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2. Formål 

Beredskapsplanen har som formål å avklare ansvarsforhold, informasjonsansvar og sikre at 

nødvendige tiltak blir iverksatt ved hendelser som er omtalt i planen. Videre skal et slikt dokument 

sikre lik tilnærming av omtalte saker i hele Bogafjell IL. 

Planen skal være kjent for alle i organisasjonen og det forutsettes at planen inngår som en del av 

arrangementsstrategien ved alle arrangementer i regi av Bogafjell IL, enten det er i Bogafjellhallen 

eller andre steder. 

3. Arbeidsprinsipp 

3.1. Åpenhet/ærlighet 

Konkret og riktig informasjon om det som har skjedd slik at en unngår rykter og tilfeldige 

synspunkt. Unngå spekulasjoner og forhastede konklusjoner. Handlinger forutsetter ofte god 

kjennskap til saken. 

3.2. Respekt 

Samarbeid med de nærmeste pårørende og ta hensyn til deres ønsker, reaksjoner og behov. 

3.3. Vern 

I en krisesituasjon har de involverte ofte ikke normal evne til å beskytte/verne seg selv. Påtrykk 

fra f.eks media kan være hensynsløst. 

3.4. Løsning 

Det er en målsetning å løse hendelser på lavest mulig nivå, uten å redusere alvorlighetsgraden. 

4. Beredskapsgruppe i Bogafjell IL 

Beredskapsgruppen i Bogafjell IL har følgende faste medlemmer 

• Styreleder 

• Nestleder 

• Utvalgsleder (eller annen utpekt medlem) i den avdelingen hendelsen tilhører 

Gruppen kan suppleres med fagpersonell ved behov. 

Styreleder leder arbeidet frem til gruppen er etablert. Beredskapsgruppen organiserer seg og 

fordeles oppgaver alt etter kjennskap til saken og hvilken type sak det er. 

Styreleder eller utpekt har all ekstern kontakt. 

Oversikt over styremedlemmer og kontaktinformasjon finnes bakerst i planen. 
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Ved en hendelse skal beredskapsgruppen til enhver tid: 

• Ha oversikt over situasjonen 

• Vurdere alvorlighetsgraden 

• Vurdere mulige konsekvenser av hendelsen 

• Vurdere behovet for å iverksette ulike tiltak 

Beredskapsgruppens arbeider for best mulig oppfølging av involverte og deres pårørende. 

Beredskapsgruppen møtes fortrinnsvis i Bogafjellhallen. 

5. Hendelser som skal meldes til beredskapsgruppen 

Hendelser som uten opphold skal meldes til leder eller styremedlem 

• Ulykke med personskade 

• Medlem i Bogafjell IL som dør 

• Klare brudd på klubbens verdigrunnlag 

• Overgrep, bekymringssaker 

• Økonomisk utroskap 

• Andre saker som kan medføre mediaoppslag eller offentlig oppmerksomhet 

Punktene er gjort nærmere rede for under. 

5.1. Ulykke med personskade 

Se eget tiltakskort, 9.1 

5.2. Medlem i Bogafjell IL som dør 

Beredskapsgruppen blir informert og vurderer videre tiltak som gjelder kontakt med familien og 

eventuell deltakelse i gravferd. 

5.3. Klare brudd på klubbens verdigrunnlag 

Uønsket atferd knyttet til mobbing, seksuell trakassering, doping, rusmisbruk og voldelig adferd 

kan medføre sanksjoner fra klubben. Beredskapsgruppen kartlegger saken sammen med 

utvalgsleder og den/de som kjenner saken. Idrettslaget skal normalt kunne håndtere sakene 

internt ved å innkalle partene til avklaring og tiltak. Det er viktig med skriftlige (og av alle parter 

signerte) referat fra møtene. Styret i Bogafjell IL vurderer videre tiltak og kan kontakte eksterne 

faginstanser dersom type sak og alvorlighetsgrad gjør det nødvendig. Aktuelle konsekvenser fra 

hovedstyret kan være 

• Unnskyldning fra den som har utført og aksept fra fornærmet part. 

• Advarsel muntlig eller skriftlig 

• Tap av funksjon 

• Utvisning fra idrettslaget 
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5.4. Overgrep, bekymringssaker 

5.4.1. Bekymringssaker 

Eksempler på saker som kan gi bekymring er dersom medlemmet tydeligvis ikke har det bra 

på ulike arena som skole, hjem og fritid. Melder kan drøfte saken med 

utvalgsleder/styreleder for videre tiltak. Barnevernet kan være en god instans for veileding. 

