
 

Beslutad av GIF´s styrelse 2007-10-03. 

GIF:s   röda   trådar. 
 

 

Att idrotta i och mot GIF skall kännas utvecklande, tryggt, roligt och 

inspirerande för alla – aktiva, ledare, föräldrar, funktionärer och publik. 
 

 

• På och vid sidan av idrottsplanen respekterar vi varandra – spelare i egna och andra lag, 

domare och övriga funktionärer, egna och andra ledare och publik. 

• Som idrottsmän och publik hejar vi på varandra och ”buar” inte på motståndare eller 

funktionärer.  

• Vi tänker på vad vi gör och säger och använder ett vårdat språk. 

• Fotboll är ett lagspel där publik, aktiva och ledare stöttar och stödjer varandra.  

• Som idrottsmän tar vi med våra sportsliga regler och vårt goda sätt att vara även utanför 

planen – i omklädningsrum, på läktare, i skolan, hemma och på andra platser.  

• Som ledare i Grebbestads IF skall vi agera som goda förebilder och vara med och sätta 

ramarna för vad vi får och inte får göra och hur vi bör och inte bör agera. 

• Som aktiva och ledare är vi varsamma med föreningens lokaler och idrottsmaterial och 

håller i ordning så att nästa lag inte behöver städa upp efter oss eller så att våra 

vaktmästare får onödigt extraarbete. 

 

Droger och alkohol. 
 

• Idrott och alkohol och andra droger hör inte ihop ! Som ett led i den idrottsliga och sociala 

fostran som GIF är en del av skall vi stödja en sund och socialt accepterad inställning till 

alkohol och droger.  

• Föreningsledarna har ett särskilt ansvar för att vid ungdomsaktiviteter säkerställa att inget 

som helst bruk av tobak, alkohol eller andra droger förekommer eller accepteras.  

• Ledare skall informera och vägleda ungdomar i vår förening om de negativa effekter som 

bruk av tobak, alkohol och andra droger har ur sociala, ekonomiska och fysiska 

synvinklar.  

• Vi har ett ansvar för våra ungdomars välbefinnande och märker vi att någon börjat 

använda droger skall vi aktivt stödja och hjälpa denne och kontakta föräldrarna.   

 
• Alla aktiva, ledare, funktionärer och medlemmar ställer upp på de förhållningsregler vi 

har tagit upp i GIF:s röda trådar. 

• Vi ser allvarligt på om man inte lever upp till GIF:s röda trådar. Det innebär att om man 

bryter mot det alla ställer upp på så kan man riskera muntlig eller skriftlig varning eller i 

värsta fall uteslutning från GIF:s aktiviteter och från våra idrottsanläggningar. 

• GIF:s röda trådar skall vara kända av alla ledare och aktiva i föreningen och dessutom 

spridas till föräldrar och samarbetspartners så att de känner till dem. 
 


