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HUI Fodbolds Børnepolitik 

Politik Regel og retningslinje 
 

Kontaktperson 

Politik for omklædning 

før og efter fodbold 

 

Klubbens bestyrelse opfordrer til omklædning i klubben før og efter kamp fra U10 og fra 

U14 også ifm træning, hvor der er separate omklædningsrum til hvert hold. 

Pigeafdelingen har deres eget omklædningsrum.  

 

Børn og voksne skal trygt kunne bruge omklædningsrummene i vores klub. Det betyder 

også, at der er klare regler for brugen heraf. Voksne må ikke opholde sig på to-mands 

hånd med et barn i klubbens omklædningsrum. Spillersamtaler bør finde sted, hvor 

andre kan se med, og skadesbehandling bør aldrig foretages i enerum 

 

Det styrker fællesskabet og bidrager til at børn får et naturligt forhold til det at klæde 

om sammen med andre. 

Vi har følgende regler for spillere, trænere og ledere:   

 

• Drenge og piger klæder altid om hver for sig. 

• Trænere/ledere bader aldrig sammen med børnene 

• Det prioriteres, at der vil være en voksen, der venter udenfor, mens børn klæder 
om og bader  

• Ingen sjofle kommentarer eller tilråb om hinandens kroppe 

• Man går ikke ind i omklædningsrum, under bad og omklædning. 

• Hvis muligt, er man altid to voksne i omklædningsrummet 

• Behandling af skader og massage bør ikke ske hvis man er alene med spilleren. 

• På ture er der altid mindst to trænere/ledere med. Trænere sover IKKE sammen 

med spillerne. 

• Ingen brug af mobiltelefoner (eller andet kamera udstyr) i omklædningsrum 

• Alle har pligt til at gå til bestyrelsen hvis der er mistanke om et overgreb 

• Et nej er et nej – også i leg!!! 

Andreas Floor (U4-
U15 drenge) 
Peter Pico 
(Pigeafdelingen) 
Katja Loran 
(Bestyrelsen) 
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Politik for Børneattest  Alle trænere er forpligtet til at godkende klubbens anmodning til Rigspolitiet om 
udstedelse af en børneattest. Såfremt Rigspolitiet ikke kan udstede en børneattest, 
ophører samarbejdet øjeblikkeligt. 

 

Bent Fabricius 
(Klub adm) 
 

Politik for ”den gode 
tone på banen” 

I HUI forventer vi at alle trænere/ledere er forbilleder for spillerne og deres forældre 

og holder den gode tone på og udenfor banen. Tilråd til dommer og modstandere 

accepteres ikke.  
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Brug af Sociale medier Klubben vil gerne promovere det fællesskab og den glæde, som fodbolden skaber for 
børnene. Men det understreges, at de sociale medier ikke skal være platform for 
holdningstilkendegivelser eller diskussioner. Kun positive historier og en ordentlig og 
positiv tone accepteres.  
 
Det enkelte hold eller den enkelte årgang opfordres til at udpege en SoMe ansvarlig, 
som uploader historier til klubbens fælles eksterne side, så der kan sikres balance i 
promoveringen.  
 
Hvis holdet/årgangen har sin egen Instagram-konto, sikres fællesskabet og referencen 
til klubben gennem anvendelse af disse fælles # (#klubnavnfodbold 
#klubnavnbørnefodbold #klubnavnfællesskab) 
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Brug af konkurrence, 
straf og belønning 

Børn har ret til at være inkluderet og involveret og en del af et fællesskab. Derfor skal 
konkurrence benyttes på en udviklende måde, hvor børnene har lige gode muligheder 
for at opnå succes hver især. Det er afgørende, at konkurrence sigter mod den enkelte 
spillers udvikling, og at straf og belønning ikke sigter mod at ydmyge eller hævde nogen. 
Konkurrence kan være mod hinanden, med hinanden, mod sig selv og med sig selv. Børn 
skal lære at vinde og tabe – det er en del af fodboldens natur, men de voksne skal sikre, 
at det sker på en ligeværdig, respektfuld og motiverende måde, hvor det at tabe ikke er 
et tab af ansigt eller respekt. 
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Retningslinjer for 
holdopdeling og 
gruppedynamik 

Vi ved at børn udvikler sig i individuelle ryk. Børn er ikke lige interesseret eller lige 
dygtige til fodbold på en og samme tid, men de er alle lige vigtige og har ret til 
udvikling. Derfor er det godt for børnene at hold og grupper dannes ud fra forskellige 
kriterier på skift for netop at tager hensyn til børns forskellige fodboldmæssige og 
sociale færdigheder, interessegrader og udviklings-potentiale.  
Vi kalder det at træneren gør brug af differentiering og efterlever løfte herom i DBU’s 
Børnesyn som børnene har ret til. Herudover henviser vi til HUI Børnefodbolds 
træningsinddeling for mere info.  
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Procedure ved 
henvendelser om 
mobning, digital mobning  
 

Ved mobning sætter træner nedenstående i gang:   
 
Undersøger i første omgang, hvad der er i spil   
Forsøger at kortlægge situationen så grundigt som muligt   
Tager hånd om situationen med alle de involverede parter (barn, forældre, ledere)   
Følger op på situationen løbende   
Er situationen fortsat ikke løst, udarbejdes der en handleplan for den konkrete 
situation, bestyrelsen skal inddrages, og der udpeges en tovholder. 
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Retningslinjer for 
acceptabel og 
uacceptabel fysisk 
kontakt  
 

Børn har ret til beskyttelse mod overgreb og krænkelser, og de voksne har ret til 
beskyttelse mod urigtig mistanke om samme. Derfor skal de voksne være særdeles 
opmærksomme på ikke at give anledning til evt. fejlfortolkninger i forbindelse med 
fysisk kontakt.  
 
Det er okay at give hånd, give high-five, kramme og lægge en arm om skulderen på et 
barn, ligesom det er okay at trøste.  
 
Det er uacceptabelt at berøre inderlår/skridt, numse og bryst/maveregionen, ligesom 
det er uacceptabelt at kysse (også på kinden eller andre steder).   
 
Det er også uacceptabelt at udnytte sin større fysiske styrke til at udøve magt over et 
barn.   
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Vold, trusler om vold, chikane og mobning accepteres ikke hverken fra træner, leder, 
forældre eller spillere. Og der skal straks handles på det fra trænerens/ledelsens side. 
 

Procedure ved mistanke 
eller henvendelse om 
krænkelser 

Klubben kontakter kommunen og samarbejder med kommunen i det videre forløb.  Andreas Floor (U4-
U15 drenge) 
Peter Pico 
(Pigeafdelingen) 
Katja Loran 
(Bestyrelsen) 
 

 


