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11..  IInnddlleeddnniinngg  

Dette dokument er udarbejdet som en dokumentation for Vorbasse KFUM Idræts holdninger og 

politikker i forhold til begrebet seksuelle krænkelser af børn og unge under 15 år. Dokumentet 

henvender sig således primært til trænere og ledere i Vorbasse KFUM Idræt, men er og bør i øvrigt 

være tilgængelig for alle andre med tilknytning til Vorbasse KFUM Idræt – f.eks. medlemmer og 

forældre. 

 

Seksuelt misbrug kan have mange forskellige ansigter. Det kan være et ubevidst, krænkende 

udsagn, at være ufrivilligt vidne til andres seksuelle adfærd, blufærdighedskrænkende situationer 

eller uønskede berøringer. 

 

Disse sider handler om forebyggelse mod og vejledning i tilfælde af voksnes seksuelle misbrug 

af og overgreb mod børn og unge under 15 år. Altså pædofili. 

 

Seksuelle overgreb kan selvfølgelig også forekomme mellem børn og unge. Men det kan være 

svært at skelne, hvornår de nogle gange meget små grænser mellem leg, børns naturlige behov for at 

udforske krop og seksualitet og seksuelle overgreb krydses. Det omhandler disse sider ikke, men 

har du behov for vejledning om grænselandet mellem børns leg og seksuelle krænkelser, anbefales 

det, at du gratis rekvirerer folderen "Når legen går over stregen" hos Dansk Ungdoms Fællesråd på 

hjemmesiden www.duf.dk. 

 

http://www.duf.dk/
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22..  FFoorreenniinnggeennss  hhoollddnniinngg  ttiill  PPææddooffiillii  

Vorbasse KFUM Idræt, tager i enhver henseende stærkt afstand fra enhver form for pædofili. Vi 

vil derfor tilstræbe at være åbne og modtagelige over for evt. mistanker og anklager om pædofili. 

Men samtidig er foreningen også opmærksom på at forskellige situationer kan opfattes forskelligt, 

og at der til tider kan opstå grundløse eller endda falske mistanker og anklager. Diskretion og hurtig 

professionel behandling er derfor af stor vigtighed. 

 

33..  SSaammvvæærrssppoolliittiikk  

For at undgå den ubeviste seksuelle krænkelse af børn og unge på grund af tankeløshed er der 

udarbejdet nedenstående samværspolitik, som Vorbasse KFUM Idræts trænere og ledere skal følge. 

1. Der skal altid være 2 voksne ledere med på foreningens ture, og ingen voksne sover i samme 

seng som børnene. 

2. Ingen træner eller leder inviterer børn hjem privat, uden at forældrene er orienteret, og der er 

to voksne tilstede. 

3. Man skal undgå seksuelt krænkende bemærkninger, og kun berøringer i tilknytning til 

idrætten er tilladt. Dvs. i forbindelse med instruktion, jubel eller trøst. 

4. Eneundervisning gives kun efter aftale med den pågældendes forældre. 

5. Brug ikke altid den samme unge person til demonstration, med mindre der er tale om en 

assistent træner. 

6. Inviter ikke enkeltpersoner hjem. Lægger du hjem til sociale aktiviteter for unge, så sørg for 

at alle på ”holdet” er inviteret, inklusiv en eller flere voksne (andre trænere, 

bestyrelsesmedlemmer eller forældre). Når aktiviteten slutter, så sørg for, at du ikke ender 

med at være alene med en enkelt person. Der skal altid være 2 voksne til stede indtil alle 

børn er afhentet. 

7. Venskabelig kontakt er helt i orden, men vær opmærksom på at personer kan misforstå din 

interesse. Husk på, at du som træner eller leder er et forbillede, som kan danne grundlag for 

”heltedyrkelse”. 

8. Det er bedst, hvis der er flere voksne til stede ved omklædning og bad i fællesskab med 

børn. Man bør kun gå ind på ens eget køns omklædningsrum. 

9. Lad være med at tage billeder eller filme, uden at det er gjort udtrykkelig klart, hvad 

formålet er. Kamera og mobiltelefon med kamera har ingen relevans i bad og 

omklædningsrum heller ikke bare for at vise det nyindkøbte grej frem. 

10. Søger en ung person kontakt, eventuelt for at diskutere private problemer, så lad det foregå i 

et offentligt rum, hvor der ikke kan drages tvivl om, hvad der foregår. 

