
Krishanteringsplan Värmdö Hockey

Kontaktuppgifter krisgruppen:
Therese Herry krishantering@varmdohockey.se

Syfte
Om en kritisk situation uppstår i föreningen/ditt lag skall detta handlingsdokument användas.

Krisgrupp
Medlemmar i krisgruppen består av Värmdö Hockeys styrelse (alt. en tillsatt arbetsgrupp). Vid en
kritisk situation leds arbetet av utsedd samordnare eller vice samordnare.
Samordnare: Therese Herry
Vice samordnare: Patrick Gradin

Mötesplats
Om inget annat anges av samordnaren sker första krismötet alltid i möteslokal på Ekvallen, VHC.

Krisen i fyra steg:
• Sammankalla

• Fördela uppgifter

• Genomför åtgärder

• Dokumentation

Vad gör vi om en kritisk situation uppstår?
1. Sammankalla krisgruppen
2. Bestäm vad som ska göras och av vem, se rollfördelning nedan
3. Informera anhöriga och håll kontinuerlig kontakt med berörda
4. Vid allvarligare olycka anmäl till polis att det rör sig om en idrottsolycka
5. Vid första möjliga tillfälle dokumentera, händelseförlopp och de åtgärder som vidtas (viktigt
för senare kontakt med försäkringsbolag eller dyl.)

Rollbeskrivning
Samordnare/ansvarig:
Sammankallar till första möte. Fördelar ut inför situationen nödvändiga roller. Denna person ansvarar 
för sammanställning av dokumentation kring händelsen, och eventuell framtagning av nödvändiga 
dokument. Ansvarar för uppföljning och utvärdering.

Intern kommunikation
Denna person håller i all intern information/kommunikation till:
– Tränare/ledare
– Spelar
– Vårdnadshavare/anhöriga
OBS! Använd aldrig sociala medier för intern information!

Extern informatör 
Vid behov sköter ordförande i föreningen all extern kontakt med exempelvis:
– Massmedia
– Ishockey förbundet
– Övriga

Stödsamordnare
Stöttar, vägleder och hänvisar till externa stödfunktioner. Stöttar även 
samordnare och intern kommunikatör vid behov.



Exempel på situationer som kan anses vara en kris:
– allvarlig olycka
– fysiskt våld, kränkning (förolämpning), mobbning
– dödsfall
– sjukdomstillfälle

Mobbning = upprepade kränkningar samt utfrysning, fysiskt och psykiskt
Kränkning = beteende där mottagaren tar illa vid sig, sexuella trakasserier

Övriga viktiga telefonnummer
Sthlms Ishockeyförbund: 08-556 716 60
Centrum för unga brottsoffer: 08-570 476 17
Friends: Rådgivning 070-725 54 30
Försäkringar/Skadeanmälan: Svedea 0771-160 161


