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Sådan gør vi

Forældre skal trygt kunne sende børn 
og unge til træning i SAK77. Ligeledes 
skal klubbens trænere og ledere have 
mulighed for at have en naturlig om-
gang med klubbens aktive i en sport, 
som indeholder kontakt ved instruktion, 
håndtering af skader, mv. 

Det handler om, at vi alle bidrager til 
at skabe en tryg hverdag i klubben, så 
både daglig træning, stævnedeltagelse, 
klubture, med videre kan afvikles på så 
god en måde som muligt, uden at adfæ-
ren giver anledning til unødig mistænke-
liggørelse. 

Denne politik giver retning for, hvordan 
vi omgås, og hvordan vi reagerer, hvis 
der opstår mistanke om eller konstate-
res seksuelle krænkelser.

Det handler om at vi så frit som muligt 
kan dyrke vores sport og have en natur-
lig omgang mellem børn og voksne. 

Retningslinjer for 
daglig omgang
Nedenstående retningslinjer har derfor 
til formål at rammesætte acceptabel og 
uacceptabel adfærd.

Vores grænser er ikke ens, og 
nedenstående er ikke udtømmende. 
Det handler om at tilgå træningen, 
stævnedeltagelse og andre 
arrangementer i klubben med tillid og 
med respekt for den enkeltes grænse.

 

• Knus og kram. Der skal være plads 
til et knus, når en sejr skal fejres 
eller en skuffelse skal behandles. Et 
trøstende kram er også acceptabel 
adfærd, hvis en aktiv har slået 
sig, har hjemve eller lignende. Et 
håndtryk er en passende hilsen 
mellem børn og voksne.

• Anden kropskontakt. Berøring 
af de aktive ved instruktion, 
behandling af skader, med videre er 
acceptabel kropskontakt. Er du som 
træner i tvivl, bør du spørge, om 
det er ok at tjekke en skade, 

Tryghed er en fundamental forudsætning for en god kultur.
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Alle har et ansvar

lægge en forbinding, osv. Føler 
du, at din personlige grænse 
overskrides, er det helt OK at sige 
fra. 

• Massage. Massage gives som 
udgangspunkt kun af uddannede 
personer og altid kun efter 
udtrykkelig gensidig accept.

• Ikke acceptabel kropskontakt. 
Al berøring af seksuelle områder 
som bryster og skridt samt kys er 
uacceptabelt. 

• Omklædning og bad. Det er ikke 
acceptabelt at en træner af modsat 
køn er til stede ved omklædning og 
bad. Uanset køn, er det ikke accep-
tabelt at en træner hjælper en aktiv 
med at tage det inderste lag tøj af 
eller på. 

• Kommunikation. Det forventes at 
trænere, ledere og forældre undla-
der tiltale med seksuelle undertoner 
eller laver tilråb om de aktives krop-
pe. 

• Seksuel kontakt. Den seksuelle laval-
der er 15 år, men det er strafbart at 
have et seksuelt forhold til en aktiv 
under 18 år, som man er træner eller 
leder for.

• Stævnedeltagelse. Det tilstræbes, at 
der altid deltager  mindst to træne-
re, ved klubbens stævnedeltagelse. 
med børn og unge under 18 år. Er 
deltagerantallet så begrænset, at alle 
kan være i en bil, er det acceptabelt 
med én træner til håndtering af både 
kørsel og stævnedeltagelse. Forældre 
giver ved aflevering af børn deres 
accept til deltagelse.

• Enetræning. Enetræning for atleter 
under 18 år - fx ved elitetræning - 
kan gennemføres efter forældres 
accept.

• Privat kontakt. Det er ikke accepta-
belt at opfordre til kontakt uden for 
klubbens normale træningssteder, 
med mindre det sker i grupper og 
som led i et annonceret arrange-
ment. Enebesøg i private hjem er 
ikke inden for rammerne af accepta-
bel adfærd. Undtagelser – fx kørsel 
til og fra træning eller stævner - for-
udsætter accept fra forældre.

Overgreb begynder med en fortrolighed
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Hvis mistanken melder sig

Det er bestyrelsens ansvar at tage alle 
henvendelser om overskridelse af ret-
ningslinjer eller anden uacceptabel 
adfærd alvorligt. Bestyrelsen vil be-
handle henvendelser hurtigt og diskret i 
samarbejde med klageren og eventuelt 
dennes forældre. 

Bestyrelsen er ikke en politi-
myndighed. Overskridelser, som 
vurderes at kunne bekræftes, meldes 
til de sociale myndigheder, og ulovlig 
adfærd efterforskes af Politiet.

Bestyrelsen vil efter bedste evne og på 
baggrund af den enkelte sag vurdere 
omfang og indhold  i kommunikation til 
aktive, forældre, politi, presse, mv. I den 
forbindelse kan bestyrelsen vælge at 
involvere konsulentbistand fra DIF.

Måtte der foreligge en sigtelse om-
handlende seksuel karakter mod en af 
klubbens trænere eller ledere, vil besty-
relsen øjeblikkeligt suspendere vedkom-
mende mens sagen afklares.

Bestyrelsen vil følge anvisninger fra 
myndigheder og politiet, og vil samar-
bejde i forbindelse med både efterforsk-
ning og behørig kommunikation.

Hvis du har yderligere spørgsmål, så kontakt formanden på formand@sak77.dk

Hvad gør du, hvis mistanken melder sig?

Bestyrelsen er klubbens ledelse, og ved 
mistanke om upassende adfærd skal 
bestyrelsen kontaktes. Seksuelle kræn-
kelser er en alvorlig sag, og sladder eller 
uberettigede anklager kan have vidtgå-
ende konsekvenser.

Man kan også gøre brug af hjælpelinjer-
ne for ofre for krænkelser, som er opret-
tet af Dansk Atletik (kontaktperson for 
integritet), DIF og Team Danmark.

Bestyrelsens ansvar
Bestyrelsen i SAK77 indhenter årligt 
børneattest for alle trænere, ledere og 
dommere over 15 år, som har direkte 
kontakt med børn og unge under 15 år. 

Nye trænere skal derfor give accept til, 
at klubben indhenter børneattest fra 
Det Centrale Kriminalregister. Bestyrel-
sen følger løbende op på de indhentede 
attester.


