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2020 nya riktlinjer från Riksidrottsförbundet och ny lag (barnkonventionen) 

Nästa år börjar arbetet för en tryggare miljö inom idrotten på riktigt. Barnkonventionen blir lag och 

det innebär bland annat att föreningar, styrelser och tränare måste tänka på aktiviteter för barn 

(under 18 år) ska vara på barnens villkor.  

Det betyder inte att man slutar tävla eller bara ”leker” på träningar eller aktiviteter. Därefter att 

barnen ska känna att de har en röst och att vi ska göra träningar/tävlingar/aktiviteter som utgår från 

barnens fysiska och psykiska utveckling. Tack vare detta kommer det implementeras nya 

tävlingsformer för barn under 12 år, där tävlingsmomenten är anpassade efter vad prepubertala barn 

ska träna och där tävlingsmomentet är anpassat efter barnens psykiska mognad. ”Barn gillar att 

tävla, vuxna gillar att jämföra”. 

Genom att idrotten genomgår en förändringsprocess där verksamheten ska inkludera fler och 

anpassas efter individen är även Trygga idrottsmiljöer en extremt viktig del för att alla ska känna sig 

trygga och inkluderade i föreningsverksamheten. Det finns många sätt att arbeta med trygga 

idrottsmiljöer, vi i Tureberg har redan börjat arbeta med att skapa denna miljö genom att utbilda alla 

våra tränare, vara minst en ledare av varje kön på våra tävlingsresor och träningsresor, vi har en 

åtgärdsplan om något skulle ske som bland annat finns på hemsidan. Nu ska vi fortsätta det arbetet. 

2019 Beslutade Riksidrottsstämman att alla föreningar oavsett idrott från och med 2020 ska begära 

att få se ett begränsat registerutdrag från alla tränare och ledare, anställda osv. som kommer i 

kontakt med barn (under 18 år). Att begära ut ett begränsat registerutdrag från tränare innebär att 

man visar dömda förövare av våldtäkt, barnpornografibrott och annan grov brottslighet och att 

idrottsrörelsen är medvetna om att dessa personer söker sig till barn och att vi vill sätta stopp för 

det. Allt för att våra föreningsaktiva ska få en trygg miljö att vistas i. Vi är medvetna om att många 

som gör dessa brott inte har blivit dömda men att vi tar in begränsat registerutdrag sänder signaler 

om att vi är medvetna och uppmärksamma på signaler som kan skada våra aktiva.  

Med tanke på ovan kommer Turebergs Friidrottsklubb börja begära tränare/ledare att visa upp ett 

begränsat registerutdrag. OBS! Det begränsade registerutdraget visar endast grov brottslighet, om du 

skulle ha snattat, åkt fast för fortkörning eller andra små brott kommer detta inte visas i det 

begränsade registerutdraget. Våra anställda och styrelse har redan visat upp utdraget och vår 

träningssamordnare kommer succesivt börja med processen att få se utdraget från våra 

tränare/ledare. Träningssamordnaren kommer börja med våra arvoderade tränare och sedan ta en 

åldersgruppstränare åt gången för att få en bra struktur. Detta kommer därmed vara en 

implementeringsperiod och vi kommer i slutet av 2020 ha fått sett alla tränares begränsade 

registerutdrag. Vi hoppas ni har förståelse för att detta kommer ta tid samt att vi begär att få se de 

begränsade registerutdragen. Det är tränarna/ledarna själva som beställer hem det begränsade 

registerutdraget hem till sig. Tränaren/ledaren får öppna kuvert och se sitt utdrag innan den visar 

upp det för föreningen. Föreningen får INTE behålla utdraget utan det tar tränaren/ledaren med sig 

tillbaka hem efter uppvisning.  

 

Med vänliga hälsningar 

Turebergs styrelse 

https://www.facebook.com/turebergsfk/

