
 
 
 
 

 
 

 
Pædofilipolitik - om at forebygge seksuelle krænkelser af børn og unge 

 
 
Forord 
 
Overgreb mod børn vækker voldsomme følelser hos os alle. Følelser som afsky, had og afmagt. 
Samtidig kan den offentlige opmærksomhed omkring overgreb i idrætslivet rokke ved den tillid, 
som forældre og børn skal have til os i klubben. Konkrete sager kan også rokke ved vor tillid til 
hinanden som idræts-kolleger. 
 
Overgreb må ikke finde sted. Vi har alle i Aalborg KFUM Fodbold ansvar for at beskytte vore 
børn og unge mod seksuelle overgreb. Og vi har et ansvar for, at vores klub fortsat er det sted, 
hvor trænere, ledere, børn og unge kan mødes og opleve spænding, glæde og fællesskab. 
 
Det er dog også vigtigt, at frygten for beskyldninger om seksuelle overgreb ikke fører til, at 
trænere og ledere ikke tør røre børnene. 
 
Træneren er rollemodel for børnene. Autoritet og forbillede på samme tid. Det er derfor utrolig 
vigtigt, at træneren er bevidst om sin rolle. At klubben er opmærksom på de roller, deres trænere 
og ledere varetager – og ikke mindst den måde, de taler og handler på i forhold til børnene. 
Hvor går f.eks. grænsen for kropskontakt? Må en træner gå i bad sammen med børnene? 
Hjælpe til med påklædningen? Fortælle frække vittigheder i omklædningsrummet eller 
kommentere den unges fysiske udvikling? 
 
Aalborg KFUM Fodbold har udarbejdet dette notat for at  

1. fortælle dig om Aalborg KFUM Fodbold’s ”leveregler” 
2. fortælle dig, hvordan man skal handle, hvis en mistanke om overgreb opstår 
3. oplyse om de lovmæssige forhold, der gælder for seksuel kontakt med børn og unge 
4. oplyse dig om, at alle børne- & ungdomstrænere samt ledere, som har direkte kontakt 

med børn under 15 år, ved start og én gang om året tjekkes i kriminalregistret. 
 
Formålet med dette tiltag er, at der ikke tilknyttes personer i Aalborg KFUM fodbold, der har 
dom for overtrædelse af straffelovens pædofilibestemmelser. 
 
 

 



AALBORG KFUM FODBOLD’s leveregler: 
 
 

 Her i klubben taler vi ordentligt til hinanden. Ingen sjofle tilråb eller kommentarer til 

hinandens kroppe. 

 På ture er der altid mindst to ledere eller trænere med.  

 Man går - under omklædning - ikke ind i det modsatte køns omklædningsrum. 

 Udvise respekt for børnenes blufærdighed ved omklædning og badning. 

 Obs på under hvilke omstændigheder man inviterer enkelte børn hjem til sig (ikke alene). 

 Der skal være plads til både sejrsknus, et klap på skulderen eller en trøstende omfavnelse til 

det barn som føler nederlag eller har slået sig. 

 Det er også naturligt, at der er kropslig kontakt i andre situationer – både mellem børnene 

og mellem træner og børn. Idræt handler om at bruge kroppen, mærke og beherske den. 

 Nogle gange skal barnet have hjælp til at udføre bestemte bevægelser. Andre gange kan der 

være sikkerhedsmæssige årsager til, at en instruktør griber eller holder om barnet. 

 Men selvfølgelig er der grænser for kropskontakten. Berøring af skridt og bryster er aldrig 

acceptable, og smækkys på munden bør overlades til forældrene.  

 En træner må aldrig gå i bad sammen med børnene. 

 Det er OK at en træner hjælper til med påklædningen. 

 Vi accepterer ikke, at der fortælles sjofle vittigheder i omklædningsrummet  

 Forældrene skal opfordres til at deltage i børnenes idrætsliv. De kender børnene bedre end 

vi gør og er derfor bedre i stand til at opdage, hvis barnet mistrives. 

 Alle har pligt til at gå til bestyrelsen, hvis de hører rygter om overgreb eller selv 

fornemmer, at noget er galt. 

 Bestyrelsen har altid pligt til at tage sådanne henvendelser alvorligt og reagere hurtigt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Hvis skaden sker 

 

Hvem orienterer og hjælper barnets forældre? 

Formand for bestyrelse og formand for ungdomsudvalg 

 

Hvad med de andre forældre og børn, der er lige så chokerede? 

Formand for bestyrelse og formand for ungdomsudvalg udarbejder skrivelse som nøgternt fortæller 

hændelsesforløb og konsekvenser, som udsendes til relevante personer 

 

Hvad med klubmiljøet og de andre trænere? 

Ovennævnte skrivelse udsendes ligeledes til alle trænere, hjælpetrænere, instruktører, holdledere 

og relevante personer 

 

Sådan søger og håndtere Aalborg KFUM Fodbold oplysninger om seksuelle overgreb  

fra Det Centrale Kriminalregister 

 

1. Hvilke oplysninger kan indhentes 

Man kan kun indhente oplysninger om overtrædelser, der vedrører seksuelle forhold til 

personer under 15 år. 

Der gives således ikke andre oplysninger om overtrædelse af straffeloven, f.eks. tyveri 

2. Hvem må man indhente oplysninger på? 

Det Centrale Kriminalregister kan kun videregive oplysninger om personer, der som led i en 

ansættelse eller beskæftigelse har en direkte kontakt med børn under 15 år. 

Det betyder, at man normalt ikke kan indhente oplysninger fra registeret om eksempelvis 

bestyrelsesmedlemmer, og andre der kun lejlighedsvis er i kontakt med børnene. 

 

 

 

 

 

 



 

3. Hvem skal modtage oplysninger 

Kun to personer i klubben har adgang til oplysningerne fra Kriminalregisteret. Disse er 

formand for bestyrelsen, samt formanden for ungdomsudvalget. 

For disse personer er der tavshedspligt, også efter udtrædelse af bestyrelsen. 

Hvis f.eks. en træner ikke kan ansættes/tilknyttes pga. oplysninger om overtrædelse af 

straffelovens paragraffer om seksuelle overtrædelser, er det kun den pågældende træner som 

må få årsagen til, at han/hun ikke kan ansættes/tilknyttes. 

4. Hvem skal der søges oplysninger på 

Trænere, som direkte træner børnene, samt holdledere som deltager ved træning, kampe og 

stævner. Oplysninger søges på baggrund af en underskrevet samtykkeerklæring fra træneren. 

5. Hvor ofte søges oplysninger 

Oplysninger søges hver gang der ansættes/tilknyttes en ny træner, samt én gang årligt, 

umiddelbart før sæsonstart. 

6. Hvem kan ikke tilknyttes klubben 

Personer som tidligere har været dømt for seksuelle overgreb mod børn, eller personer der ikke 

ønsker at give samtykke til at indhente oplysninger  

 
Blanket Børneattest 
Børneattesten omhandler kun overtrædelse af straffeloven i forhold til seksuelt omgang med børn. 
For særligt grove sædelighedsforbrydelser slettes oplysninger på denne attest først når den dømte er 
fyldt 70. Ved seksuelt misbrug af mindre grov karakter slettes oplysningerne efter 20 år. Link til 
attest. Link Børneattest 
 
Blanket samtykke 
Der kræves samtykke fra den pågældende person for at kunne indhente en børneattest.  
Link: Samtykkeerklæring 
 
Der kan ikke indgås aftale om trænergerningen før børneattest er indhentet. Det er 
ungdomsformandens ansvar at sikre overstående sker.    


