
Pædofilipolitik: 
 

Lov om børneattester - kort fortalt: 
 

• Folketingen har den 16. juni 2005 vedtaget en lov om indhentelse af børneattest i 
forbindelse med ansættelse af personale mv. 
Loven betyder, at alle idrætsforeninger fra den 1. juli 2005 skal indhente en 
børneattest, før de ansætter trænere, instruktører, og holdledere, som skal have 
direkte og vedvarende kontakt med børn under 15 år. 

 
Overholdes loven ikke, kan idrætsforeningen straffes med bøde. 
 

• Hjallerup Idrætsforening er således forpligtet ved lov til at indhente børneattest på 
alle ledere, trænere og holdledere, som har direkte og vedvarende kontakt med 
børn under 15 år. Dette notat beskriver de lovmæssige krav samt hvordan loven 
administrativt håndteres i HIF. Vi følger her Dansk Idrætsforbunds vejledning på 
området. 

 
Hvilke oplysninger kan indhentes? 
 
Børneattesten indeholder oplysning om én eller flere af følgende typer af 
straffelovsovertrædelser:  
•        Incest, samleje eller anden kønslig omgang med børn under 15 år.  
•        Udbredelse eller besiddelse af børnepornografi  
•        Blufærdighedskrænkelse overfor børn under 15 år.  
Der kan kun indhentes oplysninger på trænere, instruktører og holdledere, der giver sit 
samtykke. 
Så hvis den pågældende ikke giver sit samtykke, må han/hun ikke ansættes og virke i 
foreningen. 
 
Hvem er omfattet? 
 
Der skal indhentes børneattester på: 

• Trænere, instruktører, holdledere og assistenter/vikarer for disse, som er 15 år og 
derover, og som står overfor at skulle ansættes i idrætsforeningen, og som er 
tiltænkt en fast funktion, hvor han/hun skal have direkte kontakt med børn under 15 
år. 
Det spiller ingen rolle, om vedkommende får løn, eller om arbejdet foregår på frivillig 
basis. 

• Trænere, instruktører, holdledere og assistenter/vikarer for disse, som er 15 år og 
derover, og som ved ansættelsen ikke var tiltænkt et længerevarende arbejde med 
børn under 15 år, men som i tre måneder eller mere har arbejdet med børn under 
15 år. 
Disse personer er altså ikke tjekket ved nyansættelsen, men skal tjekkes, når de 
har arbejdet med børn i tre måneder. 

 



 
Der skal ikke indhentes børneattester på: 
 

• Forældre og andre hjælpere, som kører børn under 15 år til kampe. 

• Forældre og andre hjælpere, som kortvarigt hjælper til på en lejr eller ved et 
stævne. 

• Foreningens formand eller bestyrelse – med mindre de samtidig er trænere, 
instruktører eller holdledere for børn i foreningen. 

• Trænere, instruktører og holdledere, som kun har med voksne at gøre. 
 
Træneren/instruktøren/holdlederen, som er tjekket ved sin ansættelse, skal ikke tjekkes 
igen, hvis han/hun får andre opgaver i foreningen, som fx et nyt hold efter en sæson.  
Har vedkommende været væk fra klubben i eksempelvis et år, opfattes det som en 
genansættelse, og foreningen skal på ny indhente børneattest. 
 
Sådan Administrerer vi loven i Hjallerup Idrætsforening: 
 
Ovenstående er minimumskravene, som de er formuleret i lovgivningen. HIF følger 
naturligvis alle de ovennævnte krav og retningslinjer. Vi har imidlertid også vores egen 
politik på området, som på visse områder er en skærpelse i forhold til de 
lovgivningsmæssige krav. Det betyder følgende: 
  
Der indhentes børneattester på alle: 
  

• Udvalgsmedlemmer. Det vil sige medlemmer af hovedbestyrelse, fodboldudvalg og 
håndboldudvalg inklusive ungdomsudvalg under disse.  

• Trænere, holdledere og assistenter/vikarer for disse, som er 15 år og derover, og 
som står overfor at skulle ansættes i HIF, og som er tiltænkt en fast funktion i HIF. 
Det spiller ingen rolle, om vedkommende får løn, eller om arbejdet foregår på frivillig 
basis. 

• Trænere, holdledere og assistenter/vikarer for disse, som er 15 år og derover, og 
som ved ansættelsen ikke var tiltænkt et længerevarende arbejde, men som i tre 
måneder eller mere har arbejdet i HIF. Disse personer er altså ikke tjekket ved 
nyansættelsen, men skal tjekkes, når de har arbejdet med børn i tre måneder.  

• Udvalgsmedlemmer, trænere, holdledere assistenter/vikarer for disse tjekkes ikke 
igen, hvis han/hun får andre opgaver i foreningen. Har vedkommende været væk 
fra klubben i en periode, opfattes det som en genansættelse, og HIF vil på ny 
indhente børneattest. 

  
Der kan kun indhentes oplysninger på ovennævnte personer, hvis de giver sit samtykke. 
Hvis han/hun ikke giver sit samtykke, må han/hun ikke ansættes og virke i foreningen.  
 
Retningslinjer for registrering og administration i Hjallerup Idrætsforening: 
 

• Det er foreningens formand, der modtager og beskytter oplysningerne. 

• Der udfyldes to blanketter. Den ene er en såkaldt arbejdsgiverblanket, hvor man 
afkrydser, at man ønsker at tjekke en navngiven person, der skal ansættes som 
udvalgsmedlem, træner, eller holdleder. 



Blanketten underskrives af den person, som skal modtage oplysningerne fra 
kriminalregistret (dvs. formanden). 
HIF afkrydser det særlige felt på arbejdsgiverblanketten, der betyder, at eventuelle 
positive børneattester sendes til DIF. Det betyder, at idrættens hovedorganisation 
inddrages, når der er positive børneattester, således at behandlingen af disse 
meget følsomme oplysninger sker så professionelt som muligt. Konsekvenserne af 
attestens indhold drøftes naturligvis mellem HIF og DIF. 

• Den anden blanket er en såkaldt samtykke-erklæring. Den person, som tjekket 
vedrører, udfylder blanketten og giver sit samtykke til, at HIF’s formand kan 
modtage oplysningerne fra kriminalregistret. 
Hvis der er en positiv børneattest – dvs. en børneattest med oplysning om et eller 
flere af følgende straffelovsovertrædelser kan vedkommende ikke ansættes eller 
virke i HIF. 

• Incest, samleje eller anden kønslig omgang med børn under 15 år.  

• Udbredelse eller besiddelse af børnepornografi. 

• Blufærdighedskrænkelse overfor børn under 15 år. 
 
Behandlingen af en positiv børneattest sker i samarbejde med Dansk Idrætsforbund, som 
har ekspertisen på området. 
 

• Hvis der er negativ børneattest, sker der ikke noget. 

• Oplysningerne i attesten er fortrolige og er omfattet af tavshedspligt. 

• Alle børneattester destrueres af formanden efter modtagelse af oplysningerne. 
Dette sker igen efter DIF’s retningslinjer og Persondataloven. 

 
Med venlig hilsen 
Hovedbestyrelsen, 
Hjallerup Idrætsforening. 
 
 


