
 
Politik om seksuelle krænkelser 
 

Baggrund 
Forældre skal trygt kunne sende deres børn til atletik i Randers Freja atletik og motion. 
Derfor indhenter vi børneattester på alle trænere og ledere, der har direkte kontakt med børn 
og unge. Når man starter op som træner eller leder i klubben, så skal man give sin skriftlige 
tilladelse til, at klubben indhenter en børneattest hos Det Centrale Kriminalregister. Klubben 
sender en ny forespørgsel afsted ca. hvert 3. år, idet klubben har en interesse i at følge op på 
børneattesterne. 
Det handler om, at vi alle er bevidste om, at vi har et fælles ansvar for, at Randers Freja atletik 
og motion er et sted, hvor der er trygt at være. Det skal også være et sted, hvor vi som 
trænere, ledere, børn og unge kan mødes og opleve spænding, glæde samt fællesskab uden 
klublivet bliver mistænkeliggjort. 
 
Bestyrelsen har derfor formuleret nogle guidelines for primært trænere og lederes opførsel i 
deres arbejde med børn og unge i klubben. 
 
Sejrsknus og kropskontakt: Der skal være plads til både sejrsknus, et klap på skulderen 
eller en trøstende omfavnelser. Nogle gange skal børn og unge have hjælp til at udføre 
bestemte bevægelser/øvelser, andre gange kan det være at sikkerhedsmæssige grunde til at 
en træner griber eller holder om den unge. Frygten for seksuelle beskyldninger skal ikke føre 
til at trænere ikke tør røre børn og unge. 
 
Kropskontakt, der ikke er i orden: Berøring af seksuelle områder som skridt og bryster 
er uacceptabelt, og det samme gælder kys. Det er heller ikke acceptabelt med fysiske 
berøringer, der overskrider den unges grænser for, hvad den unge synes er i orden. 
 
Omklædning og bad: Det er ikke acceptabelt, at en træner af det modsatte køn er til 
stede, når de unge klæder om. Det er heller ikke acceptabelt, at man hjælper de unge med at 
tage det inderste tøj af eller på. 
 
Kommunikation: Det forventes at klubbens trænere og ledere, at der aldrig finder en 
kommunikation sted om seksuelle emner. 
 
Seksuel kontakt: Den seksuelle lavalder er 15 år i Danmark, men det er strafbart at have 
et seksuelt forhold med en ung under 18 år som man er træner eller leder for. 
 
Alle har et ansvar: Forældre samt alle i klubben har altid pligt til at gå til bestyrelsen, hvis 
de hører rygter om overgreb eller selv fornemmer, at noget er galt. 
 
Bestyrelsens ansvar: Bestyrelsen har altid pligt til at tage alle henvendelser seriøst og 
reagere hurtigt og diskret på dem.  
 
 


