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Floorball Danmarks Adfærdskodeks 
 

1. Etisk grundlag 
Floorball Danmarks adfærdskodeks hviler på alment menneskelige normer og værdier, som markerer et 
tilhørsforhold til vort samfunds kultur og tradition. 
 
Floorball Danmarks ønsker i sin grundholdning at hævde idrættens ånd og integritet, hvilket indebærer en 
overholdelse af idrættens grundlæggende værdier i henseende til etik, fair play, accept af evner, ærlighed 
og redelighed. 
 
Floorball Danmarks påtager sig ansvaret for at give forbundets medlemmer mulighed for at dyrke idræt i 
rammer, der i enhver henseende respekterer basale menneskerettigheder i henseende til race, køn, alder 
og social status. 
 
Floorball Danmarks anser det for at være en forpligtelse at sætte det hele menneske i centrum for 
Floorball-sporten, således, at sporten i bredeste forstand fremhæver den enkeltes forståelse for 
fællesskabet samt fællesskabets respekt for den enkelte. 
 
Floorball Danmarks bekender sig til såvel bredde- som elitebegrebet og anerkender og befordrer ethvert 
medlems ønske om at præstere på forskellige niveauer. 

 

2. Legitimitet 
Floorball Danmarks adfærdskodeks tager udgangspunkt i det i afsnit 1 formulerede etiske grundlag. 
 
Intentionerne i, samt overholdelsen og efterlevelsen af begreberne i Etisk grundlag i relation til 
problemstillinger, konflikter og tvister vurderes, tolkes og sanktioneres af de i specialforbundet 
demokratisk valgte og udpegede kompetente organer. 
 
Ligeledes udgør nærværende dokument, samt relaterede lovsæt, nævnt i afsnit 3, en del af 
hjemmelsgrundlaget for afgørelse i sager, der adresseres og sanktioneres af relevante instanser i Floorball 
Danmark. 
 

3. Anerkendelse love og organisationer 
Floorball Danmark og dets medlemmer anerkender og vedkender sig 
1) DIF´s samlede lovsæt, specifikt ”Lovregulativ VIII”(matchfixingregulativet) 
2) DIF´s og Team Danmarks ”Etisk kodeks for dansk konkurrenceidræt” 
3) International Floorball federation (IFF) Regulation and guidelines. 
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4. Ansvar og forpligtelser 
1. Enhver forening eller klub forpligter sig til, over for medlemmerne, at promovere og håndhæve 

sportens grundbegreber vedrørende etik og moral, samt kendskabet til Floorball Danmarks 
adfærdskodeks. 
 

2. Alle medlemmer har forpligtelse til, i ord og handling, at opføre sig således, at det ikke skader 
Floorballs omdømme. 
 

3. Alle medlemmer har et etisk/moralsk ansvar i forhold til floorballsporten. Det være sig primært i 
forhold til egne handlinger, eksempelvis ved at undgå dårlig og uhøvisk optræden på og uden for 
banen. 
 

4. Senioraktive har i forhold til deres fremtræden et specielt ansvar over for børn, for hvem de står 
som forbilleder. 
 

5. Aktive, som repræsenterer landet og Floorball Danmark, har et særligt ansvar som rollemodeller, 
forbilleder og idoler for børn og unge. Her er tale om et etisk-/moralsk ansvar i ord og handling. 
 

5. Følgende adfærd er uforenelig med Floorball Danmarks 

adfærdskodeks og kan sanktioneres.  
 
Det accepteres ikke: 

1. at forbundets navn tages til indtægt i nogen som helst sammenhæng, hvor der manipuleres med 
forbundets lovsæt med henblik på personlig eller klubmæssig vinding 
 

2. at der manipuleres med udfaldet af en Floorballkamp. (matchfixing) 
 

3. at der i Floorball anvendes kunstigt præstationsfremmende midler. (doping) 
 

4. at en spiller optræder utilbørligt på banen, eksempelvis ved brug af obskøne udtryk eller tegn eller 
ved nedgørelse af modstander, eller ved gennemførelse af taktiske nederlag i strid med sportens 
intentioner. 
 

5. at forældre optræder utilbørligt, eksempelvis ved utidig indblanding i leders/ træners/dommers 
legitime kompetencer eller funktionsområder. 
 

