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Jelling forenede Sportsklubber indhenter børneattest på alle sine trænere, instruktører og 

holdledere som skal have direkte og vedvarende kontakt med børn under 15 år. Det sker i 

henhold til lov af 16. juni 2005 om indhentelse af børneattest med ændringer 29. maj 2008 og § 1 

i lov nr. 444 af 23. maj 2012. https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=144970.  

På dette område følger vi vore organisationers anvisninger ret nøje.  

Se bl.a. https://www.dgi.dk/foreningsledelse/artikler/saadan-skal-boerneattester-haandteres  

 
Attesten er en her og nu oplysning, og derfor skal vi fortsat have stor fokus på om der sker 

seksuelle krænkelser af børn og unge i foreningen.  
 

Men mistanker om blufærdighedskrænkelse, pædofile overgreb eller andre seksuelle 

krænkelser er et meget følsomt og alvorligt område også i en idrætsforening.  

Det er en frygtelig tanke, at det kan have fundet sted – og det kan have voldsomme 

konsekvenser at rejse en mistanke som siden viser sig at være grundløs. Det er derfor et 

område som kræver stor varsomhed.  
 

Samtidig kan alle naturligvis bidrage til at undgå seksuelle krænkelser mod børn og unge, også 

inden for idrætten.   
 

Pædofile har ingen særlige kendetegn – og der er heller ingen 

tegn, som kan fortælle, at et barn sandsynligvis har været udsat 

for et seksuelt overgreb. Man er henvist til sin intuition og sin 

sunde fornuft og også på dette område er opmærksomhed et 

nøgleord.  
 

I Jelling forenede Sportsklubber er vi meget bevidste om foranstående problematik. Derfor har 

vi samlet os viden, materiale og litteratur om emnet og dette er omdelt til alle JfS’s afdelinger 

og emnet bliver med jævne mellemrum drøftet på bestyrelsesmøder således alle er bevidste 

om vore forventninger, hvis en sag af denne type opstår.  

Foreningen har udarbejdet denne beredskabsplan for, hvad der skal gøres, såfremt der sker et 

overgreb, opstår mistanke om overgreb eller unormale forhold i denne retning. Planen bygger 

meget på DUF’s publikation: ”Børn er et fælles ansvar”.   

 

Får et medlem, en forælder eller andre kendskab til et overgreb i 

foreningen skal dette straks meddeles til afdelingens eller hovedforenin-

gens formand. I et sådant tilfælde er der en klar fremgangsmåde som vil 

blive fulgt.   
Får et medlem, en forælder eller andre mistanke om et overgreb eller 

forhold, som man føler ikke er inden for almindelig etisk og moralsk 

optræden har man pligt til at rette henvendelse til afdelingens formand, 

afdelingens ungdomsudvalgsformand eller hovedforeningens formand.  
 

Disse personer har pligt til at tage den bekymrede persons observation og tanker meget 

alvorlig og reagere hurtigt – der vil samtidigt blive udvist stor diskretion – husk, det er en 

alvorlig anklage mod en person. Foreningen vil altid lade to personer tale med den bekymrede 

for derigennem at skabe den størst mulige objektivitet omkring bekymringen og de forhold der 

skal undersøges.  
 

- intuition 

- sund fornuft 

- opmærksomhed 

 

Kendskab 

 

Mistanke 

 

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=144970
https://www.dgi.dk/foreningsledelse/artikler/saadan-skal-boerneattester-haandteres


 

Diskretion er for os et vigtigt element for, at bekymringen kan løses på 

bedst mulig måde ligesom vi, som formænd, også har en tavshedspligt 

i sådanne sager.  
 

Jelling forenede Sportsklubber har opstillet et katalog over værdier, som 

fastsætter nogle forventninger til samværet og adfærden i foreningen både 

for medlemmer, forældre, trænere og ledere.  

Der hvor der afholdes træner/instruktørmøder og forældremøder vil disse 

forventninger blive synliggjort.     
 

Alle kan til enhver tid henvende sig afdelingens formand eller hovedforeningens formand og få 

nærmere oplysninger om vor viden, materiale og litteratur.  
 

Samtidig skal vi gøre opmærksom på, at vi er frivillige i 

foreningsarbejdet og ikke kan have ekspertise ud over den vi 

har fået gennem organisationer m.v.  
 

Det er vort håb, at alle - medlemmer, forældre, trænere og 

ledere - vil være med til at skabe et fornuftigt forhold til emnet 

og derigennem skabe en tryghed ved at komme i foreningen. 
 

På vegne af JfS’s bestyrelse 

fmd. Karsten Kjær 

November 2007 
 
 

I Jelling forenede Sportsklubber sætter vi fokus på:  
 

 Ingen sjofle kommentarer eller tilråb om hinandens kroppe  

 Et nej er et nej – også i leg  

 Respekt for børnenes blufærdighed ved omklædning og badning  

 På ture med overnatning er der altid mindst to ledere/forældre med 

 At det ikke er enkelte, men hele holdet/gruppen der besøger træneren 
 

… og du kan se mere på vor hjemmeside www.jellingfs.dk om vort formål, vore 

målsætninger og vore forventninger om et godt idrætsmiljø i foreningen.    

 

Hvor kan du skaffe viden? 
Du kan læse om forebyggelse på denne adresse hvor der er flere artikler: 

https://www.dgi.dk/foreningsledelse/oekonomi-og-ansvar/boerneattest/boerneattester-i-

foreningen  Her findes alt om attester samt en oversigt over litteratur på området.  
På Dansk Ungdoms Fællesråds hjemmeside: www.duf.dk  under materialer / foreningsvilkår kan du 
læse publikationen: ”Når legen går over stregen”. 

 

Skolelæreparagraffen. 
Det er vigtigt for os at gøre opmærksom på, at JfS også er meget bevidste om §223 i straffe-

loven, som siger: ”Den som har samleje med en person under 18 år, der er den skyldiges 

adoptivbarn, stedbarn eller plejebarn eller er betroet den pågældende til undervisning eller 

opdragelse straffes med fængsel indtil 4 år.” 

Denne § gælder også forhold mellem en træner og en udøver under 18 år. 

   

Kend børns signaler 
Et barn eller en ung, som er udsat for overgreb, vil ofte udsende en række signaler, som kan 

være med til at fortælle de voksne, som omgiver barnet, at der er noget galt. Problemet med 

disse signaler er, at de ofte kan være tegn på helt andre ting, som har med barnet eller den 

unges udvikling at gøre – eller at barnet af andre årsager vantrives og/eller lider under 

omsorgssvigt.  
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