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Trygge Rammer - Fotballgruppa 
 

Som et hovedprinsipp følger fotballgruppa alle HT&IF sine retningslinjer innen Trygge Rammer. Disse 

er igjen bygget på Norges Idrettsforbund (NIF) sine retningslinjer. Retningslinjene til klubben 

gjenspeiles i verdigrunnlag og holdninger. 

 

Verdigrunnlag og holdningskontrakt (utdrag fra Klubbhåndboka) 
Følg denne linken for å lese mer om klubbens verdigrunnlag og holdningskontrakt. 

 

Temaer en kvalitetsklubb skal plukke ut og arbeide med en gang i året er: 

 «Eat Move Sleep» 
 

- Mer informasjon kan leses i følgende linker NFF & Eat Move Sleep & HER 

Under arbeid hos HT&IF! 

 

 Seksuelle overgrep og trakassering 
 

- Retningslinjene til HT&IF er å finne HER 

Videre arbeid pågår og vil bli fulgt opp i alle ledd i klubben i.h.t. Hovedstyret (les: når myndighetene 
tillater så i.h.t. Covid-19 situasjonen) 

 

 Doping 
 

- Mer informasjon fra NIF, les HER 

Under arbeid hos HT&IF!  

https://www.htif.no/retningslinjerholdningskontrakt.379911.no.html
https://www.fotball.no/barn-og-ungdom/eatmovesleep/
https://www2.bama.no/eatmovesleep/
https://www.htif.no/htaampifs-retningslinjer-mot-seksuell-trakassering-og-overgrep-i-idretten.6282503-379911.html
https://www.idrettsforbundet.no/tema/antidoping/
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 Alkohol 

Retningslinjer alkohol (utdrag fra Klubbhåndboka): 

HT&IF følger retningslinjene for alkohol som er utarbeidet av NIF. Alle ansatte, tillitsvalgte, 

medlemmer og representanter for klubben skal følge klubbens retningslinjer for alkohol. 

 Ingen ansatte, tillitsvalgt, nettverk, representant eller engasjert leder eller trener skal komme 

påvirket til trening, konkurranser eller seminar 

 Ansvarlige for reise i regi av klubben skal alltid være edru 

 Trenere, ledere og utøvere skal fremstå som gode forbilder og skal ikke drikke alkohol i 

samvær med barn og unge 

 Tribunekulturen skal være trygg, familievennlig og alkoholfri. På tribunene skal det derfor 

ikke nytes alkohol til konkurranseidretter 

Klubben og medlemmene i klubben skal ha tydelige holdninger til alkohol. Klubben er helt klar på at 

barn og unge under 18 år som deltar i organisert aktivitet i regi av klubben skal møte et trygt 

idrettsmiljø der det ikke skjer misbruk av alkohol. 

Vi ønsker å vise sunne verdier det klubben stiller med gode forbilder og rollemodeller. 

 

 Trafikksikkerhet 

Tema har vært og skal fortsatt være på agendaen under foreldremøter. 

Skal også inn i Sportslig utvalg sine møter og spillersamlinger. 
 

Transport (utdrag fra Retningslinjer Bortekamper): 

«Ved bruk av leiebil/egen bil til/fra seriekamper, turneringer, sonetiltak osv.: 
 

 Sjåfør skal være min. 25 år 

 Sjåfør skal være uthvilt. Sett av god tid og ta pauser.  

 Bilbelte SKAL brukes. Sjåfør påser at også medpassasjerer bruker dette.  

 Fartsgrenser SKAL overholdes 

 Overholde reguleringer ved kolonnekjøring 

 Ellers overholde generelle trafikkregler» 

 

 Kampfiksing og spilleavhengighet 

- Veiledning fra Norges Fotballforbund er å lese HER 

Under arbeid hos HT&IF! 

https://www.fotball.no/globalassets/klubb-og-leder/kvalitetsklubb/niva1/veiledning_kampfiksing-spillavhengighet.pdf
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 Mobbing og rasisme (se også Fair Play) 

Retningslinjer for forebygging av mobbing (utdrag hentet fra Klubbhåndboka) 

«Idretten skal være et trygt sted å være. HT&IF har null toleranse for mobbing, trakassering og hets.  

Trenerne i klubben vår er bevisst dette. Dersom man ser eller hører om mobbing skal man alltid 

reagere. Hendelsen skal alltid rapporteres.» 

- For mere informasjon om mobbing fra NIF, les HER 

- For mere informasjon om rasisme og diskriminering fra NIF, les HER 

- For mere informasjon rundt Fair Play og fotballens verdier, les HER 

Under videre arbeid hos HT&IF! 

 

 Skader og Forsikringer 

Eget tema hos HT&IF Fotball, les mer HER 

Tema skal også være agenda på alle foreldremøter / spillersamlinger / Sportslig utvalg. 

 

Klubbledelsen skal kontaktes:  
Hvis det skulle  

 Skje brudd på etiske retningslinjer innen idretten 

 Skje ulykke med personskade  

 Bli ekstra oppmerksomhet fra det offentlige 

 Oppstå saker som kan medføre presseoppslag 

 

Se HT&IF for kontaktinfo 

- Leder i fotballgruppa HER  

- Leder i Hovedstyret HER.  

https://www.idrettsforbundet.no/tema/mobbing/
https://www.idrettsforbundet.no/tema/rasisme-og-diskriminering/
https://www.fotball.no/fotballens-verdier/fair-play/
https://www.htif.no/4-7-skader-aamp-forsikringer.543191.no.html
https://www.htif.no/styret-og-sportslig-utvalg.5222708-290868.html
https://www.htif.no/styret.289705.no.html

