
Vedtatt på styremøtet 9.10.2019 Lise Frøyna, leder 

Rutine for Politiattester i Risør Håndballklubb 

 

1. Nå en person tar en funksjon i Risør Håndballklubb må personen informeres om at det må 

framvises politiattest. 

 

2. Leder eller den som har funksjon som ansvarlig for politiattestordningen, er beskrevet i 

Klubbhåndboka, skriver en formålsbekreftelse på at personen har en funksjon i klubben 

 Trener 

 Hjelpetrener 

 Oppmann 

 Styremedlem 

 Andre som har funksjon knyttet til utøvere i klubben 

 

3. Personen får tilsendt eller utlevert formålsbekreftelsen og får beskjed om at politiattesten 

må framvises innen 3 uker fra denne datoen.  

Datoen registreres i register over politiattester på klubbens One Drive område. 

 

4. Etter 3 uker skal politiattestansvarlig purre på personen hvis ikke gyldig attest er framvist 

 

5. Personen får 1 uke utsettelse etter punkt 4. 

 

6. Hvis ikke politiattesten er framvist innen punkt 5, må politiattestansvarlig gi beskjed om at 

personen ikke kan utøve eller inneha verv i Risør Håndballklubb før gyldig politiattest er 

framvist for politiattestansvarlig i Risør Håndballklubb. 

 

7. Når politiattest framvises avsluttes saken, og politiattestansvarlig registreres dette i 

oversikten på klubbens Onedrive område. 

 

 Politiattesten skal kun framvises for Politiattestansvarlig i klubben. 

 Politiattesten skal ikke oppbevares av klubben, hverken på papir eller elektronisk. 

 Du trenger ikke å søke om ny politiattest hvis du innehar samme type verv i klubben.  

 Ved andre situasjoner som gjør det vanskelig for den som skal søke om politiattest å få søkt 

innen fristen, kan politiattestansvarlig eller andre i styret kontaktes og komme fram til en 

god løsning. 

 

Krav om fornyet vandelskontroll 
Hvis Risør Håndballklubb har fått tilgang til informasjon som gir grunn til å tro at det foreligger noen 

opplysninger av betydning for innholdet på politiattesten, jfr. Politiregisterforskriften § 34-1, jfr. 

Politiregisterloven § 39, første ledd, må politiattestansvarlig be personen om ny og oppdatert 

vandelskontroll. 

https://www.politiet.no/tjenester/politiattest  

 

 

Vedlegg til Klubbhåndboka 

https://www.politiet.no/tjenester/politiattest

