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- -ETISKE

REGLER FOR Lyngby Floorball Forening(LFF) - -

Floorball er bygget op omkring en række skrevne og uskrevne etiske spilleregler, der er
meget væsentlige at holde fast i: Fairplay, respekt for modstanderne, ordentlig opførsel
på og uden for banen m.v. Det er vigtigt at trænere, ledere og evt. ansatte sender de
rigtige signaler til spillerne i LFF og er deres ansvar bevidst som rollemodeller.
Floorballens omdømme afhænger af spillernes, dommernes, trænernes, ledernes og
tilskuernes opførsel på og udenfor banen
Fairplay bør være:
• At holdene siger tak for kampen til hinanden efter en kamp
• At holdene altid udviser respekt overfor en modstander – uanset kampens resultat
• At tilskuere altid udviser respekt for spillerne samt for modstanderholdets
tilskuere – uanset kampens resultat
• At alle respektere og accepterer, at dommeren er en vigtig del af spillet og
afviklingen af en kamp
Forskellige kulturer, religioner, sociale og etniske grupper taler alle ”det samme sprog”
når det gælder idræt, og vi skal i LFF være med til, at respekten og tolerancen mellem
forskellige mennesker styrkes.
For den enkelte betyder kammeratskabet og fællesskabet, at man udvikler sig personligt
og i forhold til at indgå i sociale relationer på andre områder i livet.
Floorballen har desuden den store kvalitet, at både spillerne og tilskuerne engageres
følelsesmæssigt. Det er således præget af engagement, intensitet og viljen til sejr.
Vi har med nærværende systematiseret LFF’s etiske regelsæt, som efterfølgende er
beskrevet i:
1. Baggrund
2. Formål
3. Etiske regler for floorballspillere
4. Spillerens 11 bud
5. Etiske regler for trænere
6. Etiske regler for ledere
7. Etiske regler for forældre og tilskuere
8. Etiske regler for børn og unge op til 15 år
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LFF’s etiske regler er ikke statiske – det er et dynamisk regelsæt, som vil blive tilrettet
og suppleret med emner, der er relevante og aktuelle for dansk floorball på de
pågældende tidspunkter.
Opgaven med vedligeholdelse af de etiske regler ligger i bestyrelsen.

