
 

	

Innledning 
 
 
Denne planen gjelder for ritthelgen 2. og 3. juni 2018 i forbindelse med gjennomføring av regionsmesterskapet for 
Region Nord NCF. 
 
Uavhengig av gren og rittkategori vil det alltid være en risiko for at det skjer ulykker under eller i forbindelse med 
sykkelritt. Når det skjer en ulykke, handler det om å være best mulig forberedt slik at ulykken blir håndtert på best 
mulig måte. Denne planen har som formål å forebygge et ulykker og skader oppstår, samt sørge for at ulykker blir 
håndtert på best mulig måte 
 
Planen er delt inn i en operativ og en administrativ del. Den er bygd om som et arbeidsdokument, og starter med den 
operative delen som er viktigst når en ulykke inntreffer. Viktige telefonnumre er å finne på planens forside, slik at 
disse er lett tilgjengelig ved behov. 
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1. Varsling  
Offisielle krisetelefoner dersom du er vitne til en ulykke: 

Ved ulykke (alvorlig skade, fare for 
liv) 

 
Medisins nødhjelp (AMK) – skal 
alltid varsles først 113 

Fo
r 

hj
el

p 
Politi 112 

Brannvesen 110 

Legevakt 116117 

Norsk folkehjelp 
91191534/ 
48217600 

V
ar

sl
es

 Rittleder: Snorre Manskow Sollid 91369001 

Beredskapsleder: Vidar Stensen 41417059 
 

1.1 Hvem inngår i kriseberedsskapsteamet? 
(se mer under organisering kap. 2) 

Rolle på rittet Rolle i kriseberedsskapsteamet 

Rittleder: Snorre Manskow Sollid Leder 

Ass. rittleder: Helljar Juliussen 
Trer kun inn hvis rittleder blir 
indisponibel 

Beredskapsleder: Vidar Stensen Støtte til rittleder 

Presseansvarlig: Snorre Manskow Sollid 
Støtte til rittleder. Oppfølging 
kommunikasjon utad 

Styreleder: Snorre Manskow Sollid Holder orientert 
Andre: Kristin Nilsen, Anita Hansen, Erik 
Steene 

Støtte til rittleder eller andre i 
kriseberedskapsteamet 

 
  



 

1.2 Kontaktinformasjon nøkkelpersoner 
Rolle/instans Navn Telefon Lokalisering 

(rittdager) 
Rittleder Snorre Manskow Sollid 91369001 Start/mål 
Beredskapsleder Vidar Stensen 41417059 Start/mål 
Rittlege(r)  Snorre Manskow Sollid 91369001 Start/mål 
Ambulanse/AMK  113 Breivika, ved UNN 

HF 
Legevakt  116117 Breivika, ved UNN 

HF 
Lokalt sykehus Universitetssykehuset 

Nord Norge HF 
 

77626000 Breivika 

Presse-
/informasjonsansvarlig 

Snorre Manskow Sollid 91369001 Start/mål 

Styreleder Snorre Manskow Sollid 91369001 Start/mål 
Løypesjef Helljar Juliussen 97095772  
Arena ansvarlig Erik Steene 41670442  
Leder sekretariat Kristin Nilsen  Start/mål 
Leder 
kafe/lokaler/garedrober 

Anita Hansen 48114436 Start/mål 

 

  



 

2. Loggskjema for innkommende melding: 
Skjemaet fylles ut når det meldes om en ulykke/krise der deltakere, funksjonærer 
publikum eller andre er involvert/rammet.  

Melding mottatt- tidspunkt Dato: KL: 

Navn på mottaker av meldingen:     

   

Hvem ringer?   

Navn     

Telefon     

   

Hva har skjedd?     

     

Hvem er involvert?    

     

Hvor er det?    

     

Andre ting?    

      

   

Er AMK, politi eller brannvesen varslet?  

      
     
     

      

 
  



 

3. Kriseinformasjonsplan 

3.1 Hvem svarer på hva? 
Type henvendelse Sendes til hvem? Telefon  

Forespørsler fra media  Snorre Manskow Sollid 91369001 
Forespørsler fra pårørende som antas å være 
omfattet eller rammet av krisesituasjonen 

 Vidar Stensen 
  

41417059 
  

Forespørsler fra offentlige myndigheter  Snorre Manskow Sollid 91369001 

3.2 Aksjonsplan for krisekommunikasjon: 
Hva Hvordan Ansvar 

Samle kriseteam Rittleder innkaller 
Snorre Manskow 
Sollid 

Kort informasjon om krisen 
internt i teamet  

Faktainnhenting og verifisering:  
Hva har skjedd, når, hvordan, med hvem  Vidar Stensen 

Avklare eierskap: Hvem er rammet av ulykken?  Vidar Stensen 

  

- deltaker 
- funksjonær 
- publikum 
- andre   

Definer målgrupper Deltakere, media, pårørende, funksjonærer osv. 
Snorre Manskow 
Sollid 

Definer budskap som 
kommuniseres Hva gjør vi? Hvordan løses krisen? 

