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Code of Conduct - Viborg Skytteforening 

 
Code of Conduct for Viborg Skytteforening er fundamentet for vores arbejde med at sikre ordentlighed og 
gennemsigtighed i klubben. Vores Code of Conduct gælder for alle skytter, ledere, trænere, frivillige og gæster, som 
benytter klubbens faciliteter eller repræsenterer klubben ved stævner, møder og arrangementer. 
  
SIKKERHED  
Under udøvelse af vores sport anvendes potentielt farlige redskaber - våben. Viborg Skytteforening går under ingen 
omstændigheder på kompromis med sikkerheden. Alle de for sporten og banerne vedtagne sikkerhedsregler skal 
følges. Alle skal omgående gribe ind og påtale såfremt sikkerhedsbrud observeres, eller er under opståen. 
   
ETISK ADFÆRD   
I Viborg Skytteforening udvises respekt for det enkelte menneske, og der forventes inkluderende adfærd i forhold til 
medmenneskers fysiske formåen, alder, religiøs overbevisning, køn, race, politisk holdning og seksuel orientering. 
Herunder især, at 

• alle hilser høfligt på hinanden. 

• der til enhver tid holdes en sober og respektfuld omgangstone på banen. 

• der hverken mobbes eller udøves nogen form for chikane, herunder sexchikane. 

• alle hjælper til at tage godt imod nye skytter og gæster på banen. 

• rummeligheden respekteres – hygge- og konkurrenceskytter. Der er plads til alle. 

• give en hjælpende hånd ved direkte forespørgsel eller ved set behov. 
 
BØRNE- OG UNGEPOLITIK 
I Viborg Skytteforening udvises der særlig respekt over for børn og unge. Alle børn og unge skal til enhver tid føle sig 
sikre og i trygge hænder, skal trives og udvikle sig, og ikke udsættes for nogen former for overgreb, hverken fysisk eller 
psykisk, idet alle i klubben skal: 

• agere på en måde, der ikke bryder med Code of Conduct eller indebærer nogen risiko for børn og unge. 

• opretholde en høj standard i forhold til personlig og professionel adfærd. 

• undgå samvær, der kan tolkes seksuelt, med personer under 18 år. 

• undgå på nogen måde at krænke eller udnytte børn eller unge under 18. 
 
For alle ledere og trænere indhentes der automatisk børneattest. 

   
ALKOHOL, MEDICIN, RUSMIDLER & DOPING  
Sporten udøves ikke aktivt såfremt skytten er under påvirkning af alkohol, medicin eller rusmidler. Viborg 
Skytteforening accepterer ikke brug af doping, og Antidoping Danmarks dopingregler skal til enhver tid overholdes. 
Færdselslovens bestemmelser om alkohol og kørsel med motorkøretøj gælder også for håndtering af skydevåben på 
klubbens baneanlæg. 
 
NATUR OG MILJØ   
Viborg Skytteforening tager hensyn til miljøet ved at stræbe mod bæredygtig drift inden for de til enhver tid givne 
rammer.   
Herunder især, at   

• alle byder ind med at holde baneareal og klubhus ryddeligt og pæne. 

• alle rydder op efter sig selv. 

• alle hjælper til med affaldssorteringen. Sorteringsprincipperne overholdes. 

 
For alle områder er det rigtig god stil omgående at påtale såfremt der observeres brud eller 

uhensigtsmæssig adfærd. 

mailto:kl-hansen@hotmail.com

