
 

Trænere og undervisere                         
Etiske Regler 
(Gældende pr. 01.06.2017) 
 
 
1. FORMÅL 
 
 1.1 At opretholde de højeste standarder for opførsel blandt trænere og 

undervisere samt dem, som udøver en lignende rolle i et 
undervisnings-/læringsmiljø, hvor der er et magtforhold mellem 
træner og spiller. 

 
 1.2 At sikre et positivt undervisnings-/læringsmiljø for spillere /elever. 
 
 1.3 At sikre og opretholde fair og ordentlig administration og afholdelse 

af BWF-godkendte turneringer, hvor en træner, holdleder eller 
spiller sidder i spilleområdet og udøver en trænerrolle ved en BWF-
godkendt turnering. 

   
 1.4 At bevare BWF´s gode rygte og badmintonsportens integritet. 
   
 
2. GYLDIGHED 
 
 2.1 Alle trænere, undervisere og lignende, som påtager sig 

træneransvar. Træneren kan være BWF-autoriseret eller indehave 
et trænerakkreditiv fra BWF eller ingen af delene. 

 
 2.2 Alle trænere, holdledere, holdofficials og spillere, som påtager sig 

en trænerrolle bag banen i spilleområdet ved BWF-godkendte 
turneringer. 

 
 2.3 Alle trænere, holdledere og holdofficials, som deltager i en BWF-

godkendt turnering, skal acceptere nærværende Etiske regler, 
”General Competition Regulations” og Spilleregler for badminton, 
og derfor være bundet af dem. 

  
 
  



 

                                         

3. GENERELLE FORORDNINGER – ETISKE REGLER 
 
 3.1 Trænere, undervisere, holdledere og holdofficials dækket af 

nærværende regler, skal efterleve de generelle forordninger i 
”BWF Code of Ethics” så vel som kerneværdier, principper og 
opførsel defineret i ”BWF Code of Ethics”. 

 
 
4. SPECIFIKKE FORORDNINGER FOR OPFØRSEL 
 
 Holdleders rolle 
 
 Holdledere, trænere eller holdofficials, som påtager sig rollen som 

holdleder ved en BWF-godkendt turnering, skal følge de specifikke 
forordninger, således som de er beskrevet i nærværende Etiske regler: 

 
 4.1 Støt fuldt op om informationsstrømmen mellem referee og spillere 

vedr. tekniske emner. 
 
 4.2 Støt fuldt op om informationsstrømmen mellem 

turneringsarrangørerne og holdet/spillere vedr. logistik (transport, 
indkvartering, træningstider osv.). 

 
 4.3 Mød op til det planlagte holdledermøde på vegne af 

holdet/spillerne eller til en hvilken som helst anden briefing eller 
andet møde, som referee indkalder til. 

   
 4.4 Rapportér enhver spillers afbud så tidligt som muligt, idet 

standardproceduren følges. 
 
 Trænerrolle ved BWF-godkendte turneringer 
 
 Trænere, holdofficials, holdlederen eller en spiller, som påtager sig rollen 

som træner i spilleområdet ved en BWF-godkendt turnering, skal følge de 
specifikke forordninger, således som de er beskrevet i nærværende Etiske 
regler. 

 
 De, som påtager sig denne rolle, skal: 
 
 4.5 klæde sig passende i holduniformen (sportstøj) og / eller t-shirt / 

poloshirt/ bluse eller lange bukser / nederdel. Upassende påklædning 
omfatter (blandt andet) jeans, flip flops / sandaler og strand- / 
bermudashorts. 

