
 

 

Nykøbing FC’s Børnepolitik er vedtaget for at sikre 

 - at alle har kendskab til vores holdninger og handlinger på børneområdet.  

 - at Nykøbing FC tilstræber at efterleve det til en hver tid gældende DBU børnesyn, herunder DBU´s 

12 Børnerettigheder og 10 børneløfter. 

Politik Regler og retningslinje Kontaktperson 
 Alle trænere og ledere i Nykøbing FC er orienteret omkring Nykøbing FC’s børnepolitik både 

skriftligt og mundtligt. Børnepolitikken er ligeledes offentliggjort på klubbens hjemmeside. 
 

Børnepolitikken er 
godkendt af bestyrelsen 
den 20.09.2022 

Politik for børneattester Nykøbing FC indhenter altid børneattester på alle med fast tilknytning til klubbens børne- og 
ungdomshold. 
Børneattester indhentes altid ved ansættelsesforholdets start samt efterfølgende hvert år. 

NFC’s Administrations-
udvalg er ansvarlig for 
opdatering og indhentning 
af børneattester. 
 

Politik for fysisk kontakt Nykøbing FC skaber glæde og sammenhold og vores engagerede trænere er en vigtig medspiller 
for succes, derfor accepterer vi fysisk kontakt som f.eks. highfive, give hånd, skulderklap, en 
arm på skulderen i støttende eller forklarende situationer eller lignende. Ligeledes er det i 
trøstende situationer tilladt at give et barn et kram. 
 
Vi accepterer/tillader ingen form for upassende fysisk kontakt, hverken som magtudøvelse eller 
berøring på upassende stede på kroppen. 
 
Ved akutte situationer, såsom skader, kan det dog være nødvendigt med fysisk kontakt. 
 
Situationer, hvor upassende fysisk kontakt har fundet sted, skal indberettes til klubbens Børne - 
og Breddechef. 

NFC’s Børne- og Breddechef 
er ansvarlig for alle ansatte 
er orienteret omkring 
klubbens retningslinjer 
omkring fysisk kontakt. 
Holdtræneren er ansvarlig 
for at alle i årgangens 
trænerteam overholder 
klubbens retningslinjer. 
Børne- og Breddechefen er 
ansvarlig for behandling af 
indkommende klager 
omhandlende upassende 
fysisk kontakt. 

Politik for krænkelser –  
Fysiske, psykiske og 
seksuelle 

Nykøbing FC accepterer ingen former for krænkelser. NFC behandler alle henvendelser omkring 
krænkelser dybt seriøst og med fortrolighed både overfor anklagede og forurettede. 
 

Det er til en hver tid den 
siddende bestyrelse der 
behandler og varetager det 



 

 

Ved begrundet mistanke vil klubbens Børne- og Breddechef og/eller formand gå ind i sagen ift. 
udredning af sagen. 
 
Ved konstatering af fysiske eller psykiske krænkelser, vil det medføre øjeblikkelig bortvisning og 
klubbens Børne- og Breddechef og/eller formand vil gå ind i sagen ift. udredning af sagen, 
opfølgning ift. støtte til krænkede og eventuelle yderligere sanktioner for krænker. 
 
Ved begrundet mistanke eller direkte konstatering af seksuelle krænkelser, vil det medføre 
øjeblikkelig bortvisning og politianmeldelse af krænker. 
Mistanke om seksuelle krænkelser skal indberettes til klubbens Børne- og Breddechef eller 
formand. 
 

videreforløb i sådanne 
sager. 
Samtaler med de 
involverede 
personer varetages af 
klubbens formand og 
Børne- og Breddechefen 
eventuelt med faghjælp 
hvis dette skønnes 
nødvendigt.  
Al offentlig kommunikation 
varetages af klubbens 
kommunikationsansvarlige. 
 

Politik for omklædning 

før og efter fodbold 

 

Nykøbing FC’s bestyrelse opfordrer til omklædning i klubben før og efter fodbold. Det styrker 

fællesskabet og bidrager til at børn får et naturligt forhold til det at klæde om sammen med 

andre. 

Omklædningsfaciliteterne må benyttes til oplæg og evaluering af kampe og træning, før og 
efter omklædning. 
Det er ikke tilladt at tage billeder eller optage film i klubbens omklædningsrum under 
omklædning og bad. 
Drenge og piger klæder altid om hver for sig. 

