Code of Conduct for BMS Herlev
I BMS Herlev behandler vi hinanden med respekt
•

I BMS Herlev behandler vi hinanden og modstanderne med passende respektfuldhed og
anerkender vores forskellige baggrunde og udgangspunkter.

•

Vi stiller de nødvendige krav til alle i klubben, for at vi sammen kan opfylde vores målsætninger,
og vi viser omsorg for dem, som har brug for det.

•

Vi kommunikerer positivt og opbakkende med hinanden og om hinanden.

•

Det gælder også på sociale medier, hvor vi ikke driller eller mobber nogen eller i det hele taget
gør noget, som kan virke sårende. Er vi i tvivl om, noget vi lægger op på sociale medier kan
opfattes negativt eller nedsættende, undlader vi at poste det. Har vi gjort eller sagt noget
upassende, siger vi undskyld.

•

Vi har tillid til, at trænerne er de rette til at lede deres respektive hold, både spillemæssigt og
socialt.

•

Ungdomshold kan i dialog mellem trænerne og forældrene opstille supplerende regler for god
opførsel, forudsat det stadig er inden for klubbens værdier, hvis det skønnes nødvendigt for at
fremme en ønsket adfærd. Dermed kan der tages særligt højde for behovene for den
pågældende aldersgruppe.

•

Eventuelle konflikter søges først håndteret med intern dialog på holdet, inden klubbens
sportslige ledelse og bestyrelse involveres.

•

Vi stoler på, at dommere og officials gør deres bedste i vores kampe, og vi accepterer, at der kan
ske menneskelige fejl, som ikke går vores vej. Hvis der opstår kendelser, som vi er uenige i,
overlader vi det til trænerne at tage dialogen med dommerne.

•

Vi uddanner os løbende både som trænere, dommere, officials og ledere, så vi også i fremtiden
kan bidrage til basketball-spillets udvikling og afvikling af kampene.

Drøftet og vedtaget på bestyrelsesmøde 6. november 2017
Formidles på BMSHerlevs hjemmeside, til trænere på trænermøde, spillere og forældre.

