
 

 
Oslo, 20. oktober 2021 

PRESSEMELDING  

Trygg Idrett hos KNS og Njård  

Kongelig Norsk Seilforening (KNS) og Sportsklubben Njård har inngått et 

samarbeid for å sikre en trygg idrett for sine utøvere, medlemmer, frivillige og ansatte. De to 

idrettsklubbene har nulltoleranse for all form for diskriminering og uønsket atferd, og går konkret til 

verks i kampen mot trakassering. 

For en tid tilbake satte KNS og Njård ned en arbeidsgruppe hvis hovedoppgave var å opprette et 

system som skal være i stand til å håndtere slike situasjoner. Som et videre ledd i dette har det 

kommet på plass et nøytralt utvalg, som har navnet Utvalget for Trygg Idrett. Dette utvalget består 

av representanter utpekt av de respektive styrene i de to klubbene, bestående av totalt fire 

kompetente personer (to fra hvert idrettslag). Disse vil følge opp eventuelle varslingssaker. Modellen 

sikrer at det til enhver tid er tilgjengelig et tilstrekkelig antall habile ressurser/personer til å håndtere 

en konkret varslingssak. Hensikten er å motvirke uønsket atferd og diskriminering i vid forstand, fra 

rasisme og mobbing, til seksuell trakassering. Dette er gjerne situasjoner som er uakseptable, men 

ikke kriminelle handlinger i lovens forstand. Er det snakk om rene seksuelle overgrep eller voldssaker, 

går det over til å bli en politisak. 

Dersom utøvere eller medlemmer under trening og andre arrangementer føler seg utsatt for 

trakassering/mobbing, skal vedkommende vite hvor han/hun kan henvende seg, og samtidig være 

trygg på at et varsel blir behandlet objektivt og seriøst. I en forening er det ofte mange kjente 

relasjoner på kryss og tvers, noe som kan gjøre det vanskelig og komplisert å melde fra om uønskede 

hendelser. 

Dette tiltaket er helt i tråd med Idrettstinget, som i 2019 vedtok at idrett skal være trygt.  

Idrettspresident Berit Kjøll: 

«Idrettsglede for alle er norsk idretts visjon. Derfor har vi nulltoleranse for diskriminering og 

trakassering. Dette krever at man snakker om, forebygger og håndterer uønsket atferd i hvert enkelt 

idrettslag. KNS og Njård viser ved sitt initiativ at de tar disse utfordringene på alvor – og gjør det 

lettere både å varsle og å håndtere varsel». 

«Siden Idrettstinget 2019 har etisk og trygg idrett, inkludert bedre rutiner og digitale system for 

mottak og håndtering av varsler, vært et prioritert arbeid i hele idretten. Jeg er sikker på at erfaringer 

fra KNS og Njård sitt samarbeid for Trygg idrettshverdag vil være til nytte for resten av idretten».  

Generalsekretær Anders Kristensen i KNS: 

“Idretten skal være en trygg samlingsplass. Som Norges største seilforening, med 4400 medlemmer, 

vil det være naivt å tro at uønskede hendelser aldri vil skje hos oss. Vi har mange mennesker som 

deltar i våre aktiviteter og arrangementer gjennom hele året. Vi skal være i forkant, slik at den dagen 

noe skjer, ligger det en infrastruktur til grunn som er kapabel til å håndtere et varsel på en skikkelig 

måte”. 

Marianne Holen, Daglig leder i Sportsklubben Njård: 

“Trygg Idrett handler ikke kun om å være et signal til noen som måtte ha hensikter som er uforenlige 

med våre verdier, men også å være et tydelig signal om at det er trygt å varsle. Parallelt med dette vil 

våre to foreninger også jobbe proaktivt og forebyggende for å minimere antallet uønskede 

situasjoner». 
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