Trænere/ledere bader aldrig sammen med børnene, med mindre der min. er to voksne til 

stede.  

Har børnene brug for hjælp under omklædning, skal der som minimum altid være 2 voksne til 
stede. 

Det er holdtræneren der er 
ansvarlig for at klubbens 
retningslinjer omkring 
omklædning og bad 
overholdes. 
Klubbens driftsansvarlig er 
ansvarlig for at stille 
omklædning- og 
badefaciliteter til rådighed 
iht. retningslinjerne. 
Klubbens Børne- og 
Breddechef er ansvarlig for 
alle ansatte er orienteret 
omkring klubbens 
retningslinjer.  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
Politik for kommunikation 

 
Fra klub til forældre 
Generel information fra Nykøbing FC til forældrene/spillerne udsendes via klubbens 
hjemmeside, sociale medier, nyhedsmail samt DBU-app. 
  
Mellem trænere og forældre/spillere 
Da både børn og voksne skal føle sig trygge med kommunikationen, skal al kommunikationen 
mellem træner og den enkelte spiller indtil U13, altid gå igennem forældrene enten via telefon, 
sms DBU- app eller Messenger. 
Hvis en træner får behov for at tale direkte med spilleren udenfor klubben, skal forældrene 
kontaktes først. 
  
Kontakt fra forældre til klubbens trænere/ledere 
Dette kan ske via DBU-appen, telefonisk, mail, SMS, Messenger. 
  
Velkomst til nye børn og forældre 
I klubben vil man ved indmeldelse modtage vores velkomstmail, som indeholder praktiske 
informationer omkring klubben og barnets hold. 
 
24 timers regel: 
I NFC børne –og ungdomsfodbold bruger vi et begreb, vi kalder ”24 timers reglen”. Den 
indebærer, at vi/I IKKE vil modtage henvendelser hverken personligt, på mail eller telefon før 24 
timer efter en given episode er foregået. Det kunne f.eks. være en henvendelse om 
holdudtagelse, inddelingen i grupper til træning og kampe, en dårlig træning og lignende 
emner. 
For os handler det om tid og kvalitet.  
 - Tid i forhold til at vi i løbet af et år modtager mange henvendelser, som kunne være undgået, 
hvis de ikke var foretaget, mens man var i ”det røde felt”. Hver enkelt henvendelse tager tid. 
Den tid går fra pigernes/drengenes træningsplanlægning og forringer dermed kvaliteten af 
træningen.  
 - Kvalitet handler om, at vi oplever, at henvendelser, der sker senere end 24 timer efter 
episoden, ofte bliver mere konstruktive og dermed fører til en fornuftig dialog.  
 - Kvalitet handler også om, at man på 24 timer kan nå at reflektere over, om den henvendelse 
man har tænkt sig at gennemføre, er relevant for begge parter.  

 
Det er klubbens 
Administrationsudvalg, der 
er ansvarlig for at udsende 
nyheder og informationer 
på vegne af Nykøbing FC. 
Dette er ligeledes ansvarlig 
for at alle trænere/ledere 
er bekendt med klubbens 
retningslinjer indenfor 
kommunikation. 
Det er alle ansattes ansvar 
at svare henvendelser fra 
forældre indenfor en 
rimelig tid og i en 
informativ og god tone. 
Det er klubbens 
Administrationsudvalg der 
er ansvarlig for i 
samarbejde med 
holdtræneren, at nye børn 
og disses forældre 
modtager klubbens 
velkomstmail. 
 



 

 

Vi vil fortsat tage konstruktivt imod alle henvendelser, der handler om relevante emner, som 
udvikler og kvalitetssikrer vores børne- og ungdomstræning inden for de ressourcer, vi har til 
rådighed. 
 

Politik for sprogbrug Voksne sprogbrug til børn 
Klubbens ansatte er rollemodeller og skal derfor altid fremstår som et godt forbillede ved at 
anvende et sprogbrug i en respektfuld og forstående tone. Klubben accepterer ikke skældud, 
straf eller nedsættende sprogbrug overfor børn. 
 
Sprogbrug mellem børn 
Klubben ønsker et sundt og trygt trænings- og kampmiljø, hvor alle respekterer hinanden også 
når det gælder sprogbrug mellem børnene. Klubben accepterer ikke at børnene taler 
nedsættende eller grimt til hinanden. 
 
