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Dansk Orienterings-Forbund 

Eliteudvalget  

 

Etisk kodeks for Dansk Orienterings-Forbund 
1. Udkast af 12. juni 2008 
 

Indledning 
Formålet med Etisk kodeks for Dansk Orienterings-Forbund (DOF) er at 

præcisere de overvejende uskrevne retningslinjer for at sikre sundhed, en fair 
konkurrence og en tryg og respektfuld omgang med hinanden og ansvarlig 

omgang med de værdier, vi bliver betroet. 
 

Etisk kodeks skal endvidere bidrage til at værne om orienteringsidrættens 
omdømme.  

 
Etisk kodeks er typisk udformet gensidigt, således at vi i de forskellige roller, vi 

omgås i hver især har rettigheder og forpligtelser, som vi altid har en generel 
forpligtelse til at forvalte med betydelig rummelighed og respekt for hinanden. 

 

Etisk kodeks er ikke udtømmende, hvorfor det ikke kan tolkes, at al adfærd, 
der ikke er nævnt heri nødvendigvis er hensigtsmæssig. Den enkeltes 

dømmekraft spiller til stadighed en afgørende rolle. 
 

Tillidsvalgte i DOF og klubberne, samt medlemmerne af DOF’s elitegrupper har 
en særlig forpligtelse som rollemodeller for øvrige udøvere og forventes at 

agere derefter i deres efterlevelse af nærværende etiske kodeks. 
 

Forhåndskendskab til terræn, kort og baner 
Orienteringsidrættens grundidé er at finde selvvalgt vej i ukendt terræn. Det er 
fundamentalt, at udøvere ikke uretmæssigt skaffer sig forhåndsviden om 

terræn og baner og at arrangører forvalter information herom så ingen ved 
arrangørens bevidste eller ubevidste ageren opnår en uretmæssig fordel frem 

for konkurrenter. 
 

Retningslinjerne herfor findes i DOF’s love og reglement. 
 

Naturværn 
Orienteringsidræt udøves i naturen, hvorfor arrangører og udøvere har en 
særlig forpligtelse til at undgå skadevirkning på skovens flora og fauna, 

ligesom det er en selvfølge aldrig at efterlade affald i skoven.  
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Arrangører skal i samarbejde med skovens folk forebygge løb i følsomme 
områder, vildtlommer på en sådan måde, at disse områder heller ikke 

uforvarende betrædes af ”bommende” udøvere. Udøvere under konkurrence 
skal overholde arrangørernes retningslinier og udvise hensyn over for skovens 

dyr og øvrige skovgæster. 
 

Udøvere kommer under træning ofte steder, andre sjældent ser og har derfor 
en særlig opgave med at bringe affald efterladt af andre i terrænet til skovens 

skraldespande eller at meddele skovens folk om større mængder efterladt 

affald. 
 

Retningslinierne for naturværn findes i DOF’s love og reglement, samt 
informationshæftet Værd at vide… som deltager i stævner og konkurrencer – 

Orientering til fods. 
 

Omgang med hinanden 
Vi ønsker en omgangsform, hvor alle trygt og med glæde kan udøve 
orienteringsidrætten og hvor forældre trygt lader deres børn deltage i 

idrætten. 
 

Retningslinjerne for vores omgang med hinanden er udmøntet i DOF’s 
samværspolitik. 

 
Diskrimination 

Vi ønsker at alle skal have lige mulighed for at udøve idrætten uanset køn, 
race, etnisk og religiøst tilhørsforhold. Vi tager derfor afstand fra enhver 

handling eller udtalelse, der kan tjene til at begrænse andre udøveres glæde 
ved at udøve idrætten. 

 
Børn og Unge – særligt når de er under 15 år 

Vi ønsker at understøtte udøvernes egen glæde ved idrætten og være 

opmærksomme på at idrætten ikke primært udøves for at tilfredsstille 
ambitioner hos forældre, trænere eller andre i omgangskredsen. 

 

Dialogen med hinanden 
Vi ønsker en respektfuld dialog, hvor alle kan komme til orde og uenigheder 
håndteres i direkte samspil mellem de involverede parter. 