Det er et viktig prinsipp at saken blir omtalt prinsipielt og konfidensielt. Voksne har i slike 

saker en varslingsplikt. Man kan lese mer om melding til barnevernet her: 

https://bufdir.no/Barnevern/Melde_fra_til_barnevernet/ 

5.4.2. Overgrep 

Beredskapsgruppen kontakter politiet/barnevernet for videre veiledning. Normalt tar politiet 

over saken. Det kan være vanskelig å vurdere alvoret i slike meldinger. Barnevernet og 

politiet vil i slike saker også kunne være dialogpartner, altså at vi kan hente veiledning hos 

de. Se ellers https://www.idrettsforbundet.no/tema/seksuell-trakassering-og-overgrep/ 

5.4.3. Blotting 

Hvis det dreier seg om en tidligere hendelse vil politiet bli informert via beredskapsgruppen. 

Hvis hendelsen skjer i nåtid skal politiet varsles uten opphold på telefon 112 for utrykning. 

Beredskapsgruppen varsles etterpå. 

5.4.4. Økonomisk utroskap 

Mistanke om økonomisk utroskap i alle ledd og på alle nivå i organisasjonen skal varsles 

hovedstyret i Bogafjell IL så fort som mulig. I tilfeller der man mistenker økonomisk utroskap 

i idrettslaget, gjelder følgende handlingspunkt: 

• Hovedstyret innhenter all tilgjengelig informasjon fra melder/utvalgsleder, 

økonomiansvarlig eller regnskapsfører. 

 

• Advokat/revisor blir kontaktet for å vurdere alvoret i saken 

 

• Alt etter alvorlighetsgrad blir personen mistanken er rettet mot informert, og får 

mulighet til å forklare seg. 

 

• Økonomisk utroskap skal anmeldes til politiet. 

 

 

 

https://bufdir.no/Barnevern/Melde_fra_til_barnevernet/
https://www.idrettsforbundet.no/tema/seksuell-trakassering-og-overgrep/
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5.5. Andre saker som kan medføre mediaoppslag eller offentlig oppmerksomhet 

Ved andre hendelser enn de som er nevnt ovenfor, hvor hendelsen kan medføre spesielle 

mediaoppslag eller annen offentlig oppmerksomhet, skal beredskapsgruppen ha melding om 

dette og vurdere tiltak ut fra informasjonen. Beredskapsgruppen skal ved slike hendelser peke ut 

en ansvarlig kontakt for media/presse. 

 

6. Evaluering og revisjon av beredskapsplanen 

• Loggføring: 

All aktivitet og alle vedtak i forbindelse med krisehåndteringsarbeidet skal loggføres på en 

slik måte at det kan dokumenteres og arkiveres. Tidspunkt, melding/vedtaksinnhold og 

iverksatte tiltak skal fremgå.  

 

• Evaluering og rapport: 

I etterkant av en hendelse skal beredskapsarbeidet evalueres. Resultatene av evalueringen 

legges frem i en rapport for styret. Den nye erfaringen man har tilegnet seg gjennom 

håndteringen av den oppståtte situasjonen skal så brukes til eventuell oppdatering av 

gjeldene beredskapsplan. 

 

• Oppdatering av planen: 

Viktige erfaringer må tas inn i revidering av denne planen. Planen må også oppdateres 

jevnlig ved utskifting av medlemmer i beredskapsgruppen. 
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7. VARSLINGSLISTE 

 

Kjell Inge Oftedal Styreleder 450 44 477 

Åse Østad Nestleder 924 91 813 

Joar Moberg Leder Fotball 482 77 818 

Kathrine Knutsen Leder Håndball 916 98 330 

 

Andre som bør varsles ved større hendelser  -  vurder behovet 

• Sandnes kommune 

• Øvrige styremedlemmer i BIL håndball/ BIL fotball 

• Trenere /oppmenn 

• Forsikringsselskap 

• Forbund 

 

8. Ressursgruppe 

 

Her er ressurspersoner beredskapsgruppa kan kontakte ved behov. Merk at kommunen kan stille 

med kriseteam – personene på lista under kan være til god hjelp for Beredskapsgruppa, eller dersom 

en trenger ytterligere/raskere ressurser. Navn og telefonnummer skal ikke distribueres på nett. 
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9. TILTAKSKORT 

9.1. Ulykke 

 

Overordnede prinsipper 

Krisescenarier 

Følgende scenarier anses å være mest aktuelle for Bogafjell IL å håndtere: 

Hendelser med alvorlig skade, eventuelt med døden til følge, der utøvere, trenere, ansatte, eller 

støtteapparat ellers, er involvert eller blir påvirket i stor grad. Dette omfatter hendelser både på 

trening, under kamp og ved reiser. 

