Etisk kodeks
for grønlandsk
konkurrenceidræt
Præambel
Det etiske kodeks har følgende indhold:
Kapitel 1: Etiske normer for udøvere
Kapitel 2: Etiske normer for trænere
Kapitel 3: Etiske normer for dommere og officials
Kapitel 4: Etiske normer for ledere og ansatte i idrættens organisationer
Kapitel 5: Etiske normer for tilskuere og supportere

Kapitel 1
Etiske normer for udøvere
De fleste udøvere søger idrættens indbyggede værdier. Idrætten kan give
mange gode oplevelser af glæde, fællesskab, udfordring, spænding,
præstation og udvikling. Her ser man idrættens nære slægtskab med legen,
og under de umiddelbare oplevel

være en arena for
menneskelig vækst og udvikling.
. Og
konfliktindstillingen kan give destruktive udslag. Konkurrencen kan blive en
strid om ekstern gevinst: prestige og profit. Under konkurrencer kæmper
nogle med frygten for at tabe, og an
mennesket og menneskelige værdier.
De følgende normer henviser til handlinger og holdninger, som kendetegner
udøvere, der søger idrættens positive værdier.
1. Gør altid dit bedste!
2.
!
3. Overhold idrættens regler og normerne for fairplay i din idrætsgren!

4.
5.
6.

dsrisici!
, som er truffet af dommere og andre officials!
, potentiale og dygtighed - uafhængigt
af køn, race, etnisk, politisk og religiøst tilhørsforhold samt seksuel
orientering!
7.
nedsættende tale og skældsord i forhold til alle
idrættens aktører!
8.
, som støtter
dig!
9. Tag selv hovedansvaret for din idrætslige udvikling og præstationer!
10. Bevar en høj standard for din personlige opfø
din betydning som rollemodel!
11.
!
12.
!
13.
!
14.
!
15. Misbrug ikke din insiderviden i forbindelse med spil!

Kapitel 2
Etiske normer for trænere

. Han eller
hun kender idrætten som en arena for menneskelig vækst og udvikling, hvor
der skabes trænings- og konkurrencemiljøer kendetegnet af glæde,
fællesskab og orientering mod. Den gode træner udvikler hele udøvere:
fysisk, psykisk, socialt og moralsk. Den gode træner er en menneskeudvikler.
Ligesom gode udøvere,
. I en god træner/udøverrelation er der to ligeværdige parter, som udvikler hinanden gensidigt.
Træneren er en nøg
udøvernes interesser. Den kyni- ske træner ser udøvere s
.
De følgende normer henviser til handlinger og holdninger, der kendetegner
den gode træner.
1.
!
2. Sørg for, at træning og konkurrencer er passende i forhold til
udøverens alder, erfaring, talent og modenhed!
3. Overhold idrættens regler og normer for fair play i din idrætsgren!
4.
, som er truffet af dommere og andre officials!
5. Inddrag udøverne i beslutninger, som berører dem, og lær den enkelte
udøver at tage sin del af ansvaret for sin opførsel og idrætslige
udvikling!

6. Vær fair, omsorgsfuld og ærlig over for udøveren!
7.
!
8. Prio
, at de udsættes for
unødvendige helbredsrisici!
9. Vis interesse og omsorg for syge og skadede udøvere!
10. Søg samarbejde med andre trænere og specialister, hvor det tjener
udøveren!
11. Anerkend udøverens ret til at m
trænere!
12.
!
13.
!
14.
din betydning som rollemodel!
15. Vær aktiv modstander af misbrug af doping og illegale rusmidler! Vær
aktiv modstander af brug af alkohol og tobak i idrætslig sammenhæng!
16. Behandl alle udøvere ligeværdigt - uafhængigt af køn, race, etnisk,
politisk og religiøst tilhørsforhold samt seksuel orientering!
17. Udnyt aldrig din virksomhed som træner til at
kostning af udøvernes og/eller idrættens interesser!
18.
!
19. Misbrug ikke din insiderviden i forbindelse med spil!