11. Sørg for, at alle personlige samtaler - så vidt det er muligt - foregår for åbne døre, eventuelt i 

et kontor med vinduer. 

12. Skal du som træner overnatte til stævner eller lignende, så vælg en placering, hvor dine 

intentioner ikke kan drages i tvivl.   

 

På det overordnede plan vil foreningen udvise åbenhed og udsende et signal om, at man altid 

kan komme til foreningens ledelse, hvis man har mistanke om et overgreb eller blot mener, at den 

almindelige adfærd i foreningen, bør diskuteres.  
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44..  HHvvoorrddaann  bbøørr  dduu  rreeaaggeerree  vveedd  mmiissttaannkkee  oomm  oovveerrggrreebb??  

Mistanker om pædofile overgreb er et meget følsomt emne. At blive seksuelt misbrugt er uden 

tvivl noget af det værste, et barn kan blive udsat for. Og der skal ikke herske tvivl om, at barnets 

tarv er det vigtigste. 

Men det er samtidig hævet over enhver tvivl, at det er en meget alvorlig sag at anklage et andet 

menneske for at have misbrugt et barn. Det kan få meget voldsomme konsekvenser for den 

anklagede, selv om mistanken viser sig grundløs. Derfor handler det om at være meget omhyggelig, 

varsom og agtpågivende, når man får mistanke om, at et barn er blevet krænket seksuelt. 

Overvej situationen grundigt. Saml dine tanker og skriv evt. ned, hvad du har set eller hørt. Tag 

strakt kontakt til Vorbasse KFUM Idræts formand, som herefter vil sørge for, at sagen bliver 

viderebehandlet. 

4.1 Når voksnes adfærd giver anledning til mistanke 

Mistanker om seksuelle overgreb handler i høj grad om ens egen intuition og sunde fornuft. 

Pædofile har nemlig ingen særlige kendetegn. Men der er nogle ting, som man kan være 

opmærksom på ved en træner eller leders opførsel. 

 Har træneren/lederen en tendens til at isolere sig med et eller flere børn? 

 Har træneren/lederen nogle gange børn overnattende? 

 Har træneren/lederen nogen børn, som kommer i hjemmet? 

 Udviser træneren/lederen overdreven interesse for et enkelt eller flere børn. Og foretrækker 

træneren/lederen konsekvent det eller disse børn, når han/hun skal stå for en aktivitet med en 

mindre gruppe børn? 

 Er træneren/lederen særligt følelsesmæssigt eller kropsligt engageret i et eller flere børn? 

 Henter og bringer en træneren/lederen tit et eller flere børn til møder og arrangementer? 

 Har træneren/lederen altid en forklaring på, hvorfor netop han eller hun ikke behøver følge 

de fælles retningslinier? 

 

Alt dette kan man være opmærksom på. Man kan også mene, at man observerer det, uden at der 

af den grund er tale om pædofili. Igen bør man bruge sin sunde fornuft og mærke efter hos sig selv, 

om samværet mellem træneren/lederen og et barn virker unaturligt. 

4.2 Kend børns signaler 

 

Børn og unge vil oftest også ændre adfærd i forbindelse med seksuelle overgreb. Desværre kan 

eksperterne ikke med sikkerhed give nogle bud på et klart mønster for den ændrede adfærd. 

 

Men man kan blandt andet være opmærksom på følgende: 

 Om barnet pludselig får en meget seksualiseret adfærd, hvor det taler om seksuelle emner, 

der ligger uden for dets almindelige erfaringsramme – eller hvor barnet begynder at flirte 

uhæmmet med en leder 

 Misbrugte børn kan få et vrangbillede af deres egen seksualitet, som betyder, at de prøver at 

krænke andre børn – på den måde slipper de ud af offerrollen og bliver i stedet krænkeren 

 Om barnet pludselig bliver meget indesluttet 

 Om barnet pludselig bliver meget klæbende i forhold til voksne – naturligvis ikke til den 

pædofile 

 Og om barnet pludselig ikke vil med på ture med overnatning 
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55..  HHåånnddtteerriinngg  aaff  mmiissttaannkkee  oogg  ppoossiittiivv  bbøørrnneeaatttteesstt  

5.1 Positiv børneattest 

Personer med en positiv børneattest accepteres ikke som træner eller ledere i Vorbasse KFUM 

idræt. I tilfælde af at en positiv børneattest skal den primære børneattest ansvarlige (modtageren), 

straks tage kontakt til den øverste ansvarlige og sammen med kontaktpersonen til attestens ejer 

sørge for, at vedkommende får besked om, at han/hun ikke er ønsket i foreningen. 