 

Prioritet når krisen inntreffer 

• Redde og sikre menneskeliv 

• Ivareta pårørende 

• Sikre intern og ekstern informasjon 

• Sikre materielle verdier 

 

Når en krise inntreffer 

Ved alvorlig personskade skal medisinsk nødtelefon – 113 ringes umiddelbart. 

    110 – Brann- og redningsetaten 

    112 – Politiets operasjonssentraler 

    113 – Medisinsk nødhjelp 

Hjertestarter er plassert i Bogafjellhallen 

Andre viktige nødnummer 

Legevakt: 116 117 

Giftinformasjonssentralen: 22 59 13 00 

Ved brann må det varsles på nødtelefon 110.  

Forøvrig skal politiet varsles ved alvorlige hendelser. Politiet vurderer situasjonen og iverksetter 

samarbeid mellom politi, helsetjeneste og annet hjelpepersonell. Politiet skal dessuten alltid varsles 

ved personskader. 
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Krisesenter 

Avhengig av type krise og omfang må det i samråd med politiet vurderes hvorvidt det er skal 

etableres et krisesenter for pårørende. Formålet er å ivareta de pårørende gjennom best mulig hjelp, 

støtte og informasjon. Det bør være profesjonelt krisepersonell som tar seg av henvendelser fra 

pårørende. Alle samtaler skal loggføres med navn, tidspunkt og hva/hvem samtalen gjelder. Det er 

viktig at alle fagfolk bærer navneskilt eller annet som viser hvem de er. 

Merk! Her vil vi kunne få hjelp av kommunalt kriseteam som springer utav legevaktordningen. Dette 

kan ta noe tid, og inntil dette er etablert, må det lages en plan for hvem som skal ta imot pårørende 

og hvordan dette krisesenteret skal organiseres. Her trengs det frivillige med varmt hjerte og kaldt 

hode. 

Dødsbudskap 

Dersom det er dødsulykke, skal dødsbudskapet gis av politi eller prest. Ingen andre. 

Politi bestemmer når navn og bilde eventuelt kan frigis for bruk i mediene. Dette skjer tidligst når 

nærmeste pårørende er underrettet. 

Prinsipper for informasjon 

• All informasjon skal være korrekt og sannferdig 

• Gi fortløpende oppdatert informasjon til involverte og til pressen 

• Etterstrebe alltid å være første kilde, spille på lag med mediene uansett sak, og legge 

forholdene til rette slik at de kan gjøre sin jobb. 

Kommunikasjonskanaler 

Bruk av telefon og direkte kontakt med berørte er viktig. Nettsidene skal holdes oppdatert, slik at 

disse kan fungere som en førstehåndsinformasjonskilde for både pressen og andre involverte. 

Facebook og eventuelt andre etablerte kanaler i sosiale medier kan også benyttes. Det kan også 

vurderes om BIL selv skal informere pressen ved å sende ut en pressemelding. 

Gode råd i møte med mediene 

• Kjøp deg tid til å forberede deg.  

• Tenk igjennom hvilke hovedpunkter du vil formidle og hvilket inntrykk du ønsker at publikum 

skal sitte igjen med. 

• Ikke svar på noe du ikke er komfortabel med å snakke om. 

• Vis sympati og empati, behold roen. 

• Ikke si noe du ikke er helt sikker på. 

Eksempel på uttalelse:” Vi har en hendelse her og jobber nå med å få oversikt. Vår oppgave er først 

og fremst å ivareta de involverte og vurdere hvilke tiltak vi skal gjøre de neste timene/dagene osv.” 
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Debrifing og etterarbeid 

 

Profesjonell debrifing 

Den første tiden etter en alvorlig hendelse preges ofte av hjelpeløshet og sterke følelser. 

