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1 Introduksjon 

1.1 Formål, målgruppe og hjemmel 

Formålet med denne HMS-håndboken er å fastsette forventninger og retningslinjer når det 
gjelder Helse, Miljø og Sikkerhet (heretter omtalt som HMS) i Viking FK og Viking AS 
(heretter omtalt som Viking). 

Målgruppen er alle medlemmer, arbeidstakere (herunder også spillerne, trenere og 
støtteapparat), tillitsvalgte samt medlemmer av styrene I både Viking FK og Viking AS.  

Håndboken adresserer forventninger som fastsatt i Arbeidsmiljølovens §3-1 om at 
arbeidsgiver skal utføre systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid. Den omfatter videre 
alle aktiviteter i regi av Viking, inklusive aktiviteter på Vikings anlegg, treninger, kamper og 
de ansattes hverdag, og er en del av Vikings Styrende dokument. 

Håndboken skal gjennomgås årlig og revideres om nødvendig. 

 

1.2 Vikings HMS-visjon og HMS-strategi 

Vikings HMS-visjon er å være helse- og trivselsfremmende og å hindre alle ulykker og 
helseskader forbundet med våre aktiviteter, samt skader på eiendom og miljø. 

Vår strategi for å oppnå denne visjonen er: 

• å utvikle og drifte våre anlegg slik at helse, miljø og sikkerhet alltid har førsteprioritet. 
• å styre våre prosesser på en måte som sikrer at gjeldende lover og regler er ivaretatt. 
• at idretten og tjenester vi gir gjennom lokalt arbeid og FFO/IFO skal gi merverdi for 

våre medlemmer, ansatte, byen og samarbeidspartnere. 
• at våre ansatte og våre medlemmer skal oppmuntres til å involvere seg for å oppnå 

kontinuerlig forbedring av Viking sine verdier og mål innenfor helse, miljø og 
sikkerhet. 

• å aktivt formidle våre HMS-mål.  
• at vi til enhver tid å ha fokus på at våre medlemmer skal ha et så trygt og sikkert 

idrettstilbud som mulig. Dette gjelder for alle tilbud i klubbens regi. 
• å jobbe aktivt med å formidle Fair Play holdninger. 
• at de voksne skal være gode rollemodeller for barn og ungdom.  
• å ha en åpen og ærlig kultur der det er lett å si fra. 
• at de gangene det er behov for å ta opp saker bør dette gjøres på “lavest mulig nivå”. 

Når dette gjelder medlemmer, vil det i de fleste tilfeller være naturlig at den som 
kjenner medlemmet best (leder/trener/andre) er den beste til å håndtere 
situasjonen. 

• at ved større krisesituasjoner kan trenere/ledere/medlemmer og ansatte ha behov 
for avlastning og hjelp, og det er derfor nedsatt en beredskapsgruppe som kan følge 
opp slike saker på en systematisk og ryddig måte (se kap. 5). 
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• at HMS reglene skal til enhver tid underordnes HMS regler fra myndigheter, NIF og 
NFF. 

• at Viking som en Kvalitetsklubb per NFFs retningslinjer (Link: Kvalitetsklubb) skal følge 
de HMS-forventninger som følger av disse. 

 
Helse, miljø og sikkerhet er viktig for Viking fordi det henger nøye sammen med klubbens 
verdier. Vi tror at ved å sette søkelys på HMS-arbeid vil vi oppnå bedre rutiner, bedre helse 
og trivsel, redusert sykefravær og få et større engasjement blant ansatte og medlemmer. 
Dette gir i neste omgang bedre kvalitet i arbeidet for arbeidstakere i Viking, i hverdagen for 
våre medlemmer, bedre resultater for virksomheten, tillit hos våre medlemmer, 
leverandører, sponsorer og samarbeidspartnere. 
 

1.3 HMS-roller og HMS-ansvar 

Styret har overordnet ansvar for oppfølging og måloppnåelse av helse, miljø og 
sikkerhetsarbeid. 

Daglig Leder har ansvar for å påse at klubbens daglige arbeid skjer i tråd med Vikings HMS-
visjon og regler, og at Viking har en stadig forbedring på dette området. 

Alle i Viking er ansvarlig for å jobbe mot at Vikings HMS-visjon oppnås. 

  

https://www.fotball.no/kretser/rogaland/klubb-leder-og-trener/kvalitetsklubb/
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2 HMS for arbeidstakere i Viking 

2.1 Arbeidsmiljø for arbeidstakere i Viking 

Det følger av arbeidsmiljøloven § 4-1 at arbeidsmiljøet skal være fullt forsvarlig. Med dette 
menes at i Viking skal arbeidet organiseres slik at arbeidstakerne er sikret mot skader på liv 
og helse så langt dette rent praktisk lar seg gjennomføre.  

Det knytter seg en viss risiko ved alle arbeidsplasser, og forsvarlighetskravet innebærer ikke 
nødvendigvis at alle farekilder er fjernet, eller at all risiko er eliminert. Viking må imidlertid 
organisere arbeidet på en slik måte at man driver systematisk for å redusere farer og for å 
forsikre at man har et generelt godt arbeidsmiljø. Dette innebærer at arbeidet gis nødvendig 
oppmerksomhet og prioritet.   

Det skal være åpen og ærlig dialog i alle ledd, og ansatte skal oppmuntres til å involvere seg 
for å oppnå kontinuerlig forbedring av Viking sine verdier og mål innenfor helse, miljø og 
sikkerhet og for at det skapes et godt og sikkert arbeidsmiljø.  

