FODTENNIS DANMARK

CODE OF CONDUCTS

Fodtennis Danmarks Code of Conduct er blevet vedtaget af bestyrelsen den 13. maj 2020 og
beskriver etiske og sociale retningslinjer, som skal guide Fodtennis Danmarks bestyrelse, frivillige,
klubber, trænere, forældre, ansatte, gæster og landsholdsspillere i fodtennis i Danmark. Code of
Conduct vil løbende blive præsenteret for klubberne og være tilgængelig på forbundets
hjemmeside.

Code of Conduct skal bruges til at skabe et synligt værdigrundlag og sætter gennem fælles
retningslinjer en ramme for den ønskelige adfærd i og omkring fodtennissporten i Danmark.

Generelt
Fodtennis Danmark opfordrer spillere, trænere, dommere, officials, ansatte, frivillige, forældre og
gæster til altid at respektere og opretholde fodtennissportens moral og etik. Alle førnævnte
repræsenterer såvel sig selv som deres klub og Fodtennis Danmark til møder, træningssamlinger,
stævner m.v., og bør handle i overensstemmelse med fodtennissportens moral og etik i både
skrift, tale og handling.
Fodtennis Danmark arbejder for en kultur, hvor alle anerkender og behandler hinanden som
spillere, klubkammerater, modstandere, dommere, officials, ansatte og frivillige med respekt og
uden forskelsbehandling uanset køn, alder, niveau, kulturel baggrund, religiøst tilhørsforhold eller
seksuel orientering. Vi følger reglerne og tilskynder andre at gøre det samme.
I overordnet træk indtages der ikke alkohol i forbindelse med træning eller stævner, hvorfor vi
ikke vil opmuntre hertil og ikke selv vil møde påvirket til træning, træningssamlinger, møder,
stævner mm. Ved enkelte arrangementer kan det dog være i arrangementets ånd at indtage
alkohol. I sådanne tilfælde følges arrangørens retningslinjer. Til enhver tid vil det dog være valgfrit
og skal respekteres, hvis fremmødte ikke ønsker at indtage alkohol.

Bestyrelsen og udvalg
Bestyrelsen og underliggende udvalg skal sikre en åbenhed og gennemsigtighed i bestyrelses- og
udvalgsarbejdet, hvor beslutninger løbende kommunikeres til klubber og medlemmer.
→ Bestyrelsens referater uploades til hjemmesiden og sendes ud til Fodtennis Danmarks
medlemsklubber senest 4 uger efter endt møde.
→ Forbundets strategier og andre væsentlige bilag er tilgængelige på hjemmesiden med
undtagelse af fortrolige sager (personaleforhold, aftaleforhold mm.).
→ Fodtennis Danmarks økonomiske forvaltning og regnskabsaflæggelsen skal være åben og
gennemskuelig, og præsenteres for klubberne ved det årlige repræsentantskabsmøde.
→ Bestyrelsen tilser, at der med passende mellemrum drøftes og vedtages visioner, strategier
og politikker.

Dommere/officials samt øvrige frivillige
Dommere og officials agerer, dømmer og håndterer konkurrencer, kampe og evt. forseelser inden
for den givne ramme i reglement, stævne- og turneringstillæg og retningslinjer givet af Fodtennis
Danmark og/eller arrangøren.
Dommere og officials er ofte spillere og hold fra turneringen, og der forventes neutrale
dommere/officials samt spillere, der udviser fairplay overfor hinanden.

I udførelsen af dommer- og officialopgaver forventes det, at dommer/official har et kendskab til
nationale reglementer og stævne- og turneringstillæg.
Ved alle frivillige opgaver under Fodtennis Danmark forventes det, at man fremstår præsentabel
som repræsentanter for Fodtennis Danmark.

Klubber og dertilhørende trænere
Klubber og trænere i klubberne er til for spillernes og sportens skyld, og vil gøre deres for, at
spillerne får en god oplevelse med sporten.
Alle spillere fortjener samme opmærksomhed, behandling og muligheder. Fodtennis Danmark
ønsker en kultur, hvor det anerkendes, at spillerne træner og spiller for egen skyld og i eget
ønskede omfang, og at træningen tilrettelægges ud fra, at alle skal kunne være med, uanset
niveau. Ud fra spillernes ønske opfordres klubberne til at være fair i forhold til krav til spillernes
tid, energi og entusiasme.
Fodtennis Danmark opfordrer til, at klubberne bestræber sig på at udvikle en klub/hold med
gensidig respekt imellem alle.
Vi opfordrer ligeledes til, at klubberne og trænerne anerkender dommerne ved stævner og
turneringer. De dømmer efter bedste evne, og vi ser ikke altid tingene ens. Vi lader dommerne
dømme og accepterer deres kendelser mm.

Spillere
Fodtennis Danmark anbefaler, at alle til træning og ved stævner/turneringer altid yder sit bedste
og hjælper sine kammerater, trænere og øvrige frivillige. Tilsvarende, at der hilses anerkendende
på modstandere, dommere og officials, og udvises generelt respektfuld opførsel.
Vi opfordrer spillere til at huske, at dommere dømmer efter bedste evner og anerkende, at vi ikke
altid ser tingene som dommeren. Vi beder derfor spillerne om, til enhver tid at acceptere
dommerens afgørelse inden for de givne rammer, og ikke fremvise voldsomt verbalt sprog eller
respektløs opførsel mod modstandere, dommere eller andre.
Når spillerne ikke er på banen, opfordrer vi til, at spillerne gør sit bedste for at hjælpe både
medspillere og modstandere til at blive bedre fodtennisspillere. Derudover at spillerne så vidt
muligt bidrager til, at dagen bliver afviklet bedst muligt.

Forældre og gæster
Fodtennis Danmark anbefaler forældre og andre gæster til altid at støtte sine børn og deres
medspillere. Vi beder forældre og gæster opføre sig respektfuldt over for både spillere og frivillige,
og at de til enhver tid lader trænere og dommere tage dialogen med spillere under kamp. Vi
opfordrer til, at forældre og gæster forholder sig i ro på sidelinjen og kommer med opmuntrende
kommentarer. Børn og unge lærer bedst ved eksemplets magt, hvorfor vi beder forældre og
gæster anerkende såvel sit barn som kammeraternes og modstandernes positive indsats og
resultater. Vi opfordrer samtidig til, at forældre og gæster værdsætter den indsats og tid som
trænere, dommere og frivillige giver børnene for at opnå den bedst mulige sportslige og
personlige udvikling, og at forældre og gæster så vidt muligt hjælper til, hvis der er brug for en
hjælpende hånd på dagen.

Henvendelser til Fodtennis Danmark
Har du kommentarer, idéer, ris eller ros, så er du altid velkommen til at kontakte Fodtennis
Danmark. Vi er til for medlemmerne, og glæder os over alle de inputs vi får. Skriv til
fodtennis@fodtennis.dk. Vi forventer at kunne give dig et svar indenfor 72 timer.

