
KRISEPLAN FOR LÅNKE FOTBALL 

DEFENISJON AV «ALVORLIG ULYKKE»
En alvorlig ulykke er: 

- En hendelse med en eller flere alvorlige skadede 

- Dødsfall grunnet Flfelle som oppstår i forbindelse med akFviteter i regi av Lånke 
Fotball 

KRISELEDELSESTEAM
I det Flfelle at en alvorlig ulykke rammer Lånke Fotball skal lagets kriseledelsesteam (KLT) 
tre i funksjon. KLT består av: 

- Lånke Fotball styreleder 

- Lånke Fotball nestleder 

- Lånke IL, leder 

Ved fravær skal andre Flgjengelige personer utnevnes/utkommanderes Fl å være med i 
(KLT). 

 

TRENERS/LAGLEDERS ANSVAR
Hvis en alvorlig ulykke rammer under trening/kamp/akFviteter i regi av Lånke Fotball er 
det trener /lagleders ansvar å organisere følgende: 

- Varsle Ambulanse, Legevakt evt PoliF 

- Delta i, evt. Lede førstehjelps innsats 

- Være «skadestedsleder» innFl ambulanse, poliF kan ta over 

- Varsle styreleder i henhold Fl varslingsinstruks 

- Holde løpende kontakt med (KLT) 

NÆRMESTE HJERTESTARTER ER VED KIOSKEN OG 
I LÅNKEHALLEN
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KRISELEDELSESTEAM (KLT)
 (KLT) ledes av Lånke Fotballs styreleder med lagets nestleder som NK stedfortreder. Når 
det er varslet om en alvorlig ulykke skal (KLT) foreta en kriFsk vurdering av alvorlighetsgrad 
av ulykke og dereUer vurdere nødvendighet/hensikt av følgende punkter: 

• Kontroller at varsling av poliF/redningstjenesten er foretaU 

• Skaff oversikt over involverte og pårørende 

• Skaff oversikt over hendelsen 

• OppreU logg og fortløpende registrere hendelsen 

• OppreUe kontakt med poliF/lensmannskontor 

• OppreUe kontakt med kommunens kriseteam 

• OppreUe kontakt med prest evt. andre livssynsledere 

• Utnevne mediekontaktperson 

• Bemanne Lånke kontor og oppreUe «krisekontor» 

• Varsle pårørende (ved dødsfall er det poliFets oppgave å varsle pårørende, men 
(KLT) må påse at deUe fakFsk er uXørt) 

• OppreUe flere telefonlinjer (mobiler) og publisere disse på FB eller neUside 

• Oppdatere neUside eller FB med informasjon om ulykken og holde den løpende 
oppdatert 

• OppreUe møtested for pårørende, lagkamerater 

• Ordne med servering på møtelokalet 

• Ordne med sykebesøk Fl involverte og evt. pårørende 

• Ordne blomster Fl involverte og evt. pårørende 

KONTAKTPERSONER LÅNKE FOTBALL
ROLLE: NAVN TELEFON:

Leder Lånke Fotball Brit Heidi Julseth 995 21 697

Nestleder Lånke Fotball Cathrine Overvik 934 56 861

Leder Lånke IdreQslag Ann-Inger Leirtrø 916 29 701

Lånke Fotball sine verdier: SAMHOLD -  BREDDE- INKLUDERENDE - UTVIKLENDE
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VIKTIGE TELEFONNUMMER:

 

 

BRANN: 110 
POLITI: 112 
MEDISINSK NØDHJELP: 113 
GIFTINFORMASJON (døgnåpen): 22 59 13 00  
LEGEVAKT: 116117 

 

Lånke Fotball sine verdier: SAMHOLD -  BREDDE- INKLUDERENDE - UTVIKLENDE


