
| Code of conduct  
Hvidovre IF, fodboldafdelingen   

| Spillere (børn og ungdom – og ungsenior)
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.

Når jeg spiller i HIF vil jeg:

• yde mit bedste, og gør en indsats.
• 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.

• undgå indtagelse af alkohol og rusmidler i 
forbindelse med træning og kamp eller 
andre klubaktiviteter.

• lytte til og kommunikere med mine 
medspillere, trænere og dommere.

• følge dommerens vejledning.
• være engageret og åben over for læring.
• hjælpe mine medspillere.
• sørge for at se smart ud i tøjet under 

træning og kamp; trøje i bukserne og 
strømperne trukket op.

• i alle sammenhæng benytte benskinner, 
medmindre træneren har tilladt andet.

• passe på udstyret (bolde, toppe, mål, baner, 
omklædningsrum mv.).

• 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.
• sørge for at mine støvler altid er rene og klar  

til brug.
• deltage i al træning.
• tage bad efter træning og kamp.
• følge en livsstil som er passende til min  

udvikling som fodboldspiller – bruge min  
fritid fornuftigt; spise, drikke, øve mig,  
slappe af og sove i passende mængder for at  
kunne yde 100 %.

• ikke deltage i klubaktivitet i andre klubber  
uden forudgående aftale med min klub.

• 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:

• afkræves at undskyldes over for mine 
holdkammerater, modstandere, dommeren 
eller klubofficials.

• indkaldes til møde med klubben og mine 
forældre om min opførsel.

• modtage en officiel advarsel fra min træner 
eller klubbens bestyrelse.

• undlades i kamptruppen eller blive udskiftet.
• suspenderes fra træning.
• modtage karantæne fra kamp.
• Ekskluderes fra truppen.
• ekskluderes fra klubben.

! Mine forældre kan blive orienteret om eventuelle brud af retningslinjerne.

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


