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VARSLING I SANDEFJORD SYKLEKLUBB 
Vedtatt av Styret i Sandefjord Sykleklubb 28.09.2022 

 

I Sandefjord Sykleklubb skal alle være trygge. 
 
Vi tilbyr et treningsfellesskap der alle skal føle seg inkludert. Våre aktiviteter har som mål at alle 
skal få positive erfaringer, oppleve mestring og få varige positive minner. 
 
Vi ønsker å få vite om kritikkverdige forhold hos oss og er takknemlig for at du sier fra om noe 
negativt du har opplevd eller vært vitne til. 
 
I Sandefjord Sykleklubb tar vi alle varsler om kritikkverdige forhold på alvor. Vi ønsker å vite om 
det hvis du opplever noe du mener er brudd på vår lov, etiske leveregler eller retningslinjer. 
 
Du kan si fra om eller varsle om alle typer uønskede hendelser, oppførsel eller handlinger som du 
selv har opplevd, har oppdaget, har direkte kjennskap til, eller har hørt om fra andre. 
 
Eksempler på forhold du kan si ifra om eller varsle om er uønsket oppførsel eller trakassering fra 
ledere eller andre voksne, mobbing fra andre medlemmer, diskriminerende oppførsel, bruk av 
rasistiske ord, juksing i konkurranser, underslag av penger osv. 
 
Du kan f.eks. si ifra enten muntlig eller skriftlig til en person med ansvar i klubben. Hvis du synes 
det er vanskelig å si fra på egenhånd, spør om hjelp fra en du stoler på.  
 
Du kan også fortelle om det til klubbens ansvarsperson du har tillit til på trening, snakke med eller 
ringe leder i gruppa du trener med, ringe leder i Sandefjord Sykleklubb eller sende en epost. 
 
Alle voksne som mottar informasjon fra deg vil beskytte deg, vil håndtere saken fortrolig og skal 
forsøke å løse saken. Leder i klubben vil sørge for at alle saker blir løst på en ordentlig måte.   
Alle voksne som får informasjon om uønskede ting skal uansett på en fortrolig måte melde saken 
videre til leder i sykleklubben vår. 
 
I Sandefjord Sykleklubb er det lav terskel for å si fra om brudd på idrettens regler og retningslinjer. 
Hos oss har vi gode rutiner er for å sikre at den som sier ifra eller varsler skal føle seg trygg. 
 
Du kan også kontakte en eller begge av oss to hvis du ønsker å si ifra om eller varsle om ting - 
evt. sende skriftlig melding eller varsel : 
 
- leder Rune Andresen,                     tlf. 924 08 930, epost : leder@sandefjord-sykleklubb.no 
- medlemsansvarlig Roy Kjønnerød, tlf. 907 43 511, epost : medlem@sandefjord-sykleklubb.no 
 
Hvis du er usikker, kan du også gjerne kontakte en eller begge av oss to først. 
 
Hvis du ønsker informasjon fra Norges Idrettsforbund om varsling, hjelpe en som vil varsle m.v. 
eller sende varsel til Norges Idrettsforund kan du klikke på  denne lenken: 
https://portal.mittvarsel.no/skjema/norges-idrettsforbund/SNPZOBQpD7CUt9Er.1532  
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