Pædofilpolitik
Pædofilpolitik i HK89 Båndbyerne
Generelt fra forbundet.
Pr. 1. juni 2005 er det lovpligtigt for idrætsforeninger at indhente den såkaldte børneattest på trænere,
instruktører og holdledere, før en forening indgår aftaler med dem om at varetage træning af børn under
15 år. Også Dansk Håndbold Forbund ønsker at forebyggelse mod pædofili samt voksnes omgang med børn
og unge prioriteres højt overalt i dansk håndbold.
Pædofil kan være i form af fysisk kontakt eller situationer, hvor voksne er blufærdigheds-krænkende
overfor børn. Alle bør sikre, at disse krænkelser ikke finder sted og at personer, som måtte have en dom for
pædofili, ikke kan fungere som trænere eller ledere i dansk håndbold.
Den nye lov betyder, at alle nye trænere, instruktører og holdledere i foreninger, distriktsforbund, DHF skal
tjekkes i "Det centrale Kriminalregister" inden ansættelse - hvis de har direkte kontakt med børn under 15
år.
Dette register indeholder oplysninger om personer, som er dømt for pædofili i form af
blufærdighedskrænkelse eller seksuelle overgreb mod børn under 15 år. Oplysninger kan først indhentes,
når træneren/lederen har givet sin skriftlige tilladelse til at oplysningerne indhentes. Hvis den pågældende
ikke giver sit samtykke, må han/hun ikke ansættes og virke i forening eller forbund. Oplysningerne er
fortrolige og underlagt tavshedspligt og skal behandles derefter. Foreninger m.m. kan straffes med bøde,
hvis de undlader at tjekke de berørte trænere, instruktører og holdledere i Kriminalregisteret.
Det bedste middel mod pædofili er åbenhed, dialog og oplysning.
DHF anbefaler, at dette sker i forhold til forældre, trænere og ledere, som bør være agtpågivende overfor
personer, der eksempelvis udviser en ualmindelig interesse i den pågældendes kontakt med børn.
DHF anbefaler, at alle håndboldforeninger udformer deres egen politik vedr. pædofili og voksnes omgang
med børn og unge.

HK89 Båndbyernes politik på området:
HK89 Båndbyerne har valgt at følge forbundets politik på området. Det betyder, at vi ikke ansætter en
person (lønnet eller ulønnet), som skal varetage børne-, ungdoms- eller seniorarbejde, hvis personen
tiltales, dømmes eller tidligere er dømt efter Straffelovens bestemmelser om seksuelle krænkelser mod
børn og unge.
HK89 Båndbyerne er forpligtet til skriftligt at underrette DIF, så snart der opnås kendskab til et sådant
forhold.
Dette gælder altså ikke kun ved nyansættelser, men også hvis vedkommende person allerede er medlem i
foreningen, og bestrider en funktion, hvor vedkommende har omgang med børn under 15 år.
Reglerne gælder normalt kun trænere/ledere for børn op til 15 år, men bestyrelsen i HK89 Båndbyerne har
vedtaget, at der skal indhentes børneattest på alle trænere, ledere, udvalgsmedlemmer og

bestyrelsesmedlemmer i HK89 Båndbyerne, idet alle har mere eller mindre kontakt med børn og unge
under 15 år i klubben.
Alle trænere, ledere og ansatte i HK89 Båndbyerne, skal give deres tilladelse til, at der indhentes
oplysninger om vedkommende i ”Det centrale Kriminalregister”.
Der indhentes børneattest ved opstart af ny sæson, hvert år og ikke kun ved nyansættelser.

Voksnes omgang med børn og unge i HK89 Båndbyerne:
1.

Trænere og ledere af det modsatte køn skal holde sig ude fra omklædningsrum under omklædning
og bad. Trænere og ledere kan evt. opholde sig i omklædningsrummet ifm. taktikmøde, i halvlegen
samt efter kampen.
Dog skal man som træner/leder sikre sig, at spillerne er færdige med at klæde og bade.

2.

Trænere og ledere skal respektere det enkelte barn/unges blufærdighed og være bevidste om ikke
at udsætte dem for seksuelle krænkelser af såvel fysisk som ikke-fysiks karakter. Trænere og ledere
skal praktisere en omgangstone, som sikrer at ingen udsættes for verbale krænkelser.

3.

