| Code of conduct

Hvidovre IF, fodboldafdelingen

| Forældre og tilskuer
Vi har alle ansvar for at fremme høje standarder for adfærd i spillet. HIF arbejder for at sikre at fodbold
afvikles et sikkert og positivt miljø.
Husk at børne- og ungdomsfodbold er en tid hvor spillerne udvikler deres tekniske, fysiske, taktiske, mentale
og sociale færdigheder. Det er ikke afgørende at vinde, men en del af spillet og udviklingen.
Deltag og tag dit ansvar. Vær aktiv i promoveringen af klubbens code of conduct for forældre og tilskuer –
både på dit eget hold, klub og blandt modstandernes forældre og tilskuer, samt spillerne (børn og ungdom –
og ungsenior).
Jeg vil:
• huske at børn og unge spiller for sjov og for
udvikling.
• anerkende indsats, hensigt og godt spil
ligeså vel som succes.
• altid acceptere dommernes kendelser.
• forblive udenfor spilleområdet og i afstand
fra spillernes, trænernes og dommernes
arbejdsområde, og hvor det er muligt blive
indenfor det afmærkede tilskuerområde.
• ikke gå ind i omklædningsrum, private
områder eller teknisk område under træning
og kamp (spiller- og klubofficialområde).

•
•
•
•
•

ikke henvende mig ikke til spillere eller
trænere under træning og kamp.
lade trænerne gøre deres arbejde, og
undlade at fortælle spillerne hvad de skal
gøre.
opmuntre spillerne til at respektere deres
omgivelser.
udvise respekt over for hver enkelt persons
rettigheder, værdighed og værd, og
behandle alle lige i sportslig sammenhæng.
fortælle klubofficials om det, hvis der
foregår mobning, slagsmål eller ubehagelige
kommentarer.

Jeg forstår, at hvis jeg ikke følger retningslinjerne, vil min klub, lokalunion eller DBU kunne sanktionere på
en eller flere af følgende måder:
Jeg kan:
• modtage en officiel advarsel fra træneren
• indkaldes til deltagelse i kurset
eller klubbens bestyrelse. Dommeren kan
'Aldersrelateret træning 1' når klubben
give en officiel advarsel eller bortdømme dit
næste gang afholder kurset.
holds træner – med efterfølgende
• indkaldes til obligatorisk deltagelse som
karantæne.
frivillig hjælper i forbindelse med
• indkaldes til møde med klubben om min
klubarrangementer, børne- og
opførsel.
ungdomstræning eller -kamp.
• indkaldes til deltagelse i kamplederkursus
• bortvises fra spillestedet af min klub.
når klubben næste gang afholder kurset.
• få karantæne for overværelse af kampe
involverende hold fra min klub.
Hvidovre IF, fodboldafdelingen, er en todelt klub på den måde at den både rummer bredde- og elitefodbold.
Afsnit eller punkter der udelukkende eller særligt vedrører eliteafdelingen vil være markeret med kursiv.

www.hif.dk/bredde

www.hif.dk/elite

