
       
 

Samværspolitik for                                                    

 
Dansk Forening for Rosport 

 
 
Dansk Forening for Rosport (DFfR) ønsker at sikre, at alle medlemmer under forbundet 
bliver behandlet med respekt og værdighed, så den enkelte kan deltage i klubbens, 
kredsens og forbundets arbejde med hele sit potentiale. 
 
DFfR vil arbejde for et chikanefrit samværsmiljø ved: 

• at sikre, at samværsreglerne er kendt af alle udøvere, trænere, ledere, politikere og 
forældre 

• at reagere umiddelbart, passende og retfærdigt på alle henvendelser 
• at udpege og træne personer, der kan kontaktes for information og råd 
• løbende at revurdere samværspolitikken, dens regler, procedurer og praksis 

 
Samværspolitikken omfatter alle involverede i klubber under DFfR; det være sig udøvere, 
trænere, ledere og politikere på alle niveauer og i alle funktioner uanset, om disse er 
lønnede eller ulønnede. Politikken dækker over alle situationer i forbindelse med samvær 
om: 

• Træning, lejre, kurser 
• Konkurrencer 
• Rejser 
• Sociale aktiviteter 
• Møder og konferencer  

 
Det er den enkelte klub, kreds og DFfR’s ansvar at sikre, at ledere og trænere respekterer 
samværspolitikken. 
 
Hvad er chikane? 
Chikane er enhver udtalelse, opførsel eller gestus rettet mod personer eller grupper af 
personer, som er fornærmende, nedværdigende, ydmygende, ondskabsfuld eller 
uforskammet, uanset om den bevidst generer andres mulighed for at deltage og udfolde 
sig eller bare er gentaget så ofte, at den virker krænkende. 
 
Chikane er ofte fokuseret på andre personers eller gruppers race, farve, køn, fysiske 
karakteristika, seksuelle orientering, fysiske eller psykiske handicaps, politiske 
overbevisning, og er samtidig et forsøg på fra en person at udøve upassende magt over 
en anden person. Chikane kan spænde fra upassende gestus eller kommentarer til alle 
grader af fysisk kontakt, herunder direkte vold. 
 
Seksuel chikane er enhver uvelkommen adfærd af seksuel karakter. Seksuel chikane kan 
have mange forskellige ansigter. Fra et ubevidst krænkende udsagn, til et seksualiseret 



sprog, en seksuel adfærd, eller det at man udsættes for blufærdighedskrænkende 
situationer og/eller uønskede berøringer. 
 
 
 
Særligt om seksuel chikane 
Det frivillige arbejde i vore klubber og kredse er værdifuldt. Det sætter børn og unge i 
centrum og giver dem store oplevelser, som tit kalder på følelser. 
 
I idrætten skal der være plads til både et sejrsknus, et klap på skulderen og en trøstende 
omfavnelse. Det er naturligt, at der opstår kropslig kontakt i disse situationer – både 
mellem børn og unge indbyrdes, og mellem børn/unge og de voksne. Idræt handler om at 
bruge kroppen og kunne mærke sig selv. 
 
Frygten for beskyldninger om seksuelle overgreb skal ikke føre til, at den voksne ikke tør 
komme tæt på eller tør røre børnene eller de unge. Det er ikke den kropslige kontakt som 
sådan der er problemet, men den sammenhæng den udøves i. 
 
 
Hvad siger loven? 
De paragraffer i straffeloven og serviceloven, der omhandler seksuelle overgreb og er 
relevante for foreninger, er følgende: 
 

1. Lov om indhentning af børneattester forpligter klubberne til at indhente 
børneattester på alle nye frivillige/ansatte i klubben, som har vedvarende kontakt 
med børn under 15 år. Det gør ingen forskel om man er lønnet eller frivillig. 

 
2. Pædofilibestemmelsen (§ 222 + § 224 og § 225) omhandler den person, der har 

samleje eller anden kønslig omgang med et barn under 15 år, som straffes med 
fængsel indtil 8 år. Er barnet under 12 år, eller har gerningsmanden truet eller 
tvunget sig til samleje kan straffen stige til tolv år. 

 
3. Skolelærerparagraffen (§ 223) er en skærpelse, der siger, at den person, der har 

samleje eller anden kønslig omgang med en person under 18 år, som er betroet 
vedkommende undervisning eller opdragelse, straffes med fængsel indtil 4 år. 

 
4. Bestemmelsen om blufærdighedskrænkelse (§ 232) siger, at den, som ved uterlig 

forhold krænker blufærdigheden eller giver offentlig forargelse, straffes med 
fængsel indtil fire år eller med bøde under formildende omstændigheder. 

 
5. Bestemmelsen om underretningspligt (§ 36), at den, der får kendskab til, at et barn 

eller en ung under 18 år fra forældres eller anden opdrageres siden udsættes for 
vanrøgt eller nedværdigende behandling, eller lever under forhold, der bringer dets 
sundhed eller udvikling i fare, har pligt til at underrette kommunen.  