Konsekvensen er at de ansatte ofte på eget initiativ kontakter fagfolk, uavhengig av politiets råd og 

vurderinger. Legevakten bør brukes som samarbeidspartner i arbeidet med å oppsøke kompetente 

fagfolk.  

Debrifingen bør ledes av profesjonelle og gjennomføres 1-2 døgn etter hendelsen. Dette skal være et 

samlingsted for pårørende og involverte. Debrifingen er frivillig og åpner for samtale rundt de tanker 

og følelser som knytter seg til hendelsen. Bogafjell ILs styre, kan i samarbeid med legevakten bistå 

med å finne aktuelle aktører til å gjennomføre debrifingen. Profesjonelle aktører har erfaringen en 

slik situasjon krever, samt et våkent blikk for hvem av de involverte som eventuelt trenger videre 

oppfølging. Det bør også gis informasjon om hvor det er hjelp å få, om det skulle være behov for 

videre oppfølging. 

Det er viktig at Bogafjell ILs styre er tilstede. 

 

Samling for lokalbefolkningen 

Det vil også i mange tilfeller være et behov i lokalbefolkningen om å samles etter hendelser. Vurder 

om det skal være ”Åpent hus” enten i kirka eller i hallen. Beredskapsgruppen knytter til seg 

kompetente folk i nærmiljøet til å være til stede. Det kan også vurderes om profesjonelle ressurser 

kan bidra. 

Bogafjell ILs styre bør være tilstede. 
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9.2. Seksuell trakassering/overgrep 

 

Det er viktig å presisere at dersom noen har mistanke om, eller får kjennskap til seksuell trakassering 

eller seksuelle overgrep, skal man varsle om dette. Den enkelte ansatte og frivillig medarbeider som 

jobber med barn og unge har opplysningsplikt. 

 

Ved bekymring 

 

1. Dersom en av våre ansatte, eller frivillig medarbeider, får kjennskap til, eller mistanke om, at 

et barn/en ungdom som vedkommende har kontakt med gjennom sitt arbeid, kan ha blitt, 

eller har vært utsatt for vold eller overgrep, skal vedkommende umiddelbart informere sin 

nærmeste leder om dette. Dette vil være daglig leder eller styreleder 

 

2. Noter observasjoner. 

 

3. Leder skal bringe bekymringen videre til barnevernet, muntlig eller skriftlig. 

Beredskapsgruppen skal være informert. Ledelsen skal enten drøfte saken anonymt med 

barneverntjenesten, eller sende skriftlig bekymringsmelding til barneverntjenesten. Dette 

skal skje så raskt som mulig etter at informasjonen er mottatt eller mistanke oppstått, uten 

unødig opphold. 

 

4. Leder og ansatt/ frivillig medarbeider skal skrive meldingen sammen, alternativt kan den 

ansatte/ frivillig medarbeider skriftlig eller muntlig overbringe meldingen til leder 

 

5. Den ansatte/ frivillig medarbeider skal gis tilbakemelding fra leder snarest mulig, i forhold til 

hva leder gjør videre med meldingen. Slik tilbakemelding skal gis så raskt som mulig, uten 

unødig opphold. 

 

6. Hovedregelen er at barnets foreldre ikke informeres om at meldingen sendes, med mindre 

det kan utelukkes at de er delaktig. På samme måte avklarer barneverntjenesten med 

Politiet i saker som oversendes dit. 

Skriftlig melding sendes Barneverntjenesten i Sandnes, PB 583, 4302 Sandnes. 
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Viktig: 

• Våre representanter er ikke etterforskere, og skal derfor gi saken videre til riktig instans. 

• Tar et barn kontakt skal du lytte til barnet og vise at du tar barnet på alvor. Unngå å styre 

samtalen. Gjenta utsagn som barnet kommer med, slik at barnet evt. kan korrigere om du 

har forstått feil. Noter ned barnets uttalelser eller annet, etter samtalen. 

• Vær ærlig i forhold til det som skal skje. Vær realistisk. 

• Lov aldri noe du ikke kan holde – Du må aldri love barnet taushet om det du får vite. 

• Forbered deg mentalt og følelsesmessig på at betroelser kan komme. 

 

Har DU hørt om seksuell trakassering og/ eller overgrep i idretten? 

