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Formål 

Formålet med denne krisehåndteringsplanen å gi en oversikt over de tiltak som skal 

iverksettes ved krisesituasjoner i Nærbø Idrettslag. Målet er å sørge for at klubben håndterer 

kriser på en verdig og ryddig måte. 

 

 

Planen settes i verk ved 

 

• Dødsfall           side 4 

o Plutselige dødsfall på idrettslagets område 

o Plutselige dødsfall der idrettslagets medlemmer er involvert når de er ute i 

idrettslagets regi 

 

• Overgrep og seksuell trakassering       side 6 

o Begått av/mot et eller flere av idrettslagets medlemmer 

o Begått på idrettslagets område/under arrangement i regi av idrettslaget 

 

• Vold og trusler          side 7 

 

• Alvorlige ulykker         side 8 

o På idrettslagets område 

o Der idrettslagets medlemmer er involvert når de er ute i idrettslagets regi 

 

• Dopingsaker          side 10 

 

• Andre alvorlige hendelser som kan medføre media oppslag, eller oppmerksomhet 

fra det offentlige         side 11 
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Ansvar/varsling 

 

Varslingsplan 
• Leder av hovedstyret og daglig leder av idrettslaget skal alltid varsles dersom det 

oppstår kriser som nevnt ovenfor. 

• Leder av den enkelte gruppe skal varsles dersom den/de involverte har tilhørighet i en 

av gruppene, eller det anses som viktig å få ut informasjon til gruppene. 

• Leder av hovedstyret eller leder av idrettslaget har ansvar for å varsle andre aktuelle 

personer som skal inngå i en eventuell krisestab. 

• Leder av Nye Loen og styreleder i Nye Loen skal varsles dersom hendelsen kan 

knyttes til anlegget Nye Loen 

 

 

Ansvarlig for varsling 

o Under arrangement i regi av idrettslaget er det arrangementsansvarlig som har 

ansvar for å melde fra i henhold til varslingsplan. 

o Den som først blir gjort kjent med at en alvorlig hendelse har oppstått har 

ansvar for å melde fra i henhold til varslingsplan. 

 

 

Mediastrategi  

• Kun en person uttaler seg i hovedsak til media 

• Samle mest mulig informasjon før en kommer med uttalelser til media 

• Uttalelser skal være basert på fakta, ikke følelser eller «synsing» 

• I saker der politiet driver etterforskning, uttalelser til media i samarbeid med politiet. 

 

 

Varslingsliste med telefonnr 

 

Navn Tittel Telefonnr 

Toini Underhaug Daglig leder Nærbø IL 930 37 420 

Bjarne Bekkeheien Leder hovedstyret 913 31 436 

Silje Askvik Nestleder hovedstyret 913 98 698 

Olav Olseth Daglig leder Nye Loen 970 18 042 

Jon-Ingar Mæland Styreleder Nye Loen 960 10 414 

Trond Knutsen Leder håndballgruppa 901 80 906 

Harald Ulriksen Rygg Leder fotballgruppa 922 61 455 

Henrik Underhaug Leder ishockeygruppa 982 13 605 

Viktor Andersson Leder innebandygruppa 974 75 117 

 

Aktuelle telefonnr 

• Politi   112 eller 02800  

• Brann   110 

• Ambulanse  113 

• Hå legevakt  51 79 98 00  

• Kriseteam  51 79 98 00 
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Dødsfall  
 

Dødsfall som skjer på idrettslagets område: 

 

• Varsling i henhold til varslingsplan 

 

• Politiet og aktuelle nødetater skal varsles. 

o Det er politiet som vurderer hvilke strakstiltak som eventuelt bør iverksettes 

 

• Loggføring  

o Alle tiltak som iverksettes skal loggføres – hvem har gjort hva og når ble 

tiltaket iverksatt. 

o Hva har skjedd? 

o Hvem er involvert? 

o Hvem er blitt varslet? 

 

• Sørge for at involverte parter blir ivaretatt 

o Samle berørte parter i et egnet lokale, eks Ståvå 

o Dersom barn har vært involvert, eller har vært vitner til at et dødsfall har 

skjedd – sørge for at ingen forlater idrettsanlegget uten at foreldre er varslet om 

at en alvorlig hendelse er skjedd.  

