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Fair Race er mye mer enn svarte flagg. Fair Race handler om 
hvordan vi oppfører oss mot hverandre.
 
• Jeg viser respekt for funksjonærer, løpsledelse og jury.
• Jeg viser respekt for mine teamkamerater.
• Jeg viser respekt for mine konkurrenter.
• Jeg vil bidra til at alle trives og har det gøy.
• Jeg er til å stole på og oppfører meg positivt.

Fair Race handler om hvordan vi oppfører oss, både på og 
utenfor banen, slik at alle i bilsporten, deltagere, jury, arrangører 
og publikum, skal trives og ha det gøy sammen og med bilsport.

Du som deltager, teamkamerat og funksjonær bør tenke på at 
dess bedre vår bilsport synes og får oppmerksomhet i pressen og 
hos allmennheten, desto lettere kan vi få plass til en utviklende 
bilsport og det er vanskelig å kritisere noen som er glad og 
positiv.

Er du glad i god bilsport, bør du også være tilhenger av Fair 
Race. For bilsporten blir bedre når alle som deltar viser respekt 
for hverandre. Enten du er utøver, funksjonær eller jury, trives 
du best i et miljø som er positivt og basert på gjensidig respekt. 
Alle innen bilsport vil være med å utvikle en mer rettferdig 
bilsport. Uansett bør vi oppmuntre i stedet for å kritisere og gi 
oppmerksomhet til alt som er bra. Alle vil bli bekreftet på en bra 
måte. Skal vi kritisere bør vi gjøre det på en positiv måte.

Fair Race
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Fair Race

Fair Race handler selvsagt om alt som skjer på banen. Men 
det handler også om også om hvordan vi oppfører oss utenfor 
selve banen. Oppførselen vår er et uttrykk for de holdningene vi 
bærer med oss. Der vil de gode holdningene knyttet til bilsport 
gi utslag i trygghet og god oppførsel også utenfor banen. Det er 
dette som er vår arena, det er her vi som driver med bilsport har 
kontrollen, setter grenser og bestemmer hvordan vi skal ha det 
sammen. Vi kan drive holdningskapende arbeid og påvirke alle 
aktører til positiv adferd.

Du skal oppføre deg respektfullt mot konkurrenter og 
funksjonærer. Er du misfornøyd med juryavgjørelser bruker du 
dine formelle rettigheter til å protestere – ikke kjefte på den som 
har tatt beslutningen.

• Behandle dine medkonkurrenter som du selv vil bli   
 behandlet
• Oppmuntre i stedet for å kritisere
• Gi oppmerksomhet til det som er bra
• Granske kritisk på en positiv måte

Den fremgangsrike føreren er aktiv/vil synes og gi bra PR for seg 
selv samt interessere seg for andre på en ærlig og positiv måte. 
En fører som forulemper andre og også er negativ og kritisk mot 
seg selv er en taper. Tren på å lytte og være lydhør overfor andre. 
Dette lærer deg å bli mer aktiv og kan utvikle deg som fører.
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Din innstilling bør være:

Innen bilsporten vil alle bli vinnere og gjøre så godt man kan. 
Alle vil ha det gøy og konkurranser skal vekke din og andres 
interesse. Du skal dra fra en konkurranse med et smil. ”Jeg kan 
alltid lære noe” skal du si til deg selv. Det er viktig at vi forstår at 
alle ikke har de samme forutsetninger og evne, og det er de som 
behøver oppmerksomhet. Det er gjennom de du kan utvikle deg 
selv.

Vårt felles mål med Fair Race er å skape et bedre 
arbeidsklima for våre aktive førere, funksjonærer og 
jurymedlemmer. Positive tanker og oppførsel gjør det 
gøy å delta i bilsport. Jobber vi med dette blir det lettere 
å rekruttere nye førere og funksjonærer og samtidig 
beholde alle våre så viktige førere og funksjonærer lenger i 
bilsporten.

Ved å tenke “Best utenfor banen” og “mer enn bare bilsport” 
kan vi oppnå både glede, felleskap og samhold, verdier som vil 
føre til gode resultater også på banen.

Fair Race
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Felles for oss alle er:

Alltid
• Behandle din medkonkurrenter som du selv vil bli   
 behandlet
• Ros det som er bra
• Granske kritisk på en positiv måte
• Behandle alle likt
• Respekter andres synspunkter og meninger
• Respekter mostandere, teamkamerater, funksjonærer,   
 løpsledelse og jury
• Respekter omgivelsene
• Alle har rett til å være med
• Bilsport skal skape glede og felleskap

Aldri
• Mobbe
• Bruke dopingmidler
• Jukse
• True
• Snakke stygt om hverandre

Fair Race
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• Gleden over bilsport er det viktigste både for deg og andre

• Gjør alltid ditt beste og oppfør deg med respekt

• Overhold bilsportens regler og normer for fair race

• Delta i bilsport fordi det er gøy – ikke fordi du skal behage  
 din sponsor, foreldre eller klubb.

