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Formål med dette ulykke- & kriseberedskab: 
Denne kriseplan skal sikre at en ulykke eller krise håndteres effektivt og korrekt. 

• Klubbens sportsudøvere, specielt ungdomsmedlemmer, skal have tryghed for, at RoGK tager ansvar 
hvis en ulykke sker eller krise opstår i forbindelse med træning, matches og turneringer.  

• Medarbejdere og frivillige skal have tryghed for, at RoGK tager ansvar for håndtering af en ulykke 
eller krise under udførelse af sin funktion. Det skal sikres, at der tages hånd om medarbejderen / 
den frivillige. 

• Fastlæggelse af præcise instruktioner og ansvar i RoGK. Hvem gør hvad? 

• Ligeledes skal det sikres, at alle forhold omkring hændelsen håndteres korrekt i forhold til 
myndigheder, forsikring, arbejdsskade registrering, mv. 

 

Hvad / hvem er omfattet: 
Hvem 

• Klubbens sportsudøvere, herunder specielt ungdomsmedlemmer, i forbindelse med træning, 
turneringer, træningslejre, mv., på egen og andre baner, samt under eventuel transport til og fra 
spillestedet arrangeret af RoGK.  

• Medarbejdere og frivillige, når de udfører opgaver for klubben. Det gælder også opgaver, som 
udføres udenfor klubbens område. 

Hvad 
• Ulykker og kriser. Vi forstår ulykker og krise som alle hændelser, som medfører personskade af 

fysisk eller psykisk karakter. (Ulykker, vold, trusler, død, traumatiserende oplevelser, etc.) 
 

Ansvar og kommunikation: 
• Det skal altid være 1. prioritet at komme tilskadekomne til assistance – før alle økonomiske og 

forsikringsmæssige overvejelser. 

• Ansvaret for den formelle opfølgning og videre sagsbehandling efter en ulykke / krise ligger i 
Sekretariatet hos Daglig Leder. Herunder: 

o Registrering 
o Arbejdsskade anmeldelse 
o Forsikring – RoGK’s medarbejdere (Også frivillige) er forsikret via Tryg. Ulykke / Krise. 
o Hjælp til behandling mv (Psykologisk, fysisk, etc.) 
o Evt. kommunikation med medier, myndigheder, mv. 

• Det er den skadelidte der vurderer om en hændelse skal anmeldes til politiet efterfølgende. Det er 
altså klubben, såfremt klubben er den skadelidte.  

• Dette beredskab er udarbejdet af Daglig leder og godkendt af bestyrelsen den 22. august 2019. 

• Alle medarbejdere, bestyrelsesmedlemmer og frivillige ungdomsledere bekræfter med sin 
underskrift, at de er bekendt med dette Ulykke og kriseberedskab. 

• Hvad gør vi når det uventede rammer os? (Side 2 i dette dokument) Lægges på hjemmeside og slås 
op i klubben, såvel som det mailes til alle frivillige i klubben. 

 
 
Bestyrelsen  
22. august 2019 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

Hvad gør vi hvis det uventede rammer os? 
Ulykke 1. Stands ulykken. 

2. Yd førstehjælp 
3. Få overblik over ulykkens tilskadekomne. 
4. Ring lægevagten eller alarmcentralen afhængigt af behov. 
5. Kontakt klubbens ansvarlige repræsentant jf. nedenstående liste 
6. Ved behov for krisehjælp – ring Tryg alarm. 

Vold 1. Ring til politiet 
2. Ring lægevagten eller alarmcentralen afhængigt af behov. 
3. Hjælp den / de tilskadekomne. 
4. Kontakt klubbens ansvarlige repræsentant jf. nedenstående liste 
5. Ved behov for krisehjælp – ring Tryg alarm. 
6. Noter dig de objektive kendsgerninger 

Traumatiserende 
oplevelser, 
herunder trusler. 

1. Støt den udsatte person 
2. Kontakt klubbens ansvarlige repræsentant jf. nedenstående liste 
3. Ved behov for krisehjælp – ring Tryg alarm 

Ansvar  • Ansvar for opfølgende handlinger, rapportering, forsikring, 
økonomi, mv. ligger hos Daglig leder, eller 
Bestyrelsesformanden- subsidiært næstformanden i Daglig 
leders fravær.  

Kommunikation / 
presse 

• Det er alene Daglig leder eller Bestyrelsesformanden – 
subsidiært Næstformanden, som kan udtale sig til pressen på 
RoGK’s vegne. 

• Lad være med at omtale ovenstående situationer og dermed 
andre personer – i tekst og billeder – på de sociale medier. Det 
vil oftest have negativ betydning og forværre en krise. 

Telefonnumre • Alarmcentralen                                                     112 

• Politi                                                                        114 

• Lægevagten                                                            70150700 

• Tryg Forsikring, krisehjælp                                   78748176 
Klubbens repræsentanter kontaktes efter denne prioritet: 

• Anders Schnack, Daglig leder                              31140099 

• Kim Møller Behrend, Formand                           29886051 

• Torben Madsen, Næstformand                          51216238 

Efter hændelsen • Du skal altid informere Daglig leder om en hændelse af 
ovenstående art som er passeret. Det er Daglig leder der sikrer 
opfølgning på hændelserne. 

 
Bestyrelsen den 22. august 2019 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Jeg bekræfter herved at have bekendtgjort mig 
med klubbens Ulykkes- & Kriseberedskab. 
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