
Trygge Rammer i Larsnes Fotball 2019 – 2020 

Tema: Mobbing 

 

I Larsnes Fotball har vi nulltoleranse for mobbing. Våre verdier er respekt, fellesskap og glede og for å 

oppfylle desse verdiane har vi ikkje rom for mobbing. 

Vi har jobba med mobbing som trygge rammer i to år. Vi har både jobba med forebygging for å unngå 

mobbing, og med korleis behandle mobbesaker når dei kjem inn.  

Vi har implementert fleire prosesser og prosedyrer for å forebygge mobbing, men viktigst av alt er at 

vi har snakka om dette på trenerforum, spelermøter, trenerkurs, styremøter, fairplay-samlinger og 

foreldremøter.  

Nokre av tiltaka vi har gjort for å forebygge mobbing er: 

- Lagleiar skal sette opp kjørelister, og det skal vekslast kva born/ungdom som sit ilag. Dette 

fordi ingen skal vere den som ingen vil sitte ilag med. 

- Vi har FairPlay kontakter på alle lag, samt en FairPlay-ansvarlig i klubben som kan kontaktast 

anonymt. 

- Vi oppfordrer alle lag til å ha sosiale samlinger gjennom sesongen og ei fin avslutning. 

- Trenerveileder er tilstades på feltet for å bistå trenarane i å avdekke mobbing både fysisk og 

verbalt 

 

Når det gjeld å jobbe med mobbesaker i klubben so har vi følgende prosess 

- FairPlay-kontakt på laget og i klubben er fyrste instans og tek nødvendige grep innad i laget. 

Dette kan vere samtaler mellom partene, møter med heile laget eller foreldremøter. Her vil 

tiltak bli diskutert og iverksatt 

- Om dette ikkje er nok blir fotballstyret involvert. Styret vil då møte partane saman med 

FairPlay i klubben og gjere nødvendige grep for å betre situasjonen. 

Larsnes IL Fotball har hatt nokre, men ikkje mange saker. Dei fleste har løyst seg med enkle tiltak og 

gode samtaler. Men styret meiner det er viktig å ha retningslinjer på plass for korleis forebyggje og 

løyse mobbing på og utanfor fotballbana. 

 

Styret i Larsnes IL Fotball 