Den positive attest overdrages til DGI/DIF. Det er tilladt at videregive positive børneattester til 

sin hovedorganisation. 

5.2 Håndtering af mistanke 

En mistanke kan komme fra flere sider – forældre, børn, trænere/ledere osv. Uanset hvem der 

måtte fremkomme med en mistanke, skal vedkommende henvende sig til første kontaktpunkt 

(formanden). Formanden skal straks herefter (max 2 dage) etablere et møde med 

personen/personerne, som er fremkommet med mistanken samt børne-kontaktpersonen. Det er 

vigtigt, at der føres referat af mødet. 

Følgende bør overvejes / iværksættes: 

 Diskretion er yderst vigtig. Undlad at inddrage flere personer end yderst nødvendigt. 

 Kan/skal den mistænkte have lov til at fortsætte sit virke i foreningen? En midlertidig 

suspendering kan overvejes. En anden mulighed kan være midlertidig ”overvåget” virke. 

 Skal barnets forældre inddrages? 

 Skal den mistænkte konfronteres med mistanken? 

 Hvis det viser sig, at der ikke er hold i mistanken, skal foreningen sikre at evt. sladder og 

rygtedannelse stoppes. 

 Er mistanken begrundet skal sagen overdrages til socialforvaltningen, og den pågældende 

formand for det pågældende aktivitetsudvalg underrettes. Samtidig indgives en anmeldelse 

til politiet. Desuden bør forældrene straks orienteres om mistanken og om henvendelsen til 

myndighederne. 

 Under henvisninger nederst i dette dokument findes referencer til div. rådgivninger, som 

man kan gøre brug af. 

5.3 Rollefordeling 

 

Vorbasse KFUM Idræt har udarbejdet en rolle fordeling som ser således ud: 

Rolle 
(håndteringen af pædofili) 

Daglige rolle Navn, TlfNr. 

Første kontaktpunkt. 

Øverste ansvarlig. 
Vorbasse KFUM Idræts formand. 

Jenni Christensen 

40803542 

Primær børneattest ansvarlig. Vorbasse KFUM Idræts formand. 
Jenni Christensen 

40803542 

Sekundær børneattest 

ansvarlige. 
Vorbasse KFUM Idræts aktivitetsformand 

Kirsten Marie Povlsen 

22945141 

Dokumentations ansvarlig. Vorbasse KFUM Idræts formand 
Jenni Christensen 

40803542 

Presse-/informations ansvarlig. Vorbasse KFUM Idræts formand. 
Jenni Christensen 

40803542 

Børne-kontaktperson. 

Til barn -hvis hankøn. 
Bør være et kendt ansigt i foreningen. 

Jeroen Schotemeijer 

26989918 

Børne-kontaktperson. 

Til barn -hvis hunkøn. 
Bør være et kendt ansigt i foreningen. 

Heidi Stormer 

40923294 
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5.3.1 Første kontaktpunkt + øverste ansvarlig. 

Skal være den første, som kontaktes ved mistanke om overgreb. Det er så dennes ansvar, at 

sagen bliver behandlet hurtigt og diskret. 

5.3.2 Primær børneattest ansvarlige. 

Vedkommende som sørger for indsamling og indsendelse af børneattest. Indsamlingen af 

blanketter med underskrift fra de enkelte trænere/ledere må gerne uddelegeres til andre. Når 

attesterne kommer retur, skal både den primære og sekundære ansvarlige læse attesterne igennem. 

Blanketterne opbevares maks. 3 år hos primær børneattest ansvarlig og makuleres efter endt brug.  

5.3.3 Sekundær børneattest ansvarlige. 

Har ansvaret for, at den primære børneattest ansvarlige har fået indsamlet, indsendt og modtaget 

svar på alle nødvendige børneattester. Det gøres ved, at den sekundære ansvarlige vedligeholder en 

liste over alle trænere/ledere med registrering af, hvilket år der blev indhentet børneattest. Listen 

består af sidste år og indeværende. Forrige år og før det destrueres, når de ikke bruges mere.  

5.3.4 Dokumentations ansv. 

Dokumentations ansvarlig sørger for at dette dokument og andet relateret dokumentation 

vedligeholdes og opdateres. 