Side 2 af 13

Lyngby Floorball Forening
v./ Michael Mølby

Frederiksdalsvej 79 st th
2830 Virum
e-mail: formand@lyngbyfloorball.dk

Baggrund
Floorball har i flere år været en hastigt voksende sportsgren i Lyngby og i Danmark.
Der er mange aktive udøvere, trænere, ledere og tilskuere, som alle har floorball som en
aktiv eller passiv fritidsinteresse, og dette forpligter LFF til at have et etisk regelsæt.
Vi har herudover forpligtelser over for dommere og kommune samt naturligvis
erhvervslivet, der fungerer som etablerede eller potentielle sponsorer.
Det er et stort ansvar for en forening som LFF, at have optimale forhold for så stor en
gruppe af mennesker, og det er derfor nødvendigt med en fælles referenceramme i form
af et etisk regelsæt.
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Formål
Vi ønsker i LFF at definere de etiske regler for vores spillere, trænere, ledere,
forældre/tilskuere samt sponsorer og samarbejdspartnere, så alle er orienteret om LFF’s
holdninger.
Samtidig med dette regelsæt skal ledelsen gennem deres kommunikation, formulering af
værdier og ageren fungere som rollemodeller.
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Etiske regler for floorballspillere
Floorball kan give mange gode oplevelser som glæde, fællesskab, udfordring,
spænding, præstation og udvikling. I kampene kæmper nogle med frygten for at tabe, og
andre bliver kyniske og tager ethvert middel i brug for at vinde.
De følgende 15 Etiske grundregler henviser til handlinger og holdninger, som
kendetegner floorballspillere, der søger de positive værdier:
1. Vis respekt for dine med- og modspillere, dommerne, trænerne, lederne og
tilskuerne gennem din opførsel, dine handlinger, udtryk og udtalelser samt dit
ordvalg. Undgå nedsættende tale og skældsord.
2. Modsæt dig og afvis provokationer, truende adfærd samt snyd på banen.
3. Beskyt spillet mod og tag aktiv afstand fra racisme, diskrimination og vold.
4. Spil efter reglerne – både de formelle floorballregler og de uformelle fairplayregler.
5. Acceptér at du kan tabe en floorballkamp og vis værdighed både ved sejr og
nederlag.
6. Giv det bedste af dig selv – både gennem din indsats og din opførsel.
7. Prioritér altid dit helbred og undgå unødvendige helbredsrisici.
8. Tag ansvar for dine handlinger.
9. Vær opmærksom på konsekvenser af, hvad du siger, eller hvordan du opfører dig.
Bevar derfor en høj standard for din personlige opførsel i og uden for
konkurrence.
10. Vis at floorball handler om følelser, dygtighed og ærlighed.
11. Respektér de afgørelser, som er truffet af dommere.
12. Respektér andre udøveres talent, potentiale og dygtighed uafhængigt af race,
etnisk, politisk eller religiøst tilhørsforhold. Undgå også mobning.
13. Samarbejd åbent og ærligt med dine trænere og andre, som støtter dig.
14. Tag selv hovedansvaret for din idrætslige udvikling og præstationer.
15. Involvér dig ikke i dopingmisbrug.
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Spillerens 11 bud i forhold til trænere og medspillere
Gode råd, der gør det hele lidt lettere. Rækkefølgen er ikke prioriteret; principielt er alle
punkter lige vigtige!
Meld afbud til træning så tidligt som muligt
Træningen bliver tilrettelagt ud fra forventningen om, at der er et vist antal spillere til
træning. Er de ikke til stede, skal øvelserne ændres.
Som hovedregel melder man ikke afbud til kamp
Er du undtagelsesvis nødt til at melde afbud, skal det gøres så tidligt som muligt - det er
ubehageligt for holdet at få et vide, at der mangler spillere lige før en kamp.
Vær omklædt og klar til træning til tiden
Det er et udtryk for manglende respekt for dine medspillere og din træner, hvis du
generelt ikke er klar til tiden. Og det signalerer ligegyldighed. Sørg for at give besked,
hvis du er nødt til at komme senere.
Hjælp dine medspillere i deres øvelser
At være forsvarsspiller i angrebsøvelser er ikke spændende, men det hjælper
angrebsspilleren til at blive bedre, hvis forsvarsspilleren er aktiv. Er du en sløv
forsvarer, træner du dine medspillere i at komme forbi et sløvt forsvar. Er du aktiv,
træner du dine medspillere i at komme forbi aktivt forsvar.
Vær opmærksom
Der bruges for meget vigtig træningstid på forklaringer, hvis de skal gentages, fordi en
eller anden ikke var opmærksom. Dem, som har hørt efter, bliver trætte af at få det
gentaget. Og igen signalerer det lidt at 'man er ligeglad' og ukoncentreret. Sidder du på
bænken i en kamp, så brug tiden til at finde ud af, hvad du vil gøre, når du bliver skiftet
ind.
Støt dine medspillere
For at blive god skal man tro på sig selv, og man skal turde at lave fejl. Alle laver fejl,
og alle er ikke lige gode. Hvis man hele tiden får at vide, at man ikke gør det godt nok,
mister man tilliden til sig selv, bliver usikker, og så er det svært at 'komme igen'.
Opmuntrende ord til en holdkammerat er bedre end en opgivende holdning eller (ofte
unuanceret) kritik.
Kom til træning selv om du er skadet
Man kan godt lære noget fra bænken, hvis man ser, hvad de andre øver. Så ved du, hvad
der trænes, når du vender tilbage, og du viser en interesse i holdet og i fællesskabet.
Vis vilje, vær energisk og seriøs
En træt holdning smitter af på holdet. En energisk holdning smitter også af på
holdet. Du bliver bedre, hvis du hele tiden prøver at blive bedre. Vis at du har vilje til at
vinde. Hav en positiv indstilling og vis spilleglæde og humør både til kamp og træning.
Hvis du springer over ’hvor gærdet er lavest’ snyder du kun dig selv.
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Brug træningskampe til at træne og ikke så meget til at vinde
Holdet spiller træningskampe for at få holdet til at fungere, for at afprøve det der
arbejdes med på træningsbanen, for at se om det virker eller skal forbedres. Det er
'forkert' kun at lave ting man kan, i stedet for at øve ting, man ikke kan.
Lær dine medspillere at kende
Når du kender dine medspillere, og ved hvad hver enkelt står for, er du bedre i stand til
at spille sammen med ham/hende og udnytte ham/hendes evner til både din, ham/hendes
og i sidste ende holdets fordel.
