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Skælskør Badminton Klub

Principper for samvær i Skælskør Badminton Klub
Formålet med principper for samvær i Skælskør Badminton Klub er at sikre det enkelte barns trivsel, tryghed og
udvikling, samt at minimere risikoen for at trænere og/eller forældre anklages/mistænkes unødigt for krænkelser
og overgreb.
I SBK ønsker vi, at der er plads til alle og at der er en god tone spillerne imellem, derfor slår vi også hårdt ned på
hånende og nedværdigende kommentarer, voldelig adfærd m.m. som kan underminerede et positivt og trygt
træningsmiljø. Vi taler således ordentligt til hinanden – ingen sjofle tilråb eller kommentarer om hinandens
kroppe/udseende og tåler ingen form for mobning.
Mobiltelefonen skal være på lydløs i forbindelse med træning, og det er til enhver tid træneren som sætter
rammen for brugen heraf. Vi er opmærksomme på, at sociale medier (SOME) spiller en større og større rolle i de
unges hverdag, hvorfor vi på klubbens sociale medier følger op, hvis vi anser kommentarer eller lignende som
stødende eller af mobbende karakter.
Vi tror på, at det er udviklende og vigtigt for det sociale både at træne niveaumæssigt opad, -ligeud og -nedad,
men er samtidig medvidende om, at det stiller forskellige krav til spilleren at gøre dette. Spillere på
højereliggende træningshold er således altid velkomne på de alder- og niveaumæssigt lavere hold, da vi tror på,
at de kan bidrage positivt til træningen. Deltagelse i den forbindelse skal dog altid foregå på træningsgruppens
præmisser. Det accepteres således ikke at bedre spillere manifesterer sig ved at tale nedladende om andre
spilleres niveau eller evner. Det tror vi ikke på skaber et godt, trygt og udviklende træningsmiljø. Vi har forskellige
grænser og et ”nej” skal respekteres – også i leg.
Man går ikke ind i det modsatte køns omklædningsrum. En træner/leder befinder sig aldrig på et toilet med et
andet barn uden at døren er åben fx i forbindelse med hjælp til blodnæse, skade eller lign. Generelt skal
trænere/ledere være opmærksomme på, ikke at bringe sig selv i situationer som kan misforstås. Samtidig er det
vigtigt at understrege, at ovenstående ikke må være altoverskyggende for det nærvær og den omsorg, som unge
mennesker der dyrker sport, i sociale rammer, ligeledes har brug for.
Forældre opfordres til at deltage i børnenes idrætsliv samt være opmærksomme på mistrivsel, samt inkluderer
klubben i forhold hvor der kan støttes op/ sættes ind. Drejer den manglende trivsel om forholdet til andre børn
på træningsholdet opfordres forældre til, i første omgang, at tage kontakt klubbens ungdomscheftræner.
Hvis en træner/holdleder føler at være kommet i en situation, der kan misforstås af andre, anbefales
vedkommende at kontakte klubbens cheftræner, som dernæst evt. orienterer klubbens formand. Drejer det sig
om cheftræneren, så orienterer han klubbens formand eller bestyrelse direkte, som på anfordring har pligt til at
føre samtalen til protokols, så eventuelle fejlagtige misforståelser eller rygter ikke får lov at spredes. Alle har
pligt til at gå til bestyrelsen, hvis de hører rygter om krænkelser eller selv fornemmer, at der er noget galt.
Bestyrelsen har pligt til at tage sådanne henvendelser alvorligt, og at reagere hurtigt på dem.
Bestyrelsen for SBK har vedtaget følgende beredskabsplan: Skulle der opstå mistanke om
tilnærmelser/blufærdighedskrænkelser eller lignende, er det SBK’s formand, som sammen med et andet medlem
fra bestyrelsen tegner foreningen. En mistanke behandles med største diskretion og er omfattet af bestyrelsens
tavshedspligt, da det vil være en meget alvorlig anklage mod en person. Konstateres et overgreb at have fundet
sted, skal barnets forældre orienteres og samtidig orienteres om mulighed for hjælp fra det offentlige, bl.a.
socialforvaltningen. Samarbejdet med den krænkende person opsiges øjeblikkeligt, og sagen skal samtidig
anmeldes til politiet. Når dette er sket, bør SBK’s øvrige medlemmer informeres, således at der ikke opstår
yderligere sladder og rygtedannelse.

