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UTVALGETS MANDAT
Utvalgets mandat er fastsatt i vedtak fra ekstraordinært årsmøte
og lyder som følger:
«Styret i Stjernen Ung må sørge for at sakene knyttet til brudd
på Barneidrettsbestemmelsene samt saker knyttet til mobbing,
trakassering og trusler blir fulgt opp på et adekvat vis ved at
sakene blir gjennomgått av uhildet habilt kontrollorgan.
Kontrollutvalget redegjør for saksbehandling og konklusjon i
neste medlemsmøte».

OPPGAVE
Basert på vedtak har utvalgets oppgave vært å gjennomgå
saker knyttet til 2006-laget vedrørende:
• brudd på NIHF´s Barneidrettsbestemmelser om lik spilletid
• mobbing, trakassering og trusler blant foresatte
• Søke spillere ned i årsklasser

Utvalget har innhentet opplysninger / informasjon gjennom både
skriftlige oversendte dokument samt samtaler med aktuelle
personer.

Det gjøres oppmerksom på at utvalget kun har foretatt
vurderinger knyttet til saker under sitt mandat. Andre saker
vedrørende drift av UNG ligger ikke under utvalgets mandat.

1. BRUDD PÅ NIHF´S BARNEIDRETTSREGLER OM LIK SPILLETID
• For brudd på disse bestemmelser har klubben først fått en advarsel og deretter en bot på kr
5 000 fra Norges Ishockeyforbund – begge knyttet til 2006-laget.
• I etterkant er også 2006-laget av klubben nektet deltagelse i turnering i Sverige med bakgrunn
i disse forhold.
• Til tross for disse forhold er det i samtaler med foresatte, lagledelse og styret kommet frem at
NIHF´s barneidrettsregler heller ikke ble overholdt i turnering i Kungälv så sent som mars 2019.
Under denne turneringen var klubbens leder og Barneidrettsansvarlig til stede. Det ble fra
leders side før kamp påpekt viktigheten av at regler om lik spilletid ble fulgt. Dette ble fulgt
opp med ny kritikk fra leder etter første kamp fordi reglene allikevel ikke ble fulgt med den
følge at 2-3 spillere fikk liten eller ingen spilletid.
• I NIHF´s kampreglement §7-4 står det klart at fra U13 og nedover kan man ikke selektere
spillernes turneringstilbud etter ferdigheter, og at NIHF´s bestemmelser om lik spilletid skal
praktiseres så langt det er mulig også ved spill i utlandet hvor det ikke praktiseres avblåsning
etter faste intervaller som det gjøres i Norge.
• Alle parter innser at har vært brudd på reglene, men det er noe uenighet om omfanget.

Utvalgets konklusjon:
KU mener at selv om styret har grepet inn etter første irettesettelse og bot
med både samtaler og turneringsnekt for laget der dette har skjedd, har det
ikke båret helt frem at bestemmelsene skal følges. Dette må trener for 2006laget og klubbens ledelse ta sin del av ansvaret for.
Styret må sammen med ny barneidrettsansvarlig sørge for at reglene på
dette området følges fra kommende sesong.

2. Trakassering, mobbing og trusler blant foresatte
• Gjennom rapporter til styret og samtaler med impliserte er KU kjent med fire forhold hvor foresatte
for 2006-laget er implisert.
• Dette er tilfeller som viser et lite hjertelig forhold foresatte imellom med til dels saftige utsagn og
kritikker. Noen av hendelsene har skapt en stemning som lager mistrivsel og liten trygghet. Slike
hendelser er lite verdig i et miljø hvor barn er utøvere og hvor barna skal trives.
• Styret er kritisert for ikke å ha grepet inn fort nok og ryddet opp i sakene. Det er fra vår side helt
klart at det utvilsomt kunne vært reagert raskere i enkeltsaker, men det hører også med at det fra
leders side er tatt tak straks etter at han er blitt gjort kjent med forholdene.

