RETNINGSLINIER FOR SPILLERE
Som spiller i EIK har jeg læst, eller talt med mine forældre om det, og forstået følgende
retningslinier og krav, som stilles til mig, for at jeg kan leve op til EIK’s trivselsprogram
•

Jeg vil gøre mit bedste for at være en god kammerat på alle tidspunkter. Jeg vil ikke
deltage i, tillade, forsvare eller opfordre til handlinger, hverken på eller udenfor
banen, som er i strid med opfattelsen af godt sportsmanship og EIK’s opfattelse af
”god omgangstone” mellem alle. Jeg vil være en god kammerat og ikke deltage i
mobning eller drillerier, der kan være med til at gøre andre kede af det.

•

Jeg vil opmuntre mine kammerater til at gøre deres bedste, have det sjovt og
demonstrere god sportsmanship. Jeg vil lære, hvordan man taber og vinder med ære.
Jeg vil selv foregå som et godt eksempel.

•

Jeg vil lære, forstå og respektere spillets regler. Jeg vil huske på, at jeg er en del af et
hold, og at arbejde for det bedste for holdet. Jeg vil spille fair på isen, og jeg vil undgå
at lave grove taklinger, svinestreger eller anden dårlig opførsel overfor dommere og
modspillere. Jeg vil gøre alt for at undgå match-straf eller bortvisning fra isen, der
skyldes dårlig opførsel eller ureglementeret spil.

•

Jeg vil respektere beføjelser og beslutninger fra dommere, trænere, holdledere og
bestyrelsen. Jeg vil hjælpe med til at støtte og ikke underminere deres indsats. Jeg vil
hjælpe til så godt jeg kan, når der er brug for det. Jeg vil være med til at yde, og ikke
kun nyde, hvor alle andre skal gøre arbejdet for mig.

•

Jeg er indforstået med de generelle retningslinier, ansvar og autoriteter, som er fastsat
af bestyrelsen i forbindelse med det sportslige og sociale oplæg for EIK. Jeg er
indforstået med de sanktionsmuligheder, som kan sættes i værk, hvis jeg ikke
overholder disse.
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