Voksnes indbyrdes sprogbrug i nærheden af børn 
Vi ønsker og forventer at voksne uanset hvilken rolle de måtte have i klubben herunder også 
forældre anvender et respektfuldt sprogbrug i nærheden af børn. 

Klubbens Børne- og 
Breddechef er ansvarlig for 
alle ansatte er orienteret 
om klubbens retningslinjer 
omkring sprogbrug, trivsel 
og mobning. 
Klager over ansattes 
sprogbrug skal rettes til 
klubbens Børne – og 
Børnechef. Denne er 
ansvarlig for den videre 
dialog med den/de ansatte, 
der er klaget over. 
Det er holdtrænerens 
ansvar, at der holdes en 
god og respektfuld tone 
indbyrdes mellem børnene. 
Holdtræneren er ansvarlig 
for at løse konflikter og 
stoppe uhensigtsmæssigt 
sprogbrug så hurtigt som 
muligt ved dialog med 
børnene og eventuelt 
forældrene, hvis dette 
skønnes nødvendigt. 
Børne- og Breddechefen er 
ansvarlig for at støtte 
holdtræneren i dialogen 
med forældrene, hvis dette 
skønnes nødvendigt.   

   



 

 

Politik for antimobning og 
trivsel 
  

I Nykøbing FC accepterer vi ikke mobning. Vi tager vi mobning og mistrivsel meget seriøst, da vi 
ønsker, at alle vores børn er glade og trives i klubben, samt i det fællesskab som skabes 
igennem fodbolden. 
 
Får vi henvendelser om ovenstående, eller er vi selv opmærksomme på at mobning/mistrivsel 
finder sted, er der flere scenarier, som kan komme i spil - alt afhængig af situationen. 
  
Vi vil altid informere forældrene til barnet, som enten mobbes eller mistrives i klubben, og tage 
en snak og drøfte de næste skridt. 

Drejer det sig om mobning fra en enkelt person, vil denne person samt forældrene hertil også 
blive kontaktet for et møde. Dette varetages af trænere og ledere fra årgangen. Børne- og 
breddechefen og/ eller formanden vil blive informeret om situationen.  
  
Drejer mobningen sig om større grupper, vil trænere og ledere sammen med Børne- og 
breddechefen og/ eller formanden drøfte og vurdere sagen. 

Som udgangspunkt vil de involverede personer samt disses forældre blive kontaktet for et 
møde. Der vil også kunne blive tale om et forældremøde for hele årgangen, ligesom et 
spillermøde kan også komme på tale. Omfanget af indsatser drøftes, vurderes og besluttes af 
trænere og ledere sammen med Børne- og breddechefen og/ eller formanden. 

I klubben har vi en klar holdning til mobning. Gentagende mobning fra enkeltpersoner vil 
resultere i en advarsel og kan i yderste konsekvens medføre bortvisning. 

Klubbens Børne- og 
Breddechefen er ansvarlig 
for, alle ansatte er 
orienteret om klubbens 
retningslinjer omkring 
mobning og mistrivsel. 
Holdtræneren skal aktivt 
tage ansvar for trivslen på 
holdet, hvis en eller flere 
mistrives, vil træneren lave 
en handleplan for den 
enkelte spiller i samarbejde 
med forældrene og Børne-
og Breddechefen. 
Henvendelser omkring 
mobning eller mistrivsel 
skal altid rettes til klubbens 
Børne- og Breddechef.  

Politik for brug af 
mobiltelefoner 

Børn har ret til kropslig integritet og tryghed samt til at anvende klubbens 
omklædningsfaciliteter uden bekymringer om kameraer på mobiltelefoner eller lignende.  
 
Derfor må disse ikke anvendes under omklædning og bad. 
 
Ved træning og kamp i Nykøbing FC, kan tøj og værdigenstande låses ind i de opstillede locker’s 
- herunder mobiltelefoner. 

Det er holdtrænerens 
ansvar, at der ikke 
anvendes mobiltelefoner 
under omklædning og 
badning. 
  
Mobiltelefoner og 
værdigenstande kan 
opbevares i de opstillede 
locker’s i Det Grønne Hjerte 

Politik for brug af sociale 
medier 

Klubbens brug af sociale medier 
Nykøbing FC anvender facebookside og instagram profil til nyheder og generel information. 
  

