


Vad är Energikicken?

• Fotbollsturnering som spelas på Kviberg i Göteborg.

• 8-10 september 2020.

• Ca 200 klasser – Totalt ca 5000 femteklassare.

• Arrangörer: IFK Göteborg & Göteborg Energi.

• Klasserna kommer från Göteborgsområdet.



Hur spelas Energikicken?

• Matcherna spelas 2 x 12 minuter.

• Första halvlek spelar tjejer mot tjejer.

• Andra halvlek spelar killar mot killar.

• Inga sportsliga resultat eller mål räknas.



Fair Play-pris och teckningstävling?

• Fair Play-pris på 10 000 kr.

• Vinnare är den klass som uppvisar mest kamratskap både på och 

utanför planen.

• Visa kamratskap och Fair Play!

• Domarna betygsätter både klassen och publiken efter varje match.
• Det finns även en chans att vinna 5000 kr i teckningstävlingen.

• Klassen ska tillsammans rita en teckning som handlar om Fair Play.



Vad är Fair Play på fotbollsplanen?

• Glädja sig tillsammans och stötta sina medspelare.

• Tänk på hur ni pratar med varandra, motståndare & domare.

• Bra kroppsspråk – man måste tänka på vad man gör.

• Respekt för motståndarlaget och domare.



Vad är Fair Play utanför fotbollsplanen?

• Stötta kamraterna på planen.

• Inte svära eller vara taskig när man hejar och sjunger.

• Flaggor och banderoller med positiva och stöttande budskap.

• Hålla rent och plocka undan efter sig.



Hur ska ni som klass visa Fair Play?

Några tips från IFK Göteborg & Göteborg Energi:

• Visa respekt och glädje både på och utanför planen.

• Applådera både era egna och motståndarnas mål.

• Hälsa på motståndarna före matchen och tacka dem när ni spelat klart.
• Säg förlåt om du råkar fälla någon.

• Tänk på att plocka upp skräp efter er.
• Tänk på att vi är kompisar i alla situationer och att alla är lika mycket värda.



Kommer ni ihåg…

… vad Energikicken är?

… hur god kamratskap kan se ut på en fotbollsplan?

… hur god kamratskap kan se ut vid sidan av fotbollsplanen?



Tänk på att…

• Man vinner på andra sätt än genom att göra flest mål.

• Det lag som är schysstast i Energikicken vinner 10 000 kr till klassen.

• Börja öva på att stötta och vara schyssta mot varandra redan idag!
• Skapa ett klasslöfte, där ni beskriver hur ni ska jobba med Fair Play!



Lycka till!