• Vis respekt for alle utøvere.

• Unnlat hånende eller nedlatende tilrop og uttalelser overfor  
 andre utøvere, konkurrenter, løpsledelse, funksjonærer og  
 jury.

• Oppfør deg overfor andre slik du vil at de skal være overfor  
 deg!

• Være særlig bevisst din rolle som verdibærer og    
 rollemodell for de som er yngre enn deg.

Respekt for arrangør og funksjonærer
På lik linje med at bilsporten er avhengig av deg som utøver er 
du også avhengig av at noen arrangerer løp og treninger. Dette 
er som regel mennesker som av genuin interesse gjør dette for 
at vi alle skal kunne gjøre det vi har mest lyst til og ha det gøy 
med det. De bruker av sin fritid og har ikke igjen noe annet enn 
gleden over din glede og samholdet som bilsporten gir. 

Utøverveiviseren

Etisk veiviser for utøvere
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• Respekter det arbeidet og tiden som blir brukt for at vi alle  
 skal kunne utøve bilsport. Respekter de regler som   
 arrangøren har satt for arrangementet.

• Husk at arrangører og funksjonærer ikke har dette som yrke  
 og kan gjøre feil.

• Kom gjerne med konstruktiv kritikk hvis nødvendig, dette  
 kan alle lære av. Men snakk med rette vedkommende.
 
• Kjeft, truende oppførsel og stygge ord gagner ingen og kan  
 gjøre at vedkommende ikke ønsker å stille som funksjonær  
 igjen.

• Alle kan gjøre feil, men ved å respektere dette vil alle lære  
 av det

Respekt for juryen
Juryen er medlem av bilsportfamilien, på lik linje med utøvere, 
teamet ditt og klubben. Derfor er det viktig at jurymedlemmer 
blir tatt vare på, og respektert som et fullverdig familiemedlem 
når hun eller han reiser rundt på løp. Da vil juryen trives bedre 
i sin rolle og fortsette sin utvikling til beste for seg selv og 
bilsporten. Det er morsommere å utøve sin gjerning hvis man 
slipper å bli kjeftet på av utøverne.

Utøverveiviseren

Etisk veiviser for utøvere forts.
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Det å vise respekt for en jury betyr ikke nødvendigvis at man er 
enig i alle avgjørelser, at juryen aldri tar feil, eller at man skal 
applaudere for juryen. Men det betyr at man godtar den jobben 
som juryen gjør, og har som utgangspunkt at vedkommende gjør 
sitt beste for alle utøvere. 

Juryen vil aldri bli feilfri, men man må vise raushet nok til å se at 
de gjorde sitt beste ut i fra sin posisjon. Bilsporten trenger flinke 
jurymedlemmer. Mange løp skal arrangeres i løpet av en sesong, 
derfor trenger vi også mange jurymedlemmer. Jobben med å 
rekruttere jurymedlemmer blir enklere hvis vi viser respekt for 
alle dem som velger å være jurymedlem.

Husk at bilsporten består av en treenighet som alle er 
avhengig av hverandre og skal kjøre på samme lag for at 

bilsport skal kunne bestå:

Utøver, Arrangør og Jury

Utøverveiviseren

Etisk veiviser for utøvere forts.
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Foreldre er viktige støttespillere og en forutsetning for barn og 
ungdom som driver med bilsport. Det krever som regel  et stor 
engasjement. Dessverre blir engasjementet noen ganger for 
stort,  ja så stort at det går ut over foreldrenes sunne fornuft og 
dømmekraft.

Det er et stor ansvar å være foreldre og ledsager. Derfor har 
Norges Bilsportforbund satt opp noen Foreldrevettregler. Målet 
med foreldrevettreglene er å påvirke foresatte og foreldre til 
å vise sunn fornuft og fornuftig oppførsel når de er med sine 
håpefulle på trening og løp.

• Gi ros og oppmuntring i stedet for å finne feil, både til ditt  
 eget barn og andre, og i både medgang og motgang. Dette  
 gir bedre selvtillit og skaper et bedre miljø. 

• Kritiser aldri ditt eller andres barn på banen eller overfor  
 andre.

• Tenk over språket ditt og tenk  på at også kroppsspråk gir  
 signaler til barna.

• Tenk på at det er ditt barn som deltar, ikke du.

• Vis respekt for funksjonærer, løpsledelse og jury. Er man  
 uenig i en avgjørelse skal dette tas opp på en saklig måte  
 og uten harde ord. Respekter det som blir beslutningen.

Foreldreveiviseren

Etisk veiviser for foreldre
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• Stimuler og oppmuntre ditt barn til å delta – ikke press.

