å sikre at all aktivitet i Nesjar Fotballs regi skjer i tråd med disse
verdiene er utrolig viktig for en kvalitetsklubb som Nesjar. Man kan godt si at navnet Nesjar 
skal assosieres med glede, trivsel og trygghet. Slik skal det også være. Det er viktig for 
klubben at samtlige foreldre vet, og kan stole på at deres barn er i trygge hender på Nesjar, 
og at våre omgivelser/ fasiliteter er nettopp det. TRYGGE.

NFF har utarbeidet maler og kompetansemateriell, samt forslag til maler/ rutine rundt hvert 
tema. Det er så opptil klubben å vurdere om man ønsker ekstern hjelp til gjennomføring av 
årlig møte eller om man har kompetente personer internt som kan gjennomføre møtet.



Nesjar IF har et eget verdigrunnlag som man skal bruke. Dette skal være kjent enten man er 
trener/ lagleder/ tillitsvalgt eller forelder. Like fullt er det mulig å skolere seg på dette temaet 
eksternt.

Den viktigste biten må vi selv stå for. På feltet. På hjemmekampen. På bortekampen. På 
cupeventyret. Alle skal være med!

Fra klubbens side er det uhyre viktig at ALLE med verv er innforstått med vårt verdigrunnlag, 
og opererer etter dette. Vi ser på dette som den største utfordringen og vil i alle 
sammenhenger dra frem noen ord om dette.


