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Durup, juli 2020 

 

Velkommen til sæson 2020/2021 
 

Durup IF er ved at gøre klar til en ny og spændende sæson med masser af glæde, fællesskab og 

bevægelse.  

Du, som træner, er med til at gøre Durup IF til en fantastisk forening, hvor det er trygt at være 

medlem for børn, såvel som voksne.  

Som en del af det forberedende arbejde, skal vi indhente en tilladelse til indhentning af den 

lovpligtige ”Børneattest”, samt en accept af foreningens retningslinjer om generel tavshedspligt. 

Det er lovpligtigt for alle foreninger at indhente ”Børneattester” en gang om året på alle frivillige. 

Derfor vil du opleve at skulle udfylde attesten igen på et senere tidspunkt   

Vi vil gerne sikre, dine oplysninger bliver opbevaret korrekt og vil som noget nyt, derfor bede dig 

uploade attesten til Conventus.  

 

Sådan gør du:  

1. Hent dokumentet ”Tilladelse til indhentning af lovpligtige børneattest, samt aftale om 

tavshedspligt” via linket her 

2. Print og underskriv dokumentet. 

3. Scan/fotografer dokumentet. 

4. Opret dig som Træner 20/21 i Conventus via linket 

5. Upload filen til Conventus i tilmeldingsmodulet – se vejledningen  

 

 

 

 

 

https://durup-if.dk/onewebmedia/DIF%20attest%20om%20b%C3%B8rneattest%20tavshedspligt.pdf
https://www.conventus.dk/dataudv/www/holdoversigt_ny_iframe.php?foreningsid=272&afdelingsid=1899&handelsbetingelser=1&reservationer=vis&skjul_nyt_medlem=0&skjul_allerede_medlem=0&vis_adresse=0&knap_placering=horisontal&highlight=pris&start=periode;ledige_pladser&info=tid_sted;alder;betaling;tilmelding;tilmeld_aabner_om;ledere;om_holdet
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Vejledning til  

upload i Conventus 
 

 

Gå til Træner 20/21 på Conventus og tryk TILMELD 

  

Log ind eller opret dig, hvis du er ny bruger og tryk TILMELD 

 

 

 

 

 

 

 

Upload den udfyldte og underskrevne attest og tryk NÆSTE 

 

 

 

 

Vælg den ønskede fil 

og tryk ”Åbn” 