Kapitel 3
Etiske normer for dommere og officials
Dommernes vigtigste opgaver er at sikre en retfærdig og fair
konkurrenceidræt, som varetager idrættens idealer. Derfor spiller dommerne
en nøglerolle i udviklingen af idrætten. I hver eneste konkurrence skal
dommeren sætte rammerne for acceptable og uaccep
dommeren have øje for udøvernes holdninger og værdier: om
, om
ej, og om bestemte ha
.

. Kundskaber og færdigheder hos en god dommer er l
beundringsværdige som kundskaber og færdigheder hos en god udøver og
træner. Idrætten afhænger af dommerens indsats. Dommergerningen
afkræver respekt.
. En uredelig,
partisk og korrupt dommer er en direkte trussel mod idrættens idealer. I
eliteidrætten kan udfaldet af konkurrencer have meget store prestigemæssige
og økonomiske konsekvenser. Den svage dommer kan lade sig friste af
snæver egeninteresse og gennem falske afgørelser direkte ødelægge
konkurrencerne.

De følgende normer henviser til handlinger og holdninger, som kendetegner
den gode dommer.
1. Vær upartisk!
2.
, der gælder inden
for din idræt!
3. Prioriter udøverens sikkerhed og velfærd over alt andet!
4.
for at begrunde dine beslutninger!
5. Tag ansvaret for de beslutninger, der tages!
6. Søg kundskab og vær altid opdateret om din idræts udvikling!
7.
orhold til alle
idrættens aktører!
8. Behandl alle udøvere ligeværdigt, uafhængigt af køn, race, etnisk,
politisk og religiøst tilhørsforhold samt seksuel orientering!
9. Udnyt aldrig din virksom
/eller idrættens interesser!
10.
!
11. Misbrug ikke din insiderviden i forbindelse med spil!

Kapitel 4
Etiske normer for ledere og ansatte i idrættens
organisationer

, der tjener fællesskabet og
samfundet.

den organisation og den idræt, de er sat til at lede.
De følgende normer henviser til handlinger og holdninger, som kendetegner
den gode leder og ansatte.
1.
vær- dier!
2.

, at de formelle og etiske normer efterleves i hele
orga- nisationen!

3. Behandl alle idrættens aktører som ligeværdige, uafhængigt af køn,
race, etnisk, politisk og religiøst tilhørsforhold samt seksuel orientering!
4. Inddrag dine medlemmer i beslutningerne!
5. Bevar en høj standard for din personlige opførsel i og uden for
idrætten!
6.
organisationens regler og procedurer!
7.
!
8. Administrer idrætten efter økonomisk holdbare principper!
9.
!
10.
!
11. Misbrug ikke din insider-viden i forbindelse med spil!

Kapitel 5
Etiske normer for tilskuere og supportere
Gode tilskuere kender idrættens idealer og værdier og anerkender og støtter
op om gode præstationer, uafhængigt af hvem der præsterer. Gode
supportere støtter deres udøvere og hold med positiv patriotisme og stolthed
og viser respekt for andre udøvere og hold.
med god tilskueretik.
Den uan
hyldest til sine egne, uafhængigt af faktiske hændelser og idrættens idealer.
At være tilskuer og supporter indebærer et ansvar.
De følgende normer henviser til handlinger og holdninger, som kendetegner
den gode tilskuer og supporter.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bifald fair play og gode præstationer for alle udøvere!
Støt din udøver eller dit hold i modgang
som medgang!
Udtryk din støtte
positiv og motiverende vis!
Vis respekt for dit holds og/eller din udøvers konkurrenter!
’
Undlad brug af
eller skælds ord i forhold til udøvere, dommere,
trænere eller andet publikum!
7. Accepter aldrig truende og voldelig adfærd!
8. Behandl alle idrættens aktører ligeværdigt - uafhængigt af køn, race,
etnisk, politisk og religiøst tilhørsforhold samt seksuel orientering!