 

Arrangør forpligtelse ved stævner 
Arrangører er forpligtet til at efterleve reglement og retningslinjer for den type 

arrangement, de har påtaget sig at arrangere og gøre sig umage for – inden 
for de tilgængelige ressourcer – at etablere et stævne, der er i 

overensstemmelse med intentionerne for den aktuelle stævnetype. Ved brug af 
stjerne-systemet kommunikerer arrangørerne det ambitionsniveau for 

stævnet, som de ønsker deltagerne skal vurdere dem på. 
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Udøver forpligtelse ved stævner 

Udøvere er altid berettiget til at påpege forhold, som de finder i modstrid med 
at have en fair konkurrence. Det kan eksempelvis være oplevede 

arrangementsfejl eller andre udøveres omgang med reglerne. Uden konstruktiv 
dialog lærer vi ikke, hvordan vi løbende kan forbedre os.  

 
Kritik bør gives specifikt, til rette vedkommende og så vidt muligt når man har 

sikret sig relevant kendskab til arrangørens betingelser for at arrangere 

stævnet. Eksempelvis kan en oplevet uhensigtsmæssig banekorridor skyldes 
vildtlommer, som udøveren ikke er bekendt med. 

 
Eliteudøvere må være bevidst om deres rolle som forbillede for yngre udøvere 

og afstemme situationen for eventuel kritik derefter. 
 

Vi anerkender, at såvel udøvere som arrangører af store stævner er ambitiøse 
og engagerede, hvorfor uenigheder ikke altid kan undgås. Eventuelle konflikter 

bør i givet fald håndteres som skitseret i næste afsnit. 
 

Generel konflikthåndtering 
Vi ønsker, at uenigheder skal håndteres i direkte og respektfuld dialog i form af 

telefonsamtale eller møder hurtigst muligt efter at uenigheden identificeres. Vi 
tager afstand fra anvendelse af e-mail til kommunikation af kritik. Det er 

afgørende at bevare respekten for hinandens synspunkter og holde 

uenighedens indhold adskilt fra vurderinger af modpartens person. 
 

Samløb, snyd 
Inden for orienteringsidrætten er det muligt at opnå uretmæssig fordel ved at 

drage fordel af samarbejde med eller ”hængning” på andre udøvere. 
 

Det er arrangørens forpligtelse inden for reglementets retningslinjer via 

tilrettelæggelse af baner, startintervaller at forebygge muligheden for snyd, 
mens det er udøvernes forpligtelse  

 
Retningslinierne for samløb og snyd findes i DOF’s love og reglement, samt 

informationshæftet Værd at vide… som deltager i stævner og konkurrencer – 
Orientering til fods. 

 

Doping, ernæring 
Vi tager skarpt afstand fra doping og præstationsfremmende stoffer, hvilket er 

udmøntet i DOF’s ernæringspolitik og dopingretningslinjer. 
 

Sygdom, skader 
Vi ønsker at understøtte idrættens motto om ”en sund sjæl i et sundt legeme”. 

Derfor tager vi afstand fra udøvelse af træning eller konkurrence med sygdom 
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i kroppen eller med skader, der med stor sandsynlighed forværres ved 
aktiviteten. Gennem uddannelse skal trænere og udøvere lære at kende 

symptomerne og at agere korrekt på basis heraf. 
 

Tilværelsen efter eliteidrætskarrieren 
DOF er opmærksom på, at dedikeret satsning på eliteidræt kan medføre et 
savn, når karrieren afsluttes. DOF vedkender sig ansvaret for, at udøverne 

sikres de bedste muligheder for overgang til tilværelsen efter elitekarrieren, 
hvilket dels afspejles i uddannelsen af trænerne og dels i DOF’s 

uddannelsespolitik.  
 

Forankring 
Udarbejdelsen af Etisk kodeks er initieret af eliteudvalget i 2008 som en del af 
Team Danmark samarbejdet og nærværende etiske kodeks er DOF’s 

præcisering af Team Danmarks etiske kodeks, se link: 
(http://www.teamdanmark.dk -> Elite sportsfolk -> Etisk kodeks), som DOF 

tilslutter sig i sin helhed. Udkastet er indledningsvis forelagt Team Danmark, 
dernæst forelægges det HB og klubberne med henblik på endelig vedtagelse 

på DOF’s repræsentantskabsmøde 2009 

http://www.teamdanmark.dk/

