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Idrettens visjon:

Idrettsglede 

for alle



Føremålet for norsk idrett

§ 1-2 Formål (NIFs lov)

1)NIF skal arbeide for at alle mennesker gis 
mulighet til å utøve idrett ut fra sine ønsker 
og behov, og uten å bli utsatt for usaklig eller 
uforholdsmessig forskjellsbehandling. […]



Idretten Skal! 2019-2023

«Idretten skal på alle nivåer praktisere 

nulltoleranse for enhver form for 

diskriminering og trakassering» 
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Nulltoleranse

=

Det skal alltid ha ein reaksjon



Idretten speglar 

samfunnet
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på godt 

og vondt…



Rasisme
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Fredag 5. juni 2020

• 15.000 i demonstrasjon i 
Oslo

• Største antirasistiske 
demonstrasjon sidan
drapet på Benjamin 
Hermansen i Oslo i 2001



Fredag 5. juni 2020

• Leiarmøte i NIF

• Resolusjon om rasisme i 
idretten



• Ledermøtet forventer at alle organisasjonsledd følger opp 
idrettens vedtak om nulltoleranse for rasisme og diskriminering, 
og jobber aktivt for at idrettslagenes medlemmer og 
ansvarspersoner gjenspeiler mangfoldet i lokalsamfunnet.

Ledermøtet i NIF, 5. juni:

Idretten erkjenner at rasisme og diskriminering 

skjer i det norske samfunnet og i norsk idrett.



• Visjon: 

• Idrettsglede for alle

• Formål: 

• Arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve idrett 
ut fra sine ønsker og behov, og uten å bli utsatt for usaklig 
eller uforholdsmessig forskjellsbehandling.

• Idretten skal!

• Idretten skal, på alle nivåer, praktisere nulltoleranse for 
enhver form for diskriminering og trakassering.

Forankring:





Side 14

• TV2: 13 av 386 styremedlemar i 

særforbund (3,35 %)

• VG: 1 av 105 styremedlemar i 

eliteserieklubbane (0,95 %)

• Akershus IK, 2017: 1,5 % av 

styremedlemar i IL 

• ISF: IL med styremedl. med min. 

bakgr. (Lokallagsundersøkelsene)

• 2009: 5 %

• 2019: 8 %

Mangfald i leiinga?
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• Rettleiar [veileder]:
• Lansert 30. sept. / 1. okt.

• Valnemnder
• Tema i oppdatert rettleiar

• Tema på kurs/webinar 7. oktober

• Kartlegging / Rapport
• Professor Elsa Kristiansen (USN)

• Klar i desember/januar

Leveransar: 



Korleis 

reagere?



Nulltoleranse

=

Det skal alltid ha ein reaksjon



Idretten speglar 

samfunnet

22

på godt 

og vondt…



Seksuell 

trakassering og 

overgrep
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Enten har det skjedd,

eller så skjer det no,

eller så vil det skje

… i ditt idrettslag

VG, 11. februar 2018



Bakgrunn
2000: Forskingsrapport syner at 28% av kvinnelege 
eliteidrettsutøvarar har opplevd ei eller fleire former for 
seksuell trakassering i idrettssamanheng

2000: Retningsliner mot seksuell trakassering

2009: Krav om politiattest for dei med ansvar for barn eller 
personar med utviklingshemming

2010: Nye reviderte retningsliner mot seksuell trakassering 
og overgrep i idretten

2011: Eigen dedikert stillingsressurs i sekretariatet i NIF

2013: Fem filmar til bruk i førebygging

2017: Rettleiar for handtering av saker som gjelder seksuell 
trakassering og overgrep 



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

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




Følgjande retningsliner 

gjeld i heile norsk idrett:

1. Behandle alle med respekt, og avstå fra alle former for 

kommunikasjon, handling eller behandling som kan 

oppleves som krenkende.

2. Unngå berøringer som kan oppleves som uønsket.

3. Unngå alle former for verbal intimitet som kan oppleves

som seksuelt ladet.
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Motiv

Handling

Konsekvens

”Eg meinte

ikkje noko 

med det”
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4. Unngå uttrykk, vitser og meninger som 

omhandler utøveres kjønn eller seksuell      

orientering på en negativ måte.

5. Tilstrebe å ha begge kjønn representert i 

støtteapparatet

6. Unngå kontakt med utøvere i private rom uten at det 

er flere til stede eller det er avtalt med foresatte eller 

idrettsledelsen.