 

2.2 Verneombud 

Det skal velges et verneombud blant Vikings ansatte (ref. AML 6.1).  Ettersom Viking har 
atskilte arbeidsplasser (Jåttå, Vikinghuset og Vikinghallen) bør det vurderes om et 
verneombud skal velges på hvert sted.  Disse skal ha jevnlig kommunikasjon med daglig 
leder.  Informasjon om hvem som til enhver tid er Verneombud finnes her: Link: 
Verneombud 

 

2.3 Holdninger til rus og pengespill 

Viking er en rusfri klubb. Bruk av narkotiske stoffer er totalt forbudt. Ingen skal være 
påvirket av alkohol eller andre rusmidler mens de utfører sine plikter/aktiviteter i Viking.  
Begrensede mengder alkohol kan likevel bli servert ved spesielle anledninger, og skal da 
være autorisert av leder. Dette siste gjelder ikke spillere under 18 år. Ingen skal bruke eller 
oppmuntre andre til å bruke, alkohol eller andre rusmidler på en måte som kan sette 
brukeren, Viking eller eventuelle forretningsforbindelser i et uheldig lys. 

Alle medarbeidere i Viking er ansvarlige for å medvirke til et rusfritt og godt arbeidsmiljø.  

Arbeidstaker har ikke lov å:  

• drive pengespillaktiviteter som går ut over arbeidsmiljøet, eller arbeidsutøvelsen 

• møte til arbeid påvirket av rusmidler 
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• oppbevare rusmidler på arbeidsplasser  

• bruke rusmidler utenfor arbeidstiden slik at det fører til:  

o fravær 
o at arbeidet ikke utføres tilfredsstillende 
o at kravet til sikkerhet og kvalitet ikke oppfylles 

 

Viking skal jobbe aktivt for at eventuelle ansatte med rusmiddel og/eller pengespill- 
problemer skal få tilbud om hjelp. Ved rusmiddelproblematikk vil for eksempel den det 
gjelder vil få tilbud om en individuell AKAN-avtale (Link: AKAN). Dette inkluderer en personlig 
oppfølging og hjelp fra en AKAN-kontakt. Det presiseres at dette ikke begrenser 
virksomhetens muligheter til å vurdere den ansattes arbeidsforhold ved grove brudd på 
arbeidsavtalen.  

Rusmidler er også beskrevet i kapittel 4.8 av Vikings etiske retningslinjer. Informasjon om 
hvem som til enhver tid er AKAN-kontakt finnes her: Link: AKAN-kontakt. 

 

2.4 Forebygge helseskader og redusere sykefravær 

Vikings overordnede mål er å forebygge helseskader og holde sykefravær på et lavt nivå. 
God, jevnlig og åpen kommunikasjon mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, observasjon fra 
arbeidsgiver og tilbakemeldinger fra arbeidstaker er en forutsetning for kunne ivareta 
forsvarlig arbeidsmiljø, samt iverksette nødvendige tiltak ved behov.  

For å nå disse målene skal: 

• Viking jobbe for et arbeidsmiljø basert på åpenhet og ærlighet 
• Viking, i samråd med ansatte, identifisere arbeidsoppgaver som kan være belastende 

eller risikofylt og iverksette nødvendige tiltak for å bedre arbeidssituasjonen.  
• styreleder skal ha systematisk medarbeidersamtale med daglig leder minst en gang i 

året.  
• alle ansatte skal ha en systematisk medarbeidersamtale minst en gang i året.  
• arbeidsgiver kontinuerlig følge trender i sykefraværet, og iverksette eventuelle tiltak 

om nødvendig. 
 

2.5 Livskriser blant ansatte 

Livskriser kan være vanskelige å definere da dette er personlige opplevelser. Forhold som de 
fleste opplever som livskriser er dødsfall hos noen som en har et nært forhold til, 
samlivsbrudd, tap av helse, tap av arbeid, ulykker, mm. Alle tiltak må vurderes ut fra den 
enkeltes særskilte situasjon og behov. Hvis behovet er tilstede kan en eventuell 
velferdspermisjon være aktuell. Det kan også være behov for å få hjelp til å kontakte aktuelle 

http://akan.no/
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hjelpeinstanser. Det vil variere fra person til person hvorvidt vedkommende ønsker at 
arbeidsplassen skal involvere seg i livskrisen. Viking ønsker at medarbeiderne skal ta vare på 
hverandre, og oppfordrer alle til å vise omsorg dersom en kollega gjennomgår en livskrise.  

Ved behov kan beredskapsgruppen (kap. 5) være en aktuell samarbeidspartner.  

 

2.5.1 Rutiner ved dødsfall i ansattes nærmeste familie 
Ved dødsfall i ansattes nærmeste familie skal arbeidsgiver vurdere følgende: 

• å sende blomster eller annen form for kondolanse - gjerne ved at en fra ledelsen går 
på besøk. 

• ta kontakt for å høre om klubben kan bistå dem på noen måte 
• at arbeidsplassen er representert i begravelsen. 
• at det meldes fra til arbeidskollegene om det som har skjedd (avklar først med den 

sørgende hva slags informasjon som ønskes formidlet videre). 
 

2.5.2 Dødsfall blant ansatte 
Styreleder eller daglig leder skal så tidlig som mulig informere om dødsfallet i virksomheten. 
Dersom det er grunn til å tro at ikke alle avdødes nærmeste pårørende er varslet om 
dødsfallet må dette alltid sjekkes før informasjon gis. 

