
Politik om seksuelle krænkelser 
Hvidovre Atletik & Motion 

 
  
Det er essentielt at forældre kan være trygge ved at sende deres børn til atletik i Hvidovre AM. Derfor indhenter vi 

børneattester på alle trænere og ledere, der er ansat eller valgt til at have en vedvarende og direkte kontakt med børn og 

unge under 15 år. 

 

Når man bliver ansat som træner eller valgt som ledere for børn og unge i Hvidovre AM, så skal man give sin skriftelige 

tilladelse til at der indhentes en børneattest hos Det centrale Kriminalregister. Der sendes en ny forespørgsel hvert 4.år, 

så vi hele tiden følger op på, at der er aktuelle børneattester. Hvis træneren eller lederen modsætter sig en forespørgsel, 

så vil de ikke kunne opnå ansættelse eller valg i Hvidovre AM, og vil ikke på nogen måde virke aktivt i foreningen. 

 

En negativ børneattest betyder, at man ikke har nogle domme vedrørende seksuelle krænkelser, og en børneattest kan 

derfor ikke stå alene. Det handler derfor i lige så høj grad om, at man er bevidst om, at vi alle har et fælles ansvar for at 

Hvidovre AM er et sted hvor trænere, ledere, børn og unge kan mødes og opleve spænding, glæde og fællesskab uden at 

klublivet bliver inficeret af mistænksomhed. For at dette kan foregå har klubben formuleret nogle guidelines for primært 

trænere og lederes opførsel i deres arbejde med børn og unge: 

 

 Sejrsknus og kropskontakt: Atletik er at opleve og vise følelser, så der skal være plads til både et sejrsknus, 

et klap på skulderen eller en trøstende omfavnelse til det barn, som føler nederlag eller har slået sig. Atletik er 

også at bruge, mærke og beherske sin krop, og nogle gange skal børnene have hjælpe til at udføre bestemte 

bevægelser. Andre gange kan der være sikkerhedsmæssige årsager til at en træner griber eller holder om 

barnet. Frygten for seksuelle beskyldninger skal ikke føre til at trænere ikke tør røre børnene. 

 Kropskontakt, der ikke er i orden: Berøring af seksuelle områder som skridt og bryster er uacceptabelt, og 

det samme gælder kys, der bør overlades til forældrene. Det er heller ikke acceptabelt med fysisk berøringe, 

der overskrider barnets grænser for, hvad det synes er i orden. 

 Omklædning og bad: Det er ikke acceptabelt at en træner af det modsatte køn er til stede, når børnene klæder 

om. Det er heller ikke acceptabelt, at man hjælper børnene med at tage deres inderste tøj af eller på. Ligeledes 

er det heller ikke acceptabelt, at trænere eller ledere går i bad med børnene eller er afklædte i børnenes nærvær. 

 Verbal og nonverbal kommunikation: Det forventes af klubbens trænere og ledere (og også forældre og alle 

andre medlemmer af klubben), at der aldrig finder en verbal eller nonverbal kommunikation sted om frække 

eller seksuelle emner. Det samme gælder ift at kommentere på de aktives fysiske udvikling eller fremtoning. 

 Konkurrencer, træningslejre, ture fester: Der er altid mindst 2 trænere/ledere med på ture med børn og unge 

og til fester eller andre sociale sammenkomster i eller udenfor klubben. Man inviterer aldrig enkelte børn hjem 

til sig privat. 

 Seksuel kontakt: Den seksuelle lavalder er 15 år i Danmark, men det er også strafbart at have et seksuelt 

forhold med en ung under 18 år som træner eller leder. Dette gælder også i Hvidovre AM. 

 Forældre: Forældrene opfordres til at deltage aktivt i deres børns liv i klubben. De kender børnene bedre end 

vi gør, og er derfor bedre i stand til at opdage, hvis deres barn mistrives. 

 Alle har et ansvar: forældre samt alle i foreningen har til en hver tid pligt til at gå til bestyrelsen, hvis de hører 

rygter om overgreb eller selv fornemmer, at noget er galt. 

 Bestyrelsens ansvar: Bestyrelsen har til enhver tid pligt til at tage alle henvendelser seriøst og reagere hurtigt 

og diskret på dem. I den forbindelse kan og vil klubben til enhver tid trække på DIF’s konsulenter ift at 

håndtere sagen aktivt, hurtigt og effektivt med respekt for alle involverede parter. Er en mistanke begrundet 

eller man har besluttet at overlade det til de sociale myndigheder eller politiet, så kontaktes forældrene med det 

samme for at blive orienteret. DIF’s konsulent og de sociale myndigheder vil blive involveret i den 

efterfølgende håndtering af sagen i klubregi, så alle får hjælp og kommer videre. 

 Denne politik: Alle forældre til nye medlemmer under 15 år får udleveret klubbens politik om børneattester og 

seksuelle krænkelser, så der er åbenhed om klubbens holdninger på dette område. 

 

Nyttige links: DIF’s side om ”Seksuelle krænkelser” – 

DIF’s pjece ”Det uhørte overgreb” – DIF’s pjece om ”Børneattester” 
 

http://www.dif.dk/PROJEKTER_OG_RAADGIVNING/raadgivning/seksuelle%20kraenkelser.aspx
http://sitecore.dif.rove.dk/asp/publikationer_pdf.asp?pdfid=835
http://www.dif.dk/PROJEKTER_OG_RAADGIVNING/raadgivning/~/media/Baseline_site/Import_100916/pdf/folder%20borneattester%20web%20pdf.ashx