 

• Informasjonsmøte 

o Bør vurderes i hvert enkelt tilfelle  

 

• Opprette kontakt med kommunens kriseteam 

o Vurderes i hvert enkelt tilfelle 

o Sørge for at vi har lokaler som kan disponeres av kriseteamet dersom det er 

aktuelt  

 

• Media 

o Kun en person uttaler seg i hovedsak til media 

o Samle mest mulig informasjon før en kommer med uttalelser til media 

o Uttalelser skal være basert på fakta, ikke følelser eller «synsing» 

o Informasjon til media i samarbeid med politiet– det er politiets oppgave å 

uttale seg i forhold til eventuell etterforskning m.m. 

 

• Minnemarkering 

o Lys, bilde og kondolanseprotokoll 

o Minnemarkering – i samarbeid med etterlatte 

o ”Åpent hus” 

o Blomster til etterlatte – blomster til begravelse – deltakelse i begravelse 

 

• Veien videre 

o Debriefing – gjerne sammen med politi/aktuelle nødetater/kriseteam 

o Sørge for at den enkelte får den oppfølging de har behov for 

o Sluttrapport 
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Plutselige dødsfall der idrettslagets medlemmer er involvert når de 

er ute i idrettslagets regi 
 

• Varsling i henhold til varslingsplan 

 

• Loggføring 

o Alle tiltak som iverksettes skal loggføres – hvem har gjort hva og når ble 

tiltaket iverksatt 

o Hva har skjedd? 

o Hvem er involvert? 

o Hvem er blitt varslet? 

 

 

• Sørge for at involverte parter blir ivaretatt 

o Sørge for at personer ikke blir værende alene der dødsfallet har skjedd 

o Sørge for transport hjem 

o Holde kontakt med involverte parter. 

 

 

• Informasjonsmøte 

o Bør vurderes i hvert enkelt tilfelle  

 

• Opprette kontakt med kommunens kriseteam 

o Sørge for at vi har lokaler som kan disponeres av kriseteamet dersom det er 

aktuelt 

 

• Media 

o Kun en person uttaler seg i hovedsak til media 

o Samle mest mulig informasjon før en kommer med uttalelser til media 

o Uttalelser skal være basert på fakta, ikke følelser eller «synsing» 

o Informasjon til media i samarbeid med politiet– det er politiets oppgave å 

uttale seg i forhold til eventuell etterforskning m.m. 

 

• Minnemarkering 

o Lys, bilde og kondolanseprotokoll 

o Minnemarkering – i samarbeid med etterlatte 

o ”Åpent hus” 

o Blomster til etterlatte – blomster til begravelse – deltakelse i begravelse 

 

• Veien videre 

o Debriefing – gjerne sammen med politi/aktuelle nødetater/kriseteam 

o Sørge for at den enkelte får den oppfølging de har behov for 

o Sluttrapport 
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Overgrep og seksuell trakassering 
 

• Varsel som mottas, skal videreformidles og håndteres av styreleder, nestleder og 

eventuelt daglig leder, heretter refert til som ledelsen. 

 

• Politiet skal alltid varsles umiddelbart om idrettslaget gjøres kjent med en 

overgrepssak.  

o Det er politiet som vurderer hvilke strakstiltak som eventuelt bør iverksettes 

 

• NIF’s veileder for overgrep og seksuell trakassering skal følges i tilfeller med 

overgrep eller seksuell trakassering: brosjyre_seksuell-trakassering_norsk_web.pdf 

(idrettsforbundet.no) 

• Det skal være en er lav terskel fra Nærbø IL’s side for å søke rådgivning i konkrete 

saker hos NIF 

 

• Saksgang 

o All kommunikasjon og samhandling med berørte parter skal gjøres av 

styreleder og nestleder i fellesskap, og Arbeidsutvalget skal informeres at en 

slik sak blir ettergått.  

o I saker som omhandler seksuell trakassering skal ledelsen avholde separate 

møter med begge parter uten ugrunnet opphold.  

o Avhengig av utfallet av samtalene må ledelsen vurdere om den skal iverksette 

eventuelle reaksjoner mot vedkommende (jfr NIFs retningslinjer som vedtatt 

av hovedstyret)  

o Reaksjoner som for eksempel utestengelse av en av partene skal vedtas av 

hovedstyret samlet, etter en samlet anbefaling fra ledelsens saksgang. 

 

• Loggføring  

o Alle tiltak som iverksettes/ kommunikasjon med partene skal loggføres 

løpende– hvem har gjort hva og når ble tiltaket/ kommunikasjonen iverksatt 

o Hva har skjedd? 

o Hvem er involvert? 

o Hvem er blitt varslet? 

o Utfall og eventuelle reaksjoner 

 

• Sørge for at involverte parter blir ivaretatt 

o Nærbø IL skal ta vare på de involverte, og legge til rette for at håndteringa av 

saken ikke fører til unødig påkjenning for disse 

o Opprette kontakt med foresatte i saker som omhandler mindreårige 

o Andre ressurser (barnevern/helsepersonell) kontaktes om nødvendig. 

