
PÆDOFILIPOLITIK  FOR IDRÆTSFORENINGEN SAMVIRKE/STEPPING IF: 

1. Det er et krav, at alle trænere og bestyrelsesmedlemmer i Idrætsforeningen 

Samvirke/Stepping IF medvirker til og accepterer, at klubben rekvirerer ”Børneattester” 

på de pågældende klub-ledere. Attesterne rekvireres løbende på nye trænere og 

bestyrelsesmedlemmer. 

Attesterne rekvireres også på de trænere og hjælpere, som ikke underviser børn/juniorer, da 

det er almindelig kutyme i klubben, at man vikarierer som trænere for hinandens hold. 

2. Ved uren Børneattest ekskluderes man som medlem af klubben og en evt. verserende 

sag i klubben videregives til de sociale myndigheder og politiet. 

3. Formanden er ansvarlig for det praktiske i relation til indhentelse af Børneattester.  

4. Det er klubbens politik, at der altid er to voksne ansvarlige deltagere med, når klubben 

er på lejrtur eller overnatter i hallen mv. med børne- og junior medlemmer. 

5. Trænere/ledere inviterer ikke enkelte børn / juniorer med hjem eller på tur uden 

forældrenes accept. 

6. Det er en klubregel, at man anvender et sobert sprog i klubben og ikke taler 

nedsættende til hinanden. Ingen sjofle tilråb eller kommentarer om hinandens kroppe. 

Dette gælder både ledere, trænere og øvrige klubmedlemmer samt besøgende i 

hallen. 

  

HANDLINGSPLAN VED MISTANKE OM PÆDOFILI ELLER LIGNENDE i 

IDRÆTSFORENINGEN SAMVIRKE/STEPPING IF: 
§ 154 (Serviceloven): Den der får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år fra forældres eller andre opdrageres side udsættes for 

vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare, har pligt til at underrette 

kommunen. 

§ 141 Den, som er vidende om, (…) en forbrydelse, der medfører fare for menneskers liv eller velfærd eller for betydelige 

samfundsværdier, tilsigtes begået, og som ikke gør, hvad der står i hans magt, for at forebygge forbrydelsen eller dens følger, om 

fornødent ved anmeldelse til øvrigheden, straffes, hvis forbrydelsen bliver begået eller forsøgt, med bøde eller fængsel indtil 3 år. 

  

A. Hvis man som medlem, forældre til medlem eller andre med relationer til klubben 

oplever eller hører noget mistænkeligt, skal de straks kontakte Hovedbestyrelsens 

formand (Formanden for Idrætsforeningen Samvirke) eller andet bestyrelsesmedlem. 

Af hensyn til opklaringsarbejdet og den mistænktes retssikkerhed, bedes mistanken 

behandlet diskret. 



B. Henvendelsen bliver af formanden/bestyrelsen behandlet akut.  Der vil derfor straks 

blive foretaget en vurdering af sagen. 

C. Hvis mistanken efter grundig vurdering og gerne i samråd med ”anmelder” vurderes 

ubegrundet, må man beslutte ikke at foretage sig mere - udover at forebygge 

yderligere sladder og rygtedannelse. 

D. Findes mistanken begrundet eller er der stadig tvivl, overgiver Hovedbestyrelsen 

sagen til kommunens socialforvaltning, som varetager barnets interesser – eller 

Hovedbestyrelsen kan vælge i stedet at indgive anmeldelse til politiet, som så gennem 

afhøringer undersøger sagen. 

Forældrene orienteres straks om mistanken og om henvendelsen til myndighederne 

 


