
ANBEFALINGER TIL FORENINGENS BESTYRELSE 
OMKRING IMPLEMENTERING AF ETISK KODEKS

Vi anbefaler at man som bestyrelse tilslutter sig dette etiske kodeks for esport og arbejder aktivt med at få det 
til at leve i klubben/foreningen. Når man siger ja til det etiske kodeks, så siger man også ja til at:

Kodekset bliver en del af foreningshverdagen: Det er vigtigt at drøfte kodekset jævnligt og 
at informere nye medlemmer om indholdet. Det anbefales derfor at indarbejde en rutine for 
hvordan man præsenterer nye medlemmer og deres forældre, hvis disse er under 18 år, for 
kodekset. Det kan f.eks. være en årlig introduktionsaften til kodekset, et forældremøde, på 
skrift når man bliver medlem, på hjemmesiden etc. Når man tilslutter sig kodekset første gang, 
laver man en proces hvor hele esportsforeningen /-afdelingen bliver involveret.

Synliggøre kodekset på hjemmeside og andre steder i foreningen. Synliggør lokalt at I 
arbejder med kodekset som fundament. Skriv det på hjemmesiden og print plakaten ud i A3, 
eller større, og hæng den op mv. det forpligter jeres arbejde og er med til at starte en dialog 
med forældre og gamere. At man som forældre kan se kodekset på hjemmesiden, kan også 
give en tryghed i forhold til at sende sine børn og unge til esport.

At etablere et forældresamarbejde: Forældrene er vigtige samarbejdspartnere og arbejde 
sammen med foreningen om at støtte de unge til en sund gameradfærd. De skal derfor vide, 
hvilken rolle de selv spiller i indsatsen og have adgang til relevant viden og mulighed for hjælp 
og rådgivning. 

Involvere trænere og andre frivillige: Trænerene er bestyrelsens forlængede arm og i praksis 
dem, der står for at udleve kodekset i træningen. Der er derfor vigtigt at I som bestyrelse 
får talt med trænerene om kodekset og hvad det konkret betyder for jeres forening. Det 
kan f.eks. være hvordan I bedst sikrer et sundt esportsmiljø, får givet de rette informationer, 
får taget temperaturen på sundheden og den generelle gamblingkultur, er i løbende dialog 
med spillerne og hvordan man reagerer, hvis det formodes, at en spiller har udviklet en 
problematisk adfærd.

Fremhæve den gode adfærd: Dette kan f.eks. gøres ved at udpege en eller flere 
spillerambassadører. En spillerambassadør kan bidrage til at sikre et sundt esportsmiljø og 
hjælpe til at tage temperaturen på den generelle spillekultur på holdet samt spotte evt. 
uhensigtsmæssig adfærd hos de enkelte spillere. En spillerambassadør kan f.eks. være en 
seniorspiller, kulturbærer, repræsentant fra spillerråd eller lignende som har en særlig rolle.