Utvalgets konklusjon:
Konflikter mellom foresatte knyttet til aktiviteten i klubben, er et ansvarsområde for klubben. I
denne saken har de foresatte som har vært involvert i konflikter opplevd at klubbens
oppfølging ikke har vært god nok. Dette er det grunn til å beklage.
Samtidig er det vår oppfatning at både klubbledelse og lagteam har brukt betydelig tid og
engasjement på å bilegge motsetninger. Styret har etter KU´s mening festet grepet ved at det
er avholdt samtaler/møter med impliserte.
Det er også bestemt at hvert lag skal ha en kontrollansvarlig, og at det opprettes et
konfliktutvalg for å dempe aktivitet på konfliktfronten.
Klubbens ledelse har erkjent og beklaget bruddene ovenfor både foresatte og forbund.
KU ser ikke at det er noe grunnlag for mistillit verken til styret eller lagteamet. Det bør dog
utvikles bedre rutiner og ansvarsfordeling mellom styret og lagteam med mål å forhindre slike
kraftige motsetninger i fremtiden.

3. Søke spiller ned i årsklasser
• Søknad om tillatelse til at 1 spiller på 2006-laget skulle kunne spille 2 årsklasser med ble i samråd
med foresatte sendt til NIHF.
• Under henvisning til gjeldende bestemmelser kunne ikke NIHF si ja til 2 årsklasser, men anbefalte å
søke for 1 årsklasse. Foresatte var interessert i det, men de hevder at leder sa nei til dette da det
ville føre til mindre spilletid for spillerne på 2007-laget som leder også er trener for.
• KU har gjennom samtaler fått vite at det var et samlet styre som sa nei. Bakgrunnen for denne
avgjørelse var uttalelse fra 2006-lagets trener om at vedkommende spiller da like godt kunne spille
på 2006-laget. Målet om at vedkommende ved å gå ned 2 årsklasser - hvor det spilles på liten bane ville ikke bli oppnådd ved spill en klasse ned.
• Styret har senere - i mars/april 2019 – vedtatt at spilleren skulle søkes en årsklasse ned til 2007 fra
sesongen 2019/20. Denne beslutningen er tatt med bakgrunn i at klubben mener at spilleren ikke er
klar for U14 spill.
• Dette ble formidlet til spillerens foresatte i forkant av et møte med ledelsen i april om
spillerens/familiens situasjon. Straks etter møtet mottok klubben brev med klager/ankepunkt mot
ledelsen. Samtidig ble det meldt at spilleren ville slutte i Stjernen.

Utvalgets konklusjon:

KU vil berømme styret for at de i sin e-post utveksling med NIHF har tatt opp
spørsmålet om det bør opprettes en «nybegynnerklasse» for spillere i yngre klasser
som ikke har de nødvendige ferdigheter/fysikk for å spille i den årsklassen de etter
alder hører til.
En slik ordning ville være en fordel for både spiller og klubb.
KU oppfordrer derfor styret til å fortsette dialog og argumentasjon ovenfor NIHF om
en slik løsning og forslag til endring av gjeldene bestemmelser.

FORSLAG TIL TILTAK FORAN KOMMENDE SESONG
KU mener det er av største viktighet å avslutte og legge bak seg alle hendelser og konflikter som har
vært gjennom lengre tid. Det er viktig at man kan starte en ny sesong med blanke ark og i felles
forståelse av veien videre. KU vil i den forbindelse komme med noen konkrete forhold som styret
anbefales å legge spesielt stor vekt på foran kommende sesong:
• Klubben må sørge for at alle lag overholder de regler som gjelder innen den aktuelle årsklasser med
vekt på NIHF´s barneidrettsbestemmelser angående lik spilletid.
• Innen rammen av gjeldende bestemmelser må klubben sette sterkere søkelys på utvikling av spillere
og ikke bare resultatoppnåelse.
• Det må bygges gjensidig tillit mellom foresatte og trener/øvrig lagledelse.
Kommunikasjon mellom foresatte og lagteamet må tydeliggjøres.
• Det bør avholdes møter med foresatte innen alle lag foran hver sesong. På et slikt møte bør det være
gjennomgang av klubbens regler, regler fra forbund samt snakkes om forventninger til hvordan alle
ledd i klubben inkludert foresatte forholder seg til hverandre.
• Styret bør snarest iverksette ordningen fremkommet i UNG sin beretning på det ekstraordinære
årsmøtet med at hvert lag skal ha en kontrollansvarlig (følge med på at NIHF´s barneidrettsregler for
lik spilletid blir fulgt)
• Styret bør snarest iverksette opprettelse av et fast konfliktutvalg (også dette bestemt i UNG sin
beretning) for å dempe aktivitet på konfliktfronten