• Alle har etter loven plikt til å melde fra dersom dette vil hindre nye overgrep 

• Om mulig hjelp den som har opplevd trakassering/ overgrep 

• Gi beskjed videre til styreleder eller daglig leder 

 

Har DU ansvar i Bogafjell IL, og fått informasjon om seksuell trakassering og/ eller overgrep? 

• Gi umiddelbart beskjed til styreleder eller daglig leder 

• Sørg for at saken blir håndtert i idrettslaget 

• Kontakt idrettskretsen i fylket for å få hjelp til håndteringen i idrettslaget om du mener det 

er nødvendig 

 

Hva er seksuell trakassering og seksuelle overgrep? 

• Seksuell trakassering er seksuell oppmerksomhet som er uønsket og plagsom for den 

det rammer. 

o Det er opplevelsen til den som blir utsatt for handlingen, og ikke intensjonen til 

den som utfører handlingen, som avgjør om det er seksuell trakassering. 

 

• Seksuelle overgrep er seksuelle handlinger utført mot noen som ikke gir eller er i stand 

til å gi sitt samtykke. 

 

• Straffbare handlinger er f.eks 

o Voldtekt 

o Berøring av kjønnsorgan eller bryst 

o Å ta, lagre eller formidle seksualisert bilde 

o Seksualisert handling overfor barn under 16 år er i utgangspunktet alltid 

straffbart. 
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Ved akutte situasjoner 

En akutt situasjon kan være en konkret hendelse (vold/ overgrep) ved et av våre arrangement, eller 

akutte hendelser hvor barnet/ den unge vurderes å være i akutt fare. 

1. Du må først se at den utsatte psykiske og fysiske helse blir ivaretatt 

2. Roe ned situasjonen. Vær trygg tilstede. Vis at du mestrer situasjonen 

3. Ta kontakt med politiet tlf. 02800 – avtal med politiet hvem som skal kontakte foreldrene. 

Nærmeste leder skal i slike tilfeller informeres snarest mulig i etterkant. 

4. Orienter den utsatte om hva som skjer. Er det andre involverte, skal disse bli ivaretatt av 

andre ledere. 

Ved overgrep 

1. Ikke skift klær på barnet 

2. Eventuelt brukt tøy pakkes inn i papir – ikke plast 

3. Ikke bad, dusj eller vask barnet 

All kontakt med pressen skal håndteres av Beredskapsgruppen 

 

Samtale for de som er blitt involvert: 

• I en slik situasjon er det viktig at du som leder og voksen viser at du mestrer situasjonen. Du 

må opptre trygg og handlingsorientert både overfor den utsatte og de rundt. 

 

• Ikke gi ut unødvendig informasjon til andre deltakere. (Husk at vi skal ivareta den utsatte og 

at den skal være komfortabel med at andre vet). Du skal vise andre eventuelle deltakere at 

dette har de voksne tatt ansvar for og vil håndtere på en forsvarlig måte. 

 

• Bidra ikke til ryktespredning. 

 

• Viktig for de andre involverte å bli godt ivaretatt. Dette gjøres best av foreldre. Informer 

foreldrene om det de strengt tatt trenger å vite slik at barna kan bli tatt godt vare på. 
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Hva skal idrettslaget gjøre når de blir varslet om seksuell trakassering eller overgrep? 

• Idrettslaget skal ta alle meldinger alvorlig 

• Meldinger om seksuell trakassering og overgrep skal håndteres av ledelsen (daglig leder/ 

styreleder) 

• Om det gjelder overgrep mot myndig person, skal klubben sterkt oppfordre personen om 

selv å melde saken til politiet, og gjerne tilby å bli med personen til politiet. 

• Om det gjelder overgrep mot en mindreårig person skal en informere foresatte, og i samråd 

med disse melde saken til politiet 

• Mistenker ledelsen at den/ de foresatte selv har utført seksuelle overgrep mot den 

mindreårige skal en ta kontakt med politiet eller barnevernet i kommunen 

• Det er avgjørende at slike saker blir håndtert snarest mulig 

o I saker hvor det kan være lovbrudd skal en kontakte politiet med det samme 

(samme dag) på telefon 112 (akutt) eller 02800 

o Er man i tvil, skal man uansett kontakte politiet, legge frem saken og spørre om råd. 

o Idrettslaget skal avklare sin oppfølging av saken med politiet, for ikke å ødelegge 

politiets etterforskning 

o I andre saker skal ledelsen håndtere saken så snart som mulig, og senest innen 1 uke 

o For sikkerhets skyld utnevne saksansvarlig i styret og avtale møte med de involverte 

• Idrettslaget skal aldri hindre eller råde noen fra å kontakte politiet 

• Kontakt idrettskretsen i fylket dersom man ønsker hjelp til håndteringen i idrettslaget 

Saksgang i idrettslaget 

• Det er beredskapsgruppen i idrettslaget som håndterer saken 

• Det er hovedstyret i idrettslaget som gjør vedtak i saken 

• Som i andre saker må styrets medlemmer vurdere sin habilitet, og dette bør komme frem av 

relevante protokoller. 