6. at en leder eller official optræder utilbørligt, eksempelvis ved utidig pleje af særinteresser eller ved 
brug af ubehagelig kommunikationsform eller ved gennemførelse af handlinger eller opfordring 
dertil mod sportens intentioner. 
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7. at en træner optræder utilbørligt, eksempelvis ved utilladelig coaching, nedgørelse af modstander, 
holdsætning i strid med lovens intentioner eller opfordring til taktiske nederlag. 
 

8. at såvel spillere, ledere, officials, trænere som forældre hos såvel ungdoms- som senioraktive 
underlægger sig en grad af kommercialisme, der er til skade for den enkelte udøver. 
 

9. at udøvere, ledere, trænere eller officials underlægger sig og er afhængige af bettingkulturen i en 
grad, der er til skade for den enkeltes ansvar over for sporten og over for medudøvere - her i 
særdeleshed børn og unge -, og som kan afstedkomme udvikling af ludomani og anspore til 
matchfixing. 
 

10. at man udøver mobning i begrebets videste forstand 
 

11. at man overtræder de i punkt 7 beskrevne forbud mod matchfixing. 
 

6. Lovregulativet om forbud mod manipulation af idrætskonkurrencer 

(matchfixing). 
DIF har indført nogle konkrete regler om matchfixing, som trådte i kraft den 4. maj 2013, og som gælder for 
alle aktører under DIF. Lovregulativet skal sikre, at der er klarhed om idrættens regler på området og sikre, 
at der i idrætten skabes en klar holdning mod matchfixing og tilsvarende uetisk adfærd. 
 
Det er et fælles mål også derigennem at påvirke værdierne og adfærden hos de mange børn, unge og 
voksne, der deltager i idræt under DIF. 

7. Matchfixing og anden uetisk adfærd 
Lovregulativet forbyder matchfixing og andre former for uetisk adfærd. 
 
Ved matchfixing forstås handlinger, der påvirker forløbet eller resultatet af en idrætskonkurrence for at 
opnå en fordel eller gevinst for sig selv eller for andre. Det omfatter: 

1) forsætlig manipulation af resultatet af en idrætskonkurrence, eller forsætlig 
underpræstation/nederlag. 
 

2) forsætlig forkert anvendelse af regler hos dommere, officials eller andre. 
 

3) uberettiget indgriben i udstyr eller de fysiske rammer for idrætskonkurrence. 
 

4) bestikkelse og/eller trusler mod en anden person med det formål at påvirke en idrætskonkurrence. 
 
Som udgangspunkt omfatter det kun handlinger, hvorved der søges opnået en direkte eller indirekte 
økonomisk fordel eller gevinst, og det gælder ikke alene gennem spil (betting), men i forhold til enhver 
form for økonomisk fordel, f.eks. også i tilfælde af private væddemål. 
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Hvis formålet alene er at opnå en rent sportslig fordel er handlingerne som udgangspunkt ikke forbudt efter 
lovregulativet. Dette gælder dog ikke i tilfælde af bestikkelse, trusler eller anden tvang i forbindelse med 
idrætskonkurrencer, som også er forbudt, når formålet alene er at opnå en sportslig fordel. 
 
Ved anden uetisk adfærd forstås: 

1) Misbrug af intern viden, dvs. enhver oplysning om en idrætskonkurrence som en person kommer i 
besiddelse af som følge af hans/hendes relation til idrætskonkurrencen, og som ikke er almindelig 
kendt. Det er typisk oplysninger om deltagende spillere, holdopstilling o.l. t er forbudt at udnytte 
denne viden i forbindelse med spil (betting) eller videregive denne viden, så modtageren kan 
påvirke idrætskonkurrencen eller udnytte denne viden til spil (betting). 

 
2) Spil på konkurrence, hvori du selv deltager. Dette gælder, uanset om du er spiller, dommer, 

støtteperson eller på anden måde direkte eller indirekte kan påvirke resultatet af konkurrencen. 
 

3) Modtagelse af gaver, hvilket er forbudt, medmindre en sådan gave er naturligt knyttet til 
idrætskonkurrencen. Dette forbud gælder, uanset om du er spiller, dommer, støtteperson eller på 
anden måde direkte eller indirekte kan påvirke resultatet af konkurrencen. 

