
SPØRSMÅL 1
Om man følger Fair play-regler - Hva er riktig? 

a) Takke for kampen når man er ferdig.
b) Hilse før – og takke etter kamp.
c)  Det er ikke så viktig med noen av tingene.  

Man kan velge selv.



Hva tror du det betyr å opptre i rett «Fair play-ånd»? 

a) Å score masse mål.
b) Å behandle lagspillere, motstandere, dommere  

og trenere med respekt.
c)  Å sitte på benken i hele kampen for at de andre  

skal få spille mest mulig.

SPØRSMÅL 2



SPØRSMÅL 3
Hvem gjelder egentlig reglene om Fair play for? 

a) Dommerne.
b) De i kiosken.
c)  Spillere, trenere, foreldre, dommere og tilskuere.



SPØRSMÅL 4
Er det lov å kjefte på andre spillere hvis de
bommer på åpent mål? 

a) Selvfølgelig!
b) Selvfølgelig ikke! Vi hjelper og støtter
 hverandre i stedet.
c)  Kommer an på stillingen.



Hvilken av disse reglene tror du passer
best sammen med Fair play? 

a) Unngå stygt spill og filming.
b) Om noen takler kameraten din bør du ta hevn.
c)  Det er ikke så farlig å komme presis til kamp
 eller trening.

SPØRSMÅL 5



Hvordan bør man oppføre seg som en
god fotballsupporter? 

a) Støtte laget – uansett.
b) Heie på den som vinner.
c)  Heier på laget sitt, kjefte på motstanderen.

SPØRSMÅL 6



Hvordan bør man tenke i forhold til dommeren? 

a) Så lenge dommeren blåser så vi vinner, er det greit.
b) Dommeren må ta raske avgjørelser. Det hender
 han eller hun gjør feil, og det må vi godta.
c)  Det er lov å kjefte på dommeren!

SPØRSMÅL 7



SPØRSMÅL 8
Hva er det viktigste når det gjelder fotballkamper? 

a) Nye fotballsko, kul hårsveis og søte jenter
 eller kjekke gutter på sidelinja.
b) Vennskap, samhørighet og respekt.
c)  Å vinne kamper, selv om man ikke opptrer  

i Fair play-ånd.



Hvordan er en god lagspiller? 

a) Støtter andre, jobber godt, sentrer ballen,
 mest opptatt av laget.
b) Opptatt av å vinne – og score alle mål selv.
c)  En som lærer opp andre ved å kjefte og smelle.

SPØRSMÅL 9



Hvordan bør en god «Fair play-hilsen»  
etter kamp foregå? 

a) Det er om å gjøre å slå motstanderen hardt
 i håndflaten
b) Har man vunnet er det lov å si  

«Vi vant - dere var dårlige»
c)  Vi bør si «takk for kampen», mens vi «klasker»
 håndflata mot den andre spilleren.

SPØRSMÅL 10



Fair play natursti

Navn:  ........................................................................................

Klubb:  ......................................................................................

Alder:  ........................................................................................
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