5.3.5 Presse-/informations ansvarlig. 

Presse-/informationsansvarlig udtaler sig til pressen. Ingen andre bør udtale sig til pressen, men 

skal henvise til den presseansvarlige. Ved interviews med journalister bør man sikre sig ret til at 

gennemlæse artiklen forud for trykning – med ret til at rette eventuelle faktuelle fejl og godkende 

citater af egne udtalelser. 

 

66..  BBøørrnneeaatttteesstteenn  

6.1 Børneattest – hvad er det? 

Børneattesten er en form for straffeattester, hvor man kun får oplyst, om en person er straffet 

efter de bestemmelser i straffeloven, som vedrører seksuelle forhold til børn under 15 år. Det vil 

sige incest, samleje eller anden kønslig omgang med et barn under 15 år, udbredelse eller besiddelse 

af børnepornografi, blufærdighedskrænkelse m.fl. Børneattesten indeholder ikke oplysninger om 

eksempelvis tyveri, spirituskørsel og lignende. 

6.2 Børneattest - på hvem? 

Vorbasse KFUM Idræt har valgt, at der i solidaritet skal indhentes børneattest på alle med 

direkte tilknytning til foreningen med undtagelse af udøvere. D.v.s. såvel ”gamle” som nye, ledere, 

trænere og udvalgs-/bestyrelsesmedlemmer mv. over 15 år. Uden hensyntagen til omfanget af den 

enkeltes samkvem med unge under 15 år. Dog undtages personer, som kun har midlertidig 

tilknytning til foreningen, dvs. i mindre end én måned pr. år. 
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6.3 Børneattest – hvornår og hvor ofte? 

Der skal så vidt muligt, indhentes børneattest inden første gang en ny ledere, trænere eller 

udvalgs- udvalgs- /bestyrelsesmedlem over 15 år, indgår i foreningen. Attesten skal fornyes hver 2. 

år. Typisk vil indhentningen af børneattester foregå som optakt til sæsonstart, eller i forbindelse 

med valg til bestyrelser og udvalg. Alle attester vil blive behandlet fortroligt. 

Fornyelser vil blive forsøgt samlet som optakt til sæsonstart eller i forbindelse med valg til 

bestyrelser og udvalg. Af samme årsag tillades det, at der går op til 3 år (max), inden at en 

eksisterende attest fornyes. For personer, som fylder 15 år midt i en periode, gælder at 

vedkommende kan vente med en attest til næstkommende sæsonstart eller valg. 

 

 

77..  DDeett  ssiiggeerr  lloovveenn  

 

Ifølge servicelovens § 36 og straffelovens § 213 har alle personer pligt til at underrette barnets 

bopælskommune (socialforvaltningen), hvis man får kendskab til, at et barn under 18 år udsættes 

for vanrøgt, nedværdigende behandling eller lever under vilkår, der bringer dets sundhed og 

udvikling i fare. Trænere, ledere og instruktører har således pligt til – selv eller gennem ledelsen – 

at underrette kommunens socialforvaltning, hvis man mener, at et barn udsættes for seksuelle 

overgreb. 

Straffelovens § 216-235 handler om seksuelle overgreb mod børn og unge. Den seksuelle 

lavalder er her i landet 15 år. Det er også strafbart at have sex med en ung under 18 år, hvis den 

unge er ”betroet den voksne til undervisning eller opdragelse”, eller hvor det seksuelle forhold 

skyldes misbrug af alder og erfaring.  

I idrætssammenhæng er alle former for seksuel kontakt mellem trænere, ledere, instruktører og 

de børn under 18 år, som de træner, derfor helt uacceptable. 

 

 

88..  HHeennvviissnniinnggeerr  

 

Bekendtgørelse om indhentelse af børneattest: http://www.kulturministeriet.dk/sw25603.asp 

Dansk Ungdoms Fællesråd: www.duf.dk. 

DGI – pædofili: www.dgi.dk/paedofili  / Tlf.: 79 40 40 44 

Børnetelefonen: 3555 5555 

Danmarks Idrætsforbund: www.dif.dk/paedofili  (attester) / Tlf.: 43 26 20 31 

 

http://www.kulturministeriet.dk/sw25603.asp
http://www.duf.dk/
http://www.dgi.dk/paedofili
http://www.dif.dk/paedofili

