GRÖNT KORT – FÖR EN SCHYSSTARE FOTBOLL I VÄSTERBOTTEN
Tillsammans med fotbollsklubbarna i länet vill Länsförsäkringar Västerbotten och Västerbottens Fotbollförbund bidra till en schysstare stämning på länets planer och lyfta fram alla goda föredömen som finns
inom ungdomsfotbollen. Genom Grönt Kort gör vi det möjligt att tillsammans uppmuntra positiva insatser
på planen och därmed belöna våra unga som är beredda att visa omtanke för andra.
Grönt Kort är matchens fair play pris som delas ut av er ledare till en spelare i sitt eget lag som utmärkt sig
på ett schysst sätt. På baksidan kan du läsa mer om hur Grönt Kort för Fair Play fungerar och hur de registreras i Västerbottens Fotbollförbunds officiella app Sportswik.

VAD ÄR GRÖNT KORT?

KRITERIER FÖR GRÖNT KORT

Grönt Kort är matchens fair play-pris som delas ut
av ledarna och går till en spelare i varje lag som
utmärkt sig på ett schysst sätt.

HJÄLPA SKADAD MED- ELLER MOTSPELARE
• Sparka ut boll om någon ligger skadad
• Gå fram och kolla hur spelaren mår

VARFÖR ETT GRÖNT KORT?
Det finns för att lyfta fram och visa på alla goda
föredömen som finns inom ungdomsfotbollen.

NÄR SKA GRÖNT KORT DELAS UT?
Grönt Kort ska delas ut vid alla barn-, ungdomsoch juniormatcher som spelas i Västerbotten.

HUR DELAS GRÖNT KORT UT?
Korten delas ut efter matchen i samband med att
lagen tackar varandra och domaren för genomförd
match. Ledarna i respektive lag delar ut var sitt
kort till en spelare i sitt eget lag som levt upp till
kriterierna för Grönt Kort för Fair Play.

Här nedan ser ni exempel på hur ni kan ställa
upp lagen efter matchen.

ALLTID VISA RESPEKT FÖR ALLA
• Be om ursäkt om man råkar sparka på någon
• Tacka motspelare och domare efter match
• Lyssna på sin tränare
• Använda ett vårdat språk

HJÄLPA DOMAREN
• Inte försöka påverka en domares beslut
• Acceptera alla beslut direkt

HA EN POSITIV ATTITYD
• Peppa medspelare
• Aldrig gnälla eller klaga
• Vara en bra vinnare/förlorare
• Att alltid använda ett vårdat språk och kroppsspråk
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LÄS MER PÅ WWW.SPORTSWIK.COM/VASTERBOTTENSFF

