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Belastningsregister - Alla ledare/tränare                      
 

Nu är det dags att beställa ett utdrag från belastningsregistret. 
Från den 1 januari 2020 ska alla idrottsföreningar inom RF kontrollera begränsat registerutdrag för 
ledare/tränare som har direkt och regelbunden kontakt med barn och unga. Med barn räknas alla 
personer under 18 år. 
I Hanvikens SK/ THH följer vi RF’s beslut som kräver att ett begränsat utdrag ur belastningsregistret 
visas upp av alla ledare/tränare från 15 år och äldre som jobbar med barn.  
Madeleine och Jenny på kansliet har fått uppdraget av huvudstyrelsen att kontrollera och pricka av 
alla ledare/tränares utdrag. 
 

Så här går det till:  
Du själv som ledare/tränare beställer ett utdrag hos polisen, via länken http://bit.ly/utdrag-idrott 
vilket tar ca 5 min (skrivare, scanner/kamera behövs). Använd blanketten som heter ’Övrigt arbete 
och kontakt med barn (blankett 442,14) följ anvisningen på sidan. Ledare/tränare mellan 15-18 år 
behöver målsmans hjälp. 
Normal handläggningstid hos polismyndigheten är ca två veckor. Ett utdrag är giltigt i 1 år. 
Pga rådande pandemi har vi anpassat rutinen enligt följande, varje lag/grupp samlar in egna gruppens 
utdrag i original. En ledare från respektive lag/grupp kontaktar kansliet för att boka en tid att 
överlämna utdragen för avprickning hos kansliet. (Rutinen är inte fullt ut enl RF’s rekommendation 
men är avvägt i och med rådande situation) 
Madeleine eller Jenny noterar att du inkommit med ditt belastningsutdrag. Senast den 210917 vill vi 
ha in samtligas utdrag för påseende. Önskar du att visa utdraget själv måste du kontakta kansliet för 
att visa upp det. Kansliet lämnar tillbaka gruppens utdrag till ledaren som tar tillbaka det till respektive 
ledare/tränare i laget/gruppen. 
Syftet med registerkontroll är att stärka barns och ungas skydd mot sexualbrott och andra grova 
brott. Registerutdraget begränsas till brott som innebär mycket allvarliga kränkningar av andra 
människor. 
Det här visar utdraget: 
Mord – Dråp – Grov misshandel – Människorov – Alla sexualbrott – Barnpornografibrott – Grovt 
rån. 
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Om påföljden även inkluderar något annat brott kommer även uppgifter om det brottet med i 
utdraget. 
Utan att ha visat upp ett utdrag inom föreskriven tid, eller om utdraget visar sig innehålla någon form 
av belastning kommer personen att beläggas med time-out tills ansvariga hanterat saken färdigt. 
Personen kommer under time-out inte att kunna bedriva några aktiviteter för barn och unga inom 
föreningen Hanvikens Sportklubb. 
 
För mer och djupare information, se RF:s sida http://bit.ly/trygg-idrott 
 

kansli@hanvikenssk.se, 08-712 44 03. Sista datum för inlämning är 21-09-17 
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