
Samværsreglement 

Det er bestyrelsens ansvar, at gældende love og regler vedr. børns 
tryghed og færden i klubben overholdes. Nedenfor præciseres hvad 
bestyrelsen ønsker at gøre særligt opmærksom på.

Trænere, instruktører og hjælpetrænere, der har med børn og unge i Hvidovre Kajakklub at gøre, skal 
én gang årligt give samtykke til, at der indhentes oplysninger i kriminalregistret vedr. seksuelle 
krænkelser, inden træneren kan påbegynde sit tillidserhverv.

Alle bestyrelsesmedlemmer giver én gang årligt samtykke til, at der indhentes oplysninger i 
kriminalregistret vedr. seksuelle krænkelser uanset om vedkommende har med børn og unge at gøre.

Bestyrelsen udpeger den person, der er ansvarlig for registreringen, og er ansvarlig for at indhente de 
attester, der kræves af loven.

Frygten for beskyldninger om seksuelle overgreb skal ikke føre til, at en træner eller instruktør ikke tør 
røre børnene. Berøring er acceptabelt, når det er naturligt.

Det er naturligt at give barnet et sejrsknus, et klap på skulderen eller en trøstende omfavnelse til det 
barn, som føler nederlag eller har slået sig.

Det er også naturligt at holde om barnet, hvis det f.eks. skal have hjælp til at udføre bestemte 
bevægelser (f. eks. pagajtag). Andre gange kan der være sikkerhedsmæssige årsager til, at en instruktør 
griber eller holder om barnet.

Sjofle tilråb eller kommentarer om hinandens kroppe er ikke acceptabelt – alle i klubben bør tale 
ordentligt til hinanden.

Man går ikke ind i det modsatte køns omklædningsrum.

Nye trænere skal ikke fra starten have eneansvaret for et hold børn.

Det tilstræbes, at der er to trænere eller ledere med på ture, og at børn og voksne sover adskilt.

Man inviterer ikke børn hjem enkeltvis.

Alle har pligt til at gå til bestyrelsen, hvis de hører rygter om overgreb eller selv fornemmer, at noget er 
galt.

Bestyrelsen har altid pligt til at tage sådanne rygter alvorligt og reagere hurtigt.

Der henvises i øvrigt til pjecen Det uhørte overgreb udgivet af DIF


