BEREDSKAPSPLAN FOR ÅSANE FOTBALL
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(endres kun etter styrevedtak)

Viktige telefonnumre:
Medisinsk nødhjelp
Politi
Brann
Nærmeste legevakt

113
112
110
116117

Beredskapsgruppens faste medlemmer:
Styreleder Jostein Hatlebrekke
Daglig leder Nils-Petter Lampe
Styrets nestleder Svein Andreassen
Klubbsekretær Per Christian Larsen

928 15 816 (styreleder@asanefotball.no)
913 91 153 (dagligleder@asanefotball.no)
928 56 702
901 46 948 (pcrl@online.no)

Ved alvorlig hendelse og/eller ulykke skal en av beredskapsgruppens faste
medlemmer umiddelbart kontaktes.
Formål

Beredskapsplanen beskriver ansvarsforhold og tiltak ved alvorlige hendelser og alvorlige ulykker som
oppstår i tilknytning til aktiviteter som involverer Åsane Fotball. Med alvorlige hendelser menes:
-

hendelser som kan få konsekvenser for flere medlemmer og/eller ansatte
hendelser som kan få strafferettslige følger, der politi er, eller kan regnes med å bli koblet
inn
hendelser som fører til, eller kan føre til særlig oppmerksomhet fra pårørende, media
og/eller offentlige instanser

Alvorlige ulykker omfatter:
-

Situasjoner men en eller flere alvorlig skadde, fysisk og/eller psykisk, som krever
sykehusinnleggelse
Dødsfall som følge av aktiviteter i regi av eller med tilknytning til Åsane Fotball, enten det
gjelder trening, konkurranse eller andre arrangementer

Beredskapsgruppe
Funksjon
Beredskapsleder
Nestleder
Medlem

Medlem
styreleder
daglig leder
hovedtrener involvert lag

Personlig varamedlem
nestleder styre
klubbsekretær
lagleder involvert lag

Den i beredskapsgruppen som mottar melding skal umiddelbart melde fra til øvrige gruppemedlemmer
inklusiv personlige varamedlemmer. Beredskapsleder avgjør om bare hovedmedlemmer eller også
varamedlemmer skal samles.
Den i beredskapsgruppen som mottar melding skal søke å bringe på det rene:
1.
2.
3.
4.

Hva som er skjedd
Hvem som er involvert
Hvor hendelsen/ulykken har skjedd
Når hendelsen/ulykken skjedde

Beredskapsgruppens oppgaver
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Innledende vurdering
Etablering av beredskapsgruppen
Kontakt med personell på hendelsesstedet
Kontakt med pårørende
Informasjon til klubbens medlemmer
Mediekontakt
Særlige forhold ved tap av menneskeliv
Bistand ved gransking/etterforskning
Om normalisering

1. Innledende vurderinger
Mest mulig fakta innhentes; hvem, hva, hvor, når.
Om nødvendig varsles hjelpeinstans om dette ikke allerede er gjort.
Øvrige medlemmer av bedskapsgruppen informeres og det avgjøres om gruppen skal tre sammen og
eventuelt hvor mange som skal møte.
2. Etablering av beredskapsgruppen
Beredskapsgruppen etablerer seg fortrinnsvis på klubbkontoret i Vestlandshallen. Alle medlemmer tar
med seg mobil og datamaskin (husk ladere). Eventuelle utvidelser av beredskapsgruppen vurderes.
3. Kontakt med personell på hendelsesstedet
Skulle hendelsen være en ulykke som har inntruffet i forbindelse med reise, må kontakt med personell
på stedet opprettes. Kontaktperson kan være eget medlem eller for eksempel hjelpemannskap/politi
slik at tilgang til verifiserbar og adekvat informasjon sikrest best mulig.
Det må så raskt som mulig framskaffes en oversikt over involverte medlemmer og deres
foresatte/pårørende.

4. Kontakt med pårørende
Ved personskader bør pårørende varsles av profesjonelt personell (helsepersonell).
Beredskapsgruppen bistår etter behov.
5.

Informasjon til klubbens medlemmer

Det må påses at informasjon til våre medlemmer er verifisert. Klubbens hjemmeside kombinert med
klubbens øvrige digitale informasjonskanaler bør benyttes.
6. Mediekontakt
Det skal utøves varsomhet ved kontakt med journalister. Beredskapsleder forestår all kontakt med
eksterne medier. Beredskapsleder kan bemyndige annet medlem av beredskapsgruppen til dette
dersom det er formålstjenlig
7. Særlige forhold ved tap av menneskeliv
Dersom hendelsen fører til tap av menneskeliv er det i utgangspunktet Politiets ansvar å varsle
pårørende.
Beredskapsgruppen etablerer personlig kontakt med pårørende og samordner alle aktiviteter med dem;
minnestund, deltagelse i begravelse/bisettelse og vurderer videre oppfølging av pårørende i tiden etter
hendelsen/ulykken.
8. Bistand ved granskning/etterforskning
Åsane Fotball skal opptre redelig og imøtekommende ved forespørsel om slik bistand.
9. Om normalisering
Det er viktig at alle klubbens medlemmer, spesielt mindreårige, blir fulgt opp i tiden etter hendelsen.
Felles informasjon utarbeides og kanaliseres gjennom klubbens egne distribusjonskanaler. Om
nødvendig skal klubben etablere kontakt med kommunale/offentlige støttefunksjoner i den videre
oppfølging.

Seksuell trakassering og overgrep
Dette er tema som er vanskelig å ta opp. Utøvere som utsettes kan være redd for represalier eller
straff, føle usikkerhet, skam, skyldfølelse eller redsel for ikke å bli trodd.
Er det mistanke om trakassering og/eller overgrep SKAL dette alltid varsles, enten man er forelder, del
av støtteapparat eller utøver. Enhver mistanke innen dette felt skal rapporteres til medlemmer av
beredskapsgruppen som deretter trer sammen og vurderer videre tiltak. Ved mistanke om seksuelle
overgrep skal varsler alltid anmodes om å rapportere forholdet direkte til politimyndighet.

Ved behov sammenkalles beredskapsgruppen for videre oppfølging og vurdering av 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 fornærmet.
Ved melding om trakassering bør beredskapsgruppen avholde møte med begge parter. Avhengig av
samtalene skal gruppen vurdere eventuelle reaksjoner mot forøver; i.e. oppsigelse, fratakelse av
oppgaver, utmelding av idrettslaget eller politianmeldelse.
Ved mistanke om overgrep mot mindreårige skal de foresatte straks informeres. Hovedregel for Åsane
Fotball er at slike saker skal meldes til politiet. Det er politiet som gjennom avhør og undersøkelser
forestår det videre arbeid. Klubben skal ikke opptre som etterforsker.
Det kan likevel være viktig å følge opp slike saker internt i klubben også under en eventuell rettssak, for
å ta vare på andre medlemmer både i støtteapparat og blant utøverne. Taushetsplikten skal overholdes
både i forhold til den som opplever seksuelt overgrep og den som bli beskyldt for slik oppførsel.
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