 

• Informasjonsmøte 

o Bør vurderes i hvert enkelt tilfelle  

▪ Aktuelt i ”større saker” der det kan være snakk om at flere er blitt utsatt 

for overgrep 

▪ Der det er riktig og viktig å komme ut med relevant informasjon for å 

unngå spekulasjoner og rykter 

▪ Informasjon til klubbens trenere og tillitsvalgte 

▪ Relevant informasjon ut til foreldre på aktuelle lag 

https://www.idrettsforbundet.no/siteassets/idrettsforbundet/tema/retningslinjer/brosjyre_seksuell-trakassering_norsk_web.pdf
https://www.idrettsforbundet.no/siteassets/idrettsforbundet/tema/retningslinjer/brosjyre_seksuell-trakassering_norsk_web.pdf
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• Media 

o ”Lukk” saken for media så lenge som mulig 

o Kun en person fra idrettslaget uttaler seg i media 

o Uttalelser skal være basert på fakta, ikke følelser eller «synsing» 

o Informasjon til media i samarbeid med politiet – det er politiets oppgave å 

uttale seg i forhold til etterforskning m.m. 

 

• Veien videre 

o Viktig å normalisere situasjonen så snart som mulig 

o Debriefing – gjerne sammen med politi/aktuelle nødetater/kriseteam 

o Sørge for at den enkelte får den oppfølging de har behov for 

o Sluttrapport  

 

 

 

Vold og trusler 
 

• Varsel som mottas, skal videreformidles og håndteres av styreleder, nestleder og 

eventuelt daglig leder, heretter refert til som ledelsen. 

 

• Politiet skal alltid varsles umiddelbart om det skjer voldshendelser tilknyttet 

idrettsanlegget eller under aktiviteter i Nærbø IL’s regi.  

 

• NIF’s veileder for Vold og Trusler skal følges i slike saker veileder-for-handtering-av-

vold-og-trusler_pdf_200226.pdf (idrettsforbundet.no) 

• Det er lav terskel fra NIL’s side for å søke rådgivning i konkrete saker hos NIF.  

• I saker som omhandler diskriminering og rasisme, men ikke nødvendigvis trusler og 

vold, skal håndteres av idrettslaget i tråd med NIFs veileder om rasisme og 

diskriminering.  Rasisme og diskriminering (idrettsforbundet.no) 

 

• Loggføring 

o Alle tiltak som iverksettes/ kommunikasjon med partene skal loggføres 

løpende – hvem har gjort hva og når ble tiltaket/ kommunikasjonen iverksatt 

o Hva har skjedd? 

o Hvem er involvert? 

o Hvem er blitt varslet? 

o Utfall og eventuelle reaksjoner 

 

 

• Mediastrategi  

o Kun en person uttaler seg i hovedsak til media 

o Samle mest mulig informasjon før en kommer med uttalelser til media 

o Uttalelser skal være basert på fakta, ikke følelser eller «synsing» 

o I saker der politiet driver etterforskning, uttalelser til media i samarbeid med 

politiet. 

 

 

 

https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/909e4a2f3d7c43c2ae100294fc386f57/veileder-for-handtering-av-vold-og-trusler_pdf_200226.pdf
https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/909e4a2f3d7c43c2ae100294fc386f57/veileder-for-handtering-av-vold-og-trusler_pdf_200226.pdf
https://www.idrettsforbundet.no/tema/rasisme-og-diskriminering/
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Alvorlige ulykker på idrettslagets område 
 

• Varsling i henhold til varslingsplan 

 

• Politiet og aktuelle nødetater skal varsles 

 

• Loggføring 

o Alle tiltak som iverksettes skal loggføres – hvem har gjort hva og når ble tiltaket 

iverksatt 

o Hva har skjedd? 

o Hvem er involvert? 

o Hvem er blitt varslet? 

 

• Sørge for å sikre området 

o Iverksette tiltak for å hindre eventuelle nye ulykker 

o Rydde området 

 

• Sørge for at involverte parter blir ivaretatt 

o Samle berørte parter i et egnet lokale, eks Ståvå 

o Dersom barn har vært involvert eller vært vitner til hendelsen – sørge for at ingen 

forlater idrettsanlegget uten at foreldre er varslet om at en ulykke er skjedd. 

