
Varsling/bekymringsmelding IL SKRIM 
 

 
 

 

Seksuelle overgrep, seksuell trakassering og mobbing er totalt uforenlig med idrettens verdier. 

Det er nulltoleranse for diskriminering og trakassering uansett kjønn, etnisk bakgrunn, livssyn, 

seksuell legning og funksjonshemming i norsk idrett. Det samme gjelder i IL Skrim! 

 

Det er viktig at alle er bevisste på disse tingene. 

Idrettsforbundet har laget en god informasjonspakke med regler, videoer og brosjyrer. Klikk på 

lenken nedenfor for å komme til idrettsforbundets sider. 

https://www.idrettsforbundet.no/tema/retningslinje... 

IL Skrim har også etablert varslingsrutiner i idrettslaget ved trakassering og mobbing. 

Disse finner du nedenfor: 

1. Ta kontakt med leder i hovedstyret, Kjersti Rød på nummer +47 9505 7484 som er 

ansvarlig for at saken straks tas hånd om. Alle varslinger og bekymringsmeldinger tas 

alvorlig, men dette kan også være et rop om hjelp til å håndtere gjentakende vanskelige 

situasjoner rundt en utøver. 

2. Hovedstyret oppnevner to saksansvarlige i styret; en kvinne og en mann som jobber videre 

med saken. 

3. De saksansvarlige har separate møter med de involverte, lager et forslag til hva som bør 

gjøres og legger dette fram for hovedstyret. 

4. Hovedstyret gjør vedtak om hvilke konsekvenser saken skal få. 

5. I saker som kan være et lovbrudd (vold og/eller overgrep), skal politiet kontaktes. 

Er det usikkerhet, så kan politiet også kontaktes for rådføring.  

Politiet: tlf. 02800 / www.politi.no. Det er de saksansvarlige som gjør dette hvis ikke 

varsleren eller den berørte ønsker å gjøre dette selv. 

6. Hovedstyret skal ikke informere andre enn de som trenger å vite noe om saken, og skal 

forsøke å stoppe ryktespredning og sladder om dette oppstår. 

 

Hvis du ikke tør eller vil ta kontakt med idrettslaget, kan du kontakte: 

Håvard B. Øvregård, Rådgiver i NIF på Mobil: +4791773157 eller  

e-post: havard.ovregard@idrettsforbundet.no 

Hanne-Kristin Bjerknes Kvarme, Rådgiver i Viken idrettskrets på Mobil: +4797735618 eller 

e-post: Hanne-Kristin.Kvarme@idrettsforbundet.no 
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Skjema for varsling/bekymringsmelding IL SKRIM 

Navn på varsler/bekymringsmelder: ……………………………………… 

Rolle: ………………………… 

Særidrettsgren:  

Alderskull: ____________ Kjønn: Gutter___ Jenter____ 

Hva gjelder varslingen/bekymringen (Sett x) 

Spiseproblem Rus/alkohol 

 

Mobbing Seksuell 

trakassering 

 

Vold 

Psykiske problemer 

 

Omsorgssvikt 

i hjemmet 

 

Adferds-

problemer 

Annet 

Ønsker du at 

hovedstyret skal varsle 

videre? 

JA NEI 

Er din 

varsling/bekymring 

knyttet opp mot 

trenere/lagledere eller 

andre i idrettslaget? 

 

JA 

 

Nei 

Er din 

varsling/bekymring 

knyttet opp mot 

familiære relasjoner? 

JA NEI 

Dine kommentarer og 

opplysninger som 

underbygger 

varslingen/bekymringen 

 

 

 

 

 

 

Dato og signatur Kongsberg, ___.___.20___ Signatur…………………………… 

Skjemaet sendes på e-post til: styreleder@ilskrim.no og vil bli behandlet i 

henhold til personvernloven. 

mailto:styreleder@ilskrim.no

