Børnepolitik Hatting-Torsted Fodbold
Som DBU Børneklub handler Hatting-Torsted Fodbold i overensstemmelse med DBU´s børnesyn.
Foruden vores børnepolitik, vil Hatting-Torsted Fodbold prioritere DBU´s 12 børnerettigheder og 10
børneløfter, der er med til at danne rammerne for børnetræningen i klubben.
DBU'S BØRNERETTIGHEDER
1.
Alle børn har ret til fodbold
2.
Alle børn har ret til fodbold uden nogen form for diskrimination
3.
Alle børn har ret til, at udvikling sker på deres præmisser
4.
Alle børn har ret til, at deres forældre ses som ressourcepersoner
5.
Alle børn har ret til et godt børneliv
6.
Alle børn har ret til at være en del af noget større
7.
Alle børn har ret til at være på dannelsesrejse
8.
Alle børn har ret til selv at vælge
9.
Alle børn har ret til social sikkerhed
10.
Alle børn har ret til børneopdragelse
11.
Alle børn har ret til, at der bliver ført periodiske tilsyn af deres trænings- og kampmiljøer
12.
Alle børn har ret til, at DBU’s 10 børneløfter overholdes

DBU’S BØRNELØFTER
De tre første løfter er værdiløfter, mens de syv sidste løfter er midler til at understøtte de tre værdiløfter.
VÆR BØRNE FOKUSERET
VÆR HOLISTISK
VÆR INKLUDERENDE
GØR DET SJOVT OG TRYGT
PRIORITERER KÆRLIGHEDEN TIL FODBOLD OVER LÆRING AF FODBOLD
HAV FOKUS PÅ DE GRUNDLÆGGENDE FÆRDIGHEDER
ENGAGERE FORÆLDRE MED ANERKENDELSE
PLANLÆG TRÆNING MED PROGRESSION
BRUG FORSKELLIGE METODER TIL AT OPNÅ LÆRING
BRUG KONKURRENCE PÅ EN UDVIKLENDE MÅDE

Hatting-Torsted Fodbolds værdigrundlag
• Breddeklub for alle med mulighed for udvikling og dygtiggørelse på alle niveauer.
• At skabe tryghed, glæde og empati.
• De yder rammer, skal være i orden.
• Vi følger DBU’ børnesyn - de 12 børnerettigheder og 10 løfter.
• Vi anerkender alles indsats for klubben.
• Vi tilstræber kvalitet i alle handlinger og beslutninger for klubben.
• At styrke venskab og relationer på tværs af alle årgange i klubben.
Danner sammen med nedenstående børnepolitik et solidt fundament for at skabe de bedste rammer for at
børnene kan udvikle sig som fodboldspillere og mennesker i et trygt miljø.
I Hatting-Torsted Fodbold arbejder vi for at skabe verdens bedste børnefodbold
Såfremt børnepolitikken giver anledning til spørgsmål, kan der rettes henvendelse til
formand.ungdom@hatting-torsted.dk

Område
Indhentning af
børneattest

Brug af omklædningsrum

-

-

-

Sociale medier

-

Regler og retningslinjer
Som ny træner/trinleder i Hatting-Torsted er det en forudsætning,
at man oprettes i klubben og samtidig udfylder en børneattest når
man har berøring med børn under 15 år.
Børneattesten udfyldes via klubbens hjemmeside.
Børneattesten fornyes en gang årligt i august/september.
Trænere og ledere bør undgå at være alene med et barn/spiller i
omklædningsrummet.
Under omklædning går trænere/ledere ikke ind i det modsatte køns
omklædningsrum.
I tilfælde af skadebehandling, så foregår dette i et åbent lokale.
Ligeledes foregår spiller samtaler i et åbent rum/forum.
Der kan dog opstå eller forekomme situationer, hvor trænere kan
stå alene med et barn/spiller især de yngre årgange ved f.eks.
toiletbesøg eller hjælp til omklædning. Sådan en alene situation
kan ikke undgås og er dermed acceptabel.
Det opfordres at holdet klæder om sammen, men drenge og piger
klæder om hver for sig.
Mobiltelefoner må ikke anvendes i omklædningsrummet således
der kan tages videoer eller billeder. I tilfælde af billeder eller
videoer ved fødselsdags- eller sejrssang skal der være flere voksne
tilstede samt tydelig kommunikeres, at optagelse foregår således
at dem, der er til stede i rummet er bekendt med dette.
Sociale medier bruges som informationskanal til deling af positiv
kommunikation og information med fodboldmæssig relevans. Det
forventes, at der holdes en god tone, da trænere anses som

Overnatningsforhold i
klubben og på ture

-

-

Kommunikation

-

værende rollemodeller for børnene, hvilket også gælder på
fodboldbanen, da børnene afspejler sig i de voksne.
Vi ønsker, at man som fodboldspiller i Hatting-Torsted Fodbold får
en masse gode og sjove oplevelser.
Ved turneringer, ture og arrangementer, hvor der er overnatning
vil trænerne og evt. de forældre som er med, som hjælper, have
ansvaret for børnene.
Det opfordres til at flere forældre deltager herunder både mødre
og fædre.
Ved overnatning er det er krav, at der altid er en voksen til stede af
samme køn som spillerne.
Forældre og trænere sover i samme rum som børnene.
Trænerne har ansvar for at kommunikere tydelig overfor børn og
deres forældre, og der henvises til de 12 forældrebud, se nedenfor:

