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1. I Gresvik IF er vi mot rasisme, mobbing og rusmisbruk.  

2. I Gresvik IF har vi en klubb som er åpen og inkluderende – der ingen skal stenges ute – 

uansett sosial eller kulturell bakgrunn.  

3. I Gresvik IF skal det være plass til så vel de som vil drive idrett på trimplan, som de 

som vil satse mer og høyere på idretten sin. 

4. Gresvik IF skal være aktive i lokalsamfunnet. 

5. Gresvik IF skal i hovedsak rekruttere spillere, ledere, trenere, dommere og andre 

tillitsvalgte fra eget nærmiljø. 

6. I Gresvik IF har vi en bevisst holdning til «Fair Play». For spillere, trenere og foreldre 

betyr dette at:  

a. Vi viser respekt og toleranse overfor hverandre.  

b. Vi tar godt vare på våre medspillere og inkluderer nye lagkamerater 

c. Vi skaper trygghet og god lagånd.  

d. Vi ikke bruker alkohol og andre rusmiddel i samband med sportslige aktiviteter 

der en representerer Gresvik IF. 

e. Vi arbeider aktivt mot mobbing og trakassering. 

f. Vi ikke kjefter på hverandre, motspillere eller dommer.  

g. Vi respekterer dommerens avgjørelser.  

h. Vi snakker til hverandre – ikke om hverandre.  

7. Gresvik IF skal være kjent som et lag det er trivelig å komme til, både for spillere og 

dommere. Gresvik IF skal aktivt påvirke publikums oppførsel overfor gjestende 

spillere/ledere, egne spillere/ledere og dommere i positiv retning. 

8. Gresvik IF aksepterer ikke reklame/signalisering av liberale holdninger til narkotika, i 

form av gjenstander, klær, smykker, tegninger, plakater osv. med symboler som brukes 

innen narkotikakulturen. Dette gjelder på Gresvik IF sine områder, og i forbindelse med 

all aktivitet i regi av Gresvik IF. 

9. Gresvik IF skal søke å ha en god og sunn økonomi. Samarbeid med kommunale og statlige 

organ, og lokalt næringsliv er en viktig del av inntektssiden til foreningen. 

10. Gresvik IFs klubbhus og anlegg ellers skal være tilgjengelig for alle, og framstå som et 

naturlig sted å møtes. 

 
 

 