Spis rigtigt så du opnår mest mulig energi. Hav sunde kostvaner som en naturlig del af
din hverdag.
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Etiske regler for trænere
Trænere søger hele tiden efter forbedring af den enkelte spillers og holdets potentiale.
Herudover har trænerne indflydelse på menneskelig vækst og udvikling, i et miljø
præget af glæde og fællesskab.
Den gode træner udvikler ’hele spillere’: fysisk, psykisk, socialt og moralsk.
Træneren er en nøgleperson i forhold til at forme holdninger og værdier hos de spillere
og hold, som de har ansvar for.
Følgende etiske regler henviser til handlinger og holdninger, der kendetegner den gode
træner/leder:
1. Behandl alle udøvere individuelt og på spillerens præmisser.
2. Sørg for, at træning og kampe er passende i forhold til spillerens alder, erfaring,
talent og modenhed.
3. Overhold normer for fairplay.
4. Respektér de afgørelser, som er truffet af dommere.
5. Inddrag spillerne i beslutninger, som berører dem, og lær den enkelte udøver at
tage sin del af ansvaret for sin opførsel og sportslige udvikling.
6. Vær fair, omsorgsfuld og ærlig over for spillerne.
7. Giv konstruktiv kritik og undgå overdreven negativ kritik.
8. Prioritér altid spillernes helbred og undgå, at de udsættes for unødvendige
helbredsrisici.
9. Vis interesse og omsorg for syge og skadede spillere.
10. Søg samarbejde med andre trænere og specialister, hvor det tjener spilleren.
11. Anerkend spillernes ret til at modtage råd og vejledning fra andre trænere.
12. Acceptér aldrig truende og voldelig adfærd.
13. Bevar en høj standard for din personlige opførsel i og uden for kampe. Vær
opmærksom på din betydning som rollemodel.
14. Vær aktiv modstander af misbrug af doping og illegale rusmidler. Ved omgang
med tobak og alkohol, skal du være dit ansvar bevidst som rollemodel.
15. Behandl alle spillere ligeværdigt - uafhængigt af race, etnisk, politisk og
religiøst tilhørsforhold.
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16. Udnyt aldrig din virksomhed som træner til at fremme egne interesser på
bekostning af spillernes og/eller idrættens interesser.
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Etiske regler for ledere
En leder tager medansvar for organisering og drift af aktiviteter og lægger på afgørende
måde grundlaget for, at aktiviteter kan finde sted. Gode ledere tilrettelægger en åben,
retfærdig og økonomisk ansvarlig idræt, med et tydeligt og godt regelsæt.
LFF ønsker med det etiske regelsæt, at undgå misbrug af ledernes position, så vi undgår
at egeninteresse tager over i forhold til fællesinteressen.
Følgende regelsæt henviser til holdninger og handlinger, som kendetegner den gode
leder:
1. Værn om organisationens legitimitet og dens åbenhed og demokratiske værdier.
2. Påtag dig ansvaret for, at de formelle og etiske normer efterleves i hele
organisationen.
3. Behandl alle idrættens aktører som ligeværdige – uafhængigt at race, etnisk,
politisk og religiøst tilhørsforhold.
4. Inddrag dine medlemmer i beslutningerne.
5. Bevar en høj standard for din personlige opførsel i og uden for idrætten.
6. Løs tvister retfærdigt og omgående i overensstemmelse med organisationens
regler og procedurer.
7. Vær opmærksom på og tag dit ansvar alvorligt.
8. Administrer idrætten efter økonomisk holdbare principper.
9. Udnyt aldrig din virksomhed som leder til at fremme egne interesser på
bekostning af organisationens interesser.
10. Vær aktiv modstander af misbrug af doping og illegale rusmidler. Ved omgang
med tobak og alkohol, skal du være dit ansvar bevidst som rollemodel.
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Etiske regler for forældre
At være forældre og tilskuer indebærer et ansvar.
Træning:
• Giv opmuntring i både med og modgang
• Bak op om dit barns træning, også når det er surt, eller der er noget andet der
trækker!
Kamp:
• Mød op til kampe – dit barn ønsker det
• Giv opmuntring til alle spillere på holdet (og modstanderholdet) ikke kun dit eget
barn
• Respekter trænerens brug af spillere – forsøg ikke at påvirke træneren under
kampene
• Se på dommeren som en vejleder og menneske, og kritiser ikke dommerens
afgørelser
• Spørg om kampen var spændende og sjov – ikke kun om resultatet
• Hjælp med som chauffør til udekampe – er der mange bliver det ikke så tit!
• Tilbyde eventuelt din hjælp til holdlederfunktionen – det kunne hjælpe trænerne
• Du kan godt hjælpe med dommerbordsfunktionen, det er til at lære!
• Bak op om kampene, resten af holdet mangler dit barn, hvis han/hun ikke kan
komme!
Generelt:
• Sørg for rigtig og fornuftigt udstyr – overdriv ikke
• Vis respekt for arbejdet i klubben – bak op om initiativer såsom det årlige
forældremøde og tilbyd gerne hjælp til træner og ledere. Det kræver ikke andre
forudsætninger end lyst og engagement.
• Tænk på at det er dit barn, som spiller floorball, ikke dig (selv om vi også har et
hold til dig)
.
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Etiske regler for børn og unge op til 15 år
God børne- og ungdomsidræt er kendetegnet ved, at spillerne trives, at flest muligt
ønsker at deltage, at spillerne udvikler sig fysisk, psykisk og socialt, at træningen er
tilpasset spillerens alder, udvikling og behov, at spillerne oplever udvikling og
fremgang gennem individuel vejledning og opmuntring, og at træningen er legebetonet.
Det overordnede mål med børne- og ungdomsfloorball i LFF er at give spillerne ulighed
for alsidig udvikling og mulighed for at opnå forskellige færdigheder, for så i
teenageårene eventuelt at specialisere sig. Således lægges grundlaget i LFF for en varig
lyst til at dyrke floorball. Præstation må ikke prioriteres foran læring.
Tidlig specialisering, træning og hård konkurrenceorientering kan forstyrre spillernes
udvikling både fysisk, psykisk, socialt og moralsk. LFF’s børne- og ungdomsafdeling
har derfor krav om trænere med solid kompetence og værdiforankring.
For at realisere træningen i forhold til disse idealer og for at undgå voksnes opstilling af
ambitioner og mål uafhængigt af spillernes egne præmisser har vi udarbejdet
nærværende regelsæt.

