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Vi har ikke mulighed for at kontrollere personer, der er straffet for seksuelle 
forhold mod unge i alderen 15 til 18 år, idet de i givet fald er straffet i 
henhold til Straffelovens § 223, kaldet skolelærer-paragraffen. Vi kan kun 
henstille til vore trænere og ledere ikke at udnytte det særlige tillidsforhold, 
der er mellem trænere og udøvere. Og alt, der foregår uden en modparts 
samtykke, er altid ulovligt, uanset hvor gammel man er. 
 
Hvem tjekkes hos TATENI 
Det Centrale Kriminalregister videregiver kun oplysninger om personer, der 
som led i en ansættelse eller et frivilligt beskæftigelsesforhold har direkte 
kontakt med børn under 15 år. Hos os er det ensbetydende med ledere, 
trænere og holdledere. 
 
Vi indhenter en samtykkeerklæring fra de pågældende og undersøger kun 
de tidligere nævnte forhold. 
 

Hvem indhenter oplysninger hos TATENI 
Vi følger DIF`s, DGI`s og DFIF`s anbefaling og dermed er det kun de af 
bestyrelsen udvalgte personer, der ser disse oplysninger. Oplysningerne vil 
blive behandlet fortroligt og opbevaret forsvarligt. 
 
Der er tavshedspligt, og videregivelse af oplysningerne er strafbart, uanset 
om det sker inden for TATENI eller til andre klubber. Dog vil DIF, DGI og 
DFIF blive kontaktet såfremt TATENI modtager en positiv børneattest. 
 
 

HUSK 
Løse rygter kan forpeste en klub. De skal frem i lyset. Det er et anliggende 
for TATENI’s bestyrelse at undersøge dem, og er man i tvivl, skal sagen 
overgives til politi og sociale myndigheder. 
 
Men bestyrelsen er hverken politi eller anklagemyndighed, og det er derfor 
heller ikke bestyrelsens opgave at føre bevis for, hvad der kan være sket. 
Bestyrelsen tager alene stilling til, om samarbejdet med den pågældende 
person skal fortsætte eller ej. 
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Overgreb må ikke finde sted. Det skal forhindres på en hver tænkelig måde. 
Men klublivet må heller ikke blive så inficeret af mistænksomhed, at det 
forhindrer de mange frivillige i at udføre deres primære opgave, nemlig at 
organisere idræt og formidle glæde og fællesskabsfølelse til børn og unge i 
foreningen. 
 
Langt de fleste frivillige trænere og ledere er deres opgave voksen. De har 
valgt at gå ind i foreningsarbejdet, fordi de kan lide at arbejde med børn, 
unge og idræt – og fordi de er gode til det. 
 
Desværre tiltrækkes pædofile af de miljøer, hvor børn og unge færdes, og 
vores forening kan være et sådant miljø. 
 
Vi har alle – også frivillige her i TATENI – et ansvar for at beskytte børn og 
unge mod overgreb. Vi har et ansvar for, at TATENI fortsat er et sted, hvor 
sådan noget ikke sker, men er et sted, hvor børn og unge kan mødes med 
trænere, ledere mv. for at opleve spænding, glæde og fællesskab. 
 
 

Mistanke……… 
Blufærdighedskrænkelse eller deciderede seksuelle overgreb mod børn er en 
yderst alvorlig sag. 
 
Urigtige beskyldninger mod uskyldige personer om pædofile overgreb er 
ligeledes en yderst alvorlig sag, som kan have uoverskuelige konsekvenser, 
såvel erhvervsmæssigt som personligt for den pågældende. Det er derfor 
vigtigt, at forældre, trænere og ledere udviser sund fornuft ved mistanke om 
pædofili-lignende opførsel eller motiver fra en person tilknyttet TATENI. 
 
Ved mistanke om eksempelvis blufærdighedskrænkende eller upassende 
opførsel er det, med henblik på et eventuelt efterfølgende sagsanlæg, en 
fordel hvis mere end én voksen iagttager og opfatter en given situation på 
samme måde. 
 
Politiet og de sociale myndigheder har stor erfaring på området. Sådanne 
mistanker skal videregives til myndighederne, hvis en situation vurderes til 
at være grænseoverskridende, eller hvis forældre eller andre iagttagende 
voksne ikke er kompetente til at vurdere, om det er tilfældet. 
 
 

Sådan gør TATENI 
Vi følger DIF`s, DGI`s og DFIF`s anbefaling om at prioritere børns sikker-
hed mod pædofili i TATENI højt og arbejder derfor aktivt med forebyggelse 
og afsløring på eventuelle forsøg. 

 
TATENI opfylder kravene i den danske lovgivning, der kræver at foreninger 
der beskæftiger voksne i forbindelse med frivilligt arbejde med børn, skal 
indhente en børneattest i det centrale kriminalregister. Børneattesten erklærer  
hvorvidt trænere og ledere er anmeldt eller dømt efter § 216-235 i 
straffeloven, der omhandler seksuelle overgreb mod børn og unge.  
 
Alle personer, der arbejder med og er i kontakt med TATENI’s medlemmer 
under 15 år, kontrolleres en gang årligt, ligesom nye trænere og ledere vil 
blive kontrolleret, inden de indgår i arbejdet. 
 
I TATENI foretager 1 udvalgt person fra hver enkelt afdeling denne kontrol 
og er dermed underlagt tavshedspligt på området. De udvalgte personer har 
reference til TATENI’s bestyrelse. TATENI afviser og bortviser personer, 
der er dømt efter førnævnte paragraffer. TATENI afviser personer i træner- 
og lederstaben, der nægter at underskrive en samtykkeerklæring for kontrol. 
 
Rent juridisk og praktisk skal trænere og ledere give en skriftlig sam-
tykkeerklæring, før TATENI må søge oplysninger i kriminalregistret. 
TATENI kan kun få oplysninger om de tidligere nævnte paragraffer og intet 
andet. Kravene er lige for alle i TATENI og er ud fra konsekvente og 
objektive kriterier, ligesom kontrollen kommer til at foregå på faste tids-
punkter af året. 
 
Der er strenge fortrolighedskrav omkring de oplysninger, der videregives fra 
registret, og TATENI vil etablere en lukket administrativ procedure for 
kontrollen. 
 

Hvad er det TATENI tjekker 
I henhold til bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i Det 
Centrale Kriminalregister § 36 vedrører de oplysninger, der er mulighed for 
at indhente, følgende: domme vedrørende Straffelovens § 222, 224, 225 og 
235, samt 210 og 232 for forhold begået mod et barn under 15 år. § 222, 
224, 225 og 235 omhandler seksuelle forhold til personer under 15 år, 
blufærdighedskrænkelse, incestforhold samt forhold vedrørende distribution 
og salg af utugtige fotografier, film og lignende af børn. 
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