Kapitel 6

God børne- og ungdomsidræt er kendetegnet ved, at udøvere trives, at flest
muligt ønsker at deltage, at udøvere udvikler sig fysisk, psykisk og socialt, at
oplæringen er tilpasset udøverens alder, udvikling og behov, at udøveren
oplever mestring og fremgang gennem individuel vejledning og opmuntring,
og at træningen er legebeto
- og
ungdomsidrætten er at give udøveren mulighed for alsidig udvikling og for at
mestre forskellige færd
.
Men børne- og ungdomsidrætten rea
fhængigt af udøverens
egne præ
,
psykisk, socialt og moralsk. Børne- og ungdoms idrætten kræver trænere med
solid kompetence og værdiforankring.
De følgende normer henviser til handlinger og holdninger, som kendetegner
den gode børne- og ungdomsidræt.
I. Etiske normer for udøverne
1. Gør altid dit bedste!
2. Overhold idrættens regler og normerne for fair play i din idrætsgren!
3. Deltag i idræt for din fornøjelses skyld, ikke fordi du skal behage dine
forældre eller trænere!
4.
nter!
5. Lad være med at diskutere med dommere eller andre officials!
6.
,
som har ansvar for dig!
7.
medspillere og konkurrenter, dommere, andre officials, trænere eller
ledere!
8. Opfør dig over for andre, som du selv gerne vil have, at de opfører sig
over for dig!
II. Etiske normer for trænere
1. Vær et godt eksempel for dine udøvere!
2.
talent!

dvikle sit individuelle

3.

, at den er passende i
forhold til hver enkelt udøvers alder og udviklingstrin!

4.
5.
6.
7.
8.
9.

udøverne til at gøre det samme!
Lær dine udøvere at optræde med respekt over for dommere, officials
og modstandere/konkurrenter!
Giv positiv kritik, som passer til den enkelte udøvers individuelle behov
og alder!
!
esultatet!
Tilskynd udøverne til at respektere hinanden som individer - uanset
deres bag- grund, sportslige evner og potentiale!

10.
udtalelser!
11. Hold til stadighed din viden om træning og udvikling af unge udøvere
opdate- ret!
12.
enhver seksuel tilnærmelse af og intim kontakt med udøverne.
13. Behandl alle udøvere ligeværdigt - uafhængigt af køn, race, etnisk og
religiøst tilhørsforhold!
14. Vis interesse og omsorg for syge og skadede udøvere!
III. Etiske normer for ledere og ansatte i organisationerne
1.

Søg at give alle udøvere lige muligheder for at deltage uafhængigt af
deres baggrund, idrætslige evner og potentiale!
2. Inddrag udøverne og forældrene i planlægning og beslutninger knyttet
til den idrætsgren, de deltager i!
3. Udøveren deltager for sin fornøjelses og ikke for belønningens skyld.
Overdriv derfor ikke brugen af præmier!
4.
positive og støttende
kommentarer!
5.
udtalelser!
6.
demokrati!
7.
!
8. Behandl alle udøvere ligeværdigt - uafhængigt af køn, race, etnisk og
religiøst tilhørsforhold!
IV. Etiske normer for forældre
1. Husk, at dit barn deltager for at glæde sig selv og ikke dig!
2. Tilskynd kun dit barn til at deltage, tving det ikke!
3. Tilskynd dit barn til at spille eller udøve sin idræt efter reglerne og til at
løse konflikter uden fjendtlighed eller vold!

4. Støt og opmunter alle børn og unge i træning og konkurrence - ikke
bare dine egne!
5.
!
6. Latte
fejl!
7. Husk, at børn og unge lærer bedst med/gennem eksempler. Værdsæt
altid godt spil og gode præstationer fra alle børn og unge!
8.
’
og unge at
gøre det samme!
9. Værdsæt frivillige trænere, ledere og officials. Uden dem kunne dit
barn ikke deltage i nogen kamp/konkurrence!
10.
- uafhængigt af køn,
race, etnisk og religiøst tilhørsforhold!

