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Seksuell trakassering og overgrep skal ikke skje i idretten, og er direkte i strid med 

idrettens visjon om idrettsglede for alle. Likevel vet vi at seksuell trakassering og overgrep 

skjer i idrettssammenheng, ofte uten at det blir rapportert, håndtert og reagert på. 

“Start to talk” er en film NIF har laget der temaet er seksuell trakassering og NBF oppfordrer alle til å 

se denne. 

Norges idrettsforbund har laget en samleside om informasjon om seksuell trakassering og overgrep i 

idretten. Nettsiden inneholder blant annet retningslinjer og hva idrettslag skal gjøre dersom man 

ønsker å melde ifra om seksuell trakassering og overgrep. 

Sett temaet på agendaen når medlemmene møtes. 

Eksempler på møteplasser kan være: 

– Klubbkvelder 

– Spillemøter 

– Sportslige forum 

– Foreldremøter 

– Styremøter 

NBFs rutiner for varsling av seksuell trakassering og overgrep: 

Forbundsstyret vedtok disse rutinene for varsling om seksuell trakassering 16.april 2021 

Varsling i slike saker skal skje til generalsekretær NBF som har ansvar for at varselet følges 

opp. 

Varslingsrutinene gjelder for ansatte i NBF, innleide medarbeidere eller personer som 

utfører arbeid for NBF, tillitsvalgte, kretser, og for eksterne varslere. Forhold knyttet til 

klubber skal primært varsle direkte til den klubben det gjelder. Det er selvsagt også adgang 

til å kontakte NBF, NIF eller Idrettskrets. 

NBF forholder seg til de gjeldende retningslinjer NIF har utarbeidet, da dette innholdet er 

overførbart til NBF. Vi ber om at man leser det som står om seksuell trakassering eller 

overgrep i NIFs veileder og informasjonsmateriell her: 

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

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

rapportere-overgrep/ 

https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/d12648265cf24a559dd3cf8230c4241d/rettl

eiar-for-handtering-av-saker-som-gjeld-seksuell-trakassering-og-overgrep-pdf.pdf 
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Hva bør et varsel inneholde?  

Et varsel bør inneholde ditt fulle navn. Du bør beskrive grunnlaget for din observasjon eller 

bekymring. Dette kan være hva du har sett, opplevd eller observert. Vær så konkret som 

mulig i din beskrivelse og angi tid og sted dersom du har dette. Gi gjerne informasjon om 

tidligere saker du kjenner til som kan ha betydning for varslingen og hvem som for øvrig er 

kjent med forholdet det varsles om. 

Varsling skal være forsvarlig.  

Med forsvarlig mener vi at du må kun fortelle det som er sant, og ikke utsette andre for 

unødig skade. det stilles krav til fremgangsmåte og at det ikke kan varsles om åpenbart 

feilaktige forhold, eller varsle for å skade. 

Den som varsler skal beskyttes mot gjengjeldelse. 

Alle varsler skal tas alvorlig. 

Generalsekretær skal sørge for en forsvarlig behandling av saken og varslingssaker skal 

behandles fortrolig. Fortrolighet innebærer i denne sammenheng at identiteten til varsler og 

den/de det ev. er varslet om, ikke skal gjøres kjent for flere enn det som er nødvendig for 

den videre behandling av saken. 

 

Den som har varslet skal få bekreftelse på at et varsel er mottatt, og få informasjon om 

utfallet av saken, med mindre varsler er anonym.  Generalsekretær foretar nødvendige 

undersøkelser av varselet snarest mulig og iverksetter egnede tiltak på grunnlag av 

resultatet av sine undersøkelser. Det må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle hvem som 

skal involveres i den videre behandlingen i saken. 

Forebyggende arbeid i klubb – arbeidsverktøy for klubben 

I fellesskap er vi alle ansvarlige for å arbeide for at seksuell trakassering ikke finner sted. Det 

skal være et bevisst fokus i enhver klubb. Styret skal aktivt arbeide med holdningsskapende 

tiltak blant sine medlemmer og bevisstgjøre trenere, ledere, spillere, dommere og andre 

ressurspersoner i og rundt klubben. 

 

NIF har flere videoer som kan benyttes for å bevisstgjøre, skape dialog og diskusjon. 

Kontakter i idrettsorganisasjonen 
Saker knyttet til seksuell trakassering håndteres i utgangspunktet i klubben. Det kan søkes 

informasjon og råd fra NBF, idrettskrets og NIF ved behov. 

 

Kontaktinformasjon er som følger: 

NBF:  post@bowling.no 

Idrettskrets:  https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/ 

NIF:  Ansvarlig rådgiver Håvard B. Øvregård, tlf: 91 77 31 57, 

 havard.ovregard@idrettsforbundet.no 
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