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IFBB CODE OF ETHICS

IFBB:s Code of Ethics är en samling med grundsatser som ska tjäna som riktlinjer för det sätt som 
alla medlem- mar - oavsett om de är tävlande, tävlingsansvariga i klubbar, domare, styrelse-
ledamöter, funktionärer, personer i kommittéer, arbetsgrupper eller andra organ tillsatta av IFBB/
SBFF - ska agera och uppträda utifrån.

Alla medlemmar i IFBB/SBFF deltar av fri vilja och samtycker i och med detta till såväl regler som 
stadgar samt inte minst CoE. Medlem som befinns bryta mot eller motverka CoE kan bli föremål 
för disciplinära åtgärder.

TÄVLANDE

Vi tävlande inser att vårt uppträdande påverkar vår sports rykte och inser ansvaret som vi där-
med måste bära och lovar:

1. Att uppfylla vårt ansvar mot samhället, mot andra tävlande, domare, funk tionärer, styrelse-

ledamöter eller andra inom IFBB:s/SBFF:s verksamhet. 

2. Att ära, vörda och stödja sporten genom att tävla i bästa möjliga form och e er bästa förmåga 

och att vara i god form när vi gör uppvisningar eller seminarier. 

3. Att respektera våra konkurrenter på lika villkor i en anda av vänlig konkurrens och  

sportslighet. 

4. Att respektera IFBB:s/SBFF:S regler och stadgar samt de regler som gäller för varje enskild 

tävling och att följa dem i samarbete med andra tävlande, domare, arrangörer och andra 

funktionärer. 

5. Att acceptera de beslut som domare och funktionärer fattat i en sportslig anda, utan att sän-

ka oss till själviskhet, väl medveten om att dessa beslut har fattats på ett ärligt, rättvist och 

objektivt sätt. 

6. Att hjälpa IFBB/SBFF att göra reklam för våra sporter genom att agera som ett gott föredöme 

och som en ambassadör på ett positivt sätt och att på alla sätt skydda vår sports samt IFBB:s/

SBFF:s rykte och integritet. 

7. Att arbeta för IFBB/SBFF, inte emot, genom att stödja deras värderingar, moral och etik. Att 

protestera på ett artigt och respektfullt sätt genom att följa de uppsatta riktlinjerna för detta. 

Att avhålla oss från negativa kom mentarer, illasinnat skvaller och personangrepp mot andra 

medlemmar inom IFBB/SBFF. 

8. Att alltid sträva mot kroppslig perfektion och sunda värderingar. 

9. Att hedra det speciella förtroende som givits oss i och med vårt deltagan de i och genom att 

vi representerar IFBB/SBFF och vårt land vid interna tionella tävlingar och att leva upp till den 

standard för uppträdande som lagts på oss. 

10. Att ta vara på värdet av våra sporter och dess framtid genom att verka som 

ett exempel för att inspirerar andra människor att delta. 



11. Att samarbeta med våra funktionärer i att utveckla hög standard, både moraliskt och fysiskt, 

för våra sporter och en positiv utveckling i framtiden för IFBB/SBFF. 

12. Att verkar mot bruket av förbjudna substanser och metoder och att tävla drogfri. 

13. Att avhålla oss från vilket som helst uppträdande som kan anses motverka  

IFBB:s/SBFF:s syf en.

14. Att i alla lägen uppträda på ett sätt som ger ett positivt intryck av våra sporter och IFBB/SBFF.

DOMARE

Vi domare inser att vårt uppträdande och våra beslut som domare påverkar sportens goda rykte, 

och inser därmed det ansvar vi har, vi lovar härmed:

1. Att ärligt, opartiskt och objektivt följa alla regler gällande tävlingar. 

2. Att säkerställa att de tävlande tävlar på lika villkor.. 

3. Att samarbeta för att ge de tävlande, delegater och funktionärer bästa möjliga förhållanden. 

4. Att respektera känslan och tävlingsinstinkten hos atleterna, och att ha visst överseende med 

atleternas upprörda känslor i stridens hetta i samband med tävling.

5. Att respektera IFBB.s konstitution och regler samt kraven på en efektiv administration och att 

samarbeta självmant och direkt med de offciellt valda eller utnämnda funktionärerna och 

delegater i deras arbete och ansvar. 

