
LIK - pædofili politik. 
- rettidig omhu og forebyggende oplysning 

Langå Idrætsklub prioriterer børns trivsel og sikkerhed meget højt, specielt i forbindelse med 
klubbens aktiviteter. Derfor er det klubbens politik at holde sig løbende orienteret om DBU's 
anbefalinger vedrørende pædofili, og at efterleve DBU's politik på dette område. Se evt. 
www.dbu.dk 

Flere af klubbens leveregler - som der informeres om bl. a. ved indmeldelse i klubben - 
afspejler dette: 

● Takt og tone 
Her i klubben taler vi ordentligt til hinanden. 
Ingen sjofle tilråb eller kommentarer om hinanden. 

● Ture 
På ture er der altid mindst 2 voksne med 
- træner og hjælpetræner/forælder. 

● Adskilt omklædning 
Man går ikke ind i det modsatte køns omklædningsrum 
(gælder fra 3. klasse/miniput, også forældre). 

● Trænere/holdledere bader ikke med spillerne. 

● Kontrol af straffeattest 
Ingen træner eller fast holdleder vil blive tilknyttet ungdomsafdelingen, 
hvis de tidligere er dømt for pædofili. 

Hvad er pædofili 
Pædofili kan være i form af fysisk kontakt eller i form af situationer, der er 
blufærdighedskrænkende, fra voksnes side overfor børn. 
 
Forebyggelse gennem oplysning 
Det er generelt mest optimalt at forebygge gennem oplysning. 

Klubben ønsker at fremme en aktuel, tæt og åben dialog mellem forældre, trænere og ledere, 
som skal være agtpågivende overfor personer, der eksempelvis udviser en efter almindeligt 
accepterede vesteuropæiske normer ualmindelig interesse i den pågældendes kontakt med 
børn. 

http://www.dbu.dk/


Derfor informeres forældre om emnet, når deres børn meldes ind I klubben, og ved links til 
klubbens og DBUs pædofilipolitik. Det samme gælder trænere og holdledere. 

Endvidere kan emnet tages op på eventuelle forældremøder. 
Emnet drøftes ikke med børnene uden forældrenes udtrykkelige accept og tilstedeværelse. 
 
Hvilke rammer har forældre og børn I klubben 

● Et barn, der føler sig krænket, skal tages alvorligt. 
Derfor opfordrer klubben til, at forældre snarest muligt kontakter 
træneren/holdlederen og/eller klubbens ungdomsformand, hvis der 
opstår mistanke om, at et barn har været udsat for 
blufærdighedskrænkelse eller andre overgreb I klubbens regi. 
Kontakten til klubben skal selvfølgelig ikke afholde forældrene fra at 
kontakte myndighederne, hvis situationen kræver det. 

● Træneren/holdlederen skal ikke udsættes for uberettiget 
mistænkeliggørelse. 
Derfor forventer klubben, at forældre og børn håndterer en sådan 
mistanke anstændigt, så trænerens omdømme ikke belastes, med 
mindre der er en god grund til det. 

Hvilke rammer har en træner/fast holdleder I ungdomsafdelingen 

Klubbens trænere/holdledere yder et stort, frivilligt arbejde - bl. a. fordi de kan lide at omgås 
børn. Det er både positivt og naturligt, at der opstår et godt forhold mellem børnene og deres 
træner/holdleder. 

Derfor er det vigtigt, at pædofili-problematikken ikke bliver en unødig hindring for, at et sådant 
tæt og sundt forhold kan etableres som en naturlig følge af de mange timers fællesskab om 
træning og kamp. Og det vil være en misforståelse at se skævt til almindeligt accepterede 
fysiske udtryk for dette forhold, såsom skulderklap osv. 

Samtidigt er det trænerens/holdlederens personlige ansvar, at barnet ikke oplever eller 
udsættes for blufærdighedskrænkelse fra trænerens/holdlederens side. 

Det er enhver træners/holdleders pligt at orientere forældrene og ungdomsformanden snarest 
muligt, såfremt træneren/holdlederen får kendskab til situationer, hvor barnet enten giver 
udtryk for blufærdighedskrænkelse eller hvor det med rimelighed må forventes, at barnet har 
følt sig krænket - uanset om det er træneren/holdlederen selv eller andre voksne, der har 
været anledning til dette. 
 
Hvilke rammer har ungdomsformanden 



Kontrollen af trænere og faste holdledere er ungdomsformandens ansvar. 

Det er ungdomsformandens opgave at undersøge en opstået mistanke om 
blufærdighedskrænkelse eller lignende forhold, hvis forældre eller andre I klubben anmoder 
om det. 

Det er til enhver tid ungdomsformandens pligt omgående at informere myndighederne, hvis 
han får en begrundet mistanke om overtrædelse af pædofili-lovgivningen. 
 
Kontrol af trænere og faste holdledere 

Erfaringsmæssigt har en del af de personer, der bliver anmeldt for seksuelle krænkelser 
overfor børn i idrætsklubber, allerede domme for pædofili. 
Derfor benytter Helsted Fremad sig af den kontrolmulighed cirkulæret om Bekendtgørelse af 
behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister §36 giver for at kontrollere, 
om trænere eller holdledere, der er i direkte kontakt med børn under 15 år, er dømt for 
pædofili. 
 
Denne kontrol foretager vi for at skabe en vis tryghed i klubben. 
Kontrollen bør til gengæld ikke give falsk tryghedsfornemmelse, da registret alene omfatter 
personer, der formelt er dømt for pædofiliforhold. 

Rent juridisk og praktisk skal de pågældende trænere og holdledere give skriftlig 
samtykkeerklæring, før klubben må søge oplysninger på de pågældende i registret. 

Ingen træner eller fast holdleder vil blive tilknyttet ungdomsafdelingen, hvis de tidligere er 
dømt for pædofili, eller hvis de afviser at lade dette kontrollere hos DCK. 

Hvis en periodisk kontrol viser, at en allerede tilknyttet træner/holdleder er blevet dømt for 
pædofili, vil vedkommende omgående blive frataget sine opgaver i klubben. 

Følgende grupper kontrolleres: 

● Trænere for børn under 15 år. 
● Faste holdledere for børn under 15 år. 

Interval for kontrol: 

● Når en træner eller fast holdleder tiltræder 
● 1. februar hvert år 

Oplysningerne søges og indehaves af: 



● Ungdomsformanden 

Ungdomsformanden er I denne sammenhæng underlagt tavshedspligt. 

Oplysningerne fra DCK er strengt fortrolige og vil ikke blive viderebragt til privatpersoner, 
andre klubber, organisationer eller virksomheder. 

Overtrædelse af tavshedspligten er strafbar. 

 


