Krisplan
IFK Kristianstad
Sveriges häftigaste handbollsklubb

Om någon spelare/ledare/anställd mister livet, under match, träning, turnering, arbete
Åtgärd

När

Ansvarig

Kommentar

1

Medicinsk första hjälp. Tillkalla ambulans
(112) och polis

Omedelbart

Ledare närvarande

Lämna inte spelaren.

2
3

Kontakta föräldrarna/anhöriga

Omedelbart

Polisen/Ledare

Via telefon om ej i hallen

Kontakta Sport Team/Ungdoms Team/
Styrelse/ Ungdomskonsulent/Kanslichef

Omedelbart

Ledare/ Närvarande
förälder

Kontakta någon av dessa
så sprider de internt

4

Alla spelare/ledare samlas i omklädningsrum för att förklara vad som hänt och vad
som skall göras. Låt spelarna få god tid att
prata om vad som har hänt.

Inom en timme

Ledare.

Omklädningsrummet
Teamen och ungdomskonsulent ﬁnns som resurs

5

Samtliga lag i föreningen informeras

Inom det första
dygnet.

Ungdomskonsulenten.

Kom ihåg spelare och
ledare som inte är
närvarande.

6

Kontakt med massmedia och centrala
organisationer

Vid behov.

Styrelse/Kansli

7

Den avlidne spelarens föräldrar kontaktas
och får ta del av vad klubben gör.

8

Minnesstund

9

Begravning, kamrater och ledare kan
deltaga vid begravningen.

Styrelse/Teamen och
Ungdomskonsulenten.
Efter någon dag.

Ungdomskonsulenten /
Kansli

Öppen för alla.

Ungdomskonsulenten

Rådgör med närmsta
kontaktperson.

Om någon spelare/ledare/anställd mister livet, utanför verksamheten
Åtgärd

När

Ansvarig

Kommentar

1

Den som får informationen om ett dödsfall
informerar berörda/ledare för laget.

Omedelbart

2

Teamen/Styrelsen/ Ungdomskonsulenten
informeras.

Inom de första
timmarna.

Ledare/förälder från
berört lag.

Eller den som får beskedet.

3

Berört lag informeras.

4

Samtliga lag i föreningen informeras.

Inom de första
timmarna.

Ungdomskonsulent

5
6

Kontakt med den avlidnes familj.

I nära anslutning.

Ungdomskonsulent

Kontakt med massmedia och centrala
organisationer

Vid behov

Styrelsen/Kansli

7

Minnesstund.

Efter någon dag.

Ungdomskonsulent/Kansli

Dialog med dem avlidnes
föräldrar. Öppen för alla.

8

Begravning. Kamrater och personal kan
deltaga.

Ungdomskonsulent/
Ledare/kansli

Rådgör med närmsta
kontaktperson.

9

Kontakt med den avlidnes närmsta
kontaktperson.

Ledare/Ungdomskonsulent

Återkommande

Ungdomskonsulent

Om spelare/ledare/anställd mister nära anhörig
Åtgärd

Ansvarig

Kommentar

1

Berörda ledare / Teamen / Styrelsen /
Ungdomskonsulenten/kansli informeras

Ansvarig ledare /
Föräldrar

2

Samråd med spelaren/ledaren etc om hur
laget/föreningen ska informeras.

Ansvarig ledare

Ungdomskonsulenten
utnyttjas vid behov. Tänk på
respekten och integriteten
för den drabbade familjen.

3

Samtal med den drabbade spelaren/
ledaren/anställd.

Ansvarig ledare/chef

Ungdomskonsulenten
utnyttjas vid behov.

Om spelare/ledare/anställd drabbas av svår sjukdom
Åtgärd

Ansvarig

Kommentar

1

Samtal med föräldrar och spelare om vad
som skall informeras.

Ansvarig ledare /
Ungdomskonsulent

Vid behov kan behandlande
läkare medverka.

2
3
4

Teamen informeras

Ungdomskonsulenten

Övriga ledare/personal informeras.

Ungdomskonsulenten

Informera laget. Prata om sjukdomen.
Ge utrymme för frågor.

Ansvarig ledare /
Ungdomskonsulenten

Övrig expertis utnyttjas vid
behov.

5

Kontakt med massmedia

Styrelsen/Kansli

Vid behov

Allvarlig olycka under/utanför verksamheten med flera inblandade
Åtgärd

När

Ansvarig

kommentar

1

Medicinsk första hjälp. Larma 112.

Omedelbart

Närvarande spelare,
ledare och föräldrar.

Lämna inte de skadade.

2

Kontakta föräldrar och någon från berört
Team/Ungdomskonsulenten

Omedelbart

Närvarande ledare.

3
4

Kontakta Styrelse

Omdelbart

Närvarande ledare.

5

Samtliga ledare får kort information om vad
som har hänt och vad som skall göras via
sms el. mail

Inom den första
timmen

Ungdomskonsulenten

6

Kontakt med massmedia

Vid behov

Styrelse/Team

7

Om inte annat beslutas är kansliets
mötesrum samlingsplats för anhöriga
och ickeskadade.

8

Samtliga lag informeras. Låt spelarna få tid
att prata om vad som har hänt.

Lista upprättas över vilka som var med vid
olyckan och vad de beﬁnner sig.
Information om olyckan till anhöriga.

Ungdomskonsulenten

Kanslipersonal
Inom de närmsta
dagarna.

Tränare/Ledare

Ungdomskonsulent ﬁnns
som resurs

Våld och hot i verksamheten
Åtgärd

När

Ansvarig

Kommentar

1

Tillkalla vid behov ambulans och polis (112) Omedelbart

Ledare

Lämna inte den /de
angripna

2

Kontakta ungdomskonsulent och styrelse/
Omedelbart
Team i väntan på polis försök att skydda
den /de angripna, men försök inte med våld
hålla kvar angriparen

Ledare

Ta inga personliga risker.

3
4

Kontakta nära anhörig.

Omedelbart

Ledare

Kontakt med massmedia

Vid behov.

Styrelse/Team

5

Vid behov ska någon följa med den/ de
angripna hem.

Så snart som
möjligt.

Ledare

Är personen/erna ensamboende är det extra viktigt
att någon håller kontakten

6

Information till samtliga ledare i föreningen
om vad som har hänt.

Inom de första
timmarna.

Ungdomskonsulent

Via mail eller sms

9

Stöd en snabb återgång till träning.

Så snart som
möjligt.

Ledare/ungdomskonsulent

Möjlighet till viss avlastning
i träning under någon tid.

10

Uppföljning med jämna mellanrum.

Så snart som
möjligt.

Ledare/ungdomskonsulent

Följ upp sjukfrånvaron.

11

Hjälp och stöd före, under och efter en ev.
rättegång.

Vid behov

Ledare/ungdomskonsulent

Team/Styrelse ﬁnns som
resurs.

Vid diskrimineringsfrågor, kriminalitet, doping eller liknande incident
1
2
2a
2b
2c
2d

Åtgärd

När

Ansvarig

Informera styrelsen och berörda team

Omedelbart

De som får information

Styrelsen beslutar om ansvarsfördelning

Inom 4 timmar

Ordförande

Gentemot berörda personer
Juridisk assistans
Kontakt med media
Kontakt med organisationer

Kommentar

