GOD KAMP!

DBU FAIR PLAY

MARTIN JØRGENSEN
»Det er almindelig høflighed at hilse på hinanden før en kamp
og ønske hinanden en god kamp. Men det er mindst lige så
vigtigt, at takke hinanden efter kampen. Det er en god måde
at få sluttet af på. Uanset om man vinder eller taber, skal man
være stor nok til at lade det ligge efter kampen.«

CATHRINE PAASKE SØRENSEN
»Af respekt for modspillere og dommere sørger jeg for at hilse
på dem både før og efter kamp. Et håndtryk og øjenkontakt
mener jeg er vigtigt for fairplay’en og gensidig respekt. Hvis
man bare giver håndtryk men kigger væk, så kan man ligeså
godt lade være.«

ønsker alle en fair sæson!
www.dbu.dk
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Sponsor for DBU Fairplay

– fra leg til landshold

DBU Fair Play ønsker alle en fair sæson!
Fairplay bør være:
▹ At holdene altid hilser på hinanden før
en kamp
▹ At holdene siger tak for kampen til
hinanden efter en kamp
▹ At holdene altid udviser respekt for en
modstander – uanset kampens resultat
▹ At tilskuerne altid udviser respekt for
spillerne samt for modstanderholdets
tilskuere – uanset kampens resultat
▹ At alle respekterer og accepterer, at dommeren er en vigtig
del af spillet og afviklingen
af en kamp

EN OPFORDRING...

FØR KAMPEN

DBU og DBUs lokalunioner opfordrer til, at alle spillere hilser
på hinanden før en kamp. Og stadig husker at sige ’tak for
kampen’...

Spillerne giver hinanden hånden før kampen: Begge hold
mødes på midten af banen og stiller sig på en lang række
ved midterlinjen med dommeren i midten. Herefter går
modstanderholdets spillere, på tegn fra dommeren, hen
forbi dommeren og hjemmeholdets spillere og giver dem
alle hånden. Herefter går hjemmeholdets spillere hen forbi
dommeren og giver ham hånden. Afslutningsvis trækker
anførerne lod.

Det er heldigvis en fast tradition, at alle spillere siger tak for
kampen til hinanden og dommeren efter en kamp.
En god måde at afslutte en fodboldkamp på, og måske lige
benytte lejligheden til at undskylde overfor en modstander,
hvis man i kampens løb har lavet en for hård tackling.
DBU og DBUs lokalunioner opfordrer derfor alle spillere til at
hilse på hinanden før kampen – og til at sige tak for kampen
når spillet er fløjtet af – ligesom det er fast kutyme i for eksempel SAS Ligaen, 3F Ligaen, ved landskampe og i Champions League...

EFTER KAMPEN
Spillerne giver hinanden hånden efter kampen: Begge hold
mødes i midtercirklen efter kampen og siger tak for kampen til dommeren og modstanderholdets spillere, før man
går ind til omklædning. På denne måde får man sluttet
kampen af på en god måde for alle.

