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Esbjerg Taekwondo Klub´s 
politik 

omkring pædofili 
 

Forord 
 
Esbjerg Taekwondo Klub´s bestyrelse har bl.a. i forbindelse med mediernes øgede focus på emnet seksuelle 
krænkelser af børn og unge i idrætsforeninger valgt at fastsætte taekwondoklubbens politik for emnet og 
gennem en åben og synlig bekendtgørelse iværksætte de bedst mulige sikkerhedsforanstaltninger mod seksuelle 
krænkelser og overgreb mod vore elever. 
 
Med denne folder er det vort mål at sætte særlig fokus på emnet således, at taekwondoklubbens holdning og 
politik for emnet bliver kendt for dens naturlige målgruppe bestående af elever, trænere og frivillige ledere, 
ligesom også forældregruppen er en naturlig interessent i samarbejdet, og som måske også i samme anledning 
ser en vis sikkerhed og tryghed for deres barn. 
 
Sideløbende med denne folder foreligger der følgende 2 hæfter fra Danmarks Idrætsforbund om samme emne: 

• Det uhørte overgreb. 
• Vejledning for idrætsforeninger (vedrørende oplysninger fra det Centrale Kriminalregister). 

Disse 2 hæfter kan ses på DIFs hjemmeside. 
 
Det er vort håb, at vi med denne folder foruden at vise, at vi tager emnet særdeles alvorligt og seriøst, også er 
medvirkende til at skabe den tilstrækkelige åbenhed i taekwondoklubbben omkring dette alvorlige 
emneområde. 
 
 
 
Finn Larsen 
Formand 
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Esbjerg Taekwondo Klub´s politik mod seksuelle krænkelser  
og overgreb af taekwondoklubbens børn og unge. 
 
 
 
 
Som en del af taekwondoklubbens værdigrundlag vil vi bestræbe os på at leve op til den tillid, som forældre og 
børn har til os, ved øget opmærksomhed på seksuelle krænkelser og overgreb i klublivet, samt hvis mistanken 
om sådanne overgreb opstår, at fastsætte regler for, hvordan vi skal handle. 
 
Den naturlige målgruppe, opmærksomheden retter sig mod, er trænere og ledere. Trænerne er rollemodeller for 
børn. Autoritet og forbillede på samme tid. Det er derfor utrolig vigtigt, at trænere er beviste om deres rolle. 
 
Esbjerg Taekwondo Klub har besluttet at gøre brug af de eksisterende kontrolmuligheder og fremover indhente 
personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister. Til denne forespørgsel benyttes den af Danmarks 
Idrætsforbund udfærdigede og godkendte blanket, som §36 i bekendtgørelsen giver mulighed for. 
Taekwondoklubben vil således ved ansættelser af nye trænere og ledere kontrollere, om de pågældende er dømt 
for pædofoli i form af blufærdighedskrænkelse eller anden form for seksuelle overgreb mod børn. 
 
Den rutinemæssige kontrol gælder for alle trænere og ledere i klubben, der har med børn og unge at gøre. 
 
Forhold af seksuelle krænkelser og overgreb kan anmeldes til politiet og behandles efter straffelovens 24. 
kapitel (§216-236) – Forbrydelser mod kønssædeligheden. Herunder skal § 223, stk. 1 nævnes, idet det 
erfaringsmæssigt er denne bestemmelse, der kræver særlig opmærksomhed. 
Heri står:” Den, som har samleje med en person under 18 år, der er den skyldiges adaptivbarn, stedbarn eller 
plejebarn eller er betroet den pågældende til undervisning eller opdragelse, straffes med fængsel indtil 4 år”. I 
den forbindelse skal også straffelovens § 224 nævnes. Heri står:” Bestemmelserne i §§ 216-233a finder 
tilsvarende anvendelse med hensyn til anden kønslig omgængelse end samleje”. Kort sagt betyder dette, at en 
træner/leder der indleder et kæresteforhold eller andet seksuelt forhold til en taekwondoelev under 18 år kan 
straffes efter straffelovens bestemmelser. 
 
Foruden vi fra bestyrelsen side vil sætte særlig fokus på emneområdet, vil vi arbejde for, at der gennem kontakt 
til forældre, trænere og ledere opfordres til åben dialog om emnet. 
 
Bestyrelsen forpligter sig til straks at behandle en evt. mistanke. 
 
Ordningen er vedtaget af bestyrelsen og træder i kraft straks. 
 
Esbjerg Taekwondo Klub, juni 2005. 


