
Børnepolitik for Næstved Bicycle Club 

 

Generelt 

Det er lovpligtigt for foreninger at indhente børneattester på trænere og ledere, før foreningen 

indgår en aftale med disse om at varetage træning og ledelse af børn under 15 år, samt at få de 

aktive børneattester fornyet mindst hvert andet år. 

Børneattesten kan først indhentes, når træneren/lederen har givet sit samtykke. Hvis den 

pågældende ikke giver sit samtykke, må han/hun ikke ansættes og virke i en forening. 

Oplysningerne er fortrolige og underlagt tavshedspligt og skal behandles derefter, og 

persondataforordningens regler skal iagttages på området. Foreninger m.m. kan straffes med 

bøde, hvis de undlader at søge børneattest på trænere og ledere for børn under 15 år. I Næstved 

kan foreninger også fortabe muligheden for offentlige tilskud. I værste tilfælde kan det betyde 

en lukning af foreningen. 

 

NBC’s politik på området: 

NBC følger alle regler og vejledninger på området. Det betyder, at vi ikke indgår aftaler med 

personer, som skal varetage børne-, ungdoms- eller overordnede interesser i foreningen, hvis 

personen er dømt efter loven om seksuelle krænkelser mod børn og unge. NBC forpligter sig 

yderligere til skriftligt at underrette DIF, så snart der opnås kendskab til et sådant forhold. 

Reglerne gælder normalt kun trænere og ledere for børn op til 15 år, men bestyrelsen i NBC har 

vedtaget, at der skal indhentes børneattest på alle trænere, ledere, bestyrelsesmedlemmer, og 

relevante udvalgsmedlemmer, idet alle skal kunne have kontakt med børn og unge under 15 år. 

Ved afholdelse af lejre og samlinger, hvor trænere og ledere fra andre klubber deltager, 

indskærpes dette krav aktivt over for disse. 

NBC forpligter sig til at undersøge enhver sag om krænkelser, evt. med involvering af relevante 

myndigheder, og vil aldrig lade det komme nogen til skade at de ytrer en bekymring. I tilfælde af 

en sag, er NBC forpligtet til at behandle denne med største fortrolighed – både således at den 

eller de personer, der undersøger sagen, får arbejdsro, samt at rygtedannelse og evt. selvtægt 

undgås. I det omfang den person, der er ytret mistanke til, ikke selv trækker sig fra de kritiske 

sammenhænge, skal der diskret tages de nødvendige forholdsregler. 

Skulle sagen komme til offentlighedens kendskab er det vigtigt at der udnævnes en 

kontaktperson, typisk formanden for NBC, som er den eneste der udtaler sig til pressen og på 

eventuelle sociale medier. Hvis det er praktisk muligt, skal al kommunikation forinden være 

afstemt med NBC’s bestyrelse. 



 

Voksnes omgang med børn og unge i NBC: 

NBC’s trænere og ledere (og frivillige forældre) skal respektere det enkelte barn/unges 

blufærdighed og være bevidste om ikke at udsætte dem for krænkelser af såvel fysisk som ikke-

fysisk karakter. Trænere og ledere skal praktisere en omgangstone, som sikrer at ingen udsættes 

for verbale krænkelser. 

NBC’s trænere og ledere skal yderligere respektere det enkelte barn/unges grænser. Cykelsport 

handler meget om følelser og fælles oplevelser, så der skal være plads til sejrsknus, et klap på 

skulderen, eller en trøstende omfavnelse til dem, som føler nederlag eller er styrtet eller stået af.  

Trænere og ledere skal være bevidste om deres betydning som voksne rollemodeller for børn og 

unge i NBC, og at de over for børn og unge repræsenterer NBC (og dansk cykelsport). Dette sker 

blandt andet ved at respektere klubbens værdier: 

• I NBC følger vi som hovedregel DCU’s vejledninger og politikker med hensyn til 
       træningsdistancer og aldersrelateret træning  
• I NBC skal træning og fysiske udfordringer være sjove at deltage i  
• I NBC taler vi direkte og respektfuldt med hinanden  
• I NBC hjælpes vi ad og respekterer andres frivillige indsats  
• I NBC passer vi på hinanden, på klubbens ejendom og på klubbens omdømme 

 
Generelt anbefaler NBC alle trænere, ledere og forældre, at de ikke bringer sig selv i situationer 

med børn/unge, hvor deres motiver som voksne kan betvivles, eller er sammen med børn/unge 

på steder hvor de ikke har et dokumenterbart ærinde og hvor de ikke har umiddelbar kontakt 

med andre voksne. 

 

Praktisk håndtering af oplysninger og børneattester i NBC: 

NBC’s bestyrelse har besluttet, at kassereren skal sørge for at indhente, modtage og beskytte 

oplysningerne for de personer, hvorpå der indhentes børneattester. Kassereren indhenter 

samtykke fra den enkelte træner og leder, udvalgs- og bestyrelsesmedlem og aktiverer herefter 

attesten. NBC opbevarer alle relevante informationer forsvarligt jf. NBC’s persondatapolitik. 

 

NBC’s bestyrelse d. 1/1 2019 