7. Vis respekt for utøverens, trenerens og lederens

privatliv.
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Sosiale media

• Kva er risikosituasjonar (for seksuell trakassering og 
overgrep) knytt til sosiale media?

• Korleis unngå / kunne reagere mot risikooppførsel?

• Kva reglar bør gjelde for trenarar si kontakt med utøvarar 
gjennom sosiale media?



8. Unngå doble relasjoner. Dersom et gjensidig 

forhold etableres bør situasjonen tas opp og 

avklares åpent i miljøet. 

9. Ikke tilby noe form for motytelse i den hensikt å 

forlange eller forvente seksuelle tjenester i retur.

10.Gripe inn og varsle dersom man opplever brudd

på disse retningslinjene. 



Trenar-utøvar-relasjon?

1. Trenarar skal i utgangspunktet ikkje innleie 

kjærleiksrelasjon eller seksuell relasjon med 

utøvar(ar).

2. Om det likevel skulle skje skal trenar informere sin 

overordna (som vurderer om dette skal få 

konsekvensar).

3. Om utøvar og trenar opplever forholdet ulikt, er det 

trenaren som må ta konsekvensen av dette. 



8. Unngå doble relasjoner. Dersom et gjensidig 

forhold etableres bør situasjonen tas opp og 

avklares åpent i miljøet. 

9. Ikke tilby noe form for motytelse i den hensikt å 

forlange eller forvente seksuelle tjenester i retur.

10.Gripe inn og varsle dersom man opplever brudd

på disse retningslinjene. 



8. Unngå doble relasjoner. Dersom et gjensidig  

forhold etableres bør situasjonen tas opp og 

avklares åpent i miljøet. 

9. Ikke tilby noe form for motytelse i den hensikt å 

forlange eller forvente seksuelle tjenester i retur.

10.Gripe inn og varsle dersom man opplever brudd

på disse retningslinjene. 



8. Unngå doble relasjoner. Dersom et gjensidig  

forhold etableres bør situasjonen tas opp og 

avklares åpent i miljøet. 

9. Ikke tilby noe form for motytelse i den hensikt å 

forlange eller forvente seksuelle tjenester i retur.

10.Gripe inn og varsle dersom man opplever brudd

på disse retningslinjene. 



Risikosituasjonar:

• Fysisk berøring

• Åleine med utøvar

• Sosiale media

• Kjærast- / seksuell relasjon





Handtering og førebygging

Handtering

• Leiarar og trenarar må vere trygge nok til å ta 

meldingar/saker på alvor og handsame desse raskt 

og forsvarleg

Førebygging

• Leiarar og trenarar må vere trygge nok til å ta opp 

temaet med kvarandre og utøvarane



Rettleiar for handtering av saker som 

gjeld seksuell trakassering og overgrep

• Skal gjere det lettare å melde ifrå om seksuell 

trakassering og overgrep

– for den som har blitt utsett for det

– for andre som har registrert / mistenkjer

• Skal gjere det lettare for idrettslaga å handtere 

saker





• Opplevd

• Hørt om

• Ansvar i IL

• Hva er 

• Hva skal IL gjøre

• Saksgang

• Logg

• Informasjon

• Involverte

• Reaksjoner

• Kontakt







Trenerens ansvar
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• 5 filmar til bruk i klubb
– Kvar film er på under eitt minutt

– Utgangspunkt for diskusjon på:
• Trenarsamling / Foreldremøte / 

Spelarmøte



www.idrettsforbundet.no

/overgrep

https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/idrett/idrettsforbundet/english/637_10_sexual-harassment_eng_web.pdf


Kva kan idrettslaget gjere?

• Medvitne og trygge trenarar

– Tema på trenarmøte

– Nemne retningslinene i trenarkontrakter

• Lågare terskel for å seie ifrå

– Tema på spelarmøte / foreldremøte

– Formidle NIFs videoar på sosiale media

– Informasjon på nettsida om korleis ein kan varsle

• Ta alle meldingar på alvor

– Rutinar for sakshandsaming (t.d. vedta å følgje NIFs rettleiar)



Idrettsglede 

for alle

Vi skal skape:
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Håvard B. Øvregård

seniorrådgjevar

m: (+47) 91 77 31 57 

havard.ovregard@idrettsforbundet.no

www.idrettsforbundet.no

Norges idrettsforbund og 

olympiske og paralympiske komité

mailto:havard.ovregard@idrettsforbundet.no
http://www.idrett.no/