  Referee afgør, om en træner er passende påklædt; 
 



 

                                         

 4.6 blive siddende i de udpegede stole placeret for hver ende af banen 
bagved deres spiller / spillere bortset fra godkendte ophold. Hvis 
træneren imidlertid ønsker at flytte til en anden bane, må han/hun 
gøre det, når bolden ikke er i spil; 

 
 4.7 ikke coache, når bolden er i spil, eller på nogen måde distrahere 

modstanderen eller forstyrre spillet; 
 
 4.8 ikke forsinke spillet ved nogen som helst form for coaching; 
 
 4.9 i de foreskrevne ophold under en kamp vende tilbage til deres 

udpegede stole, så snart dommeren meddeler, at der er 20 sekunder 
tilbage; 

 
 4.10 ikke på nogen måde verbalt overfuse eller skræmme ved at råbe, 

gestikulere eller på anden måde distrahere nogen tilskuer, 
turneringsofficial, teknisk official, modstanderens træner eller holdleder 
eller modstander; 

 
 4.11 ikke på nogen måde forsøge at kommunikere med 

modstanderspillere, -trænere eller -holdledere eller benytte nogen 
form for elektronisk udstyr til noget som helst formål inklusive f. eks. 
mobiltelefoner, bærbare computere eller tilsvarende apparater; 

 
4.12 ikke på uønsket grov eller skræmmende måde fysisk berøre eller forsøge at 

berøre tilskuere, turneringsofficials, tekniske officials, modstandere, 
modstanderes trænere eller holdledere; og   

 
 4.13 ikke hverken før, under eller efter en turnering bringe sporten i 

miskredit gennem kommentarer i medierne angående 
turneringsofficials, tekniske officials, modstandertrænere eller –
holdledere og/eller spillere, hvis disse kommentarer er personlige, 
antyder partiskhed eller stiller spørgsmålstegn ved ovenståendes 
integritet. 

 
 Trænere / undervisere 
 
 Trænere eller undervisere, som påtager sig en rolle som instruktør, tutor, 

træner eller underviser, og som underviser spillere og elever i 
badmintontekniske, -fysiske eller -taktiske færdigheder og kunnen eller i 
andet indhold, skal: 

 
 4.14 Fungere som en god rollemodel og fremme de positive sider af 

sport og af badminton. Oprethold altid en høj standard af personlig 
opførsel og professionalisme. 



 

                                         

 
 4.15 Anerkende ansvaret over for sporten, over for spillere, som trænes, 

over for andre trænere, forældre, BWF og officials i sporten.   
 
 4.16 Forstå og underkaste sig tavshedsreglerne. Det skal sikres, at 

fortrolig og personlig information om studerende / elever, kolleger, 
BWF og andre, som der arbejdes sammen med, kun benyttes på 
passende måder.   

 
 4.17 Behandle alle studerende /elever ens og med respekt, 

retfærdighed, ærlighed og konsistens, uanset deres baggrund, tro 
og evner.   

 
 4.18 Tage rimelige tiltag for at beskytte studerende / elever og sikre 

deres velfærd og helbred. Forstå den rolle, der bliver udøvet, og 
påtag dig pasningsansvar ved undervisning / træning af personer 
under 18 år.   

 
 4.19 Benytte passende træningsmetoder, som på lang sigt vil gavne 

studerende / elever, og undgå træningsmetoder, som kan skade. 
Vær sikker på, at opgaver og aktiviteter er passende for 
studerendes / elevers alder, erfaring, evne samt fysiske og 
psykiske tilstand.   

 
 4.20 Være retfærdig i bedømmelsen af studerende / elever og være 

sikker på, at disse bedømmelser passer til formålene med 
læringen. Giv feedback på en hensynsfuld måde og med ærlighed.   

 
 4.21 Altid udvise og bevare et professionelt arbejdsforhold med sine 

studerende / elever. Vær klar over den magt, som du som 
instruktør / tutor / træner / kursusholder har og det ansvar, der 
følger med dette. Bevar fuldstændigt en klar grænse mellem 
venskab og intimitet med studerende / elever, og indlad dig ikke i 
upassende forhold med studerende / elever.   

 
 4.22 Undgå enhver situation med sine studerende / elever, som vil 

kunne blive opfattet som kompromitterende.   
 
