
 

 

Tune Idrætsforening

 

SamværsSamværsSamværsSamværs----    og privatlivsog privatlivsog privatlivsog privatlivspolitpolitpolitpolitik for Tune IFik for Tune IFik for Tune IFik for Tune IF    

Alle frivillige, lønnede, forældre og andre interesserede skal have adgang til foreningens 

samværspolitik via foreningens hjemmeside. 

Det er en pligt, at alle bestyrelsesmedlemmer, instruktører, trænere, ledere og frivillige (herefter 

under ét benævnt ledere) i Tune IF kender indholdet i samværs- og privatlivspolitikken. 

 

Formålet er: 

- at alle forældre skal kunne være trygge ved, at sende deres børn til idræt i 

Tune IF 

- at alle unge skal føle sig trygge ved, at komme i foreningen 

- at alle instruktører, trænere og frivillige skal kunne føle sig trygge i arbejdet 

med børn og unge 

  

Børneattester 

Det er et krav, at alle ledere i Tune IF over 15 år udfylder en børneattest. 

Tune IF,s forretningsudvalg udpeger hvert år en ansvarlig for indhentning af børneattester i alle 

Tune IF,s afdelinger og udvalg. Oplysninger behandles fortroligt og registreringen finder kun sted i 

hovedafdelingen. 

Er en leder registreret i Kriminalregisteret, er det ikke muligt at få virke i Tune IF. 

  

Undgå misforståelser 

Alle ledere skal sørge for og undgå at bringe sig selv i situationer, hvor deres hensigt eller 

optræden kan misforstås. 

I forbindelse med alle former for instruktion i  idrætsgrenene vil der opstå situationer, hvor en 

leder ved uheld kan ramme ”private” dele af kroppen. Det er bestemt ikke hensigten og såvel børn 

som forældre, skal vide og acceptere, at det kan forekomme. 

Skulle en leder komme i en situation, som kan misforstås af andre, skal denne kontakte 

afdelingsformanden for drøftelse, om der skal kontaktes forældre, for børn og unge under 18 år, 

samt kontakte hovedforeningens formand. 

  

Krænkelser 

Alle har pligt til, at kontakte afdelingsformanden eller afdelingsbestyrelsen, hvis der er rygter om 

krænkelse eller har mistanke. 

Afdelingsformanden vil kontakte hovedforeningen, som træffer afgørelse om, hvad der skal gøres 

og hvem der skal kontaktes. 

  

Omgangsform i Tune IF 

Vi kommunikerer ordentligt og respektfuldt til og med hinanden, i både tale og skrift. Vi 

accepterer ikke udtalelser, som kan virke nedsættende eller krænkende på modtager. 

Ingen ledere har ansvaret alene for et hold – med mindre det er et familiehold. 

Ved overnatning, hvor begge køn er repræsenteret, skal der være ledere til stede af begge køn. 
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Det er ikke tilladt at have mobiler tændt under træning for at undgå uro. 

Det er ikke tilladt for børn eller forældre at filme andre børn under træning eller omklædning. 

Det er tilladt at filme ved opvisning eller tilsvarende særlige events, og ledere har tilladelse til at 

filme undervisning og kampe til brug i undervisningen eller til at lægge op på afdelingens 

hjemmeside. 

Ønsker en leder ikke, at der er forældre til stede i undervisnings-/træningstiden, skal dette 

respekteres. Dog kan der opstå situationer for enkelte børn, hvor dette er nødvendigt, og der 

indgås derfor personlige aftaler med lederen. Disse aftaler bør respekteres af andre. 

Det er for hver afdeling og for hvert hold besluttet, hvem der har den direkte kontakt med 

forældrene på børne- og ungeholdene. Den kontakt bør ikke forekomme mellem 

hjælpeinstruktører og forældre om afdelingens medlemmer. 

  

Billeder på Internettet og i Tune Hallerne 

Vi overholder de regler, der er gældende i Persondataforordningen og -loven, hvilket betyder: 

Portrætbilleder 

Som altovervejende udgangspunkt kræver det et samtykke at offentliggøre portrætbilleder og 

holdbilleder på Internettet. 

 

Situationsbilleder 

Defineres som billeder, hvor en situation eller aktivitet er formålet med billedet f.eks. 

gymnastikopvisning, aktivitetsdage og holdaktiviteter. Billederne skal være harmløse og personer 

på billederne må derfor ikke føle sig udstillet, udnyttet eller krænket. 