• Alle saker skal følges opp, uavhengig av om saken har vært håndtert av politiet 

o Dette gjelder både om noen blir dømt i saken, eller om saken ender med frifinnelse, 

eller om saken blir henlagt. 

• Styret skal sette sin lit til at beredskapsgruppen er saksansvarlige 

• Mens saken er under håndtering av politi eller rettssystem, skal idrettslaget; 

o Vurdere om saken skal meldes til NIFs domsutvalg for suspensjon av involverte 

o Be person(er) som er mistenkt for å ha utført seksuell trakassering eller overgrep om 

å ha ei tilbaketrukket rolle til saken er håndtert 

o Vurdere å hente inn ny(e) politiattester 

• Saker som ikke er politisaker, eller som er ferdig håndtert av politi/ rettssystemet, skal følges 

opp av beredskapsgruppen 

• Beredskapsgruppen bør holde separate møter med de involverte, og vurdere om en skal 

hente inn annen informasjon. På bakgrunn av dette lager de et saksframlegg til styret. 

• Idrettslaget skal kontakte idrettskretsen for hjelp i slike saker 
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• Idrettslaget skal føre logg for hver sak 

o Ledelsen i idrettslaget skal alltid opprette en sakslogg når en tar imot meldinger som 

gjelder seksuell trakassering eller overgrep. Her loggfører en de ulike hendelsene i 

saken, med dato, tidspunkt og hva saken gjelder 

• Loggen kan være slik som denne 

o (dato) (tidspunkt) X mottok telefon/ e-post om saken fra person Y 

o (dato) (tidspunkt) X snakket med daglig leder om saken 

o (dato) (tidspunkt) Daglig leder snakket med personen Y 

o (dato) (tidspunkt) Daglig leder informerte styreleder 

• Unngå å skrive personopplysninger i loggen 

• Målet med loggen er å enkelt kunne gjøre rede for sakshåndteringen i idrettslaget. Dette 

bidrar til ei ryddig sakshåndtering internt, men er også viktig dersom saken skulle være 

alvorlig og senere bli fulgt opp av f.eks politi eller media. 

• Styret skal sikre at informasjonen om saken ikke blir formidlet til andre enn de som treng 

den for å håndtere saken 

• I saker som kan gjelde lovbrudd skal idrettslaget spørre politiet om råd før en informerer 

andre i gruppen/ idrettslaget f.eks foreldre/ foresatte. 

• Ryktespredning og snakk gjør politiets etterforskning og idrettslaget håndtering 

vanskeligere, og er en ekstra belastning for de personene saken gjelder for 

• Ledelsen i idrettslaget skal ta vare på de involverte, og legge til rette for at håndteringen av 

saken ikke fører til unødvendig stor påkjenning for disse. 

• Idrettslaget har et særlig stort ansvar for å ta vare på den/ de som kan ha opplevd 

trakassering eller overgrep, og legge til rette for at den/ de skal kunne fortsette i 

idrettslaget. 

Reaksjoner 

• Seksuell trakassering, overgrep, og brudd på NIFs retningslinjer mot seksuell trakassering 

sanksjoneres etter NIFs straffebestemmelser 

o Dette innebærer at et idrettslag kan påtale forholdet til NIFs domsutvalg. 

o Domsutvalget kan suspendere vedkommende i vente av endelig avgjørelse, og kan 

etter denne gi reaksjon som blant annet kan omfatte utestenging fra deltakelse i 

norsk idrett. 

o Når det blir vurdert å påtale et forhold til NIFs domsutvalg, bør en kontakte 

idrettskretsen for nærmere rettledning. 

o Ønsker idrettslaget å gi andre reaksjoner, bør en også kontakte idrettskretsen for 

råd. 