Omsorg for den ansattes familie er viktig.  Styreleder eller daglig leder skal: 

• ta kontakt med nærmeste pårørende for å høre om arbeidsgiver kan bistå dem på 
noen måte. 

• etterspørre om de pårørende ønsker å treffe avdødes kollegaer?  
• sende blomster eller annen form for kondolanse til de pårørende basert på 

opplysninger fra familien. 
• inviter familie/pårørende til å være med på eventuell minnesamling på 

arbeidsplassen i forbindelse med begravelse/bisettelse 
• sørge for at arbeidsgiver er representert ved bisettelsen.  
• vurdere om det er naturlig at noen fra arbeidsplassen holder minnetale, evt ta dette 

opp med familien. 
• sørge for at ansatte kan ha behov for å snakke med kvalifisert helsepersonell. 

 

2.5.3 Rutiner for minnestund 
Når et dødsfall berører alle i virksomheten, bør det være en felles markering. Styreleder eller 
daglig leder skal vurdere om en minnestund bør avholdes.  Om det er mulig kan de 
pårørende inviteres til å delta. Presse bør ikke ha tilgang. Det bør vurderes om det skal 
opprettes en minnebok der kolleger kan skrive evt. hilsener. Avdødes familie kan sette pris 
på å få overrakt et slikt minne fra arbeidsplassen.  Kontakt familien/pårørende angående 
ønsker.  
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2.6 Yrkesskade 

Med yrkesskade menes personskade, sykdom eller dødsfall som følge av arbeidsulykke. 
Arbeidsgiver har plikt til å sende skademelding til NAV (Link: Melding av yrkesskader og 
yrkessykdommer). Hvorvidt den aktuelle hendelsen kan godkjennes som en yrkesskade skal 
vurderes av NAV. Dersom en er i tvil om en skade kan knyttes til arbeidssituasjonen skal det i 
alle tilfeller sendes melding til NAV for sikkerhets skyld. 

Dersom det er bilulykke i arbeidstiden, skal det også meldes som yrkesskade. Utgifter i 
forbindelse med skaden skal primært dekkes av NAV. Subsidiært av bilforsikringsselskapet.  

Den ansatte må ta vare på kvitteringer for alle utgifter forbundet med yrkesskaden, og 
fremme krav om refusjon til NAV når man har fått melding fra NAV om at det er godkjent 
som yrkesskade. 

Yrkesskadeforsikring er lovpålagt alle bedrifter med ansatte. Arbeidstaker er 
yrkesskadedekket ved yrkesskader som oppstår mens han/hun er i arbeid i arbeidstiden. 
Viking har forsikret sine arbeidstakere. Ved yrkesskade melder arbeidsgiver i samarbeid med 
den ansatte skaden til forsikringsselskapet.  

https://www.nav.no/no/Bedrift/Oppfolging+og+rapportering/Andre+arbeidsgiverforhold/Melding+av+yrkesskader+og+yrkessykdommer
https://www.nav.no/no/Bedrift/Oppfolging+og+rapportering/Andre+arbeidsgiverforhold/Melding+av+yrkesskader+og+yrkessykdommer
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3 HMS i Vikings aktiviteter 

3.1 Trygge rammer 

Arbeidet i Viking skal preges av demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal 
bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. 
 
Aktivitetene skal foregå innenfor rammer der alle opplever trygghet. Trygge rammer 
etableres gjennom positivt engasjement og gjennom klare holdninger. Dette innebærer klare 
holdninger og bekjempelse av og praksisnære retningslinjer for rusmidler, doping, mobbing, 
vold, rasisme, trafikksikkerhet, diskriminering og bekjempelse av seksuelle overgrep og 
trakassering. Trivsel og trygghet er fundamentalt for god sportslig utvikling, og en klubb som 
har en tydelig kommunisert og gjennomarbeidet holdning og praksis på dette feltet, vil 
kunne få økt rekruttering, mindre frafall og godt omdømme.  

Styret i Viking skal velge seg ett tema årlig og gjøre seg kjent med temaet og utarbeide og 
implementere retningslinjer for alle aktiviteter i klubbens regi (Link: NFFs Kvalitetsklubb). 
Temaene kan inkluderer seksuelle overgrep og trakassering, doping, alkohol, 
trafikksikkerhet, kampfiksing og spilleavhengighet, mobbing og rasisme (som inngår i Fair 
play), skader, forsikring og ernæring. 

 

3.2 Krav om politiattest 

Seksuell trakassering og overgrep er straffbart og fullstendig brudd med idrettens mest 
grunnleggende verdier.  Norsk idrett har vedtatt at alle idrettslag plikter å innhente 
politiattest for personer som skal utføre oppgaver for laget, som innebærer et tillits- eller 
ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Også voksne 
som har ansvar for barn på reise (korte eller lengre reiser) skal ha gyldig politiattest. 

Informasjon om krav til Politiattest finnes her: Politiattest   

Prosessen for hvordan dette gjøres i Viking er beskrevet her: Politiattest i Viking   

NFF har utarbeidet retningslinjer for kunnskap om forebygging av seksuelle overgrep og 
trakassering, samt en beredskapsplan for håndtering av eventuelle saker (Link: Retningslinjer 
mot seksuelle overgrep og trakassering). 

Rutiner for kontroll av politiattester skal være implementert og man skal til enhver tid ha 
oversikt over at relevante verv i Viking har levert attest. Vikings politiattestansvarlig har 
taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til. 

