
 
Vi har som målsättning att genom god klubbanda och 
professionell träning se till att alla oavsett ålder skall 
kunna börja spela badminton och fortsätta spela i vår 
verksamhet livet ut på den nivå och i den mängd man 

själv väljer. 
 
 
 
 
 

KAMRATSKAP                                                                          HÄNSYN 

 

  GLÄDJE                                                                                     RESPEKT 
 
 

FAIR PLAY                                                               LIKA VÄRDE 
 

 

Vi tränar och tävlar som ett lag och har del i varandras 
framgång. Vi stöttar varandra på och utanför plan samt 
hjälps åt så att alla känner sig trygga och mår bra. Vi i 
Täby Badminton ger 100% i alla moment och kvalité är  
viktigare än kvantitet. Vi tycker ambition och vilja är 

viktigare än talang. 
 

 



   
 
          

Etik och moral-riktlinjer och ledstjärnor 

Täby badminton står för positiva värden- kamratskap, respekt, hänsyn och rent spel. Medlemmar i Täby 
Badminton uppträder alltid föredömligt sportsligt och kamratligt såväl på badmintonbanan som utanför. 
Vi följer också Täby Kommuns policy i denna fråga. 
 

1. Fair play 
• Vi följer reglerna 
• Vi fuskar oss inte till fördelar 
• Spelare, ledare och föräldrar respekterar domarens och tävlingsledningens uppfattning 
• Vi hejar på och stöttar våra egna spelare utan att håna motståndarna 
• Spelare tackar motståndaren och domaren/siffervändaren efter avslutad match oavsett om det är 

träning eller tävling. 

2. Spelaransvar 
• Vi skall efter bästa förmåga träna och spela matcher 
• Vi skall alltid komma i tid till träning och tävling 
• Vi anmäler oss själva till tävlingar via länken på hemsidan www.tabybadminton.se under 

klubbnyheter 
• Vi meddelar alltid tävlingsledningen ifall vi lämnar wo i tävling  
• Vi visar respekt för tränare, ledare och andra spelare. 
• Vi läser föreningens hemsida för att hålla oss uppdaterade, www.tabybadminton.se 
• Vi vet att coachning i match mellan två Täbyspelare inte är tillåten 

3. Föräldrarnas ansvar 

• Föräldrarnas stöd och medverkan är viktig för barnens utveckling och sammanhållningen i 
klubben 

• Fråga de yngsta barnen hellre om det var roligt att spela än om resultatet 
• Ju äldre barnen blir dess viktigare blir resultatet men det bör aldrig överskugga delaktigheten och 

trivseln i klubben  
• Eventuell kritik till tränare/ledare framförs på ett konstruktivt sätt och vid lämplig tidpunkt 
• Alla kan bidra till att verksamheten i klubben är bra, viktigt att välja sin nivå på aktivitet 

 


