
 

Etisk kodeks for dansk konkurrenceidræt 

 
Etiske normer for forældre: 

 Husk, at dit barn deltager for at glæde sig selv og ikke dig! 

 

 Tilskynd kun dit barn til at deltage, tving det ikke! 
 

 Tilskynd dit barn til at udøve sin idræt efter reglerne og til at løse konflikter uden fjendtlighed eller vold! 

 

 Støt og opmunter alle børn og unge i træning og konkurrence - ikke bare dine egne! 
 

 Vær positiv både i modgang og medgang! 

 

 Latterliggør aldrig et barn og råb ikke ad det, hvis det har begået en fejl! 
 

 Husk, at børn og unge lærer bedst med/gennem eksempler. Værdsæt altid godt spil og gode præstationer fra alle børn og unge! 

 

 Respektér dommeres og officials’ afgørelser og lær børn og unge at gøre det samme! 

 

 Værdsæt frivillige trænere, ledere og officials. Uden dem kunne dit barn ikke deltage i nogen kamp/konkurrence! 

 

 Respektér ethvert barns rettigheder og værdighed. 

 

 

Etiske normer for udøveren: 
 Gør altid dit bedste! 
 

 Vis værdighed både ved sejr og nederlag! 

 

 Overhold idrættens regler og normerne for fair play i din idrætsgren! 

 

 Prioritér altid dit helbred og undgå unødvendige helbredsrisici! 
 

 Respektér de afgørelser, som er truffet af dommere og andre officials! 

 

 Respektér andre udøveres talent, potentiale og dygtighed. 
 

 Undgå brug af nedsættende tale og skældsord i forhold til alle idrættens aktører! 

 

 Samarbejd åbent og ærligt med dine trænere og andre, som støtter dig! 
 

 Tag selv hovedansvaret for din idrætslige udvikling og præstationer! 

 

 Bevar en høj standard for din personlige opførsel i og uden for konkurrence! 
 

 Vær opmærksom på din betydning som rollemodel! 

 

 Acceptér aldrig truende og voldelig adfærd! 

 

 

Etiske normer for tilskuere og supportere: 
 Bifald fair play og gode præstationer for alle udøvere! 

 

 Støt din udøver eller dit hold i modgang så vel som medgang! 

 

 Udtryk din støtte på positiv og motiverende vis! 

 

 Vis respekt for dit holds og/eller din udøvers konkurrenter! 

 

 Vis respekt for dommeres og officials’ afgørelser! 
 

 Undlad brug af hån eller skældsord i forhold til udøvere, dommere, trænere eller andet publikum! 

 

 Accepter aldrig truende og voldelig adfærd! 
 

 Behandl alle idrættens aktører ligeværdig.   