1. Bak op om klubben, ved bl.a. at melde dig som hjælper ved diverse
arrangementer som klubben arrangerer, når der er brug for det.
MEN overtag ikke trænerens og trinledens funktioner, tilbyd din
hjælp i stedet for at tage styringen.
2. Mød op til kampe - dit barn sætter pris på det.
3. Forhold dig i ro på sidelinjen - lad børnene spille.
4. Ophold dig kun langs den ene sidelinje - og i god afstand til trænere
og spillere.
5. Respekter trænerens beslutninger - vær positiv og støttende.
6. Respekter dommerens beslutninger - se dommeren som en
vejleder.
7. Skab en god stemning til kampene.
8. Spørg om kampen var spændende og sjov - ikke om resultatet.
9. Sørg for rigtig og fornuftigt udstyr (overdriv ikke).
10. Bak op om holdets og klubbens arbejde - din indsats bliver værdsat,
ikke mindst af dit barn.
11. Bidrag til et godt sammenhold blandt børn og forældre.
12. Husk på, at det er dit barn, som spiller fodbold - ikke dig!!
-

-

Det er trænernes ansvar under træning, at sørge for at børnene
taler pænt til og om hinanden. Efterfølgende kan forældrene
inddrages om nødvendigt og med fordel kan det informeres på
forældremøder, hvordan tonen er på holdet.
I forbindelse med kommunikation til nye spillere og forældre ved
indmeldelse har klubben udarbejdet en velkomstfolder. Folderen
ligger til brug for udlevering i klubhuset og den kan ligeledes tilgås
via hjemmesiden.

Procedure ved mistrivsel
eller mobning

-

-

-

-

Fysisk kontakt

-

-

-

Hatting-Torsted accepterer ikke mobning eller mistrivsel og dette
tages meget alvorligt.
I tilfælde hvor trænerne modtager en henvendelse om en konkret
situation, hvor træneren ikke føler sig tryg kan han/hun tage fat i
ungdomsudvalget.
I tilfælde af observation af uacceptabel adfærd herunder mobning
eller mistrivsel bedes man rette henvendelse til klubbens
ungdomsudvalg via mail: formand.ungdom@hatting-torsted.dk.
Ungdomsudvalget har ansvaret for:
o At tage de rette foranstaltninger om den pågældende sag.
o At sikre ”sagen” håndteres professionelt.
o At tager kontakt til de involverede parter.
o At følge op på situationen således vi sikrer os, at
mobningen/mistrivslen ikke længere foregår.
Trænerne har ansvaret for at skabe gode øvelser/læringsmiljøer,
hvor alle uanset udgangspunkt trives og finder glæde ved
fodbolden således mistrivsel undgås.
Vi har alle et ansvar for, at det skal være trygt at komme i
Hatting/Torsted Fodbold.
For at forebygge seksuelle krænkelser af børn og unge, og at
klubbens træner og ledere kan færdes i klubben uden at blive
mistænkt for pædofili, har klubben udarbejdet en særskilt
pædofilipolitik. Elementerne derfra er indskrevet i vores
børnepolitik.
Det er tilladt for træner at give spillerne en omfavnelse i
forbindelse med en succesoplevelse samt give dem et trøstende
klap på ryggen.
Det er ikke tilladt at give børnene smækkys, klap i numsen samt
berøre børnene i skridtet og på brysterne.

-

Hvad gør vi hvis mistanken opstår?

-

Alle, har pligt til at gå til hovedudvalget, hvis de hører rygter om
overgreb eller fornemmer, at noget er galt. Hovedudvalget har altid
pligt til at tage sådanne henvendelser alvorligt og reagere hurtigt.

-

Formanden vil tage en fortrolig snak med den, som nærer
mistanken. Formanden vil herefter tage initiativ til et fortroligt
møde med forældrene til ”offeret”. Resultatet af dette møde kan
medføre rådgivning hos Dansk Idrætsforbund eller direkte kontakt
til politiet, der har stor erfaring i håndtering af disse sager.

-

Mail til hovedudvalget - formand@hatting-torsted.dk

Alkohol

-

I Hatting/Torsted accepterer vi ikke alkohol i træningstiden, ved
kampe eller til sociale arrangementer i samvær med spillerne.
Det forventes ligeledes, at alle optræder ædrueligt og udfører
lederopgaver korrekt.
Ved stævner må der maksimalt indtages en genstand pr. person,
således trænerne kan køre bil og/eller handle rationelt i tilfælde af
en nødsituation. Det henstilles til, at indtagelse af alkohol IKKE sker
før alle holdets kampe er færdige den pågældende dag.

Udarbejdet af ungdomsudvalget og børneudviklingstræneren i Hatting-Torsted Fodbold, april 2022