Informasjon om hvem som til enhver tid er ansvarlig for Politiattester i Viking finnes her: 
Link: Vikings Politiattestansvarlig 

https://www.fotball.no/kretser/rogaland/klubb-leder-og-trener/kvalitetsklubb/
https://www.politi.no/tjenester/politiattest/
https://viking-ungdom.spoortz.no/portal/arego/club/99/contentcategory/948545182
https://www.idrettsforbundet.no/tema/retningslinjer/seksuell-trakassering-og-overgrep/
https://www.idrettsforbundet.no/tema/retningslinjer/seksuell-trakassering-og-overgrep/
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3.3 Mobbing og diskriminering 

Viking har nulltoleranse for mobbing og diskriminering. Det betyr at trener/leder skal 
reagere med en gang han/hun ser eller får vite om mobbing eller diskriminering. Dette er 
ikke alltid lett å se, så her er forebyggende arbeid og god dialog med medlemmene viktig. 
Som trener skal man være opptatt av utøvernes ve og vel og oppmuntre til positiv opptreden 
samt slå ned på uønsket adferd. 

Alle som blir kjent med uønskede forhold eller uakseptabel adferd har ansvar for å si fra slik 
at dette blir håndtert. 

 

3.4 Varsel om kritikkverdige forhold 

Dersom arbeidstaker eller andre blir oppmerksom på kritikkverdige forhold i virksomheten 
har arbeidstaker plikt til å varsle om dette jf. arbeidsmiljøloven § 2-4. Med kritikkverdige 
forhold menes brudd på lovregler, interne retningslinjer og instrukser eller brudd på allmenn 
oppfatning av hva som er forsvarlig eller etisk akseptabelt. Eksempler på dette kan være 
seksuell trakassering, mobbing, rusmisbruk, tyveri, økonomisk utroskap, kampfiksing, 
diskriminering osv.  

Dersom du som arbeidstaker mener det har forekommet kritikkverdige forhold i 
virksomheten oppfordres du til å varsle slik at virksomhetens ledelse blir gjort oppmerksom 
på dette, og dermed får en mulighet til å iverksette nødvendige tiltak. 

Varsling kan skje både skriftlig og muntlig og bør skje til klubbens varslingsutvalg  

Den som varsler bør oppgi sin identitet. Dette skaper ryddighet og gir mulighet for å stille 
oppklarende/oppfølgende spørsmål til den som varsler. Varslers identitet vil behandles i 
fortrolighet og får ingen negative konsekvenser for varsleren. 

Håndtering av tvilstilfeller og brudd på regelverk er også beskrevet i kapittel 5.3 av Vikings 
etiske retningslinjer. 

 

3.5 Skader og forsikring 

Viking skal jobbe for å forebygge skader og hjelpe spillerne på best og raskest mulig måte når 
en skade er oppstått.  

Hvert lag skal ha sitt eget medisinskrin som inneholder is og hjelp til småskader under 
trening og kamp. Dette utstyret skal være med både på hjemme og bortebane.  For 
aldersbestemte lag fås dette hos materialforvalter ved oppstart av lag, og her får en også 



Side 13 av 25 

nødvendig påfylling.  NFFs laglederbok har instruksjon i hvordan utstyret brukes. Se ellers 
punkt 4.2 for Anlegg. 

Informasjon om hvem som til enhver tid er Materialforvalter finnes her: Link: 
Materialforvalter. 

Klubben skal informere om NFFs råd for skadeforebygging og forsikringsordninger. NFFs 
utvidete individuelle forsikring skal være kjent for foreldre og spillere. Detaljer om denne 
finnes her: NFFs utvidede forsikring.  

Trenere og ledere i fotballen som er registrert i FIKS (Fotballens Informasjons – og 
Kommunikasjonssystem) er forsikret gjennom NFFs forsikring for trenere og ledere.  

Barn som er medlem av Viking FK (som er tilsluttet NFF/NIF) er forsikret. Forsikringen 
omfatter barn til den dato de fyller 13 år. Forsikringspremien betales av NIF.  Barn under 13 
år skal registreres i Vikings Medlemsportal. 

NFFs Lagforsikring ungdomsfotball gjelder alle lag i ungdomsfotballen (13-19 år). 
Forsikringen betales av NFF og gjelder fra den dato spilleren blir registrert i FIKS. Klubben 
ved lagleder er ansvarlig for at spillerne er registrert i FIKS.  Registrering gjøres av FIKS 
ansvarlig. Spillere med lagsforsikring ungdomsfotball er dekket med grunnforsikring.  

NFFs Lagsforsikring seniorfotball gjelder alle seniorlag i 2. og lavere divisjoner for menn og i 
1. og lavere divisjoner for kvinner, både ellever-, sjuer- og femmerlag, samt klassene Old 
Boys og Old Girls. Klubben er ansvarlig for at forsikringen blir betalt og lagleder er ansvarlig 
for at spillerne er registrert i FIKS. Forsikringspremien fastsettes av forbundsstyret. 

Informasjon om hvem som til enhver tid er klubbens FIKS ansvarlig finnes her: Link: FIKS 
Ansvarlig. 

Skader som oppstår på trening eller i kamp, og som krever medisinsk behandling, eller som 
man tror vil kunne kreve medisinsk behandling, bør registreres så snart som mulig. Se 
paragraf 3.6.   