 4.23 Afstå fra at komme med negative, nedsættende eller personlige 

kommentarer og kommentarer, som kan antyde partiskhed eller 
stille spørgsmål ved professionalisme eller integritet gennem 
medier og opslag på sociale medier, hvis disse kommentarer 
vedrører træning, kurser eller ens studerende / elever.   

 

   



 

                                         

 4.24 Spil, væddemål og uregelmæssige kampresultater 
 

Følg alle forordningerne i ”Code of Conduct in Relation to Betting, 
Wagering and Irregular Match Results” [General Competition 
Regulations Appendix 5].   

 
 
 4.25 Anti-doping 
 

Foretag ingen handlinger, som fremmer, letter, associeres med 
eller på anden måde støtter adfærd eller handlinger, som 
overtræder ”BWF Anti-Doping Regulations” (Appendix 3).   

 
 
 4.26 Anden opførsel i modstrid med sportens integritet 
 
  4.26.1 Trænere, undervisere, holdledere og holdofficials har en 

forpligtelse til ikke at udvise adfærd i modstrid med 
badmintonsportens integritet. 

 
 4.26.2 Hvis en træner, underviser, holdleder og holdofficial er dømt, i 

et hvilket som helst land, for alvorlig overtrædelse af 
kriminalretten, hvor straffen indebærer mulig fængsling, kan 
denne træner, underviser, holdleder eller holdofficial i kraft af sin 
dom kunne anses for at have opført sig i modstrid med 
badmintonsportens integritet. 

 
 4.26.3 Endvidere, hvis en træner, underviser, holdleder og holdofficial 

på noget som helst tidspunkt har opført sig på en måde, der 
alvorligt er skadende for sportens ry, kan denne træner, 
underviser, holdleder og holdofficial i kraft af sådan adfærd 
blive anset for at have opført sig i modstrid med 
badmintonsportens integritet. 

 
 
5. RETSLIGE PROCESSER 
 
5.1 Enhver overtrædelse begået under en BWF-godkendt turnering kan 

straffes af turneringens referee, som kan fjerne træneren, holdlederen 
eller holdofficialen fra spilleområdet. Referee kan også i tilfælde af 
gentagne overtrædelser under en turnering eller i tilfælde af alvorlige 
overtrædelser (f.eks. - men ikke begrænset til – pkt. 4.12) få træneren, 
holdlederen eller holdofficialen fjernet fra arenaen i resten af turneringen 
eller dele deraf. Referees afgørelse er endelig og kan ikke appelleres. 

 



 

                                         

5.2 Gentagne eller grove overtrædelser i henhold til 4.26 kan også blive 
rapporteret til BWF vha. referees rapport, og yderligere straffe kan 
idømmes iht. pkt. 5.5-7. 

 
5.3 Andre påståede overtrædelser af de Etiske regler skal efterforskes efter 

de principper og procedurer, som er beskrevet i ”BWF Judicial 
Procedures”. 

 
5.4 Trænere og andre, som omfattes af nærværende Etiske regler, skal 

rapportere brud på disse regler og på ”BWF Code of Ethics” og skal 
samarbejde og assistere fuldt ud ifm. efterforskningerne. 

 
5.5 Hvis en træner, underviser, holdleder eller holdofficial har begået en 

hvilken som helst overtrædelse af nærværende Etiske regler, skal 
vedkommende anses at have brudt disse regler. Brud på de Etiske regler 
danner grundlag for disciplinære tiltag og passende straffe. 

 
5.6 Nogle brud på nærværende Etiske regler har en proces, hvorved et 

administrationsgebyr anvendes som straf (se Appendix 11 Table of 
Offences and Penalties). 

 
5.7 Andre påståede brud på nærværende Etiske regler kræver en disciplinær 

høringsproces som bestemt af ”BWF Judicial Procedures”. 
 

 


