
Hvad er beskyttelse og hvorfor er det vigtigt i 
sporten?

Som forælder ønsker du, at dit barn skal være sikker i sporten såvel som i konkurrence og træning.
Når børn deltager i sport, bør deres fysiske, mentale og seksuelle integritet respekteres, og deres
deltagelse skal gavne deres sundhed og trivsel. Beskyttelse, som er det udtryk, vi bruger, refererer til
at fremme velfærd og beskyttelse af børn og unge fra alle former for trusler. Der gøres alt for at
minimere risikoen for skader på personer, der er involveret i sporten.

Som led i sportsbeskyttelse er børn og unge ledere involveret aktivt, og foranstaltninger er med til at
sikre, at dit barn og andre er beskyttet.

Foranstaltninger, der holder børn og unge sikker i sport er:
• Sørg for, at sikre ansættelsesprocedurer og personale / frivillige revideres korrekt, når de ansættes

til arbejde med børn
• Retningslinjer og adfærdskodekser for personer der kommer i kontakt med børn, som en del af

deres rolle for at sikre, at de ved, hvad de skal gøre for at holde børnene sikre
• Retningslinjer for planlægning af begivenheder eller aktiviteter med børn og indførelse af

foranstaltninger for at minimere risikoen for problemer

Som forælder spiller du en nøglerolle i at skabe et sikkert og sjovt sportsmiljø for dit barn. Det er
vigtigt, at du er opmærksom på:
• De potentielle risici ved sport
• Hvad kan du gøre for, at dit barn føler sikker i sportens verden
• Hvilke standarder du kan forvente fra sportens verden
• Hvem du kan henvende dig til, hvis du har bekymringer.

Som forælder er det vigtigt at tage kontakt med dit barns klub og stille relevante spørgsmål
vedrørende deres politikker og procedurer, og det er et vigtigt første skridt i valg af en klub, der passer
til dit barns behov.