Snorre Manskow 
Sollid 

Media Legg til rette for mediekontakt (ut fra omfang): 
Snorre Manskow 
Sollid 

  

- sørg for at talsperson er tilgjengelig 
- oppdater nettside/lage pressemelding 
- overvåke media (kvalitetssikre riktig 

informasjon 
- vurder pressekonferanse 

   

 Møt involverte/pårørende 
- informer hvem involverte/pårørende kan snakke     
med  Vidar Stensen 

  
- informer om eventuelle allmøter 
   

Løpende evaluering 

Er informasjonen god nok? 
Er alle målgrupper nådd? 
Er versjonen i media korrekte? 
Er internkommunikasjonen god nok? 

Snorre Manskow 
Sollid 

 Etter krisen Følg opp eventuelle pårørende  

 
Evaluering av bredskapsplan og håndtering 
Debrief med de involverte 

Snorre Manskow 
Sollid  

 



 

Administrativ del 

4. Bakgrunn: 
En vanlig årsak til svikt ved en alvorlig hendelse, er ofte at ingen trodde at akkurat denne situasjonen 
skulle kunne oppstå, og at man ikke hadde planlagt for den. Den mentale omstilling fra en 
normalsituasjon til en alvorlig hendelse, hvor mennesker kan være alvorlig skadet eller til og med døde, er 
så stor at mange prøver å rasjonalisere bort alvoret i situasjonen. Forutsetningene for å kunne håndtere 
en alvorlig hendelse på en god måte er nøkkelpersonellets kunnskap, erfaring og mentale forberedelse og 
ofte deres evne til å bevare ro og besluttsomhet 
 
Uavhengig av gren og størrelse på sykkelrittet vil det alltid være en risiko for skade eller ulykke. Denne 
planen er ment som et hjelpemiddel for å stå best mulig rustet om ulykken skulle finne sted.  

5. Hensikt: 
Beredskapsplan skal angi hvordan en krisesituasjon skal håndteres internt ved regionmesterskapet – 
Region nord 2018. 
 
Målet er å gi de som håndterer situasjonen en praktisk anvisning for: 

- Hva som må gjøres? 
- Hvem gjør hva? 
- Hva må gjøres når (rekkefølge)? 

 
Beredskapsplanen gir en oversikt over tiltaksplan innenfor:  

- Dødsfall blant deltakere på sykkelritt? 
- Alvorlig ulykke blant deltakere på sykkelritt? 
- Dødsfall eller ulykke blant funksjonærer? 

6. Intern organisering: 

6.1 Kriseberedskapsteam: 
Ved en krise kalles kriseberedskapsteamet inn, og de har ansvaret for å håndtere situasjonen. Teamets 
sammensetning står skrevet på side 2 i denne plan.  Dersom krisesituasjonen er av et visst omfang og 
alvor, vil den bli tatt hånd om av profesjonelle hjelpere som politi, brannvesen, sivilforsvar og helsevesen. 
Da vil kriseberedskapsteamet samarbeide med disse instansene, og samtidig stille seg til disposisjon for 
den skadestedsledelse som blir etablert.  

6.2 Samlingssted: 
Klubben/rittet har definert samlingsted for kriseberedskapsteamet ved en ulykke.  
 

- Lørdag 2. juni er samlingsstedet kaldfjord skole 
- Søndag 3. juni er samlingsstedet Breivika idrettshall 

 
Leder av kriseberedskapsteamet har mobiltelefon, laptop og skrivesaker 
 
 



 

7. Roller og oppgavefordeling 
 
Rittleder er øverste ansvarlig for kriseledelse. I tillegg er beredskapsleder en sentral person i 
kriseberedskapsteamet. Beredskapsleder er personen som er øverst ansvarlig for saniteten på sykkelrittet. 
Ved fravær av rittleder, er klubbens nestleder stedfortreder  
 

Rolle i rittet/klubben Oppgaver i en krisesituasjon 
Rittleder  
(Snorre Manskow Sollid) - Leder kriseberedskapsteamet 

  - Kontakt med de involverte 

  - Kontaktperson media 

  Etter rittet:  

  - Kontakt med involverte 

  - Debrief med kriseberedskapsteamet 

  - Evaluering av håndteringen 

  - orientere syklepresident/generalsekretær NCF 
Assisterende Rittleder 
(Helljar Juliussen) Overtar som Rittleder dersom behov 

    

  Støtte til Rittleder: 
Beredskapsleder 
(Vidar Stensen) - kontakt mot AMK/politi/brannvesen 

  - kontakt med den involverte 

  - eventuell kontakt mot pårørende 

  - orientere styreleder/Rittleder 

  - loggføring 
Presse/kommunikasjons- 
ansvarlig 
(Snorre Manskow Sollid) - Oppdatere hjemmesider 

 - Overvåke medienes dekning av krisen 
Klubbens leder 
(Snorre Manskow Sollid) - Holde seg orientert på situasjonen 

8. Bekjentgjøring av plan 
 
Alle medlemmer i kriseberedskapsteamet må få tilgang på oppdatert beredskapsplan senest en uke før 
rittet.  
 


