
Barneidrettsansvarlig i 

klubb 

Hva er de viktigste oppgavene til 

barneidrettsansvarlige i klubben?



Side 2

Mål med barneidrettsbestemmelser

• Hvorfor 
bestemmelser og 
rettigheter?

• Hva ønsker vi 
oppnå?

• Hvordan skal vi følge 
opp og kommunisere 
det ut på best mulig 
måte?



Idrettsglede for alle!Visjon:

Idrettsglede for alle!



Idrettens verdier

Aktivitetsverdier Organisasjonsverdier
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Historikk

• - 60-årene: Stor vekst av barn og 
ungdom i idretten. 
• Voksenstyrt, prestajonsrettet, rovdrift, 

ambisiøse trenere/foreldre

• - 76: Retningslinjer – barn opp til 16 år
• Stoppe rovdriften og overambisiøse foreldre

• Barneidretten har en egenverdi

• Ble stort sett ikke fulgt

• - 87: Bestemmelsene vedtatt
• Allsidighet trengs

• Tidlig spesialisering = tidlig frafall

• Spesialisering = ressurskrevende

• - 07: Rettigheter og Bestemmelser
• Basert på FN`s barnekonvensjon

• - 15: Revidert for å forsterke intensjonen
• Særforbundene kan vedta særskilt regelverk i 

små idretter/grener i grensenære områder
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Utviklingsområder barn 6-12 år

SOSIAL UTVIKLING

PSYKISK UTVIKLING

MOTORISK UTVIKLING

FYSISK UTVIKLING
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Hva er positivt med dagens

konkurranseorganisering i barneidretten?

Utviklingsforum  nov. 2014
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Hvilke utfordringer er det med 

konkurranser i barneidretten? 

Utviklingsforum  nov. 2014
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Svømmeforbundet verdigrunnlag 

Grensesprengende
Lekende
Ansvarlig
Dristig
Inkluderende

«GLAD I» VANN!
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Olympiatoppen foreldreguide

• http://www.olympiatoppen.no/fagomraader/tal
entutvikling/fagstoff/page7817.html

Idrettsforeldre 

Aftenposten.no

http://www.olympiatoppen.no/fagomraader/talentutvikling/fagstoff/page7817.html
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Idrettens barnerettigheter 
– skal prege måten vi organiserer og gjennomfører aktiviteten for 

barn!

•Trygghet

•Vennskap og trivsel

•På barnas premisser

•Mestring

•Påvirkning

•Frihet til å velge

•Konkurranser for alle

Barn= til og med det 
året du fyller 12 år



Bestemmelser om barneidrett:
Regulerer konkurransemulighetene for barn – er 

absolutte 

• Fra det året du fyller 6 år:
• Delta i idrettsarrangement og konkurranser lokalt

• Ingen resultatlister, rangeringer etc

• Individuell tilbakemelding er fint

• Lik premie til alle

• Fra det året du fyller 9 år:
• Konkurrere regionalt (ellers likt som over)

• Fra det året du fyller 11 år:
• Konkurrere i åpne nasjonale og nordiske 

konkurranser 

• Alle skal ha premie, men de kan differensieres

• Resultatlister, tabeller og rangeringer kan benyttes, 
dersom dette er formålstjenelig

• Idrettslag med aktivitet for barn skal 
oppnevne et styremedlem/ansatt med 
ansvar for barneidretten

Barn= til og med det 
året du fyller 12 år
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• Kronologiske alder er levealder, din faktiske alder

• Biologisk alder er fysisk alder som avgjøres av motorisk, psykisk og sosial 

utvikling. Hvor stor er du? Hvor sterk er du? Hvor koordinert er du? Hvor 

moden er du? Hvordan samarbeider du med andre? 

Kronologisk og biologisk alder 

Like gamle
Store forskjeller



Side 16

Livet som aktiv- aktiv for livet

Svømmeforbundet
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Læringsoptimist

(Inger Marie Vingdal, 2012)
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Alle klubber skal ha en barneidrettsansvarlig

Fra Nrk super
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Hva er de viktigste oppgavene som 

barneidrettsansvarlig?

Fra Madla svømmeklubbs 
websider
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Barneidrettsansvarlig oppgaver

1) Sikre at klubben har gode rutiner for å spre 

informasjon om bestemmelser og rettigheter til 

trenere, frivillige og foreldre.

2) 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.

DN.NO



Side 21

Barneidrettsansvarlig oppgaver

3) 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.

4) I fleridrettslag: Sørge for at idretter og grupper 

samarbeider, koordinerer og videreutvikler et mangfoldig 

aktivitetstilbud for barna i idrettslaget- – ref. 

utviklingsplanen..
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Barneidrettsansvarlig oppgaver

5) I særidrettslag: Sikre god variasjon i 

barneidrettsaktiviteten, slik at det stimulerer 

helhetlig utvikling – ref. utviklingsplanen.

6) Arbeide for at klubbens kostnader blir holdt 

på et rimelig nivå for å sikre bred deltakelse, også 

fra grupper med dårlig råd.

http://www.allemed.no/filmer/

http://www.allemed.no/filmer/
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7) Bidra til at alle barn blir inkludert i idretten, uavhengig av 

bakgrunn.

Barneidrettsansvarlig har mulighet til å øke sin kompetanse om 

barneidrettsbestemmelsene og rettighetene gjennom å:

• Delta på idrettskretsenes ulike tiltak hvor 

barneidrettsbestemmelser og rettigheter tas opp, f.eks. 

temakvelder, samlinger, fagseminarer.

• Gjennomføre e-læringsmodulen «Barneidrettens verdigrunnlag» 

som finnes på kurs.idrett.no 

Barneidrettsansvarlig

http://kurs.idrett.no/
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• Barneidrettsansvarlig i Fleridrettslag

• Barneidrettsansvarlig i særidrettslag

• Hvor henvender man seg når man oppdager 
brudd?

Rolleavklaring-
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• Hvis man bryter hva skjer?

- Påse og undersøke om personen er kjent med 
bestemmelsene 

- Informere 

- Irettesette hvis det gjentar

- Bøtelegge

- Utestengelse

Konsekvens sanksjoner
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• Regionale områder

• Finnmark

- Sosiale medier- bevissthet

- Arrangør rolle- sikre bestemmelsene premier til 
alle 

- Merker på kurs- utmerkelser

- Kommunikasjon fra klubb og trenere

Noen utfordringer
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• Hvordan skal dere løse oppgaven i klubben 
din?

• Nevn et konkret tiltak denne høsten som skal 
bidra til at barneidrettsbestemmelsene blir 
gjort kjent i klubben din

Oppgaver og oppsummering- 10 minutter
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Kontaktinfo:

Mari.bjone@idrettsforbundet.no

Takk for meg!