 

3.6 Idrettens Helsesenter og skadetelefon 

Dersom du er spiller og registrert medlem i Norges Fotballforbund kan du ved skade ringe 
Idrettens Helsetelefon på tlf: 02033 

Idrettens Helsesenter er eid av Norges Fotballforbund, og gjennom fotballforsikringen kan 
alle fotballspillere ringe Idrettens Skadetelefon for blant annet å få et kvalitetssikret og godt 
behandlingstilbud i nærmiljøet som dekkes av fotballforsikringen. 

https://www.fotball.no/klubb-og-leder/forsikring/
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Idrettens helsetelefon gir blant annet tilgang til: 

• helsepersonell med spesialkompetanse på fotball-/idrettsmedisin 
• rådgivning og behandling av idrettsskader, skadeforebygging og reisemedisin 
• bestilling av utredning og behandling 
• mer informasjon: Idrettens Helsesenter 

Mer informasjon om Idrettens Skadetelefon og informasjon om melding av skader finner du 
her. Link: Melding av skader. 

 

3.7 Fair Play 

Fair Play handler om hvordan vi oppfører oss mot hverandre, både på og utenfor banen. 
Ingen stenges ute av sosial eller kulturell grunn, kjønn, nivå, funksjonshemming, seksuell 
orientering eller annet. 

Spillere, trenere, ledere, dommere, foresatte/foreldre, besteforeldre, publikum, media og 
andre aktører har alle et ansvar for å forsterke det gode idrettsmiljøet. Alle har også et 
ansvar for å endre og påvirke holdninger der en opplever episoder preget av manglende 
respekt og toleranse.  

Fair Play er viktig i Viking. Dette vises først og fremst igjen i det daglige ved at alle voksne 
tilknyttet klubben skal ha søkelys på Fair Play både på og utenfor banen. Ved å være gode 
rollemodeller overføres Fair Play holdninger til barn og unge gjennom informasjon og de 
voksnes holdninger. Klubben har søkelys på foreldrevett blant annet gjennom aktiv bruk av 
NFF sine Foreldrevettregler.  

Mer informasjon om Fair Play finner du her: Fair Play  

Informasjon om hvem som til enhver tid er Fair Play ansvarlig finnes her: Link: Fair Play. 

 

3.8 Rusmidler 

Viking FK er en rusfri klubb. Bruk av narkotiske stoffer er totalt forbudt. Ingen skal være 
påvirket av alkohol/rusmidler mens de utfører sine plikter/aktiviteter i Viking FK.  
Begrensede mengder alkohol kan likevel bli servert ved spesielle anledninger, og skal da 
være autorisert av leder. Dette siste gjelder ikke spillere under 18 år. Ingen skal bruke eller 
oppmuntre andre til å bruke, alkohol/rusmidler på en måte som kan sette brukeren, Viking 
FK eller eventuelle forretningsforbindelser i et uheldig lys. 

 

http://www.idrettshelse.no/
https://www.idrettshelse.no/article/idrettens-skadetelefon
https://www.fotball.no/fotballens-verdier/fair-play/
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3.9 Trafikksikkerhet 

I Viking skal det holdes et bevisst fokus på trafikksikkerhet.  Vi skal jobbe mot at ingen skader 
seg i trafikkuhell.  

Rutiner i forbindelse med kjøring: 

• Sjåfør av bil skal alltid følge trafikkreglene. 
• Sjåfør skal påse at bilbelte alltid brukes. 
• Kjøring til kamper ol. skal ha avreise i god tid før kampstart. 
• Mobiltelefon bruk bør unngås under kjøring. 

 

3.10 Sikkerhet ved Reiser 

Sikkerhet ved reiser skal alltid vurderes.  Dette inkluderer selve reisen, transport, samt 
spesielle forhåndsregler som skal tas på stedet man skal besøke. Telefonliste med Pårørende 
for deltagere i reisefølget skal lages. 

Ved alle turneringer og treningsleirer i utlandet skal hoved reiseleder avtale hjemmevakt 
med en av beredskapsgruppens medlemmer slik at denne er kjent med at laget er på reise. 
Det skal gjøres kjent blant trenerne, ledere og oppmenn hvem denne kontaktpersonen er. 

Dersom det oppstår en krisesituasjon skal hjemmevakten varsles så snart som mulig etter at 
aktuelle hjelpeinstanser er tilkalt.  Hjemmevakten tilkaller beredskapsgruppen umiddelbart 
slik at de kan starte sitt arbeid (Kap. 5).  
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4 HMS for Anlegg 

4.1 Anlegg 

Anleggene til Viking FK består av Vikinghuset i Steingata inklusive vedlikehold, på vegne av 
kommunen, av anlegg på Stavanger stadion og Vikinghallen. 

Anleggene til Viking AS består av SR-Bank Arena inklusive treningsbanen i Jåttåvågen. 

 

4.2 Førstehjelpsutstyr og førstehjelpstrening 

Både på Viking Stadion, Vikinghallen og Vikinghuset skal det finnes tilstrekkelige 
hjertestartere og medisinskrin som til enhver tid skal være klar til bruk. Det skal være tydelig 
merket hvor disse er plassert på hvert sted.  

Det skal avholdes kurs i livreddende førstehjelp og bruk av hjertestarter hvert år for trenere 
og ledere. 

Informasjon om hvem som til enhver tid er ansvarlig for anleggene finnes her: Link: 
Driftsledere. 

 

4.3 Personlig sikkerhet for arbeid på Vikings anlegg 

Alt personell, ansatte eller frivillige, som skal utføre oppgaver som krever utsyr som 
maskiner, tyngre verktøy etc., skal ha hatt relevant opplæring. Personell som skal operere 
utstyr som maskiner (traktorer o.l.) og som krever sertifikat skal ha et slikt.  Dette gjelder 
også i dugnadsoppgaver. 

