
Røde trøyer, blå bukser og strømper. 
Slik ser vi ut på banen. Utenpå er  
vi like, men inne i draktene er vi  
forskjellige. 

I Haugerud Fotball har vi plass for 
både deg som er helt nybegynner  
på banen og for deg som har spilt 
noen år. Vi har både jentelag og 
guttelag. Vi har våre familier fra alle 
kanter av verden. 

Haugerud Fotball  har gode trenings- 
muligheter like ved der du bor. Det er 
kort å gå til Haugerudbanen. Et trygt 
sted å møtes, trene og leke. Vi har en 
minst like fin bane som de beste topp- 
klubbene i England og Spania. 

I Haugerud Fotball er vi rundt 270 
medlemmer, og tallet øker. Vi skal 
være et trygt og godt fritidstilbud til 
dere som hører til rundt Haugerud.

Du kan lese mer  
om klubben din  
på hjemmesidene  
og Facebook
 

Web
www.haugerudif.no/no/fotball/

Facebook
www.facebook.com/ 
HaugerudFotball

Haugerud Fotball
Dag Endal
dagend@online.no
+47 911 84 388
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FOTBALL

Haugerud Fotball
– din fotballklubb!

Vi spiller for 
Haugerud Fotball – så klart!



Vær en lagspiller!
Fotball er et lagspill. Du lykkes bare hvis  

medspillerne dine lykkes. Spill de andre gode.  
Gi oppmuntring til andre, både når de lykkes og 

når de bommer. Alle gjør feil i fotball,  
også verdensstjernene. Støtt opp om laget. Møt opp 

og følg laget fra sidelinjen selv om du er skadet. 

Vis respekt
Lagleder og trenere bestemmer. Vis respekt for deres 
avgjørelser. Banning, rasisme, kjefting og mobbing 
blir ikke godtatt. Dårlig oppførsel betyr at andre vil 

få din plass på laget. Prøv heller å være blant dem på 
laget som oppmuntrer andre og skaper godt humør.

God sportsånd
Vi som spiller for Haugerud Fotball følger spillets 

regler. Vi behandler våre motstandere med respekt 
og godtar dommernes avgjørelser. Skal vi vinne, 

skal vi gjøre det på skikkelig vis. Gjør vi feil,  
ber vi dommer eller motstandere om unnskyldning. 

Slik kan jeg bli  
en bedre spiller

Møt i tide!
Møt presis til trening og kamp. De andre trenger 

deg og at du møter i tide. Forfall skal meldes  
fra til trener eller lagleder så snart som bare mulig. 
Har du meninger om hvordan treninger og kamper 

legges opp? Det vil vi gjerne vite. Si fra til voksne 
ledere, men vent til etter trening eller kamp.

Ta godt vare på sakene!
Hold ditt eget fotballstyr i orden. Bruk riktig  
treningstøy og fotballsko i forhold til bane,  

vær og årstid. Det går alltid an å spille fotball,  
om du er kledd for det. Hjelp til med å passe  

på lagets utstyr. Hjelp trenerne med å sette ut  
og samle sammen utstyr.

Du kan bli så god som du vil – hvis du vil!
Møt på trening for å trene, ikke for å bli trent.  
Lek med ballen utenom trening. Utfør pålagt  

egentrening. Prøv gjerne på flere idretter.  
Det gir både bedre kondisjon og bedre kontroll  

over kroppen. Alt hjelper.

Fotball skal gi god helse
Tren godt og riktig slik at du ikke utsetter kroppen 

for skader. Ta godt vare på deg selv. En fotball- 
spiller skal ha sunne kost- og levevaner.  

Bruk av alkohol er forbudt for barn og unge.  
Bruk av narkotika er forbudt for alle. 

Haugerud Fotball legger til rette for at  
du skal få gode opplevelser som spiller  

hos oss, både på kamp og trening.  
Men det viktigste er det du selv kan gjøre:




