
1Fairplay
&Respekt

Fairplay
&Respekt

Ishockeyens 
SÅDAN



2 Fairplay
&Respekt

Danmarks Ishockey Union (DIU) har det 
overordnede ansvar for ishockeyens fælles 
værdigrundlag i Danmark – det som er rigtigt eller 
forkert i ishockey, på eller udenfor banen.

Fair play er en vigtig del af vores sport – vi må alle 
have en klar holdning imod snyd, vold, mobning, 
racisme, groft sprog, doping, alkohol, narkotika 
samt brutalt spil.  
Ved dette udvikler vi hele mennesker og ikke kun 
idrætspræstationen. 

Til dette er ”Fair play og respekt” sammenfattet i 
”Ishockeyens sÅDAn”

Vi vil på alle niveauer drive ishockeyen således at 
ishockeysporten er med til positivt at påvirke både 
fysisk og psykisk, på og udenfor banen.

  
EN OPGAVE VI SKAL LØSE I FÆLLESSKAB
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REGLER - hVER ENKELt SPILLER:

•	 Jeg tackler aldrig en anden spiller i ryggen!

•	 Jeg tackler aldrig for at skade - kun for at vinde 
pucken!

•	 Jeg slår aldrig igen!

•	 Jeg accepterer dommerens kendelser uden 
unødvendig snak!

•	 Jeg udfører ingen hævnaktioner!

•	 Jeg elsker hårdt spil – men ikke brutalt spil!

•	 Jeg optræder med en positiv attitude – både på 
og udenfor banen!
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VI VIl VInDe Alle prIser  
– mEN IKKE FOR ENhVER PRIS!
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LEDERNE/tRÆNERNES ANSVAR

•	samler ikke kun på resultater men udvikler og 
uddanner spillere og mennesker!

•	Giver alle spillere samme chance - undgår at 
have favoritter!

•	Tænker på at man er et forbillede for børnene!

•	råber ikke af dommerne og holdet under 
kampen men giver instruktioner og konstruktiv 
kritik!

•	 Viser interesse for spillerne og er 
opmærksomme på, hvordan de har det!

•	Tager hånd om spillere, som kan have det svært!

•	lytter til spillerne for at skabe et bedre 
fællesskab og en bedre holdånd!
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FORÆLDRENES ANSVAR

•	coacher ikke børnene under en kamp.

•	støtter børnene i medgang og modgang.

•	 Viser interesse for børnenes idræt.

•	lægger grunden til børnenes livsstil.

•	har indsigt i og respekterer klubbens regler.

•	råber ikke efter dommerne men hepper på 
holdet.

•	Undgår at blande sig i eller påvirke 
holdudtagelsen.

•	Tænker på at man som forældre er et vigtigt 
forbillede for børnene.
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ALKOhOL OG NARKOtIKA

•	Under hele ungdomstiden gælder nultolerance 
overfor alkohol og narkotika

•	 Ingen trænere/ledere nyder alkohol og tobak i 
nærvær med spillere.

•	klubben/holdet har en klar holdning/politik 
overfor alkohol og narkotika

•	Al form for doping er uacceptabelt

•	 Vi stræber mod en alkoholfri ishockey
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VORES SPROG:

•	 Vi håner eller truer ikke vores modstandere!

•	 Vi anvender ikke racistiske udtryk!

•	 Vi bander ikke når vi udtrykker os!

•	når vi deltager i cups og kampe, repræsenterer 
vi hele klubben og viser det ved god opførelse og 
sober t sprogbrug!

•	kun holdkaptajnen kommunikerer med 
dommerne og altid i en ordentlig tone!
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mOBNING OG RAcISmE

•	klubben/holdet skal arbejde aktivt for at alle er 
velkomne uanset etnisk baggrund, køn m.m.

•	klubben/holdet skal arbejde aktivt for at 
modvirke mobning

•	 Ishockey er en holdsport – både på og udenfor 
isen. Alle er med i holdet!

•	hvis der sker mobning skal klubben, ledere, 
spillere og forældre fælles løse dette, så det ikke 
fortsætter!

•	lederne/trænerne skal være opmærksomme 
på om nogen bliver holdt udenfor holdet/
fællesskabet.

•	enkelte ledere er altid til stede i 
omklædningsrummet – så kan mobning 
forebygges og opdages i tide!
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VI VIl VInDe Alle prIser  
– mEN IKKE FOR ENhVER PRIS!
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tÆNK PÅ

•	kritiser ikke dommeren

•	husk at heppe på dit hold – hån ikke 
modstanderen

•	kampen og venskabet er idrættens idealer

•	Alt er ikke tilladt bare fordi dommeren ikke ser 
det

•	Man skal opføre sig ordentligt når man 
repræsenterer sin klub

•	selvfølgelig vil vi vinde – men ikke for enhver pris

•	Alle er lige vigtige på holdet

•	respekter dommere, spillere, ledere, trænere, 
hjælpere og publikum

•	spil hårdt men ikke brutalt
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EN GOD KAmmERAt

•	 Viser respekt!

•	roser, støtter og hjælper!

•	spreder positiv energi!

•	Behandler alle lige!

•	lytter til andres synspunkter!

•	kan tale med alle!
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