
Børnepolitik for Sydmors IF

Forventninger til det aktive barn
• Du skal være en god kammerat.
• Du skal vise hensyn – passe på dem som ikke kan det samme som dig.
• Du skal opføre dig ordentligt, både indenfor og udenfor banen / salen.
• Du skal behandle andre, som du selv ønsker at blive behandlet.
• Du må ikke mobbe de andre.
• Du skal altid møde op i den bedste udgave af dig selv.
• Du skal være positiv og motiveret under træning – så bliver det sjovere for alle.
• Du skal lytte til trænernes instruktioner og gøre det så godt du kan.
• Du skal tale ordentlig til alle - både børn og voksne.
• Du skal hjælpe med oprydning efter træning.
• Du skal møde og være omklædt til tiden.
• Du skal melde afbud hvis du er forhindret i at komme til træning og / eller kamp.

Klubben / Forældre / Trænere
• Se folderen ”Sydmors IF’s værdigrundlag” som kan fås i fritidscenteret eller findes på  

www.sydmors.dk / klubben

Socialt ansvar
• Når trænere, holdledere og andre frivillige over 15 år, der er i kontakt med børn, ønsker 

at være frivillige i Sydmors IF skal der gives accept til, at foreningen kan indhente  
børneattest. Vi fortsætter naturligvis kun samarbejdet med personer, som har en  
børneattest uden anmærkninger.

• Klubben indhenter børneattest på alle klubbens trænere/ledere, der har fast kontakt 
med børn og unge under 15 år. Børneattesten indhentes hvert år ved sæsonstart, eller 
straks de er tilknyttet klubben. 

• Mobning og mistrivsel under foreningens aktiviteter accepteres ikke. Opleves dette, 
tages kontakt til træner, udvalg eller bestyrelse.

• Vi opfordrer børnene til at afslutte træning og kamp med fællesbad. Dette foregår natur-
ligvis uden at der er frivillige og / eller forældre tilstede.

• Brug af mobiltelefoner i omklædningsrum accepteres ikke. 
• Hvis et barn, ung, forældre eller andre oplever en grænseoverskridende adfærd fra en  

frivillig i foreningen, opfordrer vi på det kraftigste til, at der straks tages kontakt til  
Formanden for Sydmors IF. Oplysninger om formanden findes på Sydmors.dk / klubben 
/ bestyrelse og udvalg. 
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