
At beskytte børn i sporten
Hvad er beskyttelse, og hvorfor er det vigtigt i sport?
Beskyttelse er at fremme et barns trivsel og beskytte dem mod alle former for trusler. Helt 
simpelt er det at gøre alt, der er muligt for at minimere risikoen for at skade børn og unge. I sport 
er det vigtigt, at sikre at alle børn er I stand til at opnå adgang til trygge og glædesfyldte 
oplevelser.  

Hvad er de potentielle risici, jeg skal være opmærksom på?
Selvom sport kan give utallige fordele for børn, kan det også lede til potentielle risici og det at 
være opmærksom på disse, er vigtigt. Sådanne risici inkluderer fysisk, psykisk og seksuel skade.  

Hvordan kan jeg beskytte mit barn i sport?
Spørg til politikkerne i dit barns klub, og om de har styr på, hvordan de skal beskytte børnene. 
Tilbring tid i miljøet for at lære om kulturen i klubben. Tag dig også tid til at tale med dit barn om 
vigtige sikkerhedsbeskeder.   

Hvilke politikker og procedure bør en klub have for at beskytte børnene?
De nøjagtige politikker og procedure kan variere klubber og organisationer imellem. Men den 
“bedste praksis” indikerer, at klubber bør have politikker vedrørende sikre ansættelsesprocedure, 
rapporteringsprocedure omkring forældremyndighed, etiske regler og navngivne trivsels- eller 
beskyttelses-tjenestemænd. 

Hvad bør forældre forvente af deres barns træner?
Trænere bør ønske at dit barn morer sig og nyder deres sportslige oplevelser. Trænerne bør 
samarbejde med dig som forældre, og sikre at dit barn forbliver uskadt og deltager i sport så 
længe som muligt. 

Hvem bør jeg kontakte, hvis jeg har en bekymring for mit barns sikkerhed?
Igen vil det variere på tværs af klubber og lande. Men de bedste at kontakte er dit barns træner, 
klubbens trivsels-tjenestemænd, trivsels-tjenestemanden i dit barns sportsforbund eller 
organisation, professionelle hjælpelinjer eller politiet i de mest alvorlige tilfælde.