Opplæring skal gis alle som skal bruke utstyret. For nyansettelser skal det utarbeides en 
opplæringsplan. 

Ansatte og frivillige skal etter behov bruke personlig verneutstyr slik som: 

• kjeledress 
• vernebriller  
• hansker 
• hjelm 
• vernesko 
• hørselsvern 

 

Hvis oppgaven krever mer spesielt verneutstyr, skal dette være tilgjengelig før arbeidet 
påbegynnes.  Den som organiserer oppgaven, skal sørge for at dette er tilgjengelig. 
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4.4 Utsyr, verktøy og kjemikalier 

Det skal for alt utstyr og verktøy finnes bruksanvisninger som skal være lett tilgjengelig og 
kjent for operatørene. 

Vedlikehold av maskiner og verktøy skal følge leverandørens anbefalinger og service utføres 
iht. leverandørens service intervall. 

Er utstyr, verktøy ødelagt eller utslitt, skal disse ikke benyttes. Løfteutstyr, bæreutstyr og 
klatreutstyr skal ha gyldig sertifisering. Oppbevaring av utstyr og verktøy skal være forsvarlig 
og innelukket når det ikke benyttes. Traktorer skal, hvis mulig parkeres i garasjer, og låses.   

Kjemikalier skal oppbevares i eget låsbart rom (skap). Personell som skal bruke kjemikalier 
skal bruke foreskrevet verneutstyr og være kjent med innhold og plassering av 
sikkerhetsdatablad. Databladene skal oppbevares i nærheten av kjemikaliene og være kjent 
for brukeren. 

 

4.5 Baneforhold og luftkvalitet i hall 

Ved trening skal innendørs og utendørs baner alltid være i en befatning som muliggjør sikre og 
trygge treningsforhold.  Trenere og oppmenn er ansvarlig for at deres trening har 
baneforhold som sikrer dette.  Hvis ikke skal trening ikke utføres. 

Særskilt oppmerksomhet skal rettes der man bruker flyttbare mål. Produsentene har over tid 
utviklet sikrere og sikrere mål og risikoen for at de skal tippe er redusert betydelig. Allikevel 
er det behov for at de måltypene som er mest utsatt for «tipping» til enhver tid er sikret 
forsvarlig. Det er viktig at brukerne av baner og haller er bevisst på farene i sin hverdag og 
legger inn kontroller som en naturlig del av aktivitetene. NFF har utarbeidet et skriv om 
hvordan klubber kan forholde seg til gjeldende regelverk og innføre forebyggende rutiner. 
Link: Sikring av målbur - rutiner 

Dersom det er mistanke om nedsatt luftkvalitet, skal det ikke gjennomføres treninger. Det er 
viktig å være oppmerksom på at astmatikere og personer med hjerte og -lungesykdommer 
er særlig utsatt ved denne type forurensing.  

 

4.6 Brannvern 

Ansvarlig brannvernpersonell skal ha en årlig gjennomgang av bruk av utstyr og hvilken rolle 
de skal spille i forbindelse med brann.  

Informasjon om regler for brannvern fås ved å kontakte Driftsleder.   

http://fotball.us9.list-manage.com/track/click?u=4563cd5108d806b027628ce13&id=064d09a093&e=c7bdae69b1
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Informasjon om hvem som til enhver tid er ansvarlig for Brannvern finnes her: Link: 
Driftsledere. 

 

4.7 Sikker jobb analyse 

Når det skal utføres arbeid på våre anlegg som anses kompliserte og eller risikofylte, skal 
arbeidsoppgaven gås gjennom på forhånd og en sikker jobb analyse settes opp.  Denne skal 
vise risikomomenter og usikkerheter, og hvordan man skal behandle disse. Dette for at vi 
skal unngå arbeidsulykker og miljøforurensning. 

Informasjon om sikker jobb analyser og hvem som til enhver tid er ansvarlig for disse finnes 
her: Link: Driftsledere. 

 

4.8 Beredskapsplan for arrangement og anlegg 

Beredskapsplan finnes og skal jevnlig oppdateres for arrangementer av ulik størrelse på alle 
Vikings anlegg.  

Informasjon om Beredskapsplanene og hvem som til enhver tid er ansvarlig for disse finnes 
her: Link: Driftsledere. 

 

4.9 Risikoanalyse 

Det er utviklet risikoanalyser for arrangementer av ulik størrelse på Viking Stadion og 
Vikinghallen. Disse analyser skal gjennomgås og justeres ved behov og årlig.  

Informasjon om Risikoanalyser og hvem som til enhver tid er ansvarlig for disse finnes her: 
Link: Driftsledere. 

 

4.10 Evakueringsplan 

Evakueringsplan for alle Vikings anlegg er utarbeidet. Denne skal vedlikeholdes ved endrede 
forutsetninger. 

Informasjon om Evakueringsplaner og hvem som til enhver tid er ansvarlig for disse finnes 
her: Link: Driftsledere. 
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5 Beredskap og krisehåndtering 
 

En krise kan defineres som en avvikssituasjon som utvikler seg slik at den blir en alvorlig 
trussel mot helse og sikkerhet, eller truer virksomheten, og som stiller så store krav at 
normalt tilgjengelige ressurser og rutiner ikke strekker til. En krise eller ulykke er sjelden lik, 
og det er vanskelig å forutse alle eventualiteter. Ved å utarbeide varslingsrutiner og 
praktiske anvisninger sikrer Viking at klubben handler og informerer hensiktsmessig i spesielt 
vanskelige situasjoner. Til å håndtere større kriser er det satt ned en beredskapsgruppe i 
Viking som trår sammen i slike tilfeller.  Ved behov kan beredskapsgruppen også bistå med 
råd og hjelp i forbindelse med dødsfall eller alvorlig hendelse hos ansatte og medlemmer, 
men det er da opp til trener/leder/oppmann/ andre å ta kontakt med gruppen. 

