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Siðareglur SKY 
 
Hér er að finna tillögu að breytingum á siðareglum SKY, sem lagðar verði fyrir Skylmingaþing 
2022. 
Hlutverk siðareglna (code of ethics) er að veita þeim sem koma að íþróttum almennar 
leiðbeiningar og vera þeim hvatning. Þær eru hluti af þeim anda sem á að vera ríkjandi í 
samfélaginu og þurfa að njóta almenns stuðnings meðal félagsmanna. Þær eru ekki tæmandi, 
heldur leiðbeinandi og hvetjandi. Aðhaldið felst í almennu viðhorfi til boðskapar reglnanna. Þær 
þarf að kynna öllum hlutaðeigandi.  
 
Fyrir stjórnarmenn, starfsmenn, nefndarmenn og aðra sem koma fram í nafni SKY 

1. Kynntu þér og tileinkaðu þær siðareglur sem hér er að finna. Komdu fram af 
fullkomnum heilindum og láttu framkomuna endurspegla viðhorf þitt til 
grundvallarreglna og markmiða Skylmingasambands Íslands.  

2. Gættu þess að misbjóða ekki virðingu einstaklinga eða hópi einstaklinga t.d. hvað 
varðar kynferði, þjóðerni, kynþátt, litarhaft, menningu, tungumál, trúarbrögð, 
kynhneigð og stjórnmálaskoðanir. 

3. Hafðu lýðræðisleg vinnubrögð í heiðri.  
4. Vertu til fyrirmyndar í framkomu og hegðun. 
5. Virtu lýðræðisreglur, gagnsæi við ákvarðanatöku og stjórnaðu samkvæmt reglum um 

ábyrga fjármálastjórn. 
6. Gerðu þér grein fyrir hlutleysi og trúnaðarskyldum við störf. 
7. Stuðlaðu að góðum samskiptum við stjórnarmenn, þjálfara, dómara, keppendur og aðra 

aðstandendur aðildarfélaga SKY. 
8. Þiggðu aldrei mútur.  
9. Taktu aldrei, hvort heldur sem er með beinum eða óbeinum hætti þátt í veðmálum, 

fjárhættuspilum, happdrætti og þess háttar viðburðum eða viðskiptum í tengslum við 
íþróttaviðburði sem þú getur haft áhrif á.  

10. Leystu ágreining og árekstra á sanngjarnan hátt og til samræmis við reglur og venjur 
íþróttahreyfingarinnar. 

 
Fyrir þjálfara SKY 

1. Meðhöndlaðu alla iðkendur á einstaklingsgrunni og á þeirra eigin forsendum.  
2. Styrktu jákvæða hegðun og framkomu.  
3. Sjáðu til þess að þjálfun og keppni sé við hæfi iðkenda og með tilliti til aldurs, reynslu og 

hæfileika. Sýndu að allir einstaklingar skipta máli. 
4. Haltu á lofti heiðarleika (Fair play) innan íþróttarinnar.  
5. Viðurkenndu og sýndu virðingu fyrir þeim ákvörðum sem dómarar taka.  
6. Fáðu iðkendur til að vera með í þeim ákvörðunum sem tengjast þeim og kenndu þeim 

að bera ábyrgð á eigin hegðun og framförum í íþróttinni.  
7. Vertu réttlátur, umhyggjusamur og heiðarlegur gagnvart iðkendum þínum.  
8. Viðhafðu jákvæða og uppbyggilega gagnrýni og forðastu neikvæða gagnrýni.  
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9. Settu ávallt á oddinn heilsu og heilbrigði iðkenda þinna og varastu að setja þá í aðstöðu 
sem ógnað gæti heilbrigði þeirra.  

10. Sýndu athygli og umhyggju þeim iðkendum sem orðið hafa fyrir meiðslum.  
11. Leitaðu samstarfs við aðra þjálfara og sérfræðinga þegar þess þarf.  
12. Viðurkenndu rétt iðkandans til þess að leita ráða frá öðrum þjálfurum.  
13. Samþykktu aldrei ógnandi eða ofbeldisfulla tilburði.  
14. Beittu (iðkanda) aldrei kynferðislegu, líkamlegu eða andlegu áreiti, eða ofbeldi af neinu 

tagi.  
15. Taktu aldrei að þér akstur ungra iðkenda, hvorki á leiki né á æfingar, nema með 

skriflegu leyfi foreldra.  
16. Sinntu iðkendum á æfingum en þess utan skaltu halda þig í faglegri fjarlægð. Forðastu 

samskipti í gegnum síma og Internetið nema til boðunar æfinga og upplýsingagjafar sem 
ávallt eiga að fara í gegnum umsjónarmann.  

17. Vertu meðvitaður um hlutverk þitt sem fyrirmynd, bæði utan vallar og innan, jafnt í 
raunheimum og samfélgasmiðla.  

18. Talaðu alltaf gegn notkun ólöglegra lyfja.  
19. Talaðu ávallt gegn neyslu áfengis og tóbaks.  
20. Komdu eins fram við alla iðkendur, óháð kyni, kynþætti, stjórnmálaskoðunum, 

trúarbrögðum og kynhneigð, og getu þeirra í íþróttinni.  
21. Notfærðu þér aldrei aðstöðu þína sem þjálfari til að uppfylla eigin áhuga á kostnað  

iðkandans.  
22. Hafðu ávallt í huga að þú ert að byggja upp fólk, bæði líkamlega og andlega.  

 
Fyrir keppendur sem valdir eru í landsliðshóp á vegum SKY 

1. Kynntu þér og tileinkaðu þær siðareglur sem hér er að finna. Komdu fram af 
fullkomnum heilindum og láttu framkomuna endurspegla viðhorf þitt til 
grundvallarregla og markmiða Skylmingaambands Íslands. 

2. Virtu allar þær reglur og skilboð sem landsliðsþjálfari eða forysta SKY gefur út fyrir 
landsliðsmenn. 

3. Gerðu alltaf þitt besta og berðu virðingu fyrir öðrum. 
4. Berðu virðingu, bæði fyrir sam- og mótherjum. 
5. Komdu fram við aðra eins og þú vilt að þeir komi fram við þig . 
6. Gerðu þér grein fyrir því að þú ert fyrirmynd þeirra sem yngri eru, innan og utan brautar 

og í netheimum. 
 

Starfsmenn, þjálfarar, keppendur í afrekshópi  og stjórnarmenn SKY eru skyldugir til að skrifa 
undir staðfestingu þess efnis að viðkomandi einstaklingur hafi kynnt sér siðareglur 
sambandsins og geri sér grein fyrir þeim afleiðingum sem hljótast ef þær eru brotnar.  
 
Siðareglur SKY skulu yfirfarnar annað hvert ár og lagðar undir þing SKY til samþykktar.  
 
 (Síðast uppfært 12. maí 2022)  