Det er klubbens 
kommunikationsansvarlig, 
der er ansvarlig for at 



 

 

Klubben administrer desuden de enkelte holds facebooksider, hvor den daglige kommunikation 
mellem trænerteams og forældre/spillere foregår. Disse sider giver det enkelte hold en fælles 
platform. 
  
Holdsider på Facebook 
Disse sider anvendes til information om holdets træning, kampe og øvrige aktiviteter. Vores 
trænere og ledere skal altid udvise en professionel dømmekraft, som skal afspejle sig i en 
konstruktiv dialog og god tone. 
Det er tilladt at have forskellige holdninger, men vi ønsker ikke at disse sider bliver platform for 
diskussioner. 
Skulle der mod forventning forekomme heftige diskussioner som udvikler sig til enten mobning 
eller andet og som ikke stoppes har administrator mandat til at udelukke enkelt personer fra 
holdsiden. Det er dog forinden da, trænerens ansvar at få lukket den dårlige stemning hurtigst 
muligt. Udelukkelse af gruppen vil derfor altid ske som sidste mulighed. 
  
Kommunikation mellem trænere og ledere og enkelt spillere via f.eks. Messenger, snapchat 
eller lign. 
Klubben ønsker på ingen måde kontakt mellem trænere og spillere via snapchat samtaler eller 
snapchat grupper. Dette er fuldstændig udelukket. Anvendelse af Messenger skal altid foregå 
professionel og må på ingen måder være af privat karakter. 
 
 

udsende nyheder og 
informationer på vegne af 
Nykøbing FC på de sociale 
medier. 
Denne er i samarbejde med 
Børne- og Breddechefen 
ligeledes ansvarlig for at 
alle trænere/ledere er 
bekendt med klubbens 
retningslinjer indenfor brug 
af sociale medier. 
Holdtræneren har ansvaret 
for der bevares en gode 
tone på holdets 
facebookside. 
Administratoren og de 
pågældende 
trænere/ledere har 
ansvaret for at der føres en 
konstruktiv dialog med 
medlemmerne samt af få 
medlemmerne til det 
selvsamme. 
Den 
kommunikationsansvarlig 
er ansvarlig for udelukkelse 
af medlemmer der ikke 
forstår at holde den gode 
tone på klubbens sociale 
sider. 

Politik for overnatning Ved ophold der kræver overnatning, skal der minimum være 2 voksne til stede. Det tilstræbes 
at der skønnes til køn afhængig af hvilket hold der skal overnatte. 
Overnatning i sovesal, kræver minimum to overnattende voksne i lokalet. Ansatte overnatter 
ikke sammen med børn på enkeltværelser. 

Børne- og Breddechefen 
skal godkende ophold der 
kræver overnatning. 
Holdtræneren har altid det 
overordnede ansvaret for 



 

 

Derudover vil der altid blive opfordret til, at nogle forældre deltager, så der er flere voksne til 
stede, heriblandt både kvinder og mænd. 

holdets spillere ved 
overnatninger. 

Politik for rygning Det er ikke tilladt at ryge i klubbens lokaler. 
Det er ikke tilladt at ryge, når der transporteres børn i bilen. 

Klubbens Børne- og 
Breddechef er ansvarlig for 
alle ansatte er orienteret 
omkring klubbens 
retningslinjer omkring 
rygning. 
Det er alle klubbens ansatte 
der er ansvarlige for at 
retningslinjerne overholdes. 

Politik for alkohol Udskænkning af alkohol er, ifølge bevillingsloven, forbudt for personer under 18 år. Det 
betyder, at personer under 18 år hverken kan købe eller få udskænket alkohol i klubhuset. Dog 
tillades udskænkning til denne gruppe medlemmer i forbindelse med lukkede arrangementer i 
klubben, hvis forældre/værge forinden har givet deres tilladelse. 
 
Personer under 18 år, der repræsenterer foreningen, må ikke indtage alkohol. 
 
Træner/ledere der fungerer som chauffør for ungdomsspillerne ved kampe eller træning 
forventes at udvise ansvarlighed i forhold til indtagelse af alkohol. Ligeledes forventes forældre, 
der kører at gøre det samme. 

Klubbens Børne og 
Breddechef er ansvarlig for 
alle ansatte er orienteret 
omkring klubbens 
retningslinjer omkring 
indtagelse af alkohol. 
  
Det er alle klubbens ansatte 
der er ansvarlige for at 
retningslinjerne overholdes. 

 

 

 