Det er viktig å avklare hvem som har ledelsen ved større ulykker.  Mest sannsynlig vil for 
eksempel politietaten lede beredskapsarbeidet, og også ta seg av informasjon og media 
dekning.  Kriseteamet i Stavanger kommune er en naturlig samarbeidspartner når det gjelder 
å være til stede for pårørende. Det er viktig med kommunikasjon og samarbeid med aktuelle 
hjelpeinstanser. 

 

5.1 Beredskapsgruppens formål og oppgaver 

Hovedoppgavene til Vikings beredskapsgruppe i starten av en beredskapssituasjon er å få 
klarhet i situasjonen, fremskaffe mest mulig informasjon, informere de rette instanser, samt 
avgjøre videre arbeid.  

Ved akutt krisesituasjon må politi/brann/ambulanse kontaktes umiddelbart og 
livreddende førstehjelp startes på stedet om mulig. Deretter skal Vikings 
beredskapsgruppe tilkalles, og disse vil starte sitt arbeid. I en slik situasjon er det viktig med 
god kommunikasjon mellom den profesjonelle etat som er involvert og Vikings 
beredskapsgruppe for best mulig utnyttelse av ressursene.   

Eksempler på krisescenarier planen skal dekke: 

- ulykker eller dødsfall blant ansatte, medlemmer eller gjester 
- ulykker ved reiser  
- brann, bygningsulykker og andre store materielle ødeleggelser  
- seksuell trakassering/overgrepssaker  
- økonomisk utroskap 
- andre kriminelle beskyldninger/lovbrudd 
- andre saker som kan medføre spesielle medieoppslag, personlige belastninger eller 

offentlig oppmerksomhet 
 

Beredskapsplanen kan også brukes ved andre uventede hendelser eller ulykker. 
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5.2 Beredskapsgruppens medlemmer 

Viking sin beredskapsgruppe består av følgende: 

1. daglig leder 
2. sikkerhetsansvarlig 
3. administrasjons HMS ansvarlig 
4. medisinsk leder i Viking FK 
5. presse/media ansvarlig i Viking FK 

 
Det vil også være nyttig å supplere gruppen med andre relevante personer avhengig av 
hendelsen.  Dette kan inkludere: 

• reiseleder om hendelsen har tilknytning til reiser 
• representant fra den gruppen hendelsen hører inn under 
• relevant fagpersonell 

 

Daglig Leder leder arbeidet inntil gruppen er etablert. Gruppen velger så sin leder ut fra 
kjennskap til saken og sakens karakter. Gruppens leder eller presseansvarlig har all kontakt 
med media.  

Hvem som til enhver tid er medlemmer i beredskapsgruppen med navn og telefonnummer 
finner du i denne linken:  Beredskapsgruppe 

 

5.3 Beredskapsgruppens rutiner ved krise 

Beredskapsgruppens rutiner/aksjoner vil kunne inkludere: 

Hva Hvordan Ansvar 

Beredskapsgruppen sammenkalles 

Det avklares hvem som tar ledelsen 

Etter innkalling fra den i 
beredskapsgruppen som er blitt 

informert om hendelsen. 

Daglig leder/ sikkerhets 
ansvarlig/ HMS ansvarlig/ 

andre 

Kort informasjon om situasjonen Muntlig informasjon 
Leder/den i gruppen som 
sitter med mest info/ 
førstehåndskjennskap 

Avklare øvrige ansvarsområder:  

 Leder 
 Sekretær 
 Presseansvarlig 
 Pårørende-ansvarlig 
 Fremskaffe info evt kontakt 

med ulykkessted 

Avhengig av krise 
Leder av 
beredskapsgruppe 
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 Andre relevante aktiviteter 

Definere situasjonen 
Skriftlig beskrivelse av hendelse/ 
situasjon. 

Ansvarlig info/alle 

Loggføring 
Loggføring ved hjelp av PC (status 
aksjoner, kontakter, osv.) 

Et gruppemedlem utpekt 
som sekretær 

Kontakt og samarbeid med 
myndigheter og hjelpeinstanser 

Kontakt med politi, sykehus, 
brannvesen, kriseteam, arbeidstilsyn 
og lignende 

Den i gruppen som har 
dette ansvarsområdet 

Kontakt med informant/ 

hoved reiseleder ved ulykkesstedet 
og andre berørte parter  

Løpende kontakt underveis  
Den i gruppen som har 
dette ansvarsområdet 

Møte ansatte og pårørende Møte i passende rom Pårørendeansvarlig 

Overvåke media og loggføre media 
aktivitet 

Nettsider, nettaviser ol Presseansvarlig 

Møte med media Pressekonferanse/intervju Presseansvarlig 

Løpende evaluering Sjekke ut om forhold endrer seg 
Leder i 
beredskapsgruppe 

Vurdere bruk av 
bedriftshelsetjeneste (BHT) 

Informere BHT om at deres tjenester 
trengs. Løpende kontakt underveis 

Leder i 
beredskapsgruppe 

Etterarbeid for gruppen 

Debrifing, rapportering og vurdering. 

