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Til klubbene i Troms Fotballkrets

FOKUS PÅ TRYGGE RAMMER I IDRETTSMILJØET
Alle har nok fått med seg saken med en person som er siktet for overgrep mot
barn i en barnehage i Tromsø.
Vedkommende har også hatt treneroppgaver i en fotballklubb. I slike saker er
det viktig at klubbens navn ikke blir opplyst eller bekreftet, og at vi er
varsomme i forhold til uttalelser og informasjon.
Vi understreker at det så langt i etterforskningen ikke er avdekket at det har
skjedd noe galt i forbindelse med hans virke i fotballmiljøet.
Oppfølging av klubben
Likevel skaper dette selvsagt stor utrygghet i den aktuelle klubben og blant
foreldre/foresatte og barn/ungdom. I en slik situasjon er det viktig at vi tar vare
på hverandre i idrettsmiljøet, og at vi bidrar på en god måte i forhold til de som
er involvert.
Sammen med Troms Idrettskrets, har vi i Troms Fotballkrets den siste uken
gjort vårt beste for å følge opp den klubben der vedkommende hadde
treneroppgaver for noen år siden.
Klubben som er berørt i den aktuelle saken, har opptrådt på en fornuftig og god
måte i den vanskelige situasjonen som har oppstått. De har også hatt gode
rutiner i klubben, blant annet i forhold til politiattester.
Samarbeid med SMISO
Vi har hatt i vår oppfølging av saken hatt et nært samarbeid med politiet,
Tromsø kommune og spesielt SMISO Troms (støttesenter mot incest og
seksuelle overgrep). Dette samarbeidet har vært svært viktig både for den
berørte klubben og idrettskrets og fotballkrets.
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Troms Idrettskrets og Troms Fotballkrets har fra primo 2014 hatt et samarbeid
med SMISO, og det er gjennomført informasjonsmøter med klubber, trenere og
ledere i Tromsø, Målselv og Nordreisa. Vi vil fortsette samarbeidet med
SMISO, og vil komme tilbake med informasjon til klubbene rundt dette.
Trygge rammer i idretten
Denne saken setter fokus viktigheten av at vi må skape trygge rammer i
idrettsmiljøet. Norsk idrett skal være et trygt sted å være for alle.
Norges Idrettsforbund har utarbeidet «Informasjon og retningslinjer mot
seksuell trakassering og overgrep i idretten».
Her finner vi dette informasjonsheftet:
http://www.idrettsforbundet.no/globalassets/1-norgesidrettsforbund/retningslinjer/brosjyre_seksuell-trakassering_norsk_web.pdf
Retningslinjene inneholder viktige momenter som klubben bør innarbeide i sine
egne bestemmelser, klubbhåndbøker, etc.
Vi går inn i en tid der mange aldersbestemte lag skal delta i fotballturneringer
som innebærer overnatting, og i den forbindelse minner vi om et av eksemplene
i heftet.
«I vår klubb sover vi sammen på sovesal år vi er på cuper – ingen voksne sover
alene sammen med noen av medlemmene».
Norges Fotballforbund har utarbeidet følgende retningslinjer mot seksuelle
overgrep:
http://www.fotball.no/Barn_og_ungdom/Retningslinjer-mot-seksuelle-overgrep/
Politiattest
Idrettsstyret har vedtatt at alle idrettslag plikter å innhente politiattest for alle
ansatte eller frivillige personer over 15 år som skal utføre oppgaver som
innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker
med utviklingshemming.
Kravet om politiattest gjelder for alle trenere og lagledere (også foreldre som
har slike roller), og for alle lag der det kan delta spillere under 18 år (altså også
for seniorlag).
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Her finner vi en link med informasjon om politiattest i idretten:
http://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/
Det er svært viktig at klubbene tar dette med politiattest alvorlig, og følger det
opp. En politiattest uten merknader er imidlertid ingen garanti for at det ikke
kan skje gale ting.
Sett temaet på dagsorden
Vi anmoder om at alle klubbene setter temaet «trygge rammer» på dagsorden og
gjennomgår sine rutiner i forhold til politiattester og andre forhold som er
viktige i slike sammenhenger.
Ta gjerne kontakt med oss i forhold til dette.
SMISO Troms, Bjørn Aasmoe, 994 85802
Troms Idrettskrets, Sylvi Ofstad, 913 96012
Troms Fotballkrets, Jo Are Vik, 907 80151

Tromsø, 24.05.15
Med hilsen
Troms Fotballkrets
Jo Are Vik
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