
                       

Vedtaget af GymDanmarks bestyrelse 2022 

GymDanmarks Etiske Kodeks 

En af GymDanmarks grundlæggende visioner og formål, er at sikre trivsel og udvikling for alle 

aktører der dyrker gymnastik og fitness i Danmark.  

 

Med GymDanmarks Etiske Kodeks tager forbundet ansvar for den fortsatte trivsel og udvikling blandt 

alle aktører inden for gymnastik og fitness 

 

GymDanmark repræsenterer en række forskelligartede discipliner, som rummer stor diversitet i form 

af sociale, kulturelle og fysiske forudsætninger for deltagelse heri. Fælles for alle gymnaster og 

fitnessudøvere på tværs af discipliner er, at vi alle er sammen om den glæde vi oplever gennem 

gymnastik og fitness.  

 

GymDanmarks Etiske Kodeks er en hjælp for alle aktørerne i gymnastik og fitness, således at der sikres 

en kultur der fordrer trivsel og udvikling. 

GymDanmark følger nedenstående normer, der henviser til handlinger og holdninger for alle aktører i 

gymnastik og fitness. 

• Vi har alle ret til at dyrke foreningslivet og skal have muligheden for at dyrke gymnastik og 

fitness af egen fri vilje og lyst 

• Vi behandler alle ligeværdigt – uafhængigt af køn, race, etnisk, politisk og religiøst tilhørsforhold 

samt seksuel orientering 

• Vi er demokratiske, hvor vi respekterer alle og deres individuelle holdninger samt lytter og taler 

respektfuldt til hinanden 

• Vi er fair, yder omsorg og er ærlige overfor hinanden 

• Vi danner grundlaget for god og sund udvikling gennem samarbejde og medinddragelse 

• Vi er alle bevidste om vores rolle og indflydelse på det gode idrætsmiljø, hvor det er særligt 

vigtigt at alle udøvere mødes af en kompetent træner 

• Vi udvikler os gennem langsigtede processer og læring sker gennem udfordringer, afprøvning, 

evaluering og refleksion 

• Vi har alle pligt til at forebygge og stoppe fysisk eller psykisk vold og skade samt misbrug eller 

seksuelle overgreb 

• Vi vægter fairplay højt for alle aktører ifm. konkurrencer, og dermed er manipulation af 

konkurrencer ikke acceptabelt 

• Vi har et fælles ansvar for at beskytte sportens integritet, ved at sige fra overfor brugen af 

forbudte stoffer og metoder 

• Vi går ikke på kompromis med trivsel, tryghed samt mental og fysisk sundhed i forbindelse med 

præstationer, resultater og træning 


