Politik og retningslinjer
i VIF Mors.
Pædofili og seksuelle krænkelser.
VIF har et ansvar!! – klubben skal være stedet hvor trænere, ledere, børn og unge kan opleve
spænding, glæde og fællesskab i trygge rammer.
Ud fra devisen forebyggelse er bedre end helbredelse har klubben udarbejdet et sæt ”regler”. Disse
politikker og retningslinier er udarbejdet for at minimere risikoen for overgreb og seksuelle krænkelser
af børn og unge. Sund dømmekraft bør dog først og fremmest udvises fra forældre, trænere og ledere.
Derfor er tæt dialog mellem alle parter MEGET vigtig. – Vi må ikke forfalde til ”Heksejagt”.
VIF indhenter børneattester på alle ungdomstrænere, som træner børn under 15 år inden ”ansættelse”.
(Accept kræves af vedkommende)
Flg. gælder for alle trænere og ledere i VIF:
Man må gerne:
• Give et klap på skulderen
• Deltage i et sejrsknus
• Give en trøstende omfavnelse
Frygten for beskyldninger om seksuelle overgreb må ikke føre til, at træneren/lederen ikke tør røre
børnene.
Man må ikke !!!!
• berøre børnene i skridt og på bryster
• fotografere i omklædningsrummet
• give smækkys
• træner/leder af modsatte køn skal holde sig til deres egne omklædningsrum under
omklædningen.
• træner/leder må ikke invitere enkelte børn hjem til sig selv.
Man bør ikke !!!
• gå alene i bad med børnene – vær altid 2 voksne i omklædningsrummet. Brug evt. eget
bruserum.
• nedgøre og gøre grin med børnenes kroppe – sige sjofle udtryk.
Alle som har en begrundet mistanke eller hører rygter SKAL kontakte bestyrelsen.
Hvad gør vi hvis mistanken opstår:
Kontakt STRAKS en af nedenstående personer.
Klubbens ledelse skal i samarbejde med den person som nærer mistanken vurdere om mistænkte skal
anmeldes, eller hvis man vurderer mistanken helt ubegrundet skal klubbens ledelse med al magt
stoppe sladder og rygtedannelse.
Kontaktpersoner ved begrundet mistanke:
Formand: Annette Ladefoged 40 26 20 42
Næstformand: Johannes Kristensen 97 76 94 02 / 40 78 02 97

Transport til udekampe
Forældrene kører til udekampe.
•
•
•
•

Ansvarlig for udarbejdelse af kørselsplan er træneren. (Kan evt. overdrages til en forælder).
Skal indeholde en telefonliste på alle spillere.
Der byttes selv indbyrdes blandt forældrene.
Det henstilles at ALLE forældre indgår i turnus-ordningen.
Dermed ingen betaling for kørsel af spillerne.

Følgende regler SKAL overholdes.
•
•
•
•
•
•

Ikke flere passagerer i bilen end der er seler til – ”Selebørn er hele børn”
Chaufføren må selvfølgelig ikke være påvirket under kørslen.
Der skal køres efter forholdene og efter færdselsloven. Hellere komme for sent end køre for
hurtigt.
Af hensyn til alle SKAL spillere, trænere og forældre møde til aftalte kørselstidspunkt.
Spillerne går i bad efter udekampe. Som minimum medbringes skiftetøj/sko.
Krav om selepude til de mindre spillere. Der findes selepuder i trøjerummet, som kan lånes.

