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Vi blir sinte, indignerte, oppgitte og forarget når reglene blir brutt. Reglene skal følges.
Men vi er ikke alltid enige i hvordan reglene skal forstås og følges. Idrettsledere og kroppsøvingslærere vet
dette bedre enn de fleste.Dette er en bok om fair play. Forfatteren drøfter idrettsetikken i lys av de aristoteliske
dydene om rettferdighet, mot, måtehold og klokskap, for på den måten å fremheve de kvalitetene som
kjennetegner den kloke og gode idrettsutøvelsen. Vi snakker i dag om gode utøvere og tenker da vanligvis på
dem som presterer best, dem som vinner den tekniske seieren.
Men begrepet god rommer også kvaliteten godhet, det å være moralsk god, det vil si dem som vinner den
moralske seieren. Boka ser derfor på kloke moralske vurderinger og valg som blir tatt på idrettsarenaen, både i
trenings- og kampsituasjoner, og av både utøvere og ledere. Målgruppen er bachelorgraden i idrettsfag og
grunnskolelærerutdanningen.
Ove Olsen Sæle er høgskolelektor ved Norsk lærerakademi (NLA) i førskole- og grunnskolelærerutdanningen
og i videre- og etterutdanningen.
Fair play i skolehverdagen.

Kan fair play-prinsippene brukes utenfor idrettsarenaen? Lag regler for friminuttet, korøvelsen eller noe annet
du deltar på. Fair play ble utformet i begynnelsen av 1800-tallet på de engelske kostskolene som Rugby og
Eton. Gjennom idretten skulle de unge læres opp til selvbeherskelse. Om kretsen. Kontaktinformasjon,
Kretsting og ledermøter, årsberetninger, bane/anlegg, ballbinge, Mohnfond, samarbeidspartnere, ÅRSHJUL
2017. Klubb, leder, trener Faktorama; Digital vurdering; Faktor Premium; Gi oss tilbakemelding; Nødvendig
programvare; Rettigheter; Om Faktor 8-10 Her får du nye, friske, ferske nyheter fra Hinna Fotball KUN til deg
:-) This is the description of the site that will end up under Her vil det om litt komme en produktdatabase hvor
du kan søke og få en oversikt over produkter som er tilgjengelig på det norske markedet. KAMPER I UKE 23:
Mandag G12 9er avd 1 Sunndal 1 - KFK Håsen 2 kl 18.00 Garderobe: Klubbhuset; Tirsdag G14 Sunndal Træff KGB kl 18.30 Garderobe: Sunndal Sportshall Fairtrade er verdens største og mest kjente merkeordning
for rettferdig handel. Fairtrade-standardene sikrer bedre arbeidsforhold og handelsbetingelser for bønder. Info.
Lyngdal Cup 2017 arrangeres i dagene 2. august - 6.
august og spilles etter NFFs regler. Det spilles 7-er fotball i alle klasser. Påmelding åpner 25 januar 2017. 30.
mai 2017 har Modum Fotballklubb eksistert i 10 år.
MFK er moingenes egen klubb, opprettet av seks klubber i Modum i 2007 for å skape et tilbud for dem som.