Avklare kontakt med pårørende i 
tiden etter krisen 

Leder i 
beredskapsgruppe  

 

5.4 Stavanger kommunes tilbud ved kriser 

Øyeblikkelig hjelp: 113 for medisinsk nødhjelp                                        

Brann:    110 

Politi:    112 (02800) 

Legevakt:   51 51 02 02 
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6 HMS roller og ansvar 
 

Hva Hvem Når 

Rulle ut denne HMS-håndboken til ansatte 
og medlemmer 

Daglig Leder April 

Ansvar for hjertestarter 

- skifte batterier 

- skifte Pads 

Sjekke batteri og Pads, samt generell 
gjennomgang av med. utstyr v/medisinsk 
leder 

Drifts leder Juni hvert år 

Ansvar for at det blir avholdt kurs i 
livreddende førstehjelp og bruk av 
hjertestarter 

HMS Ansvarlig (Elite) 
 
Aktivitetsleder Barne- og 
Ungdomsavdeling (BU) 

Det avholdes kurs 
minst en gang i året 
ledere/trenere/oppm
enn og evt andre 
aktuelle medlemmer 

Brannvern 

Hvor: Viking Stadion, Vikinghallen, 
Vikinghuset 

Driftsledere  Aksjoner per 
Brannvernsplan 

Varsle aktuelt hjelpeapparat som 
lege/Røde Kors/ ambulanse ol. ved større 
idrettsarrangement 

Arrangementssjef  Ved behov 

Kioskdrift 

- servering av varm mat/drikke 

- førstehjelpsskap kiosk 

- varslingsrutiner ol 

Hvor: Viking Stadion, Vikinghallen, 
Vikinghuset 

Kioskansvarlig/Driftsleder  Kontinuerlig 

Politiattest  Politiattest ansvarlig Ved behov 
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HMS fokus for ansatte  

Daglig leder og HMS-ansvarlig har 
oppsummering av siste året for ansatte 
samt fokus område for kommende år 

HMS- ansvarlig og daglig 
leder  

Ved behov 

Februar hvert år 

Øvelse for Beredskapsgruppen  Sikkerhetsansvarlig Sikkerhetsmøte i 
forkant av hver kamp 

Årlig møte for 
Beredskapsgruppens 
medlemmer der man 
går gjennom roller, 
ansvar og relevante 
dokument 

HMS Inspeksjoner på anlegg og i 
aktiviteter 

Driftsleder/Verneombud Årlig på alle Vikings 
anlegg 

Sikker jobb analyse Driftsleder Utarbeide en analyse 
av arbeid som anses 
som kompliserte 
og/eller risikofylte, og 
gå gjennom denne 
med de som skal 
utføre arbeidet. 

Beredskapsplanen for anlegg Driftsleder Oppdateres og 
gjennomgås for hvert 
større arrangement 
på alle Vikings anlegg 

Risikoanalyse Driftsleder Utvikle og justere for 
ulike arrangementer 
på alle Vikings anlegg  

Evakueringsplan Driftsleder  Utarbeide og 
vedlikeholde plan for 
alle Vikings anlegg 
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Vedlegg 1 - Viking Kontakter 
 
(per utgivelse av dette dokument – oppdatert liste vil finnes på Vikings web side) 

Stilling/Rolle 
 

Navn Telefon E-post 

Daglig Leder AS 
 

Eirik W. 
Henningsen 

90109772 eirik.henningsen@vikingfotball.no 

Daglig leder FK 
 

Erik Nevland 47506196 erik.nevland@viking-fk.no 

Administrasjonens HMS ansvarlig 
 

Makus Grass 41855114 markus@vikingfotball.no 

Media ansvarlig 
 

   

Driftsleder – Viking Stadion 
 

Ivar 
Alstadsæter 

47616837 ivar@sportgront.no 

Driftsleder – 
Vikinghallen/Vikinghuset 

Petter 
Halleland 

95034599 
 

petter@viking-fk.no 

Materialforvalter F.K. 
 

Petter 
Halleland 
 

95034599 
 

petter@viking-fk.no 

Materialforvalter A-lag Stian Refvik 93653171 stian@vikingfotball.no 
Verneombud Viking Stadion 
 

Vil bli 
oppdatert 

  

Verneombud 
Vikinghallen/Vikinghuset 

Petter 
Halleland 

95034599 
 

petter@viking-fk.no 

AKAN Ansvarlig 
 

   

Politiattestansvarlig 
 

Erik Nevland 47506196 erik.nevland@viking-fk.no 

FIKS registrering ansvarlig 
 

Erik Nevland 47506196 erik.nevland@viking-fk.no 

Kiosk ansvarlig 
 

Erik Nevland 47506196 erik.nevland@viking-fk.no 

Fair Play kontakt 
 

   

 
Beredskapsorganisasjon 
Følgende skal kontaktes i en beredskapssituasjon.  Disse har ikke 24/7 vakt, så om ikke 
førstemann på listen er tilgjengelig, prøv neste.  

Stilling 
 

Navn Telefon  

Daglig Leder AS 
 

Eirik W. 
Henningsen 

90109772 eirik.henningsen@vikingfotball.no 

Daglig Leder FK Erik Nevland 47506196 erik.nevland@viking-fk.no 
Sikkerhetsansvarlig 
 

   

Administrasjonens HMS 
ansvarlig 

Markus Grass 41855114 markus@vikingfotball.no 

Styreleder Viking F.K. 
 

Rune Bertelsen 92806290 rb@basebolig.no 

mailto:petter@viking-fk.no
mailto:eirik.henningsen@viking
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Styreleder AS Tor Steinar Sandvik   
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