 
Denne underretningspligt gælder for alle borgere døgnet rundt. Altså også for 
medlemmer under DFfR, hvis vi møder børn og unge, der har været eller er i 
situationer, der falder ind under bestemmelsen. At få ”kendskab til” gælder ikke 
enhver mistanke, men skal snarere læses som ”at være ret sikker på”. 
 



Bemærk, at alle borgere har pligt til at underrette kommunen, i praksis 
socialforvaltningen, men som anmelder har man ikke ret til at få at vide, hvad 
kommunen derefter foretager sig. 

 
 
 
 
 
Pas især på ”skolelærerparagraffen” – straffeloven § 223 
Som skolelærer, træner eller leder har man pr. definition fået ”betroet” de børn og unge, 
man har ansvaret for til undervisning eller opdragelse. Det gælder uanset, hvilken titel man 
formelt har fået og uanset, om man er lønnet eller ulønnet.  
 
Det er altså ulovligt og strafbart for en træner eller leder at have samleje med en person 
under 18 år, som man underviser eller opdrager. Også andre former for seksuel omgang 
er ulovlig – det fremgår af straffelovens § 224. 
 
Det skal bemærkes, at aldersgrænsen er 18 år, uanset den unges modenhed eller mangel 
på samme, og at det strafferetsligt er uden betydning, om barnet eller den unge selv er 
villig eller måske selv opfordrer til seksuelt samvær. Det er lederen eller træneren, der er 
den ansvarlige, og den der skal kende reglerne og derfor må holde den nødvendige 
afstand både i klubben og privat. 
 
Der er ikke noget unaturligt i, at en træner på 19 år forelsker sig i en udøver på 17 år. Og 
klubben hverken kan eller skal forhindre det. Det er bare nødvendigt at tage nogle 
forholdsregler, fordi det er juridisk ulovligt – og DFfR kan ikke gå på kompromis med 
straffeloven.  
 
Hvis det sker, at en leder eller træner bliver forelsket i en ”ro-elev” under 18 år, må 
vedkommende stoppe som træner/leder for den unge roer. Det kan ske ved at flytte 
træneren til andet hold eller give udøveren en anden træner. Ved at gøre det, ophæver 
man træner/udøver forholdet, og så må de unge være forelskede alt det, de vil. 
 
Det er i øvrigt vigtigt, for at undgå misforståelser, at vedkommende træner eller leder ikke 
blot stoppes eller søger væk til et andet job, men at man sikrer, at kæresteforholdet bliver 
kendt og accepteret både i klubben og i parternes familie og omgangskreds. 
 
 
Sanktioner i forbindelse med seksuelle overgreb på børn 
DFfR har tidligere besluttet at følge de anvisninger og den politik, der vedtages af 
Danmarks Idrætsforbund (DIF). Det følger af DFfR’s love, at disse anvisninger også 
gælder også for kredse og klubber under DFfR. 
 
DIF har udsendt en vejledning til idrætsforeninger om at indhente og håndtere 
børneattester. Vejledningen er udsendt til alle klubber. Hvis den er bortkommet kan en ny 
skaffes hos DIF. Derudover anbefales pjecen ”Det uhørte overgreb”. 
 
Reglerne har 3 grundprincipper: 

 
1. Foreninger må ikke ansætte børnetrænere eller udpege børne- og ungdomsledere, 

der er dømt for seksuelle overgreb. 
 



2. Et medlem, der sigtes eller tiltales for et overgreb begået i tilknytning til klubben, 
skal øjeblikkelig suspenderes. 

 
3. Dømmes et medlem, skal klubben, hvor overgrebet er begået, ekskludere den 

pågældende. 
 
 
 
Forbundets retningslinjer for samvær med ungdomsroere 
 
Følgende retningslinjer omfatter trænere og ledere i forbund, kredse og klubber: 
 

• Klubber kredse og forbund skal indhente børneattester på trænere/ledere, der har 
samvær med ungdomsroere. 

• Der skal være to voksne ledere på ture og lejre og helst en af hver køn 
• På ture og lejre sover ingen børn eller unge alene med en voksen 
• Drenge og piger bader hver for sig 
• Voksne bader ikke sammen med børn og unge af modsatte køn 
• Massage sker for åbne døre og med mere end to personer til stede – med mindre 

tungtvejende hensyn til træning og/eller konkurrence taler imod det. 
• En voksen er som udgangspunkt ikke alene med børn eller unge i lukkede rum 
• Trænere og ledere inviterer ikke børn og unge hjem privat uden en klar aftale med 

forældrene, og uden at der er mindst to voksne til stede. 
• Seksuel chikane under enhver form er forbudt 
• Kropslig kontakt og berøringer i forbindelse med instruktion, jubel eller trøst er tilladt 
• Trænere, ledere og politikere er rollemodeller og taler derfor ordentlig til hinanden 
• Chikane eller mobning imellem børn og unge indbyrdes er ikke acceptabelt og skal 

påtales og om nødvendigt føre til en form for sanktion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


