| Code of conduct

Hvidovre IF, fodboldafdelingen

| Klubofficials (trænere, ledere, ansatte mv.)
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.
Deltag og tag dit ansvar. Vær aktiv i promoveringen af klubbens code of conduct for spillere (børne og unge –
og ungsenior eller breddesenior), forældre og tilskuer, klubofficials, samt interne kampledere og dommere.
På og udenfor banen vil jeg:
• følge klubbens strategi og målsætning iht.
spillerens, holdets og klubbens udvikling.
• sikre og garantere udviklingen af HIFs
bedste unge spillere.
• skabe sammenhæng og harmoni i hele HIF.
• bestandig søge at uddanne mig.
• undgå indtagelse af alkohol og rusmidler i
forbindelse med træning, kamp eller andre
klubaktiviteter.
• ikke snyde, beklage mig eller spilde tiden.
• udvise respekt over for hver enkelt persons
rettigheder, værdighed og værd, og
behandle alle lige i sportslig sammenhæng.
• lytte til og kommunikere med mine spillere,
trænere og dommere.
I arbejdet med spillerne vil jeg:
• sætte den enkelte spillers adfærd, oplevelse
og sikkerhed over alle andre hensyn.
• sikre at alle aktiviteter passer i forhold til
spillerens niveau, alder og udvikling.
• forklare spilleren hvad der forventes af ham,
og hvad han kan forvente af træneren.

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

følge dommerens vejledning.
bruge det tøj som jeg får udleveret fra
klubben til træning og kamp.
sørge for at se smart ud i tøjet under
træning, kamp og klubaktiviteter.
passe på udstyret (bolde, toppe, mål, baner,
omklædningsrum osv.).
holde anlægget (herunder baner,
omklædningsrum og stier) rent og pænt.
møde præcis til træning, kamp og andre
hold- og klubaktiviteter.
hvis jeg er forhindret, melde afbud.
fortælle klubofficials om det, hvis der
foregår mobning, slagsmål eller ubehagelige
kommentarer.

opmuntre og lede dem til at tage ansvaret
for deres egen opførsel og præstation.
samarbejde fuldt ud med andre klubofficials
ud fra spillerens interesser.

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:
• indkaldes til møde med klubben om min
• indkaldes til deltagelse i kurset
opførsel.
'Aldersrelateret træning 1' når klubben
næste gang afholder kurset.
• modtage en officiel advarsel fra klubbens
ledelse eller bestyrelse.
• få en henstilling eller bortdømmes af
dommeren – med efterfølgende karantæne.
• indkaldes til deltagelse i kamplederkursus
når klubben næste gang afholder kurset.
• suspenderes eller opsiges af klubben.
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

