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Politik vedrørende forebyggelse af seksuelle overgreb på børn og unge
Gymnastikafdelingen ønsker at beskytte vores yngre medlemmer mod eventuelle overgreb
i forbindelse med udførelsen af foreningens aktiviteter. Samtidig må det erkendes, at den
aktivitet gymnastikafdelingen står for, ofte medfører at instruktøren vil være i kropskontakt
med gymnasten, når der pågår instruktion og rettelser. Disse instruktioner må ikke kunne
misforstås og dermed føre til ubehageligheder for gymnasten.
For at sikre, at gymnastikforeningen har en instruktørkreds der ikke, på dette område, har
været ude i lovovertrædelser, er følgende besluttet:




Alle nye instruktører/hjælpeinstruktører på børnehold samt bestyrelse tjekkes i
kriminalregistret vedr. seksuelle krænkelser for personer under 15 år,
blufærdighedskrænkelse, incestforhold, distribution samt salg af utugtige fotografier,
film og lignende af børn. Hvis nye instruktører ansættes i løbet af sæsonen bliver
disse ligeledes tjekket inden første træning.
Alle børneholdsinstruktører samt bestyrelse, eller øvrige der er i kontakt med børn
og gymnaster under 15 år, vil herefter blive tjekket hvert 3. år.

Personkreds
Ved ansættelsen får alle instruktører og hjælpeinstruktører over 15 år en formular til
underskrift. Denne underskrift skal give bestyrelsen lov til at indhente disse oplysninger.
Det er formanden eller kassereren, der er bemyndiget til at indhente disse oplysninger.
Disse personer har tavshedspligt, og må ikke give oplysninger videre til andre personer.
Heller ikke efter fratrædelse. Dette vil i så tilfælde være strafbart. Ved indhentning af
informationer for bestyrelsen, er det revisorerne, der står for dette
Vil en person ikke give dette samtykke, vil de ikke blive ansat i gymnastikafdelingen.
De voksne som forbillede
Som i øvrige forhold i afdelingen, er det altid de voksne, som skal foregå børn og unge
med et godt eksempel. Instruktøren/hjælpeinstruktøren vil altid være en rollemodel for
børnene, og er derfor en autoritet og forbillede på samme tid.
Herudover er det meget vigtigt, at man er bevidst om sin rolle, og dette gælder hele
gymnastikafdelingen, dvs. alle former for instruktører, ledere, bestyrelse m.fl.
Endvidere skal alle tænke over den måde, der tales og handles over for børn og unge.
Er dette godt nok?
Vi ved, at selv om vi har sat et sæt regler op, så kan der forekomme ting, der vil kunne
give mistanke om overgreb. I sådanne situationer skal der ske henvendelse til formanden
eller kasserer, som vil undersøge den enkelte sag under diskretion.
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