
Barneidrettsbestemmelsene



NIFs bestemmelser
2. For konkurranser i barneidretten gjelder følgende:
a) Barn kan delta i lokale konkurranser og idrettsarrangement fra det året de 
fyller 6 år og først og fremst i egen klubb.
b) Barn kan delta i regionale konkurranser og idrettsarrangementer fra det 
året de fyller 9 år.
c) Barn kan fra det året de fyller 11 år delta i åpne konkurranser og 
idrettsarrangement i Norge, Norden og Barentsregionen.
d) Barn fra nordiske land og Barentsregionen kan fra det året de fyller 11 år 
delta på konkurranser og i idrettsarrangementer i Norge.
e) Det kan benyttes resultatlister, tabeller og rangeringer i konkurranser for 
barn fra det året de fyller 11 år, dersom dette er formålstjenlig.
f) Barn til og med det året det fyller 12 år kan ikke delta i mesterskap som 
NM, EM, VM og tilsvarende.
g) Alle barn skal få premie i et idrettsarrangement dersom premiering skjer.
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Prosessen
>Utgangspunkt i reviderte bestemmelser fra NIF 2015

>Gjennomgang av NSFs bestemmelser i adm med mål om tilpasning til NIFs reviderte 

bestemmelser

>Involvering av alle grenutvalg på veien til endelig forslag

>Endelig forslag sendt til Lovutvalget (LU)

>Nye bestemmelser vedtatt på NSF Forbundsting april 2016



Om NSFs nye bestemmelser
>Tilpasset alle grener (svømming, stup, vannpolo, synkron og Open Water)

>Grenene har ulike konkurransestrukturer

>Grenene har ulikt antall aktive

>Tydelig definisjon på lokalt og regional for alle greener

>Avveining i forhold til kostnader og mulighet til å rekruttere flere til alle grener

> Ikke rom for tolkning av hva som er lokalt eller regionalt



Bestemmelsene i 
kortform



Ikke-approberte stevner/konkurranser
> Ikke-approberte stevner kan arrangeres av 

lagene etter behov når svømmekretsen holdes 
underrettet. Ikke-approberte stevner er 
rekrutterings- og treningskonkurranser. 

> Resultater oppnådd i slike stevner, kan ikke 
benyttes som kvalifiseringstider eller godkjennes 
som rekorder.

> Lavterskel – Alle uansett nivå og alder bør 
kunne få delta

>Barn kan konkurrere fra det året de fyller 6 år

>Når barna er 6-7 år kan du kun delta på 

arrangementer i egen klubb (fortrinnsvis for 

klubbens egne medlemmer)

>Fra 8 år kan de konkurrere på klubbplan og i 

lokalmiljøet

>Det skal være lik premiering til alle deltagere

>Må ikke ha lisens (de over 12 år anbefaler vi 

lisens for forsikring)



Hva er lokalt?
>Momenter for hvorvidt arrangementet er å anse som lokalt er bl.a. geografisk avstand, 

reisevei, reisetid samt hvorvidt det er samarbeid mellom klubbene og tradisjon for 

deltagelse i hverandres i stevner

>Tommelfingerregel er at lokalt betyr de to-tre nærmeste klubbene geografisk, slik at 

utøvere som bor ved en kretsgrense kan delta i stevner hos naboklubben

>Hensynet til barnets vel og ve skal alltid stå i fokus!



Approberte stevner/konkurranser
>Approberte stevner skal stå på NSFs terminliste og skal avvikles i henhold til NSFs lover 

og regler.
>Må betale lisens for å være med i approberte stevner (9-12 års lisens og vanlig lisens)

1. Kretsstevner. Lokale stevner. Aldersgrense 9 år og eldre

a) 9- og 10-årsklassen i approberte stevner kan stå oppført i resultatlisten, men listen 
skal være sortert alfabetisk. Det skal være lik premie til alle deltagerne. 

b) 9- og 10-åringene skal betale én startavgift og motta en premie uavhengig av 
antall starter. 

c) 9- og 10-åringene kan delta på stafetter på lik linje med andre deltagere. 
2. Landsdels og nasjonale stevner. Aldersgrense 11 år og eldre. 



