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Forbundsstyrets behandling av din henvendelse
Forbundsstyret i Norges Håndballforbund har ved 2 anledninger hatt sakskomplekset oppe
til behandling. I tillegg har Forbundsstyret vært holdt orientert om status og framdrift i
saken mellom de 2 behandlingene.
Saken omfatter både hacking av din telefon og etterfølgende elektronisk spredning av bilder
som var lagret på telefonen. Begge elementer er straffbare forhold, som du eller en av dine
har anmeldt til politiet og som følges opp strafferettslig og sivilrettslig.
Norges Håndballforbund har stor medfølelse og forstår at dette har rammet deg hardt og
urettferdig. Samtidig er NHF er imponert over det mot og den standhaftighet du har vist og
viser i kampen mot de som har invadert ditt privatliv.
Denne saken er ny og krevende, og både forbund, landslag og du møter ukjent farvann.
Sakens kjerne er imidlertid uomtvistelig: Du har vært utsatt for gjentatte kriminelle
handlinger. (Først hacking, deretter massiv elektronisk spredning av bilder.) At du Nora,
både har våget og valgt å stå fram står det stor respekt av. Gjennom dine valg står du opp
og tar fighten på vegne av mange. Slik du har opptrådt, gir du saker der enkeltpersoners
privatliv lovstridig blir invadert et ansikt, og bidrar gjennom dette til større oppmerksomhet
og årvåkenhet rundt denne typen problemstillinger.
Norges Håndballforbund (landslaget, styret og administrasjon) har etter beste evne forsøkt å
ivareta denne saken, faglig, saklig og ordentlig med ett overordnet mål om å gjøre det beste
for deg i din situasjon. Norges Håndballforbund ved Landslag Kvinner Senior (inkludert
lagets støtteapparat), president og generalsekretær har gjennom en rekke møter, samtaler og
tiltak søkt å ivareta dine behov på en best mulig måte, samtidig som vi respekterer at du i
tillegg har valgt å knytte til deg annen kompetanse og rådgivning.
Gjennom spesielt den siste perioden erfarer vi at du gir uttrykk for at du ikke opplever å ha
fått tilstrekkelig støtte og oppfølging fra oss (Norges Håndballforbund). I denne saken er det
opplevelsene og følelsene til den som har vært utsatt for ugjerningen som er det viktigste for
oss, og vi beklager at det vi har gjort ikke oppleves som tilstrekkelig og riktig. Vår
håndtering av saken er gjort med de beste intensjoner, samtidig som vi erkjenner at noe
kunne vært gjort både annerledes og bedre.

Telefon: 970 02520 | Fra utlandet: +47 970 02520 | Internett: handball.no | E-post: nhf@handball.no |
Postadresse: Norges Håndballforbund, Postboks 5000, N-0840 Oslo | Besøksadresse: Sognsvn. 75 A, Ullevaal Stadion |
Bankgiro: 5134 06 09275 | DNB SWIFT: DNBANOKKXXX, IBAN-nr: NO20 5134 06 09275 | Org.nr: 969 989 336 MVA

I så måte har denne saken, som er svært belastende for deg, samtidig vært en vekker og
læringsarena for organisasjonen. Det er derfor viktig at denne saken, som vi alle gjerne
skulle vært foruten, bidrar til læring og forbedring av rutiner og systemer. Basert på dette
vil vi forsterke arbeidet med:







Varslingskanaler og rutiner. Det skal være lett/enkelt/trygt å varsle.
En tydelig og koordinert ledelse med avklart rollefordeling og rolleforståelse.
Skriftlighet og dokumentasjon fra det øyeblikk saken oppstår. Dette ikke minst for å
skape en felles forståelse for både sakens realia og de valg/handlinger som gjøres
underveis.
Tempo og kvalitet i handling som i mange hensende er avgjørende.
Tidlig etablering av gode og trygge møteplasser med rett besetning, og tett kontakt
med varsleren.

Dette er punkter/elementer som vi vil ta med oss videre i forbedringsarbeidet knyttet til
lovverk, kontrakter, systemer og rutiner. Kunnskap om denne typen saker og hvordan de
skal håndteres vil også bli obligatoriske temaer i både trenerutdanningen og
lederutviklingen på alle nivåer i NHF.
Vi er takknemlig for at du har «satt dagsorden» i denne saken, og støtter fullt ut din
avstandtaken i forhold til de kriminelle handlinger du har vært utsatt for. Samtidig som vi
tar inn over oss at vi ikke har evnet å synliggjøre vårt arbeid og støtte på en måte som lever
opp til dine forventninger til oss.
Som tidligere beskrevet har denne saken vist et behov for forbedringer av systemer og
rutiner for å ivareta enhver av våre som blir utsatt for en krenkende handling. Basert på de
erfaringer som er gjort i denne saken er derfor forbedringsarbeidet på de over nevnte
punkter påbegynt.
Disse ord er vår beklagelse til deg, og vi ønsker å gjøre dette skriftlig og direkte til deg, Nora.
Vi håper i det neste at du på nytt kan få den oppmerksomhet du fortjener som en av verdens
beste håndballspillere, og ikke med bakgrunn i de ulovligheter du har vært utsatt for.
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