Etik & Moralpolicy
Som spelare i PTBK:
1) Utövar Jag min idrott för att utveckla mig själv och mina medspelare. Jag gör alltid mitt bästa på
mina träningar och tävlingar.
2) Representerar jag PTBK på ett bra sätt när jag tävlar.
3) Jag har en positiv attityd och Jag respekterar alla människor runt omkring mig (förälder, tränare,
andra spelare, funktionärer, personal osv) oberoende av deras kön, ålder, ursprung, religion samt
fysiska & sociala förutsättningar.
4) Motverkar jag all form av mobbning, fysiskt våld, fusk, dålig attityd, ovårdat språk eller annat
dåligt beteende.
5) Är Jag varsam mot PTBK ´s lokaler och utrustning (banor, omklädningsrum, café, bollar, redskap
osv.)
6) Respekterar Jag eventuella påföljder som Jag kan komma att tilldelas om Jag inte respekterar
PTBK´s Etik & Moral regler. För att läsa mer om de olika påföljderna som kan delas ut hänvisar vi
till PTBK´ s Uppförandekod.
Som förälder till spelare i PTBK:
1) Hjälper jag mitt barn att respektera Etik & Moralregler som finns ovan under rubriken ”Som
spelare i PTBK”.
2) Lär jag mitt barn att respektera alla människor runt omkring mitt barn (tränare, andra spelare,
funktionärer, personal osv) oberoende av deras kön, ålder, ursprung, religion samt fysiska &
sociala förutsättningar.
3) Visar Jag mitt barn att jag motverkar all form av mobbning, fysiskt våld, fusk, dålig attityd, ovårdat
språk eller annat dåligt beteende.
4) Representerar jag PTBK på ett bra sätt när mitt barn tävlar.
5) Betalar Jag mitt barns terminsavgifter, medlemsavgifter eller övriga avgifter i tid.
6) Visar Jag mitt barn att jag respekterar beslut från styrelse och personal. Jag ifrågasätter aldrig
dessa beslut i närvaro av mitt barn.
7) Säkerställer jag att jag tar kontakt med rätt person (styrelse, klubbchef, tränare osv) när det är
något Jag önskar diskutera. Jag ser också till att tala med denna person med ett respektfullt
beteende.
8) Stör Jag inte under ett träningspass. Om Jag behöver tala med en tränare personligen försöker Jag
göra det mellan två träningspass.

9) Visar Jag mitt barn att Jag respekterar samt står bakom eventuella påföljder mitt barn tilldelas om
han/hon inte respekterar PTBK ´s Etik & Moral regler. För att läsa mer om de olika påföljderna
som kan delas ut hänvisar vi till PTBK´ s Uppförandekoder.
Som tränare i PTBK:
1.) Bedriver Jag träning med god kvalitet, fortsätta utveckla mig själv som tränare samt försöker
upprätthålla en god fysisk status och spelstyrka.
2.) Respekterar Jag alla människor runt omkring mig (föräldrar, andra tränare, spelare, funktionärer,
personal osv) oberoende av deras kön, ålder, ursprung, religion samt fysiska & sociala
förutsättningar.
3.) Motverkar jag all form av mobbning, fysiskt våld, fusk, dålig attityd, ovårdat språk eller annat
dåligt beteende.
4.) Har Jag en positiv attityd mot alla människor runt omkring mig (kollegor, medlemmar, tränare
osv.).
5.) Behandlar Jag mina kollegor likvärdigt samt respekterar deras rättigheter och ansvar.
6.) Är Jag varsam mot PTBK ´s lokaler och utrustning (banor, omklädningsrum, café, bollar, redskap
osv.)
7.) Måste Jag ta en spelare av banan om denne t.ex. bryter mot de träningsregler som gäller, inte
respekterar Mig eller sina träningskompisar samt om spelaren uppför sig på ett sätt som Jag
bedömer påverkar gruppen eller träningen på ett negativt sätt. Om Jag tar en spelare av banan
måste Jag förklara för spelaren på ett tydligt sätt varför han/hon får stå över den resterande delen
av träningen. Jag meddelar i dessa fall alltid ansvarig tränare så snart som möjligt och det är
därefter upp till denne att vidta de åtgärder som eventuellt behövs. För att läsa mer om de olika
påföljder som kan delas ut hänvisar vi till PTBK´ s Uppförandekod.
8.) Talar Jag inte med föräldrar under mina träningspass. Behöver jag tala med en förälder
personligen ser Jag till att göra det mellan två träningspass. Jag håller då samtalet så kort som
möjligt för att kunna ge nästa träningsgrupp full uppmärksamhet.
9.) Respekterar Jag övriga regler eller förordningar som finns i klubben.

