
Adfærdskodeks (CoC) 
 
Alle medlemmer af Fredericia Esport holdes ansvarlige for deres handlinger. 
Med god dømmekraft og sund fornuft kommer man langt i Fredericia Esport. 
 
Account 
Det forventes, at alle overholder Terms of Service (ToS) og End-User Licence Agreement (EULA), 
for alle software produkter, online og offline tjenester der måtte anvendes i Fredericia Esport. 
Fredericia Esport kan ikke holdes ansvarlige for medlemmers misbrug af ToS og EULA. 
 
Personfølsomme oplysninger GDPR 
Deling af personfølsomme oplysninger på individer, medlemmer af eller tilknyttede til Fredericia 
Esport er strengt forbudt. 
Det er en selvfølge, at alle medlemmer overholder GDPR/persondataloven samt 
registerlovgivningen. 
 
Opførsel, chikane, trusler og overgreb 
Drama og personlige angreb skal ikke være en del af Fredericia Esport. 
Fredericia Esport skal være et fristed, hvor man kan komme og slappe af og spille sammen med 
andre. 
Der er ingen tolerance overfor chikanerende adfærd. 
Alle skal behandles med respekt og føle sig trygge i Fredericia Esports fysiske og online rammer. 
Fredericia Esport er neutral, hvad angår religion, politik og seksualitet. Der skal være plads til alle. 
Overfald af fysisk eller psykisk karakter eller trusler om vold eller skade på andre personer eller 
deres ejendom vil ikke blive tolereret. 
Sådanne situationer skal bringes til bestyrelsens opmærksomhed. 
Bestyrelsen vil herefter undersøge sagen, og evt. skride ind overfor den eller de personer der 
måtte står bag. I grove tilfælde kan dette medføre politianmeldelser. 
 
Snyd, hacks, exploits, bots mm. 
Opfordring til at eller anvendelse af snyd, hacks, og exploits/fejl og brug af bots mm. er ikke tilladt. 
Enhver mistanke om brug af disse vil blive indberettet til rette spilmyndighed. 
Fredericia Esport tolerer ikke snyd og vil slå hårdt ned på denne opførsel. 
I særligt grove tilfælde vil medlemmer der bliver taget i snyd, brug af bots eller exploits blive 
bortvist fra foreningen. 
Fredericia Esport vil på ingen måde acceptere snyd af nogen art, og kan ikke stilles til ansvar for 
konsekvenser, spil, software og online udbydere måtte pålægge medlemmer, der tages i snyd og 
exploits. 
 
Spamming 
Enhver spam vil blive fjernet. Ved gentagne tilfælde vil der blive uddelt en advarsel og i grove 
tilfælde bortvisning. 
 
  



Jura 
Dansk lov er altid gældende, jf. www.retsinformation.dk, for medlemmer der udfører Esport på 
dansk jord. Dog kan der være undtagelser, hvor brugen af software eller online tjenester er 
underlagt lovgivningen i andre lande. 
Fredericia Esport vil til enhver tid leve op til dansk lov og søge at eventuelle stridigheder foregår i 
det danske retssystem. 
 
Fredericia Esport brand 
Det forventes, at medlemmer der repræsenter Fredericia Esport, opfører sig ordentligt og udviser 
respekt og god sportsmanship. 
Fredericia Esports brands må på ingen måde udnyttes til 3. parts fremme eller forretning uden 
samtykke. Samtykke skal ske af den daglige drift eller den samlede bestyrelse. 
 
Brug af fysiske lokaler 
Alle medlemmer af Fredericia Esport kan benytte de fysiske lokaler og faciliteter i åbningstiden 
mandag til torsdag fra kl 14:00 til 22:00 samt ved foreningens events. 
Det er forventeligt, at medlemmer sørger for at rydde op efter sig selv. 
Det er ikke tilladt at fjerne udstyr fra lokalerne uden specifik udstedt tilladelse hertil. 
Tilfælde af tyveri vil blive politianmeldt og medlemmet bortvist. 
Det forventes, at alle medlemmer behandler lokaler, udstyr og faciliteter med respekt. 
Ved grov uagtsomhed, der fører til ødelagt udstyr eller faciliteter Fredericia Esport skal erstatte, vil 
der blive søgt retslig kompensation hos pågældende medlem og/eller politianmeldelse om 
herreværk. 
 
