
Hvordan kan jeg holde mit barn sikker i sportens verden?

Du kan spørge, hvilke politikker klubben har og tale med andre om kulturen i klubben. Men det 
vigtigste, du kan gøre, er bare at tale med dit barn for at sikre dig, at det er glad og nyder den valgte 
aktivitet, og at sporten giver barnet mulighed for at opnå det bedste af deres evne. Du bør også tage 
tid til at introducere centrale budskaber til børn, såsom:
• Din krop er privat for dig
• Du har ret til at føle dig sikker
• Nej betyder nej 
• Tal med en betroet voksen, hvis du har bekymringer
For yngre børn, se NSPCC PANTS ressourcerne, som er knyttet til vores ressource side. Du bør også 
kunne genkende pludselige ændringer i dit barns adfærd og være fortrolig med at stille åbne 
spørgsmål.

Kultur indenfor klubben
Det er afgørende, at du og dit barn føler, at frivillige og trænere i sportsklubben har dit barns bedste 
interesse og ønsker at se barnet engagere sig og nyde dets sportsoplevelse.  I ungdomsport skal fokus 
være på nydelse og udvikling af færdigheder, ikke kun på at vinde!

Idrætsforeninger bør anerkende og fremme den positive og vigtige rolle forældrene spiller, for at 
hjælpe børn med at nå deres fulde potentiale ved at arbejde sammen med forældre for at reflektere 
over de krav, forældrene støder på og hjælpe med at identificere strategier til at håndtere sådanne 
krav. Forældre skal også være proaktive og engagere trænere i en positiv dialog om, hvordan man 
støtter træner og deres barn for at sikre, at barnet opnår det fulde potentiale. 

Politikker og procedurer
Du kan også hjælpe med at holde dit barn sikker i sportens verden ved at kontrollere, at dit barns klub 
har taget de korrekte sikkerhedsforanstaltninger. Du kan også kontrollere, om dit barns klub har fået 
en aktuel akkreditering eller anerkendelse for sin praksis. Hvis dette er tilfældet, kan dette ses som 
bevis for, at klubben/organisationen har opnået et niveau af sikker praksis som vurderet af den 
ordregivende myndighed. Husk, at en veldrevet klub vil gerne modtage spørgsmål om sine aktiviteter 
og politikker. De vil vide, at de har et ansvar for at give denne type oplysninger til alle, der efterlader et 
barn i deres varetægt.


