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BEREDSKAPSPLAN
FOR FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SEKSUELLE OVERGREP OG SEKSUELL TRAKASSERING
FOR

Bergen Ishockeyklubb
Målet med denne beredskapsplanen er å forebygge og avdekke vold, seksuelle overgrep og
trakassering mot medlemmer som er tilknyttet Bergen Ishockeyklubb
Planen skal sikre at medlemmene, foresatte og andre tilknyttet klubben:
• har tilstrekkelig kunnskap om seksuelle overgrep og trakassering,
•

har god kjennskap til innholdet i beredskapsplanen og etiske retningslinjer

•

Planen skal skape grunnlag for en åpen dialog om temaet både innad i klubben, men
også mellom våre medlemmer og foresatte til klubbens utøvere.

•

Planen skal også ivareta de vurderinger som må gjøres etter at et overgrep er meldt.

En åpen dialog om seksuelle trakassering og overgrep vil skape tryggere rammer for alle, og
en forutsigbar og trygg arena for klubbens medlemmer med mindre grobunn for ubegrunnet
mistanke.
Definisjoner
Seksuell trakassering er uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning
å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom. Seksuell
trakassering kan være alt fra seksuelle kommentarer om kropp og utseende, til simulering av
seksuelle bevegelser, klåing, tafsing, berøring til overgrep.
Voldtekt er å skaffe seg seksuell omgang ved vold eller truende atferd, ha seksuell omgang
med noen som er bevisstløs eller av andre grunner ute av stand til å motsette seg handlingen,
eller ved vold eller truende atferd får noen til å ha seksuell omgang med en annen, eller til å
utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv.

Bergen Ishockeyklubb
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Vold er enhver handling rettet mot en annen person, som gjennom at denne handlingen
skader, smerter, skremmer eller krenker, får den personen til å gjøre noe mot sin vilje eller
slutte å gjøre noe den vil.

Følgende praksis og rutiner anvendes i Bergen Ishockeyklubb
Politiattest:
• Klubben har en politiattestansvarlig med personlig vara
•

Alle ansatte og frivillige over 15 år som skal utføre oppgaver som innebærer et tillitseller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming,
skal fremvise politiattest ovenfor politiattestansvarlig (eller vara).

Beredskapsgruppe:
• Klubben har en egen beredskapsgruppe mot seksuelle trakassering og overgrep,
bestående av minst to representanter, helst en av hvert kjønn.
•

Beredskapsgruppen har ansvar som nevnt i punkt under for å følge opp saker i
klubben.

•

Martin Guerra Hansen ( 46624712) og Trond Berge Høvik (90829916) er ansvarlige
for gruppen.

Forebyggende arbeid: (Klubbens ansvar)
• Klubben skal ha etiske retningslinjer for medlemmene sine og andre tilknyttet
klubben. De etiske retningslinjene må undertegnes av alle klubbens representanter og
personer som har ansvar for barn og unge i aktiviteter i klubbens regi (for eksempel
ledsagere på reiser/samlinger/turneringer) før tiltredelse i verv eller rolle.
•

Klubben skal informere utøverne og deres foresatte om denne beredskapsplanen, både
ved sesongoppstart og på foreldremøter, minimum én gang per år.

•

Klubbens ledelse skal gjennomføre jevnlige øvelser på gjennomføringen av denne
beredskapsplan. Minimum én gang per år.

•

Beredskapsplanen og etiske retningslinjer skal være lett tilgjengelig på klubbens
nettside.

Bergen Ishockeyklubb
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Ved mistanke: (Gjelder alle)
Ved konkret mistanke eller informasjon om hendelser som gjelder seksuell trakassering eller
seksuelle overgrep, samt vold, skal du:
•

Kontakte politiet direkte, som er rette instans til å undersøke lovbrudd.

•

Ikke konfrontere potensiell mistenkt med mistanke. Overlat dette til politiet.

Ved bekymring: (Gjelder alle)
• Informer ansvarlig for beredskapsgruppen - ikke involver andre før etter avtale.
•

Begynn å skrive loggbok - noter observasjoner.

•

Er du usikker; konsulter en av de instanser som er nevnt i denne beredskapsplan. Ikke
vent for lenge før du/dere konsulterer andre.

•

Beredskapsgruppen har ansvaret for å melde bekymringen til barnevern/politi, men du
har en selvstendig varslingsplikt dersom de ansvarlige ikke varsler og du fortsatt
mener det er grunn til å tro at barnet er utsatt for seksuelle overgrep.

