Fairplay/Etiske regler
Spillernes ansvar
Positiv kommunikation:
•
•
•
•
•

Vi håner eller truer ikke vores modstandere!
Vi anvender ikke racistiske udtryk!
Vi bander ikke når vi udtrykker os!
Når vi deltager i cups og kampe, repræsenterer vi hele klubben og viser det ved god opførelse
og sobert sprogbrug!
Kun holdkaptajnen kommunikerer med dommerne og altid i en ordentlig tone!

God opførsel under kamp:
•
•
•
•
•

Husk at heppe på dit hold – hån ikke modstanderen
Alt er ikke tilladt bare fordi dommeren ikke ser det
Man skal opføre sig ordentligt når man repræsenterer sin klub
Alle er lige vigtige på holdet
Respekter dommere, spillere, ledere, trænere, hjælpere og publikum

Vær en god kammerat:
•
•
•
•
•
•

Viser respekt!
Roser, støtter og hjælper!
Spreder positiv energi!
Behandler alle lige!
Lytter til andres synspunkter!
Kan tale med alle!

Lederne/Trænernes ansvar
•
•
•
•
•
•

Samler ikke kun på resultater men udvikler og uddanner spillere og mennesker!
Giver alle spillere samme chance - undgår at have favoritter!
Tænker på at man er et forbillede for børnene!
Råber ikke af dommerne og holdet under kampen, men giver instruktioner og konstruktiv
kritik!
Viser interesse for spillerne og er opmærksomme på, hvordan de har det!
Tager hånd om spillere, som kan have det svært!

•

Lytter til spillerne for at skabe et bedre fællesskab og en bedre holdånd!

Forældrenes ansvar
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Coacher ikke børnene under en kamp, gerne heppe.
Støtter børnene i medgang og modgang.
Viser interesse for børnenes idræt.
Har indsigt i og respekterer klubbens regler.
Råber ikke efter dommerne men hepper på holdet.
Holder en god tone, både i hallen og på sociale medier
Undgår at blande sig i eller påvirke holdudtagelsen.
Tænker på at man som forældre er et vigtigt forbillede for børnene.
Bakker op om træneren og holdlederen på det respektive hold.

Mobning og Racisme
•
•
•
•
•

Klubben/holdet skal arbejde aktivt for at alle er velkomne uanset etnisk baggrund, køn m.m.
Klubben/holdet skal arbejde aktivt for at modvirke mobning ved løbende at sætte fokus på
dette sammen med træneren.
Floorball er en holdsport – både på og udenfor banen. Alle er med i holdet!
Hvis der sker mobning skal klubben, ledere, spillere og forældre fælles løse dette, så det ikke
fortsætter!
Lederne/trænerne skal være opmærksomme på om nogen bliver holdt udenfor
holdet/fællesskabet.

