Silkeborg Pigerne & Drengene
Samværspolitik

Formålet med denne politik er:
Derudover har vi valgt at lave en samværspolitik med et overordnet regelsæt. SPD skal være et sted, hvor
trænere, ledere, børn, unge og voksne aktive kan opleve spænding, glæde og fællesskab i trygge rammer.
Ud fra devisen at forebyggelse er bedre end helbredelse, har klubben udarbejdet et sæt regler for at
minimere risikoen for overgreb i det hele taget, samt seksuelle krænkelser af børn og unge. Sund
dømmekraft bør dog først og fremmest udvises af forældre, trænere og ledere, hvorfor tæt dialog mellem
alle parter er MEGET vigtig. Vi må ikke forfalde til ”heksejagt”, fordi vi ser spøgelser – dialog og åbenhed er
nøgleordene i samarbejdet for at give vore børn/unge medlemmer en tryg klub at være en del af.
Følgende regler gælder for alle trænere og ledere:
Som træner/hjælpetræner/holdleder bør du som minimum leve op til følgende forventninger:
•
•
•
•
•

være indstillet på at det er et tillidshverv
være indstillet på at manges øjne hviler på dig: medlemmernes, forældrenes, klubbens generelt,
andre samarbejdspartneres
at de ansvarlige ønsker dig som en sparringspartner
at du siger fra til opgaver, du ikke magter
at hvis du er kommet i en situation, der kan misforstås af andre, kontakt da en fra bestyrelsen, så
evt. fejlagtige misforståelser eller rygter ikke får lov til at spredes.

Man må gerne:
•
•
•

give et klap på skulderen
deltage i et sejrsknus
give en kort trøstende omfavnelse

Frygten for beskyldninger om seksuelle overgreb må ikke føre til, at du som træner/leder ikke tør røre
ved gymnasterne i forbindelse med træning/opvisning/konkurrencer.
Man må ikke:
•
•
•
•
•

nedgøre og gøre grin med gymnasternes kroppe – sige sjofle udtryk
berøre gymnasterne i skridtet
give smækkys
træner/leder af modsatte køn skal holde sig til egne omklædningsrum under omklædning
træner/leder må ikke invitere en enkelt gymnast hjem til sig selv.

Man bør ikke:
•
•
•

Tage alene til stævner og ture, der bør være mindst 2 voksne træner/ledere med
sende sms'er eller mails, der kan tolkes krænkede
opholde sig alene med en gymnast i et lukket rum

Hvad gør man, hvis mistanken opstår:

•
•

kontakt straks en fra bestyrelsen
klubbens ledelse skal i samarbejde med den person, som nærer mistanken, vurdere, om mistænkte
skal anmeldes, eller hvis man vurderer mistanken helt ubegrundet, skal klubbens bestyrelse med al
magt stoppe sladder og rygtedannelse.

Bestyrelsen har siden 2005 indhentet en børneattest på alle trænere, holdledere, udvalgsmedlemmer og
bestyrelsesmedlemmer. Alle skal underskrive en samtykkeerklæring, hvor de giver tilsagn om, at vi kan
indhente børneattesten. Er man ikke indforstået med dette, kan man ikke være en del af SPD. Indhentelsen
af børneattest sker i overensstemmelse med Folketingets lov pr. 1. august 2005.
Vi kan kun arbejde med emnet pædofile i et tæt samarbejde med forældrene i SPD. Vi beder derfor alle
forældre om at:
•
•
•
•
•
•

tage en snak med jeres børn ang. opførsel i f.eks. omklædningsrummet, når træneren er til stede
ikke at afklæde sig, virke udfordrende (måske uden at vide det) uanset om trænerne er af samme
køn eller det modsatte – det sætter trænerne i et dilemma
overholde tiderne, når trænerne har sagt, at han/hun kommer i omklædningen
tal med børnene om, at vi alle har forskellige grænser for fysisk kontakt mellem børn og voksne
tag en drøftelse om andres samvær med jeres børn
hvad barnet oplever som okay, hvad I som forældre oplever som okay

