Krisplan för Svenska Bandyförbundet
Denna plan definierar hur kriser ska hanteras inom SBF. Kris är alla typer av fall där en
bandyanknuten person kommit till skada eller riskerar att komma till skada, fysiskt eller mentalt. Det
kan också vara fall då varumärket bandy riskerar att skadas, eller då bandyn av någon anledning
riskerar att hamna i dålig dager.

Klassificering
-

Föreningsangelägenhet. Kris som uppmärksammas lokalt. Hanteras av berörd förening.
Distriktsangelägenhet. Kris som kan uppmärksammas regionalt och berör ett lite större
område där ingen särskild förening är drabbad. Hanteras av respektive distrikt.
Nationell angelägenhet. Större kriser som uppmärksammas nationellt och/eller berör
bandysporten i ett större perspektiv. Hanteras enligt nedan.

En bra riktlinje för klassificeringen är vilken nivå av media som ev. kommer rapportera i ärendet,
lokal-, läns-, eller riksmedia. Betänk även att en liten kris kan blåsas upp med hjälp av dagens sociala
medier. Lagets/spelarens/ledarens/domarens o.s.v. serietillhörighet kan också vara en indikation.

1, Omedelbart efter aktuell händelse
-

Se till att alla som eventuellt behöver får vård och stöd. Vid olycka ska minst en person finnas
med om någon vårdas på sjukhus. Skriv ned namn och telefonnummer till sjukhuset samt till
ansvarig läkare.

2, När det akuta läget är under kontroll
-

Meddela SBF:s kristeam via telefon/SMS (se nedan)
Kristeam tar lämplig hjälp beroende på ärendets karaktär och utser/arrangerar efter ett
telefonmöte;
- kontaktperson familj/förening
- talesperson/personer i media samt ev. presskonferens
- stöd eller andra resurser till drabbade/inblandade
- var och hur ärendet ev. hanteras polis/försäkringsbolag/disciplinnämnd/styrelse m.m.
Specifika riktlinjer för resor utomlands
Vid resa utomlands skall överledare samt läkare ha en lista med kontaktuppgifter på samtliga
deltagare inklusive dess anhörigas kontaktuppgifter.

-

-

samla laget i ett enskilt rum, gå igenom vad som hänt och vad som ska hända. Besluta och
informera i vilka steg olika personer ska bli underrättade (familj, förbund, förening, press
osv.)
Om press finns närvarande, bestäm en tid för presskonferens (1-3h senare)
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-

Av kristeamet utsedd person förbereder presskonferens (för det fall svensk press finns
närvarande)
För det fall du utses att hålla presskonferensen, redogör endast för kända fakta, spekulera inte.
Om du inte är säker på ditt svar, be om att få återkomma senare.
Om ni behöver hjälp med ambulansflyg, läkarassistans, krisgruppstöd etc., kontakta SOS
International Köpenhamn. Tel. +45701 050 50.
För att anmäla skada/olycka till Folksam; +46771 960 960.

3, Efterhantering
- Kristeamet beslutar, beroende på var ärendet hanteras, om process kring ev.
utredning/ansvar/påföljder och återrapportering till styrelsen

Svenska Bandyförbundets kristeam
Per-Anders Gustafsson, förbundsordförande
Anders Bergström, ordförande i landslagskommittén
Kjell Edberg, landslagsansvarig SBF
Einar Hellqvist, förbundsläkare
Håkan Sjösten, domarbas
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