Samværspolitik i FC GOG:
Folketinget har vedtaget en ny lov, som medfører at alle idrætsforeninger per 1. august 2005 at indhente en børneattest før ansættelse
af trænere og holdledere, som skal have vedvarende kontakt med børn
under 15 år.
I FC GOG følger vi lovgivningen på dette område og indhenter en børneattest
hos Det Centrale Kriminalregister på alle nuværende og kommende trænere,
holdledere og udvalgsmedlemmer, der er fyldt 15 år ved påbegyndelsen af
virket for FC GOG.
Børneattesten indhentes via NemID – ved start på den frivillige opgave.
https://www.politi.dk/da/borgerservice/straffeattest/boerneattest/ . Hvis svar
fra Politi ikke er modtaget ved starten af trænergerningen vil
Forretningsudvalget sørge for, at der være min. 1 anden leder med indhentet
børneattest tilstede under samværet med FC GOG medlemmer under 15 år.
Alle oplysninger bliver behandlet fortroligt og opbevares forsvarligt. Hvis
formanden for FC GOG får tilbagemelding om en positiv børneattest, antages
vedkommende ikke i FC GOG, Gadbjerg IF eller Givskud GUF, og attesten
destrueres.
FC GOG, Givskud GUF og Gadbjerg IF har et ansvar!!
Klubberne skal være et sted, hvor trænere, ledere, børn, unge og voksne
aktive kan opleve spænding, glæde, og fællesskab i trygge lokale rammer,
derfor har vi i samarbejde udarbejdet denne samværspolitik med nogle
overordnede regelsæt.
Samværspolitikken er dernæst lavet individuelt i den enkelte forening, da det
er vigtigt, at emnet er vedkommende og til debat løbende i den enkelte
forening.

Ud fra en klar klubpolitik er devisen, at vi skal undgå tilfælde med krænkelser
mod vore medlemmer.
Derfor har klubben har udarbejdet et sæt regler for at undgå risikoen for
overgreb i det hele taget samt seksuelle krænkelser af børn og unge.
Sund dømmekraft bør dog først og fremmest udvises af forældre, trænere og
ledere, hvorfor tæt dialog mellem alle parter er MEGET vigtig. Vi må ikke
forfalde til ”heksejagt”, fordi vi ser spøgelser – dialog og åbenhed er
nøgleordene i samarbejdet for at give vore børn/unge medlemmer en tryg
klub at være en del af.
FC GOG præsenterer dette sæt regler for alle børne- og ungdoms-trænere
samt øvrige nye ledere i klubben ved starten som træner/leder i klubben. Ved
begrundet mistanke undervejs hos en træner / leder indhenter vi den såkaldte
”børneattest” hos Det Centrale Kriminalregister – den ”mistænkte” bliver altid
informeret og vi skal have accept fra vedkommende.
Flg. regler gælder for alle trænere og ledere i FC GOG:
som træner/hjælpetræner/holdleder bør du som minimum leve op til følgende
forventninger:
• være indstillet på, at det er et tillidshverv
•

være indstillet på, at manges øjne hviler på dig: medlemmernes,
forældrenes, klubbens generelt, andre samarbejdspartnere

at de ansvarlige ønsker dig som en sparringspartner
• at du siger fra til opgaver, du ikke magter
• at du er indstillet på, at klubbens udvalg, som arbejder med
•

Pædofilipolitikken en gang årligt kan kræve oplysninger om dig i Det
Centrale Kriminalregister efter dit samtykke – dette skal ses som en
beskyttelse af dig for at undgå mistænkeliggørelse m.h.t. evt. tidligere
bemærket adfærd, som kan bekymre klubben

•

siger du nej til, at klubben må tage disse oplysninger – siger du også fra
til at være træner/hjælpetræner/holdleder i FC GOG

•

Hvis du synes, du er kommet i en situation, der kan misforstås af andre,
kontakt en fra Forretningsudvalget, så evt. fejlagtige misforståelser eller
rygter ikke får lov til at spredes.

Man må gerne:
•

give et klap på skulderen
• deltage i et sejrsknus
• give en kort trøstende omfavnelse
Frygten for beskyldninger om seksuelle overgreb må ikke føre til, at du som
træner/leder ikke tør røre ved børn/unge i forbindelse med træning/kamp
Man må ikke:
•

Nedgøre og gøre grin med børnenes kroppe – sige sjofle udtryk.

•

Berøre børnene i skridt og på bryster

•

Give smækkys

•

Gå i bad med børnene – vær altid 2 voksne i omklædningsrummet.
Ønsker du bad, så brug eget bruserum.

•

Træner/leder af modsatte køn skal holde sig til egne omklædningsrum
under omklædning

•

Træner/leder må ikke invitere et enkelt barn/ung hjem til sig selv.

Man bør ikke:
•

Tage alene til stævner og ture, der skal være mindst 2 voksne
ledere/instruktører og/eller forældre med.

Alle som har en begrundet mistanke eller hører rygter SKAL kontakte
Forretningsudvalget i FC GOG.
Hvad gør man, hvis mistanken opstår:
•

Kontakt straks en af nedenstående personer

•

Klubbens ledelse skal i samarbejde med den person som nærer
mistanken vurdere, om mistænkte skal anmeldes eller hvis man
vurderer mistanken helt ubegrundet - skal klubbens bestyrelse med al
magt stoppe sladder og rygtedannelse

Vi kan kun arbejde med emnet Pædofili i et tæt samarbejde med
forældrene i FC GOG:
Vi beder derfor alle forældre om flg.:
•

Tage en snak med deres børn ang. opførsel i ex. omklædning, når
træneren er tilstede.

•

Ikke at afklæde sig, virke udfordrende (måske uden at vide det)
uanset om træneren er samme køn eller det modsatte – det sætter
træneren i et dilemma.

•

Overholde tiderne, når træneren har sagt, at han/hun kommer i
omklædningen

•

Tal med børnene om, at vi alle har forskellige grænser for fysisk
kontakt mellem børn og voksne

•

Tag en drøftelse om andres samvær med jeres børn

- hvad barnet oplever som okay, hvad I som forældre oplever
som okay
• Gør ikke emnet til et problem – vi skal ikke ud og søge efter et lille
skridt ved siden af, som måske kan tolkes, blot fordi vi vil ”finde
noget” i klubben
Kontaktpersoner ved begrundet mistanke:

Kontaktperson:
Rene Dahl

– 2299 9555

Elin W. Søbye

- 4028 3757

Lars Klausholm

– 6094 0747

Bjarne Søbye

- 2339 2742

Troels Møller

- 2541 9485

Ovenstående er udarbejdet i FC GOG den 12.01.2016

