Ett kort som alla fotbollsspelare vill ha

Grönt Kort för Fair Play
i hela Sverige
Hundratusentals barn och ungdomar spelar fotboll i olika serier runt om i Sverige.
För att uppmuntra till gott beteende i alla lägen har vi tagit fram Grönt Kort för
Fair Play. Erfarenheten från distrikt som testat konceptet är att det bidragit till
många bra och värdefulla diskussioner om vad fair play innebär mellan de unga
spelarna, deras föräldrar och ledare. Det har gett schysstare spel och bättre
stämning både på och vid sidan av planen.
Det här är Grönt Kort

Grönt Kort är en satsning för att uppmuntra till fair play i barn- och ungdomsfotboll. Efter varje
match ska ledare (eller av ledare utsedd förälder) välja ut en spelare i det andra laget som utmärkt
sig lite extra som en schysst spelare enligt fair play-kriterierna som beskrivs i den bifogade foldern
Det gröna kortet delas ut tillsammans med en motivering i samband med att lagen tackar varandra
och domarna efter matchen. Inför varje säsong skickar vi ut en bunt gröna kort till alla lagledare och
skulle de ta slut går det bra att beställa fler via ditt distriktsförbund eller via Svenska Fotbollförbundet.

Registrera Grönt Kort i appen Min Fotboll

Det gröna kortet kan spelaren (eller föräldern för barn under 13 år) registrera i Svensk Fotbolls
officiella app Min Fotboll. Där hyllas spelare som matchens fair play-lirare och kan få ytterligare
uppmuntran genom likes och hejarop från kompisar, släktingar och lagets följare. För att spelarna
ska kunna registrera sina kort behöver du/ni som ledare se till att spelarna finns inlagda i ert
lags spelartrupp i Min Fotboll.
Ni kan läsa mer om Min Fotboll på svenskfotboll.se/minfotboll

Svenska Fotbollförbundet i samarbete med Folksam

Folksam är idrottens försäkringsbolag och alla fotbollsspelare är försäkrade via Folksam. Grönt
Kort är ett initiativ för schysstare spel som dessutom minskar risken för skador och gör det roligare
och tryggare för spelare, ledare och domare.
Läs mer om Grönt Kort i den medföljande foldern eller på svenskfotboll.se/grontkort och hjälp till
att uppmuntra till schysstare spel på alla nivåer runt om i fotbolls-Sverige!
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