Approberte stevner/konkurranser

3. Nasjonale stevner med internasjonal deltakelse i Norge, Norden og Barentsregionen. 

Aldersgrense 11 år og eldre. Deltagelse i internasjonale konkurranser utover dette område er 

aldersgrensen 13 år og eldre. 

4. Internasjonale stevner som står på den internasjonale terminlisten etter søknad fra NSF. 

Aldersgrensen 13 år og eldre. 

5. Landsdelsårsklassemønstring. Aldersgrense 11-16 år. 

6. Tripp – trapp Landsfinalen. Aldersklasse 11–16 år. 

7. Årsklassemesterskap. Aldersgrense 13-16 år. 

8. Mesterskap. Aldersgrense 13 år og eldre. Ref. avsnitt IV Mesterskapsbestemmelser. 



Approberte stevner/konkurranser
> Klubbene skal legge betydelig vekt på den 

eventuelle påkjenning eller belastning som 
9- og 10-åringer antas å kunne bli utsatt for 
f.eks. som følge av reisetid, overnatting mv. 

> Det sentrale for klubbene må være at barn til 
enhver tid skal føle trygghet i sine 
omgivelser og at stevnedeltagelsen skal bli 
en god idrettslig og sosial opplevelse for 
barna. 

> Hensynet til barnets vel og ve skal alltid stå 
i fokus!

Stup/Synkron/Vannpolo:
> Fra 9 år: Regionale stevner
> Fra 11 år: Landsdels og nasjonale stevner. Stevner i 

Norden og Barenstregionen. Tripp-Trapp landsfinale 
(stup)

> Fra 13 år: Mesterskap og ÅM. Internasjonale stevner

Svømming og Open Water:
> Fra 9 år: Kretsstevner og lokale stevner
> Fra 11 år: Landsdels og nasjonale stevner. Stevner i 

Norden og Barenstregionen
> Fra 13 år: Mesterskap og ÅM. Internasjonale stevner



Regioninndeling Stup, Synkron, Vannpolo
Region Vest:

> Aust-Agder

> Vest-Agder

> Rogaland

> Hordaland

> Sogn og Fjordane

>Møre og Romsdal

Region Øst:
>Vestfold
>Telemark
>Buskerud
>Oslo
>Akershus
>Østfold
>Oppland
>Hedmark
>Sør-Trøndelag
>Nord-Trøndelag

Region Nord:

> Nordland

> Troms

> Finnmark



Barneidrettsansvarlig



Barneidrettsansvarlig
>Alle idrettslag som organiserer barneidrett skal oppnevne en person (tillitsvalgt eller ansatt) som er 

ansvarlig for barneidretten i idrettslaget.



Barneidrettsansvarlig skal:
> Sikre at klubben har gode rutiner for å spre informasjon om bestemmelser og rettigheter til trenere, frivillige og foreldre.

> Sikre forankring av rettigheter og bestemmelser i klubbens styre og undergrupper, slik at barneidrettsperspektivet blir 
ivaretatt i klubbens drift og arrangement, og kunne begrunne hvorfor dette er viktig.

> Sørge for at klubben gjennomfører foreldremøter etter oppstart av aktivitet, bli kjent med foreldrene og sikre at det blir gitt 
nødvendig informasjonen om hva det innebærer å være medlem i klubben.

> I fleridrettslag: Sørge for at idretter og grupper samarbeider, koordinerer og videreutvikler et mangfoldig aktivitetstilbud for 
barna i idrettslaget- – ref. utviklingsplanen.

> I særidrettslag: Sikre god variasjon i barneidrettsaktiviteten, slik at det stimulerer helhetlig utvikling – ref. utviklingsplanen.

> Arbeide for at klubbens kostnader blir holdt på et rimelig nivå for å sikre bred deltakelse, også fra grupper med dårlig råd.

> Bidra til at alle barn blir inkludert i idretten, uavhengig av bakgrunn.



NORGES SVØMMEFORBUND
HVER NORDMANN EN SVØMMER, 
HVER SVØMMER EN LIVREDDER