Trænere og ledere skal respektere det enkelte barn/unges grænser for kropskontakt.
Kys og berøring af skridt og bryster er aldrig acceptable.
Håndbold handler meget om følelser og fælles oplevelser, så der skal være plads til sejrsknus, et
klap på skulderen, eller en trøstende omfavnelse til dem, som føler nederlag eller har slået sig. Det
er naturligt at trænere i træningssituationer har kropskontakt med spillerne, idet idræt handler om
at bruge kroppen samt mærke og beherske den. Frygten for beskyldning om seksuelle overgreb må
aldrig føre til, at træneren ikke tør røre spillerne.

4.

Trænere og ledere må ikke misbruge deres position og erfaring i forhold til børn og unge.
Det er vigtigt at kunne følge spillerne overalt uden at kønnet sætter sine begrænsninger.

5.

På ture (eksempelvis Herning etc.) tilstræbes det, at der skal være mindst en leder/træner af
samme køn som spillerne, eller min. 2 voksne trænere/ledere således, at den enkelte træner/leder
ikke kan drages i tvivl om forskellige gøremål.
Kan det ikke lade sig gøre indenfor træner/ledergruppen, skal man inddrage forældrene.

6.

Omgangstonen skal man som træner og leder være bevidste om således, at spillerne oplever, at de
færdes i et trygt og positivt miljø, for i HK89 Båndbyerne skal man være positiv overfor alle.
Trænere og ledere skal være bevidste om deres betydning som voksne rollemodeller for børn og
unge i HK89 Båndbyerne – at de overfor børn og unge repræsenterer HK89 Båndbyerne (og Dansk
håndbold).

7.

Dette sker blandt andet ved at respektere håndboldens værdier, som vi i HK89 Båndbyerne har
prioriteret til at være følgende vigtige punkter: (se uddybning under grundværdier)
a) Det er sjovt
b) Det er et holdspil
c) Det er Fair Play
d) Det er respekt for andre
e) Det er engagement

Alle trænere og ledere skal endvidere efterleve de retningslinjer, som HK89 Båndbyerne har udarbejdet
om voksnes omgang med foreningens børne- og ungdomsmedlemmer.
I HK89 Båndbyerne ønskes løbende dialog mellem forældre, trænere og ledere om foreningens holdning
til pædofil og voksnes omgang med foreningens børne- og ungdomsmedlemmer.

Praktisk håndtering i HK89 Båndbyerne:
Vi har i HK89 Båndbyerne besluttet, at et/1 bestyrelsesmedlem sørger for at indhente, modtage og
beskytte oplysningerne (børneattesterne).
Det gælder for alle trænere/ledere over 15 år.
Bestyrelsesmedlemmet skal sørge for at indhente samtykkeerklæring ved den enkelte træner og leder,
udvalgs- og bestyrelsesmedlem og herefter indhente oplysningerne ved Rigspolitiet – Center for Almen
Jura, Kriminalregisteret.
Bestyrelsesmedlemmet opbevarer attesterne forsvarligt, så uvedkommende ikke har adgang til disse. Skulle
der vise sig at være en positiv attest, har bestyrelsen i HK89 Båndbyerne valgt ikke at modtage attesten,
men at den sendes direkte til DIF, som herefter vil overtage behandlingen af attesten i samarbejde med
bestyrelsesmedlemmet.
Det vil derfor kun være det bestyrelsesmedlem og formand der reelt ser oplysningerne.
De skal samtidig efterleve den almindelige tavshedspligt og den gælder også, når man er udgået af
bestyrelsen.
Mistanke om og evt. afsløring af pædofil
Området er en yderst alvorlig sag. Urigtige beskyldninger mod uskyldige personer for pædofili er ligeledes
en yderst alvorlig sag, som kan have uoverskuelige konsekvenser for den pågældende.
Det er derfor vigtigt, at forældre, trænere og ledere udviser en sund dømmekraft og ikke forfalder til
”heksejagt” ved evt. mistanke. Voksne skal være opmærksom på, at børns oplevelser af situationer og
voksne på baggrund af børns beskrivelser vil kunne betragte som pædofili, ofte ikke opfattes sådan af
børnene selv. Mennesker kan have vidt forskellige grænser for graden af fysisk kontakt mellem børn og
voksne.
HUSK AT BRUGE DEN SUNDE FORNUFT

