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allFair
Varför är det bara vi barn som ska vara justa för,
varför ska inte ni vuxna vara det?
Dom orden från 9-årig Frida vart starten av
den ideella, rikstäckande, organisationen för
idrottsetik som fick namnet allFair.
Frida satte fingret på en öm punkt och fick
föräldrarna i fotbollslaget att fundera på hur
man skulle göra för att komma tillrätta med
detta.
Resultatet blev ett koncept där man letar
efter det positiva – inte bara hos spelarna
utan även bland ledare och supporters.
Sedan 2003 har föreningen verkat för idrottsetiken och arbetat
med föreningar, förbund, media, näringsliv och politiker för att få
upp idrottsetiken på agendan.
Vad är allFair konceptet?
Fair play enligt allFair-konceptet innebär att matcher, tävlingar
och turneringar bedöms utifrån helheten D.v.s. idrottsutövare,
ledare och tillhörande supportrar/föräldrar. Tanken är att inte
lägga allt ansvar på idrottsutövaren utan att denne får dela
ansvaret
ledare
och
de
vuxna
och
barn
som
är
supporters/åskådare.
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Vad är målet?
Att alla föreningar har en fair play policy samt en handlingsplan
enligt allFair konceptet
Varför är kommunen en positiv faktor för idrottsetik?
Kommunen har incitament och kan aktivt stötta idrottsföreningarna i kommunen att verka för att skapa en positiv och
trygg idrottsarena.
Ingen enskild organisation ”äger” ensam frågan om idrottsetik.
Det gör vi alla som älskar idrott. Alla goda krafter kan göra
skillnad.
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Kommunkonceptet
Arbetsordningen
Inspirationsdag
Under inspirationsdagen
samverkar allFair, politiker och
tjänstemän.
Där berör vi idrottsetik i
allmänhet och kommunen i
synnerhet. Här planeras hela
upplägget för genomförandet i
kommunen.

Uppladdningen
Uppladdningsseminarium för
föreningar i kommunen
Till seminariet bjuds samtliga
föreningar in till information
och diskussion om idrottsetik.
Till seminariet kommer även
en känd idrottsprofil.

Utbildningar
allFairs utbildningar hjälper
föreningarna med processen
att ta fram fair play policy,
handlingsplan samt att
förankra den i föreningen.

Utvärdering
Summerings- och
utvärderingsseminarium hålls
för att lyfta fram bra idéer och
förslag.
Vi skall även blicka framåt för
att se hur vi går vidare.
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Föreningen
Att ta fram en fair play policy
Målsättningen för föreningarna är att det skall finnas en fair play
policy och tillhörande handlingsplan. För att hjälpa föreningarna
att uppnå detta mål har allFair tagit fram en speciell utbildning och
tillhandahåller handledare och utbildningsmaterial till en låg
kostnad.
Målet är att man i föreningen tar fram en fair play policy som
täcker helheten (aktiva, ledare och supporters).
Vi går även igenom hur man förankrar policyn i föreningen samt
tar fram den handlingsplan som skall användas om något inträffar,
positivt som negativt.
Bokning
Planeringen av utbildningarna sker genom allFair´s zonansvarige.
För mer information kontakta kansliet eller besök hemsidan.
allFair
Kanalvägen 1A
194 61 Upplands Väsby
08-590 309 35
info@allfair.se
www.allfair.se
Utbildningen ”Att ta fram en fair play policy” genomförs normalt på
en dag eller tre kvällar.
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