
Den gode kultur i trav- og galopsporten 
 
En god samtalekultur og ordentlig opførsel med respekt for hinanden og den enkeltes grænser er 
essentiel for udviklingen af dansk trav- og galopsport. Derfor er den gode samtale og respektfulde 
opførsel fundamentet for en sport i udvikling.  
 
Når vi taler med hinanden med respekt og empati oplever vi alle – såvel professionelle udøvere, 
amatører og sportens ansatte – en større arbejdsglæde, bedre fællesskabsfølelse, mere innovation 
og stigende kreativitet. Vi tager helt enkelt bedre beslutninger, når alle arbejder med den gode 
samtalekultur og en ordentlig opførsel. 
 
Når vi taler ordentlig til hinanden og viser respekt for andre, bliver vi også klogere. Samtidig skaber 
vi det bånd mellem os, som gør, at vi på kryds og tværs i trav- og galopsporten har lyst til at bruge 
tid og energi på hinanden. Jo tykkere bånd vi skaber internt i sporten, desto lettere bliver det at 
skabe netværk og danne nye relationer med personer og organisationer underfor vores sport. Og 
dermed skaber vi det bedste grundlag for fortsat udvikling og innovation. 
 
At føre gode, respektfulde samtaler er derfor et must, både for trav- og galopsporten som helhed 
og for dem der har sporten som arbejdsplads eller fritidsinteresse. Vi skal derfor have dette i 
mente og aktivt sikre handling, både når vi er enige med vores samtalepartner, men især når vi 
ikke forstår andres synspunkter. 
 
Sportens organisationer har opstillet følgende retningslinjer for den gode kultur i sporten: 
 

• Respekter andres holdninger, selvom de afviger fra din egen 

• Gå direkte til kilden, hvis du er utilfredshed med noget 

• Søg altid dialogen før konflikten 

• Tal altid pænt - vi accepterer ikke en grov tone 

• Tænk over hvad du skriver på nettet og sociale medier 

• Krænkende handlinger, herunder mobning, chikane eller seksuelle tilnærmelser såvel fysisk 
som verbalt, accepteres ikke 

 
Hvis en person oplever adfærd, der strider mod ovenstående retningslinjer, opfordres 
vedkommende til at rette henvendelse til sportens uafhængige whistleblower-ordning. 
 
 