•

Klubbens representanter er ikke etterforskere. Ikke still ledende spørsmål til barnet

•

Lytt til barnet og vis at du tar barnet på alvor. Unngå å styre samtalen. Gjenta utsagn
som barnet kommer med, slik at barnet ev. 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 – man må aldri love barnet taushet om det man får
vite.

•

Forbered deg mentalt og følelsesmessig på at betroelser kan komme.

Hvis akutte overgrep oppstår: (Gjelder alle)
Ta om mulig kontakt med representant for beredskapsgruppen, som kontakter politiet. Ta
ellers selv kontakt med politiet. Er personen skadet ta direkte kontakt med ambulanse på
tlf. 113.
•

Sørg for at barnet er trygt.

Bergen Ishockeyklubb
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Handlingsalternativer: (Klubbens ansvar)
Norsk idrett har nulltoleranse for enhver form for diskriminering og trakassering. Dette betyr
at det alltid skal reageres på slike handlinger. For bistand, kontakt rådførende organer som
f.eks. Nok-sentrene eller idrettskrets.
•

Trakassering.
Beredskapsgruppen bør avholde separate møter med begge parter. På bakgrunn av
dette lager gruppen en sak til styret, som gir reaksjon. Styret vurderer om saken skal
påtales til NIFs domsutvalg.

•

Overgrep
Kontakt politiet eller barnevernsvakten. Det er politiet som gjennom avhør,
undersøkelser og vurderer saken. Klubbens ledelse skal ikke selv opptre som
etterforskere. Det er likevel viktig å følge opp slike saker internt i klubben, også under
en eventuell rettssak, for å ta vare på medlemmene i klubben. Styret må også vurdere
om saken skal påtale forholdet til NIFs domsutvalg.

Samtale med utøverne: (Gjelder alle)
• Snakk åpent og konkret om det som har skjedd. Hemmelighold og uklare meldinger
medfører risiko for rykter og oppkonstruerte historier. Unngå å dele intime detaljer
•

Gi utøverne rom til å snakke om det de tenker/føler.

•

Vær oppmerksom på mulige etterreaksjoner. Reaksjonsmønstre vil kunne variere fra
utøver til utøver.

Samarbeidspartnere: (beredskapsgruppens ansvar)
Beredskapsgruppen skal ha kontakt med én eller flere samarbeidspartnere som har
kompetanse på seksuelle overgrep mot barn. En magefølelse på at noe ikke er som det bør
være, skal diskuteres med noen som har god kompetanse. Det er viktig å søke råd tidlig. Gode
samarbeidspartnere bør etableres før en hendelse oppstår. Barnevern og politi skal tilby
veiledning uten plikt til å oppgi barnets personalia. Noen kommuner har egne
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konsultasjonsteam med spesialkompetanse på seksuelle overgrep mot barn. Alle kommuner
skal være koblet til et barnehus.
•

Ved mistanke som krever faglig konsultasjon har klubben en avtale med
•

Nok Bergen v/ Trond Berge Høvik

Tlf: 90829916

Plikt til å varsle barneverntjenesten har man når «det er grunn til å tro at et barn blir
mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt»
(barnevernloven § 6-4). En magefølelse som kan støtte seg på en enkeltuttalelse,
enkelthandling el. er tilstrekkelig for at man har grunn til å tro.
•

Bekymringsmeldinger skal meldes til barnevernsvakten
Telf: 55 36 11 80, 116 111, 02800

Politiet skal varsles i akutte situasjoner. Avvergeplikten følger av Hvis man mener at det er
fare for at barnet mest sannsynlig vil kunne utsettes for (nye) overgrep ved å ikke gripe inn, er
det straffbart å unnlate å varsle politiet.
•

Akutte situasjoner som krever varsling av politiet skal varsles til politiet
Telf: 55 556300, 112

Det kan også være lurt å ha etablert en dialog med andre fagpersoner i kommunen, hvor
man kan hente råd. Man kan være anonym ved kontakt.
Hver bydel har også eget Konsultasjonsteam som kan kontaktes.
Sjekk https://www.rvtsvest.no/konsultasjonsteam-i-region-vest/
Statens Barnehus - Bergen
Telf: 55 556900
Nok Bergen
Telf: 55 904990
Mail: post@nokbergen.no
Jeg er kjent med mitt ansvar og innholdet i beredskapsplanen.
Navn: _________________________________________
Sted / dato: ____________________________________
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Signatur: ______________________________________
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