
    Sist oppdater  19.08.2021 

ETISKE RETNINGSLINJER 

FOR LARVIK TURN & IDRETTSFORENING 

Alle har ansvar for å gripe inn og varsle ved brudd på retningslinjer. Hovedstyret i Larvik Turn & IF har 

hovedansvaret for at retningslinjer er kjent og blir fulgt. Seksuelle overgrep er brudd på Straffeloven 

(kap.26) og skal meldes til, og etterforskes av, politiet. 

Som tillitsvalgt i styre, trener/lagleder/oppmann og annet støtteapparat i Larvik Turn & IF, tar jeg 

ansvar for å: 

1. Behandle alle med respekt, og avstå fra alle former for kommunikasjon, handling eller behandling som 

kan overleves som krenkende, både fysisk og på internett, i sosiale medier som f.eks. Snapchat, 

Messenger, Instagram, What`s App, TikTok med mer. 

2. Unngå berøringer som kan oppleves som uønsket 

3. Unngå alle former for verbal intimitet som kan oppleves som seksuelt ladet 

4. Unngå uttrykk, vitser og meninger som omhandler utøveres kjønn, seksuelle orientering og etnisitet. 

5. Tilstrebe å ha begge kjønn representert i støtteapparatet 

6. Unngå kontakt med utøvere i private rom uten at det er flere til stede eller det er avtalt med foresatte og 

styret. Med dette menes også kontakt på internett og sosiale medier som f.eks. Snapchat, Messenger, 

Instagram, What`s App, TikTok med mer. 

7. Viser respekt for utøverens, trenerens og lederens privatliv 

8. Unngå doble relasjoner. Dersom et gjensidig forhold etableres, bør situasjonen tas opp og avklares 

åpent i miljøet 

9. Ikke tilbud noe form for motytelse i den hensikt å forlange eller forvente seksuelle tjenester i retur 

10. Gripe inn og varsle dersom man opplever brudd på disse retningslinjene. Støtteapparat har ansvar for 

at retningslinjene gjøres kjent og overholdes i organisasjonen.  

11. Aldri være påvirket av alkohol eller narkotiske stoffer når du er sammen med barna. 

 

12. Ha taushetsplikt! All informasjon som blir gitt av barn og ungdommer i fortrolighet skal behandles 

konfidensielt. Informasjon skal ikke videreformidles uten at barna er informert om dette. 

 

Jeg er kjent med mitt ansvar og innholdet i Etiske Retningslinjer. 

 

Navn:         Funksjon:      

 

Sted/dato:         

 

Signatur:        


