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VEDTAGET FØRSTE GANG JANUAR 2004 SENEST REVIDERET juni 2007 angår UNIONEN 

 

Leveregler 
 

For at undgå den ubevidste seksuelle krænkelse af børn og unge på grund af tankeløshed, er 

der udarbejdet nedenstående leveregler, som DJU’s trænere og ledere skal følge. Dette gælder 

både i unions- og i sektionssammenhæng. 

 

1. Giv ikke ene undervisning, med mindre det er aftalt med både forældre og den ansvar-

lige udvalgsformand. 

 

2. Brug ikke altid den samme unge person til demonstration, med mindre der er tale om 

en assistent træner. 

 

3. Inviter ikke enkeltpersoner hjem. Lægger du hjem til sociale aktiviteter for unge, så 

sørg for at alle på ’holdet’ er inviteret, inklusiv en eller flere voksne (andre trænere, 

bestyrelse eller forældre). Når aktiviteten slutter, så sørg for at du ikke ender med at 

være alene med en enkelt person. (heller ikke bare lige for en sidste kop te) 

 

4. Venskabelig kontakt er helt i orden, men vær opmærksom på at personer kan misforstå 

din interesse. Husk på at du som træner eller leder, er et forbillede som kan danne 

grundlag for ”heltedyrkelse”. 

 

5. Sørg for at der er flere voksne tilstede ved omklædning og bad i fællesskab med børn. 

 

6. Lad være med blot at filme og tage billeder, uden at det er gjort udtrykkelig klart hvad 

formålet er. Kamera har ingen mening i bad og omklædningsrum, heller ikke bare for 

at vise det nyindkøbte grej frem. 

 

7. Søger en ung person kontakt, eventuel for at diskutere private problemer, så lad det fo-

regå i et offentligt rum, hvor der ikke kan drages tvivl om hvad der foregår. 

 

8. Sørg for at alle personlige samtaler, så vidt det er muligt, foregår for åbne døre, even-

tuelt i et kontor med vinduer. 

 

9. Skal du som træner overnatte til stævner eller lignende, så vælg en placering hvor dine 

intentioner ikke kan drages i tvivl. 

 


