
BEREDSKAPSPLAN



INNLEDNING

• All aktivitet i Norges Hundekjørerforbund skal foregå innenfor rammer der alle opplever 
trygghet. Det innebærer bl.a. klare holdninger og bekjempelse av seksuelle trakassering 
og overgrep. NHF har utviklet en beredskapsplan hvis en hendelse finner sted i vårt 
miljø. Som et ledd i det forebyggende arbeidet blir NHFs utøvere, trenere og 
støtteapparat introdusert for NIF’s veiledning om Seksuelle overgrep og trakassering.

• Det er NHF som eier og oppdaterer beredskapsplanen. Planen utarbeides og ferdigstilles 
av administrasjonen og toppidrettsansvarlig i samarbeid, og legges frem for styret for 
vedtak. Store prinsipielle endringer og oppdateringer av planen i etterkant, skal 
godkjennes av styret. 

• Beredskapsplanen skal distribueres til alle våre utøvere, landslagstrenere, medisinsk 
støtteapparat styret og administrasjon, og benyttes som verktøy og hjelpemiddel ved 
seksuelle overgrep og trakassering. 
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Hva gjør man når seksuell trakassering og seksuelle 
overgrep forekommer?

Den som utsettes for seksuell trakassering eller seksuelle overgrep:
Kontakt en du stoler på.  Det kan være en i styret, administrasjonen, trenere eller 
støtteapparat, en venn eller forelder. Ikke nøl med å fortelle det til noen, det er 
viktig for alle parter at alle saker kommer til overflaten.

Mistanke om seksuelle overgrep eller seksuell trakassering
Det kan være vanskelig å ta opp trakassering og overgrep. Utøvere som utsettes for 
seksuell trakassering kan være redd for represalier eller straff, føle usikkerhet, skam 
og skyld eller redsel for ikke å bli trodd. Det er viktig å presisere at dersom noen har 
mistanke om seksuell trakassering eller seksuelle overgrep skal man varsle om 
dette, enten man er forelder, del av støtteapparatet eller utøver.
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Dersom man oppdager eller mistenker at noen utsettes for seksuelle overgrep eller 
trakassering skal mistanken fremmes for NHFs styre. Styret har nedsatt en 
beredskapsgruppe,  og det er beredskapsgruppens oppgave å vurdere saken og om 
hvilke tiltak som skal iverksettes. Dette er vanskelige saker og uansett hvilken 
beslutning man tar vil det få konsekvenser for både den mistenkte og den som er 
utsatt.
Hvis beredskapsgruppen mener at mistanken er ubegrunnet, må man beslutte å 
ikke foreta seg ytterligere i saken og forsøke å stoppe eventuell sladder og 
ryktedannelse.

Hvis beredskapsgruppen mener det er hold i saken, avhenger det videre utfallet om 
saken omhandler trakassering eller overgrep.



BEREDSKAPSGRUPPE

Norges Hundekjørerforbunds beredskapsgruppe (dersom annet ikke angitt) består 
av: 

President
Første vise president
Generalsekretær
Toppidrettsansvarlig
Gruppen kan suppleres med fagpersonell når den finner det nødvendig. 

Presidenten har ansvaret inntil arbeidet i beredskapsgruppen er etablert. 
Gruppen velger så sin leder ut fra kjennskap til saken og sakens karakter. 
Presidenten eller den han / hun utpeker har all kontakt med media. 



Trakassering

Saker om seksuell trakassering kan ha en karakter som gjør at de rammes av 
straffelovens bestemmelser om seksuelle overgrep, eller de rammes kun av 
likestillingslovens bestemmelser.  Alle typer saker skal håndteres med like stort 
alvor.

• Seksuell trakassering behandles i først omgang av NHFs beredskapsgruppe

• Seksuelle overgrep skal anmeldes politiet

SEKSUELL TRAKASSERING



Beredskapsgruppen skal avholde separate møter med begge parter, og fatte 
en beslutning som uansett kan ha store konsekvenser for den mistenkte og 
den som opplever å ha vært utsatt for seksuell trakassering
Avhengig av utfallet av samtalene, må beredskapsgruppen vurdere om den 
skal iverksette eventuelle reaksjoner mot vedkommende, for eksempel 
oppsigelse, fratakelse av oppgaver, idrettslige sanksjoner eller 
politianmeldelse.

SEKSUELL TRAKASSERING



Dersom mistanken gjelder overgrep mot mindreårige må de foresatte straks 
informeres og sammen med forbundet bli enige om å anmelde saken til 
politiet. Det er politiet som gjennom avhør og undersøkelser vurderer saken. 
NHFs ledelse skal ikke selv opptre som etterforskere. Det kan likevel være 
viktig å følge opp slike saker internt i forbundet også under en eventuell 
rettssak, for å ta vare på andre medlemmer både i støtteapparat og blant 
utøvere. NHF må også vurdere om saken skal anmeldes for idrettens egne 
doms organ. Taushetsplikten skal overholdes både i forhold til den som 
opplever seksuell overgrep og den som blir beskyldt for slik oppførsel, samt i 
forhold til mulige sanksjoner.

OVERGREP MOT BARN



KONTAKTPERSONER BEREDSKAPSGRUPPE

Forbund Funksjon Navn Mobil E-post

NHF President Siri Barfod 92034761 sb@advbarfod.no

NSF 1. Vise president Emil Inauen 97987125 emil.inauen@folldal.kommune.no

NSF Generalsekretær Vibecke Schøyen 99699999 Vibecke.schoyen@sleddog.no

NSF Toppidrettsansvarlig

Politiet



NIF RETNINGSLINJER

Her er link til Norges Idrettsforbunds retningslinjer for seksuell trakassering 
og overgrep:

https://www.idrettsforbundet.no/tema/retningslinjer/seksuell-trakassering-
og-overgrep/

https://www.idrettsforbundet.no/tema/retningslinjer/seksuell-trakassering-og-overgrep/