Træneres / medlemmernes forpligtigelser 
Det er til enhver tid træneren, der er myndigheden i forbindelse med træningssessioner. 
Det forventes, at medlemmerne lytter til trænerne og behandler disse med respekt. 
Træneren har ansvaret for at fremme medlemmernes esportslige evner, udfordre dem og udvikle 
dem. Der skal løbende afholdes tryouts for at undersøge de enkelte medlemmers muligheder for 
at avancere til et bedre hold. 
Trænerne udarbejder sammen med trænernes formand et træningsprogram, der dækker over en 
træningssæson (aug-jun). 
Trænerne har ansvaret for, at lokalerne der undervises i fremstår rene, imødekommende og 
udstyret afsprittet før træningsstart. Ligeledes er det trænernes opgave, at lokalerne fremstår i 
samme stand efter træningen.  
Trænere og medlemmer har ansvaret for, at udstyr efterlades pænt og i ordentlig tilstand i 
lokalerne. Headsets hænges på plads efter brug, keyboards og mus stilles foran skærmene. 
Det er tilladt, at medbringe eget udstyr så som mus, keyboard og headset. I dette tilfælde stilles 
foreningens udstyr pænt ovenpå den pågældende computer. Når træningen er overstået 
reetableres alt igen, som det var før træningens start. 
Det forventes, at trænerne er imødekommende overfor medlemmerne og deres pårørende, der 
måtte komme med til træning. Disse modtages på ordentligvis ved træningsstart. Evt. spørgsmål, 
trænerne ikke kan svare på, henvises til bestyrelsen eller den daglige drift. 
Trænere skal være tilstede i lokalerne mindst 15 minutter før træningsstart. 
Ved træningsstart registreres alle fremmødte medlemmer i protokol holdt af træneren. 



Mad og drikkevare / Cafe  
Det er tilladt at indtage medbragte mad og drikkevare i foreningens cafeområde. 
Det er ikke tilladt at indtage madvare, slik og snacks i undervisningslokalerne. Drikkevare der 
medbringes i disse lokaler, skal være i en drikkedunk. 
Foreningen sælger drikkevare, slik, snacks og et udvalg madvare i cafeen. Der kan betales med 
mobilpay eller kontanter. 
Der kan i cafeen også købes merchandise til medlemspris. Disse er udstillet i cafeen. 
Ligeledes kan merchandise købes i vores onlineshop. 
Fredericia Esport tillader ikke indtagelse af energidrikke i foreningens lokaler. 
 
Rusmidler og alkohol 
Fredericia Esport tillader ikke indtagelse af nogen form for ulovlige rusmidler i foreningens lokaler. 
Fredericia Esport tillader ikke indtagelse af nogen form for ulovlige rusmidler i forbindelse med 
events, foreningen medvirker i udenfor lokalerne. 
Fredericia Esport kan ikke stilles til ansvar for medlemmers indtagelse af rusmidler udenfor 
foreningens indflydelse. 
Er der mistanke om, at medlemmer er påvirkede af rusmidler, og er disse medlemmer til gene for 
de øvrige medlemmer og trænere, kan disse bortvises fra foreningens lokaler. 
Opdages medlemmer i at indtage rusmidler i foreningens lokaler vil forældre eller værger blive 
underrettet herom og medlemmet bortvises for en periode. 
Ved gentagende overskridelser af dette forbud kan medlemmet bortvises på længere sigt eller 
permanent. 
Servering af og eller indtagelse af alkohol er kun tilladt i det omfang at eventet udelukkende er for 
myndige personer. Dette kan ske i forbindelse med OldBoyz events, Bootcamps for myndige hold, 
sponsor events, private events eller lignende. 


