Værdigrundlag for Bolbro GIF
Pkt. 1. Omgangsformer.
Vi taler pænt til hinanden. Det gælder også overfor modstandere og dommere.
Vi accepterer ikke sjofle eller på anden måde krænkende bemærkninger. Dette gælder både i tale og skrift,
herunder både som sms-beskeder, mails og beskeder via sociale medier (f.eks. facebook, messenger,
instagram, snapchap mm.)

Pkt. 2. Mobning
I Bolbro GIF har børn en tryg base, hvor de kan opleve sig som en del af et børnefællesskab. Her er der
plads til alle børn. Derfor vil vi ikke tolerere mobning i foreningen. Det er de voksnes ansvar at forebygge
mobning og stoppe det. Det gælder både de frivillige trænere og ledere samt forældre. Vi forventer, at man
reagerer, hvis man ser andre bliver mobbet. Det gælder både børn og voksne.

Pkt. 3. Doping og euforiserende stoffer

Der må på ingen måde indtages, sælges eller opfordres til dopingmisbrug eller brug af euforiserende
stoffer i Bolbro GIF.

Pkt. 4. Rygning og alkohol
Der er rygeforbud i alle foreningens indendørsfaciliteter.
Alkohol må ikke indtages i forbindelse med træning af børn. Dog kan der nydes alkohol de steder, hvor det
sælges i foreningsregi. Der må ikke udskænkes og nydes alkohol for børn under 18 år.

Pkt. 5. Matchfixing – regler mod spil på egne kampe mm.
På DIF´s årsmøde 4. maj 2013 vedtog repræsentantskabet at indføre fælles regler om forbud mod
manipulation af idrætskonkurrencer (matchfixing) og tilsvarende uetisk adfærd. Lovregulativet trådte i kraft
samme dag og gælder for al idræt i DIF´s 61 specialforbund.

Pkt. 6. Fotografering.
I Bolbro GIF vil trænere og ledere gerne tage billeder og video af trænings- og kampsituationer samt
hverdagens små hyggestunder i foreningens regi. Billeder og video bliver anvendt på foreningens
hjemmeside samt i foreningens lukkede facebookgrupper. De benyttede billeder eller video må ikke kunne
opfattes som ydmygende eller krænkende for barnet eller dets pårørende. F.eks. bruger vi ikke billeder af
børn som er meget ulykkelige eller er kommet til skade. Billederne må ikke kunne skade barnet nu eller på
længere sigt. Det betyder f.eks., at vi ikke tager billeder af børn, der bader eller er afklædte.

Forældrene skal give skriftlig tilladelse til, at der må bruges billeder og video med deres barn på.
Sådan en tilladelse underskrives, når barnet begynder i foreningen. Vi kan dog tage harmløse
situationsbilleder med flere børn på uden tilladelse jf. persondataloven. Vi vil dog ikke gøre noget mod
forældrenes vilje.

Pkt. 7. Seksuelle krænkelser overfor børn og unge

Bolbro GIF følger Dansk Idræts-Forbunds og Danske Gymnastik- og Idrætsforeningers opfordring til at
prioritere
Straffelovens § 223 omhandler bl.a. trænere, ledere m.fl., som er ”betroet” et hold eller en person med
undervisning eller sportsaktivitet. Hvis en træner, leder el.l. har samleje eller anden kønslig omgang
med en person under 18 år, kan det straffes med fængsel indtil 4 år. Det har ingen betydning for
lovligheden, at parterne selv er villige eller måske opfordrer eller opfordres til seksuelt samvær.
Lederen må ikke kommentere børn og unges eller andres seksuelle udvikling på en måde, der kan
opfattes som krænkende.
Lederen må på ingen måde udnytte sin position eller erfaring i forhold til børn og unge.
Lederen bør ikke bringe sig i situationer, som kan give anledning til misforståelser. Især bør lederen
være opmærksom på situationer, hvor han/hun er alene med et barn eller en ung i andre
sammenhænge end det idrætsmæssige.
Lederen skal være opmærksom på kropskontakten til de aktive. Forsætlig berøring af skridt og bryst vil
aldrig kunne accepteres. Idræt handler meget om følelser og oplevelser, og der skal være plads til
sejrsrus, et klap på skulderen eller en trøstende omfavnelse til dem, som føler nederlag eller har slået
sig. Det er naturligt, at man i træningssituationer har kropskontakt med de aktive, idet idrætten handler
om at bruge kroppen, at mærke den og beherske den.
Ledere har pligt til at henvende sig til deres afdelingsformænd, hvis de hører rygter om krænkelser eller
selv fornemmer, at der er sket noget, som ikke burde være sket.
Pkt. 8. Børneattester

Bolbro GIF´s afdelingsformænd skal inden ”ansættelse” af såvel lønnede som ulønnede trænere,
instruktører, holdledere m.v., som er ledere for børn under 15 år i mere end 3 måneder foranledige, at
lederen udfylder Stamkort og underskriver Samtykkeerklæring til indhentelse af en børneattest.
Afdelingsformanden skal herefter indsende de fornødne skemaer til Rigspolitichefens Afd. D,
Kriminalregisteret, Børneattester, for at indhente oplysninger i Det Centrale Kriminalregister.
Børneattesterne tilbagesendes til afdelingsformanden, der skal foretage følgende:
Hvis børneattesten er negativ kan ”ansættelse” finde sted.
Hvis børneattesten er positiv (der er en eller flere domme i kriminalregisteret om
sædelighedsforbrydelse mod børn) vil afdelingsformanden tage kontakt til den ansøgende og meddele,
at ”ansættelse” ikke kan finde sted. DIF og DGI underrettes om oplysningerne.
Børneattesterne skal opbevares på et sikkert sted, som ingen udenforstående kan få adgang til.

Afdelingsformanden, som modtager oplysningerne fra politiet, har absolut tavshedspligt nu og i
fremtiden. Oplysningerne fra attesterne må aldrig videregives til andre, og der må kun oplyses, at
personen ikke kan få ”ansættelse” i Bolbro GIF.
Fremgangsmåden ved indhentelse af børneattesten fremgår af politiets hjemmeside – borgerservice –
blanketter – børneattest – rekvisition og samtykkeerklæring. Her kan ligeledes læses en vejledning om
udfyldelse og indsendelse til Det Centrale Kriminalregister.
Pkt. 9. Overtrædelse af foreningens etiske regelsæt
Hovedbestyrelsen træffer afgørelse om, hvilken sanktion der skal iværksættes afhængigt af overtrædelsen.
Ved seksuelle krænkelser og handel med eller indtagelse af euforiserende stoffer eller doping, medfører
dette øjeblikkelig bortvisning og politianmeldelse.