6. Att samarbeta med arrangören av tävlingen genom delge domsluten tydligt och snabbt och i 

enlighet med de krav som gäller för tävlingen eller enligt reglemente för domare.  

7. Att avstå från att försöka påverka andra domare eller delegaters beslut, och att respektera 

deras personliga åsikter och beslut.

8. Att hjälpa IFBB/SBFF med att promota våra sporter genom att vara en god ambassadör och 

sprida våra sporter I en positiv anda, och att skydda sporternas och IFBB:s goda rykte och 

integritet. 

9. Att arbeta för IFBB/SBFF, inte emot, genom att stödja deras värderingar, moral och etik. Att 

protestera på ett artigt och respektfullt sätt genom att följa de uppsatta riktlinjerna för detta. 

Att avhålla oss från negativa kommentarer, illasinnat skvaller och personangrepp mot andra 

medlemmar inom IFBB/SBFF. 

10. Att hedra det speciella förtroende som givits oss i och med att vi valts ut som domare och att 

leva upp till den standard för uppträdande som förväntas av oss. 



11. Att samarbeta med de tävlande, delegater och funktionärer för att utveckla hög standard, 

både moraliskt och fysiskt, för våra sporter och för en positiv utveckling i framtiden för  

IFBB/SBFF 

12. Att verka mot bruket av förbjudna substanser och metoder och att i största möjliga mån  

försäkra oss om att atleterna tävlar utan användande av droger. 

13. Att avhålla oss från allt uppträdande som kan anses skada IFBB/SBFF. 

14. Att i alla lägen uppträda på ett sätt som ger ett positivt intryck av våra sporter och IFBB/SBFF.

DELEGATER

Vi delegater inser att våra riktlinjer, beslut och handlingar påverkar sportens goda rykte och inser 

dett ansvar som därmed åligger oss. Vi lovar härmed:

1. Att värna om alla medlemmar; atleter, domare, delegater och andra funktionärer utifrån 

deras behov. 

2. Att genom våra sporter föra fram en förståelse för våra sporters sy en, värden och bedri er 

genom att förena alla deltagare oavsett funktion, genom ömsesidig respekt och vänskap. 

3. Att säkerställa de tävlandes hälsa och välbefinnande. 

4. Att ge de tävlande bästa möjliga förutsättningar för att uppnå kroppslig perfektion. 

5. Att ge de tävlande, domare, delegater och andra funktionärer de bästa förutsättningar för 

genomförandet av tävlingar. 

6. Att samarbeta med arrangörer, domare, delegater och andra funktionärer, så att de på bästa 

sätt kan genomföra sina åtaganden under tävling. 

7. Att respektera IFBB.s/SBFF.s konstitution och regler samt att e erleva tävlingsregler och att 

tillämpa dem opartiskt och ärligt vid arrangemang sanktionerade av IFBB. 

8. Att hjälpa IFBB/SBFF med att promota våra sporter genom att vara goda ambassadörer och 

sprida våra sporter I en positiv anda, och att skydda sporternas och IFBB:s goda rykte och 

integritet. 

9. Att arbeta för IFBB/SBFF, inte emot, genom att stödja deras värderingar, moral och etik. Att 

protestera på ett artigt och respektfullt sätt genom att följa de uppsatta riktlinjerna för detta. 

Att avhålla oss från negativa kommentarer, illasinnat skvaller och personangrepp mot andra 

medlemmar inom IFBB/SBFF. 

10. Att se sporternas värde och att tillsammans med de tävlande inspirera andra till engagemang 

inom IFBB/SBFF för att säkerställa sporternas framtid. 



11. Att samarbeta med alla berörda parter för att utveckla hög standard, både moraliskt och 

fysiskt, för våra sporter och för en positiv utveckling i framtiden för IFBB/SBFF  

12. Att verka mot bruket av förbjudna substanser och metoder och att i största möjliga mån för-

säkra oss om att atleterna tävlar utan användande av droger. 

13. Att avhålla oss från allt uppträdande som kan anses skada IFBB/SBFF. 

14. Att i alla lägen uppträda på ett sätt som ger ett positivt intryck av vårasporter och IFBB/SBFF.