 

• Opprette kontakt med kommunens kriseteam  

o Vurderes i det enkelte tilfelle 

o Sørge for at vi har lokaler som kan disponeres av kriseteamet dersom det er aktuelt 

 

• Media 

o Kun en person fra idrettslaget uttaler seg i media 

o Uttalelser skal være basert på fakta, ikke følelser eller «synsing» 

o Informasjon til media i samarbeid med politiet – det er politiets oppgave å uttale 

seg i forhold til etterforskning m.m. 

 

• Veien videre 

o Debriefing – gjerne sammen med politi/aktuelle nødetater/kriseteam 

o Sørge for at den enkelte får den oppfølging de har behov for 

o Sluttrapport 
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Alvorlige ulykker der idrettslagets medlemmer er involvert når de er 

ute i idrettslagets regi 
 

• Varsling i henhold til varslingsplan 

 

• Loggføring 

o Alle tiltak som iverksettes skal loggføres – hvem har gjort hva og når ble 

tiltaket iverksatt 

o Hva har skjedd? 

o Hvem er involvert? 

o Hvem er blitt varslet? 

 

• Sørge for at involverte parter blir ivaretatt 

o Kontakte nødetater i området 

o Representant fra idrettslaget bør oppsøke ulykkesstedet/de involverte så snart 

det lar seg gjøre 

o Opprette kontakt med personer som kan ivareta involverte personer på stedet 

o Kriseteam – bør vurderes i det enkelte tilfelle. 

 

• Informasjonsmøte 

o Vurderes om det er nødvendig i det enkelte tilfelle 

 

 

• Media 

o Kun en person fra idrettslaget uttaler seg til media 

o Uttalelser skal være basert på fakta, ikke følelser eller «synsing» 

o Informasjon til media i samarbeid med politiet – det er politiets oppgave å 

uttale seg i forhold til etterforskning m.m. 

 

 

• Veien videre 

o Debriefing – gjerne sammen med politi/aktuelle nødetater/kriseteam 

o Sørge for at involverte parter får den oppfølging de har behov for 

o Sluttrapport 
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Doping 

 
• Varsling i henhold til varslingsplan 

 

• Loggføring 

o Alle tiltak som iverksettes/ kommunikasjon skal loggføres løpende – hvem har 

gjort hva, og når ble tiltaket iverksatt 

o Hva har skjedd? 

o Hvem er involvert? 

o Hvem er blitt varslet? 

o Utfall og eventuelle reaksjoner 

 

• Sørge for at involverte parter blir ivaretatt 

o Idrettslaget har nulltoleranse for doping, men vi tar vare på våre medlemmer 

o En dopingmistenkt utøver skal alltid få oppfølging av idrettslaget eller 

helsepersonell som tilbyr hjelp og støtte 

o Utøvere som har avlagt positiv dopingprøve får ikke representere idrettslaget 

før forholdet er avklart. 

o I aktuelle saker innleder vi samarbeid med særforbund, idrettskrets og 

Antidoping Norge 

 

• Mediastrategi  

o Kun en person uttaler seg i hovedsak til media 

o Samle mest mulig informasjon før en kommer med uttalelser til media 

o Uttalelser skal være basert på fakta, ikke følelser eller «synsing» 

o En dopingsak er konfidensiell, og normalt blir ikke saken offentlig kjent før 

vedtaket om en påtalebegjæring foreligger. Pressen omtaler som regel ikke 

dopingsaker av utøvere på lavere nivå. 
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Andre alvorlige hendelser som kan medføre mediaoppslag, eller 

oppmerksomhet fra det offentlige 
 

• Varsling i henhold til varslingsplan 

 

 

• Loggføring 

o Alle tiltak som iverksettes skal loggføres – hvem har gjort hva, og når ble 

tiltaket iverksatt 

o Hva har skjedd? 

o Hvem er involvert? 

o Hvem er blitt varslet? 

o Utfall og eventuelle reaksjoner 

 

 

• Mediastrategi  

o Kun en person uttaler seg i hovedsak til media 

o Samle mest mulig informasjon før en kommer med uttalelser til media 

o Uttalelser skal være basert på fakta, ikke følelser eller «synsing» 

o I saker der politiet driver etterforskning, uttalelser til media i samarbeid med 

politiet. 
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Loggføring 

 
Hva har skjedd: 

 

 

 

 

Når skjedde hendelsen: 

 

 

 

Hvem er involvert: 

 

 

 

Hvem er varslet: Dato og klokkeslett:  

  

  

  

  

  

  

 

Hva er gjort: Dato og klokkeslett: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