• Gå foran med et godt eksempel i alle anledninger. Husk at 
 retningslinjene for Ren Bilsport også bør gjelde deg

• Fortell ditt barn at aktivitet og idrett skal skje etter regler/ 
 ene og fortell dem hvordan de skal løse og takle konflikter

Som foreldre/foresatte er det viktig at du har tenkt gjennom 
hvordan ditt engasjement kan få betydning både for deg selv og 
alle rundt deg! 

Viktige spørsmål kan være:  

•         Hva er ditt engasjement rettet mot?

•         Hvem er ditt engasjement rettet mot?

•         Hvordan påvirker ditt engasjement barna?

•         Hva tenker barnet om ditt engasjement?

•         Hva skjer når/dersom ditt positive engasjement går over i  
  et negativt engasjement?

Foreldreveiviseren

Etisk veiviser for foreldre forts.
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Den gode funksjonær:
• Er en bilsportinteressert kvinne eller mann
• Har et stort hjerte, med plass for medmenneskelighet og  
         varme
• bør ha store ører, for evnen til å lytte er viktig
• har med fordel gode øyne og følsomme antenner
• Har grunnleggende kunnskap om bilsport – blandet med  
 ydmykhet, utholdenhet og entusiasme i passende    
 mengder
• Sper på med tålmodighet og selvinnsikt
• Glemmer ikke en stor porsjon sunn fornuft
• Heller over rikelig med glede og krydre med klarsyn og litt  
 erfaring

Etisk veiviser for funksjonærer
  
• Ha alltid som mål å realisere bilsportens idealer

• Prioriter utøverens sikkerhet og helse over alt annet

• Behandle alle utøvere likeverdig

• Vis respekt for utøvere, team, støtteapparat, jury og andre  
 innen bilsporten.
 
• Ta alltid ansvar for dine beslutninger

Funksjonærveiviseren

Etisk veiviser for funksjonærer
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• Søk kunnskap og vær alltid oppdatert om bilsportens   
 utvikling og reglement slik at du er trygg på at det   
 arrangementet du skal lage eller den jobben du skal utføre,  
 gjør du etter din beste evne og kunnskap.

• Unngå bruk av nedsettende språk og skjellsord i forhold til  
 alle bilsportens aktører

• Behandle alle utøvere likeverdig uavhengig av kjønn,   
 seksuelle orientering, etnisitet, politisk og religiøs    
 tilhørighet

• Utnytt aldri din virksomhet som arrangør/funksjonær til  
 å fremme egne interesser påbekostning av deltagernes og/ 
 eller bilsportens interesser 

         Husk at bilsporten består av en treenighet som alle er 
avhengig av hverandre og skal kjøre på samme lag for at 

bilsport skal kunne bestå:

Utøver, Arrangør og Jury

Funksjonærveiviseren

Etisk veiviser for funksjonærer forts.
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• Vær upartisk

• Ha alltid som mål å realisere bilsportens idealer

• Prioriter utøverens sikkerhet og helse over alt annet

• Vis respekt for utøvere, team og støtteapparat og vær åpen  
 for å begrunne dine beslutninger 

• Ta alltid ansvar for dine beslutninger

• Søk kunnskap og vær alltid oppdatert om bilsportens   
 utvikling og reglement

• Unngå bruk av nedsettende språk og skjellsord i forhold til  
 alle bilsportens aktører

• Behandle alle utøvere likeverdig uavhengig av kjønn,   
 legning, etnisitet, politisk og religiøs tilhørighet

• Utnytt aldri din virksomhet som jury til å fremme egne   
 interesser på bekostning av utøvernes og/eller bilsportens  
 interesser 

Husk at bilsporten består av en treenighet som alle er 
avhengig av hverandre og skal kjøre på samme lag for at 

bilsport skal kunne bestå:

Utøver, Arrangør og Jury

Juryveiviseren

Etisk veiviser for juryen
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• Å være tilskuer innebærer et ansvar.

• Gode tilskuere kjenner bilsportens idealer og verdier og 
anerkjenner og støtter opp om gode prestasjoner uavhengig av 
hvem som presterer.

• Gode supportere støtter deres utøvere og team med positiv 
patriotisme og stolthet og viser respekt for andre utøvere og 
team.

• Gode prestasjoner og fair-race skal alltid bifalles for alle 
utøvere

• Støtt dine utøvere både i motgang og medgang

• Utrykk din støtte på en positiv og motiverende måte

• Vis respekt for din utøvers og teams konkurrenter

• Vis respekt for juryens avgjørelser

• Ikke bruk hån eller skjellsord i forhold til utøvere, 
funksjonærer, jury eller publikum

• Aksepter aldri truende eller voldelig atferd 

• Behandle alle bilsportens aktører likeverdig uavhengig av 
kjønn, legning, etnisitet, politisk og religiøs tilhørighet

Supporterveiviseren
Etisk veiviser for tilskuere og 
supportere