Etiske regler for spillerne
1. Gør dit bedste.
2. Overhold floorballs regler og normer for fairplay.
3. Deltag i floorball for fornøjelsens skyld, ikke fordi du skal behage dine forældre
eller trænere.
4. Vis respekt over for både med- og modspillere.
5. Lad være med at diskutere med dommeren.
6. Vis respekt og vær åben og ærlig i forhold til de trænere og ledere, som har ansvar
for dig.
7. Undlad hånende eller nedladende tilråb til eller udtalelser om medspillere og
modspillere, dommere, trænere og ledere. Undgå mobning.
8. Opfør dig over for andre, som du selv gerne vil have, at de opfører sig over for
dig.

Etiske regler for trænere
1. Vær et godt eksempel for dine spillere.
2. Skab mulighed for og motivér spilleren til at udvikle sit individuelle talent.
3. Tilrettelæg træning og kampe således, at den er passende i forhold til hver enkelt
spilleres alder og udviklingstrin.
4. Lær spillerne at optræde med respekt over for dommere og modstandere.
5. Giv positiv kritik, som passer til den aktuelle spilleres behov og alder.
6. Undgå overdreven negativ kritik.
7. Prioritér indsats efter evne over resultatet.
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8. Tilskynd spillere at respektere hinanden som individer – uanset deres baggrund,
sportslige evner og potentiale.
9. Fordøm usportslig optræden og hånende eller nedladende tilråd og udtalelser.
10. Hold til stadighed din viden om træning og udvikling af unge spillere
opdateret.Behandl alle spillere ligeværdigt – uafhængigt af race, etnisk og
religiøst tilhørsforhold
11. Vis interesse og omsorg for syge og skadede udøvere.
12. Alle trænere skal ved ansættelse udfylde en børneattest.
13. Trænere møder altid velforberedt op til kamp og træning.
14. Ved omgang med tobak og alkohol, skal du være dit ansvar bevidst som
rollemodel.
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