 
Såvel forsøg på matchfixing eller uetisk adfærd, som medvirken til dette, er forbudt og kan blive 
sanktioneret. 

 

8. Matchfixingsnævnet 
DIF har nedsat et matchfixing nævn til at behandle sager om overtrædelse af reglerne. Desuden er der 
etableret et matchfixing sekretariat, som skal undersøge og forberede sagerne. I denne proces samarbejder 
sekretariatet med alle relevante parter: Specialforbund, spilleselskaber og offentlige myndigheder. 
 
Hvis der er grundlag for en videre behandling af sagen indbringer sekretariatet sagen for matchfixing 
nævnet, som skal vurdere om reglerne i lovregulativet er overtrådt og fastsætte eventuelle sanktioner. 
 
Hvis nævnet skal behandle en sag om floorball, vil der ved spørgsmål af idrætsspecifik karakter blive 
indkaldt en repræsentant fra Floorball Danmark til nævnet under denne sagsbehandling. 

9. Sanktioner 
Sanktioner idømmes kun, såfremt matchfixing sekretariatet kan bevise overfor matchfixing nævnet, at der 
er begået en overtrædelse af reglerne. Regulativet beskriver forskellige sanktioner, så som tidsbestemt 
eller tids ubestemt udelukkelse, bøde eller anden økonomisk sanktion, fratagelse af præmier og/eller 
annullering af resultater. Der kan idømmes en kombination af flere sanktioner, og sanktionerne vil naturligt 
stå i rimeligt forhold til overtrædelsernes grovhed. Man kan også blive 
midlertidigt udelukket, mens ens sag bliver undersøgt. De idømte sanktioner kan appelleres til DIF 
idrættens højeste appelinstans. 
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10. Hvis reglerne bliver overtrådt? 
Det er et grundlæggende princip, at idrætskonkurrence på ethvert niveau skal kunne gennemføres på fair 
vilkår. Det er selve idrætskonkurrencens kerneværdi. Det er derfor af afgørende betydning, at alle er parate 
til at værne om disse værdier, - også aktivt. 
 
Det betyder, at alle skal støtte op om lovregulativets regler og medvirke til, at snyd i idrætskonkurrencer 
bliver bekæmpet. Og det indebærer også, at enhver skal være parat til at anmelde overtrædelser, som 
han/hun får kendskab til og efter behov villigt medvirke i undersøgelse af sager. 
 
Den eller de personer, som kommer under undersøgelse i en sag, vil straks blive informeret herom, og hvis 
undersøgelsen fører til, at sagen bringes videre til behandling i matchfixing nævnet, får personen/ 
personerne ret til at udtale sig om sagen. Den eller de personer, som bliver undersøgt, kan under sagens 
forberedelse vælge at lade sig repræsentere eller bistå af en anden person efter eget valg. 

11. Hvem er omfattet af reglerne? 
Reglerne om matchfixing og tilsvarende uetisk adfærd gælder for alle spillere, dommere, trænere, ledere, 
medicinske medarbejdere, klubber og andre organisationer under DIF, og gælder også for internationale 
konkurrencer. 
 
Lovregulativet gælder desuden for personer, som ikke er medlemmer af foreninger under DIF, hvis de 
deltager i idrætskonkurrencer under DIF. Det gælder derfor i realiteten alle, som har mulighed for reelt at 
påvirke resultatet af en idrætskonkurrence. (Lovregulativets § 3). 

12. Hvis jeg vil vide mere. 
Med hensyn til de gældende regler se link til DIF lovregulativ om forbud mod manipulation af 
idrætskonkurrencer (matchfixing) og tilsvarende uetisk adfærd: 
http://www.dif.dk/da/ol_elite/doping-s-og-s-matchfixing#content-top 
 
Hvis du kommer i besiddelse af viden om overtrædelse af reglerne, eller du får 
mistanke om, at reglerne bliver overtrådt, skal du henvende dig til Flooorball Danmark på 
info@floorball.dk, alternativt til DIF gennem telefon 70 70 70 94 eller mail@stopmatchfixing.dk 
 
Alle henvendelser til ovennævnte adresser vil blive behandlet seriøst og med 
mulighed for anonymitet. 

 


