VÅR VISJON - ALLE PÅ BANEN!
FORELDRE REGLER FOR HIL FOTBALL SINE REISE CUPER I 2012.

VI ER MANGE SOM REISER SAMMEN, DERFOR MÅ VI HA NOEN REGLER SLIK AT
ALLE HYGGER SEG OG FÅR EN GOD OPPLEVELSE. EN RØD TRÅD I VÅRE REGLER
ER SUNT BONDEVETT OG TRIVSEL.
1. Alle voksne skal bidra til at alle trives og får en positiv opplevelse med å
være en del av ”team Hommelvik”.
2. Det skal holdes orden på camping området og det skal ryddes og være i
samme forfatning som når vi kom. Søppel kastes på angitte steder..
3. Dere skal ta hensyn til de andre lag, dvs. ro om kveldene og om
morgenen, noen spiller sent og noen spiller tidlig.
4. For de voksne som har ansvaret for barna inne på skolen, og overnatter
der er det 0-toleranse på alkohol.
5. På camping området og andre områder er det sundt bondevett som
gjelder og alkoholinntaket må være i kontrollerte former. Dvs ikke fyll
opp bord og ute område med flasker osv, samt være overstadig beruset.
Husk at det er mye barn og at det er de vi er der for.
6. Møt fram til kamper og andre felles arrangement – du er viktig både for
spillerne og miljøet. Følg ved anledning også andre HIL lag sine kamper.
7. Gi oppmuntring til alle spillerne i med- og motgang – dette gir trygghet,
trivsel og motivasjon for å bli i fotballfamilien lenge.
8. Vi har alle ansvar for kampmiljøet – gi ros til begge lag for gode
prestasjoner og Fair Play.
9. Respekter trenerens kampledelse – konstruktiv dialog om gjennomføring
tas med trener og klubb i etterkant.
10.Respekter dommerens avgjørelser – selv om du av og til er uenig!
11.Det er ditt barn som spiller fotball. Opptre positivt og støttende – da er
du en god medspiller!
GOD CUP OPPLEVELSE!

www.hommelvikfotball.no

