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Reaksjonsreglement gjelder for utøvere, ledere, trenere og andre (heretter samlet omtalt 
som "utøver/lederen") som i utøvelsen av aktivitet eller verv i regi av ØHIL har opptrådt i 
strid med klubbens retningslinjer og verdier. Reglementet omfatter også handlinger som kan 
skade klubbens omdømme og som er i strid med hva som oppfattes som god folkeskikk. 

 
1. I konkurranse, kamp- og treningssammenheng: 

a. Idrettskoordinator kan frata utøver/lederen retten til å delta på trening i regi 
av klubben i en periode begrenset oppad til 2 uker regnet fra 
vedtakstidspunktet. 

b. Idrettsutvalget kan midlertidig frata utøver/lederen retten til å delta i 
konkurranse, også ut over vedtak fattet av krets i etterkant av hendelsen. 

c. Ved flere eller gjentatte episoder kan Idrettsutvalget frata utøver/lederen sitt 
verv i klubben. Utøver/lederen og/eller dennes foresatte skal inkluderes i 
prosessen.  

 
2. På samlinger:  

a. Idrettskoordinator kan pålegge foresatte å være tilstede på fremtidige 
samlinger for trening eller konkurranse som et vilkår for utøvers deltagelse. 
Dette er et tiltak for å sikre at det i fremtiden ikke forekommer tilsvarende 
tilfeller. 

b. Idrettsutvalget kan frata utøver/lederen muligheten til å delta/bidra på 
fremtidige samlinger i regi av klubben. 

c. Idrettsutvalget kan holde vedkommende økonomisk ansvarlig for eventuelle 
tap klubben lider i forbindelse med hendelsen. 

d. Ved gjentatte episoder kan Idrettsutvalget frata utøver/lederen verv i 
klubben. Utøver/lederen og/eller dennes foresatte skal inkluderes i 
prosessen.  
 

3. I sammenhenger hvor man representerer ØHIL, ut over situasjoner som er nevnt i 1 
og 2, gjelder: 

a. Idrettskoordinator kan midlertidig utestenge utøver/lederen fra aktivitet i regi 
av klubben i en periode begrenset oppad til 2 uker regnet fra 
vedtakstidspunktet.  

b. Idrettsutvalget kan frata utøver/lederen sitt verv i klubben. Utøver/lederen 
og/eller dennes foresatte skal inkluderes i prosessen.. 

 
Idrettsutvalget eller Idrettskoordinator alene fatter vedtak i henhold til føringene over. I slike 
saker vil ØHILs retningslinjer for konflikthåndtering følges så langt de passer: 
http://ohil.no/wp-content/uploads/2015/10/konfliktlosning_ohil.pdf 
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