Alkoholpolitik:
Baggrund:
VIF skal være en forening, hvor forældre uden bekymringer kan sende deres børn og unge hen.
Velvidende, at de er i trygge rammer, hvor vi ikke accepterer forhold, der ikke er lovlige i
forhold til alkohol, rygning, ulovlige rusmidler eller vækstfremmende stoffer.
Alle steder, hvor unge mødes med unge, er der en risiko til stede for, at der kan opstå situationer med
for stor indtagelse af alkohol, at der lokkes til indtagelse af stoffer eller handles med stoffer.
VIF vil gerne give udtryk for klare holdninger i forhold disse emner.
Formål:
Formålet med, at lave en fælles aktiv alkohol- og rusmiddelpolitik er, at skabe tryghed og en så høj
grad af klarhed som muligt for trænere, ledere, forældre og aktive i VIF.
Vi har en plan for, hvorledes vi handler, og hvem der gør hvad, hvis vi erfarer noget i vores regi.
Rygning
Vi forventer, at trænere/ledere ikke ryger under kampe.
Rygning er skadeligt og foreningen vil opfordre alle til at undlade at ryge - også uden for foreningen.
Rygning nedsætter bl.a. den sportslige ydekraft. Rygning er ikke tilladt indendørs i hallerne.
Alkohol
VIF ønsker på ingen måde, at fremme brugen af alkohol i forbindelse med klubbens aktiviteter.
Voksne og VIF trænere/ledere er børnenes forbillede, og det er derfor yderst vigtigt, at VIF
trænere/ledere og seniorspillere går foran med et godt eksempel og dermed også er ædru,
når de repræsenterer VIF sportsaktiviteter.
Ved åbne arrangementer gælder de til en hver tid gældende lovgivning.
Rusmidler
VIF accepterer på ingen måde brug eller besiddelse af ulovlige stoffer og vækstfremmende stoffer hos
medlemmer eller hos folk, der er knyttet til VIF - hverken i, ved eller på de faciliteter
VIF bruger. Det accepteres heller ikke i forbindelse med sociale arrangementer.
Der har aldrig været flere stoffer i omløb blandt unge, end der er nu.
Det har aldrig været billigere. Derfor vil vi følge dette meget nøje.
Påvirkede personer, der har sammenhæng med sportslige aktiviteter, vil blive bortvist herfra.
( ingen nævnt – ingen glemt)

Socialpolitik
Målsætning

I VIF er vi det sociale ansvar bevidst, og vi vil være med til at løfte det sociale engagement i vores
nærområde. Dette under hensyn til at der er plads til alle, og det enkelte individs behov og indflydelse
uden at dette sker på bekostning af helheden.
Politik
For at opfylde målsætningen kan der inddrages samarbejdspartnere.
Eksterne samarbejdspartnere kunne være:
• Kommunen
• SSP samarbejdet
• Det frivillige sociale arbejde i nærområdet
• Skolerne
• Integrationskontoret
De trænere/instruktører, der deltager i arbejdet, skal være klædt på til opgaven og samtidig være klar
over de udfordringer, der ligger i opgaven.
Handlinger
Ressource svage børn / ugen der har svært ved at indgå i sociale sammenhænge
Når vi bliver kontaktet fra det offentlige i forbindelse med integration af en person i én af VIF´s
aktiviteter skal følgende iværksættes:
• Henvendelsen til formanden for den aktivitet personen skal indgå i.
• Formanden indkalder til møde med VIF´s ”sociale udvalg”
• Det ”sociale udvalg” drøfter hver enkelt situation, og udarbejder en handlingsplan i samarbejde
med de involverede parter.
Børn / unge der skal integreres i foreningen
Rettes der henvendelse om hjælp i forbindelse med personer, der skal integreres i foreningen, skal de
henvises til den årgangsansvarlige / instruktør. Vi er samtidig åben over for voksenhjælp f.eks. på
grund af sprog og lignende.
Fotografering til hjemmesiden.
Hvilke billeder må man offentliggøre på nettet?
Når man offentliggør et foto på nettet af en genkendelig person, betragtes det som en elektronisk
behandling af personoplysninger. Det gælder også selv om der ikke er anført noget navn ved fotoet.
Persondataloven gælder også for offentliggørelse af billeder. Der kræves som hovedregel samtykke og
Datatilsynet har nedskrevet retningslinjer for dette.
Datatilsynet skelner mellem situationsbilleder og portrætbilleder:
Situationsbilleder
De billeder der som udgangspunkt kan offentliggøres uden samtykke kaldes harmløse og er
eksempelvis
• Billeder optaget under en fritidsklubs udfoldelse af aktiviteter
• Billeder optaget af unges ophold på en efterskole eller anden privat skole
• Billeder optaget ved en kommunal skoles juleafslutning
De gælder dog ikke hvis billederne f.eks. viser genkendelige personer i intime situationer.
Situationsbilleder der ikke kan offentliggøres uden samtykke kan være
• Billeder optaget af ansatte på arbejde i en privat virksomhed eller en offentlig myndighed
• Billeder af kunder i en forretning, i banken, på posthuset m.v.
• Besøgende på en bar, natklub, diskotek eller lignende
Portrætbilleder
Som altovervejende udgangspunkt kræver det et samtykke at offentliggøre portrætbilleder på
internettet.
Hvidbjerg den 20. marts 2012.

