Trivselspolitik for Nyborg Svømmeklub
Denne trivselspolitik tager udgangspunkt i Nyborg Svømmeklubs formål, som beskrevet i vedtægternes
§ 2 Formål:
”Foreningens formål er at skabe mulighed for at alle kan dyrke svømmeidræt,
samt sikre at alle medlemmer kan udfolde deres potentiale.
Klubben bygger på frivillige, forpligtende og sociale fællesskaber, hvor tryghed
og glæde er fundamentet for alle aktiviteter. ”
Grundlaget for trivsel er, at alle behandler hinanden ordentligt, taler sammen i en god tone
og udviser gensidig respekt. Dette gælder både for svømmere, forældre, ansatte og frivillige.

Forældreinvolvering
Forældrene er ligesom trænere og ledere rollemodeller, når det gælder fair play og sportsmanship.
Den gode idrætsforælder accepterer, at træneren bestemmer og sætter retning for
idrætsaktiviteterne. De udviser fair play over for dommere, med- og modspillere, og viser også
anerkendelse, når andre præsterer godt

Anbefalinger for forældre


Den gode forælder bakker efter bedste evne og mulighed op via praktisk involvering i barnets
idræt



Den gode forælder interesserer sig for barnets idræt og støtter det ved at snakke med det om
glæder og udfordringer, og om hvordan man er en god sportsmand og kammerat



Den gode forælder fokuserer på oplevelsen frem for resultatet



Den gode forælder udviser fair play over for trænere, dommere samt mod- og medspillere



Den gode forælder udviser sportsmanship og anerkender, når andre lykkes

Det gode børne- og ungeliv i foreningsidrætten, Dansk Idrætsforbund, august 2018

Uenighed
Hvis du er utilfreds med eller uenig i noget i NSK, så gå til rette vedkommende. Hvis du har
behov for at gå videre med forhold omhandlende trænere kan du henvende dig til
svømmeskolelederen vedr. trænere i Svømmeskolen eller cheftræneren vedr. trænere i
Konkurrenceafdelingen. Såfremt det handler om noget generelt eller forhold af mere alvorlig
karakter, kontakter du bestyrelsen.
Der henstilles til, at du altid henvender dig til andre på en respektfuld måde og kun inddrager
de personer, der er nødvendige for, at få sagen belyst eller drøftet.
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Sociale medier
Ligeledes opfordrer vi til, at du anvender sociale medier med omtanke. NSK kan og vil ikke
bestemme, hvorledes vores medlemmer agerer på sociale medier, men vi vil gerne gøre
opmærksom på, at dårlig opførsel på sociale medier i sidste ende kan få betydning for NSK.
Der henstilles til, at du ikke skriver noget på Facebook, Twitter, Instagram etc., som du ikke
ville sige direkte til de relevante personer. Forældre har ansvar for deres børns adfærd på
sociale medier.

Kodeks for god opførsel
Mellem svømmere
NSK forventer, at svømmerne opfører sig pænt overfor hinanden. Mobning, chikane eller fysisk vold er
upassende adfærd og tolereres ikke. Hvis en svømmer føler sig udsat for upassende adfærd uden
trænerens vidende, bør svømmeren og/eller forældre kontakte træneren eller hhv.
svømmeskoleleder/cheftræner.
Upassende adfærd vil blive italesat af træneren. Hvis adfærden fortsætter, inddrages forældrene og
hhv. svømmeskoleleder/cheftræner. Der aftales klare regler for adfærd fremadrettet. Overholdes
aftalen ikke, medfører det, at forældre og svømmer indkaldes til samtale med formand for bestyrelsen.
Afhængig af situationen kan der iværksættes bortvisning fra træningen for en periode.
Perioden defineres afhængig af situationen mellem trænere og bestyrelsen. Fortsat upassende adfærd
kan medføre udelukkelse. Se andet afsnit for nærmere beskrivelse.
Mellem træner og svømmer
Træneren er rollemodel for svømmerne og således autoritet og forbillede på samme tid. Det skal
trænerne være bevidste om. Sprog og adfærd må ikke være nedværdigende, men kan skærpes i en
grad, så det kan få svømmeren til at yde sit bedste. Hård træning accepteres ikke som
disciplinærmiddel. Klager over trænere rettes til svømmeskoleleder/cheftræner eller bestyrelsen.
Svømmerne skal til enhver tid udvise respekt overfor træneren og følge dennes anvisninger.
Svømmere, der gentagne gange overhører trænerens anvisninger vil blive indkaldt til samtale med
træner og forældre. Fortsat tilsidesættelse af trænerens anvisninger kan medføre bortvisning fra
træning i en periode.
Samvær mellem svømmere og trænere
Det fremgår af loven, at foreninger skal indhente børneattest hos politiet på personer, der, som led i
udførelsen af deres opgaver, færdes blandt børn under 15 år, og derved har mulighed for at opnå
direkte kontakt med disse børn. Alle trænere skal give skriftligt samtykke til, at NSK retter en § 36førespørgsel (børneattest) til politiet.
Trænere skal være bevidste om, at de ofte bliver genstand for de unge svømmeres beundring og det er
træneren der skal sikre, at der er en venlig og kammeratlig omgangsform, hvor der aldrig må kunne
forekomme seksuelle tilnærmelser.
I alle forhold følger NSK lovgivningen. Blandt andet forbydes seksuelt samkvem med unge under 15 år.
Et forhold mellem træner og en svømmer under 18 år er uacceptabelt, da de to parter ikke har en
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ligeværdig stilling. I alle tilfælde er det uacceptabelt at tiden i forbindelse med træning, stævner eller
andet, hvor andre svømmere er til stede, bruges til stævnemøder.

Mistanke om overgreb
Undgå panik.
Kontakt bestyrelsen. Det er deres opgave, at vurdere om den mistænkte skal anmeldes til politiet eller
der skal iværksættes handlinger i forhold til den mistænkte. Ved indgivelse af anmeldelse følges
politiets anvisninger.
Ved usikkerhed om mistanken er begrundet, bør bestyrelsen kontakte de sociale myndigheder. Evt.
kontaktes DIF’s konsulentafdeling på tlf. 43 26 20 31, Børnetelefonen på tlf. 116 111 eller
Forældretelefonen på tlf. 35 55 55 57.

Udelukkelse
Ifølge Nyborg Svømmeklubs vedtægter § 5 kan bestyrelsen kan udelukke medlemmer, der groft
overtræder foreningens love eller udviser usportslig eller usømmelig adfærd. Udelukkede medlemmer
har ret til at anke beslutningen og få den behandlet på en ordinær eller ekstraordinær
generalforsamling.

Bestyrelsen, marts 2017
Senest revideret oktober 2018
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