
 

 

Foreløpig utkast til «Krisehåndtering og kommunikasjon  

i Norges Rytterforbund» 

 

Norges Rytterforbund har ansvaret for krisehåndtering og kommunikasjon internt og 

eksternt i følgende tilfeller: 

 

1. En uventet situasjon oppstår for ansatte, fremtredende tillitsvalgte og ledere i 

nasjonale/sentrale posisjoner, representasjonsryttere og deres hester, hestepassere 

og andre som har tilknytning til de personer som rammes.   

2. Med uventet situasjon menes ulykker og andre alvorlige hendelser som får, eller som 

kan ventes å få oppmerksomhet og medieomtale. 

3. Hendelser eller andre forhold som er under utvikling, og hvor det ikke er et akutt 

behov for krisehåndtering og kommunikasjonsplanlegging. Et eksempel kan være at 

en av de som omtales i punkt 1 blir gjenstand for straffeforfølging, uansett om 

vedkommende var i «tjeneste», eller forholdene er av privat karakter.  

4. Det etableres en beredskapsgruppe som trer i funksjon i følgende tilfeller: 

 Overgrepssaker. 

 Ulykke med personskader. 

 Dødsfall blant de som er omtalt i punkt 1 

 Økonomisk utroskap. 

 Klare og omfattende brudd på idrettens etiske regelverk, lover og bestemmelser 
fra noen av de som er nevnt i punkt 1 

 Andre saker som kan medføre mediaoppslag eller offentlig oppmerksomhet. 
 

Innkallingen av beredskapsgruppen skal skje fra den som først får kunnskap om hendelsen 

uansett posisjon.  

 

Følgende personer skal sitte i beredskapsgruppen 

President 

Visepresident 



Generalsekretær 

Leder kommunikasjonsavdelingen 

Et medlem av forbundsstyret 

Krisehåndteringsplanen og beredskapsgruppens oppgave er å danne seg et så fullstendig 

bilde av det som har skjedd, eller som kommer til å skje, slik at skadevirkningene begrenses, 

at de involverte får nødvendig veiledning, og at informasjonen som gis er faktisk og i størst 

mulig grad uten vurderinger som kan få uheldig virkning.   

Ved ulykker er det av avgjørende betydning å sørge for at de involverte og pårørende får 

nødvendig beskyttelse og omsorg.  

Beredskapsgruppen skal følge opp med deltakelse overfor personer eller institusjoner der 

dette er naturlig, og sørge for at det skjer på en verdig måte. 

I forbindelse med mediehåndteringen skal beredskapsgruppen sørge for at det kommer en 

åpen, konkret og tillitsfull informasjon til mediene om det som har skjedd for å unngå 

informasjonsvakum, misforståelser og utilsiktede oppfatninger. I de tilfeller andre aktører, 

for eksempel politiet er involvert, skal informasjon gis i samråd.  

Det skal tas tilbørlig hensyn slik at personer og miljøer, som eventuelt måtte ha behov for 

det, blir skjermet for oppmerksomhet.  

Beredskapsgruppen peker selv ut den eller de som skal uttale seg til mediene. 

Det er viktig at det på Norges Rytterforbunds egne informasjonskanaler (nettsider) kommer 

raskt og fortløpende informasjon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


