
Klubbens forventninger til for træneradfærd 
 
Formål 
Trænere er klubbens ambassadører. De bliver målt og vejet af medlemmerne og forældrene. 
Klubben har derfor formuleret fælles mål for træneradfærd.  
Formålet er også at synliggøre over for nye medlemmer og forældre, hvilken adfærd og 
værdigrundlag de kan forvente at møde i klubben. 
 
Træneradfærd 
 
Personlig adfærd 

• Møder i passende tid før træningsstart og "modtager" fægterne. 

• Lugter ikke af eller er påvirket af spiritus, ej heller indtager dette under træningen. 

• Ryger ikke på salen under træning. 

• Behandler rekvisitterne, området og salen med respekt. 

• Har en god og høflig omgangstone med de øvrige trænere og fægtere på salen. 

• Optræder som en god og loyal ambassadør for klubben og fægtesporten i alle 
sammenhænge. 

• Udtaler sig ikke negativt overfor eleverne eller i elevers påhør om f.eks. klubben, 
bestyrelsen, andre træneren eller fægtere eller andre våbenarter. 

• Er hjælpsom overfor andre trænere, bakker op om deres arbejde og er en god kollega.. 

• Positivt væsen, humoristisk, ansvarlig, seriøs, åben og ærlig.  

• Overholder klubbens selv ordensreglement, sikkerhedsreglement og andre regler. 

• Bruger ikke klubbens udstyr til egen træning og stævner, men kun til undervisning af andre. 

 

Undervisning: 

• Arbejder loyalt efter klubbens mål og retningslinier for undervisning. 

• Gennemfører en undervisning, hvor intentionen og målet er, at den er udbytterig, lærerig, 
spændende og underholdende for ALLE deltagerne. 

• Arbejder loyalt efter klubbens mål. 

• Velforberedt til træning, stævne m. v. 

• Tilpasser og/eller differentierer sin undervisning i forhold til hele holdet af fægtere. 

• Tilpasser sin undervisning til den enkelte fægter. 

• Stiller krav og forventninger i forhold til fægterens psykiske og fysiske udvikling og 
fægteevner. 

• Straffer ikke med fysisk afstraffelse1, men irettesætter og vejleder gerne. 

• Mobber ikke og slår ned på mobning. 

• Sikrer en god omgangstone på holdet og medvirker til at gruppen fungerer socialt. 

• Er opmærksom på, at mange børn ikke forstår ironi og sarkasme. 

• At børnetræningen skal være afpasset til børnenes forudsætninger og behov. 

• At træningen skal være præget af forståelse for børns behov for tryghed. 

• At børn ikke har noget imod en "stram styring" men med "åndehuller". 

                                                 
1 Fysisk afstraffelse i form af armstrækkere eller lignende kan til nød accepteres til ungdoms - og voksen træning, 
såfremt det er aftalt med deltagerne i træningen og hvis der er mulighed for, at den enkelte kan sige fra overfor en 
accept af sådanne "spilleregler". 



• At børn har behov for at tale med dig om løst og fast. 

• At børn har et stort behov for at blive vejledt og modtage kommentarer fra deres 
træner/leder. 

• At børn har behov for at få styrket deres selvværd, husk at rose dem.   

• At undervisningen udover det sportslige også handler om børns opdragelse til deltagelse i 
foreningslivet og samfundet og deres personlige udvikling. 

• Træneren rapporterer straks til både formanden og cheftræneren, hvis træneren observerer 
eller får mistanke om indtagelse af euforiserende stoffer, doping, alkoholmisbrug, pædofili, 
fysiske og / seksuelle overgreb samt anden kriminel adfærd (f.eks. tyveri og hærværk) under 
såvel træning og stævner og såvel i forhold til elever, trænere og andre medlemmer. 
Formanden og cheftræneren står herefter for anmeldelse, rapportering, disciplinære 
sanktioner m.m.  

 

Sportslig adfærd 

• Møder op til træning, kampe og møder i klubben. 

• Opdrager fægterne til ikke at råbe eller kommentere dommerens eller trænerens 
beslutninger. 

• Veluddannet / villig til uddannelse.  

• Fremstår som et forbillede for fægterne. 

• Aktiv deltager i klublivet.  

• Tilser at sikkerheden er i orden og fægter selv sikkert til træning og stævner. 

• Lærer børnene om god sportslig optræden og fægtereglementet og efterlever selv normerne. 
 

Praktiske forhold 

• Sikrer oprydning. 

• Sikrer at fægterne kommer godt af sted fra klubben efter træning/stævne. 

• Giver information til cheftræneren om, når man er forhindret i at komme til træning eller 
stævner. 

• Finder en vikar og er opmærksom, at det ikke er hensigtsmæssigt hverken for holdet, 
klubben eller dig selv, hvis du adskillige gange over en sæson er fraværende. 

• Sikrer indmeldelse af fægtere og tilmelding til stævner. 

• Sikrer at medlemmerne følger klubbens regler for lån af udstyr. Sørger for at udstyret 
afleveres igen. 

• Sikrer at defekt materiel lægges til reparation - våben (knækkede såvel som ødelagt), tøj, 
apparater og oprullere. 

 

Information 

• Som træner er du forpligtet til at sikre den fornødne information til hele holdet, som du har 
ansvaret for. 

• Det er vigtigt, at du vurderer den samlede gruppe, og på baggrund af din iagttagelser 
tilrettelægger din informationsproces, så den i art og hyppighed dækker bredt i gruppen. 

 


