
Barneidrettsbestemmelsene - endringer i GE 18 Stevner 
NIF vedtok på Idrettstinget i 2015 nye bestemmelser om barneidrett.  
Under Svømmetinget i Bergen 23. april ble det vedtatt endringer i GE 18 (Stevner) for å 
tilpasse seg de nye aldergrensene i NIFs barneidrettsbestemmelser.  
Her følger kommentarer fra Lovutvalget i NSF: 
  
De viktigste endringene: 
 

 Nedre aldersgrense for deltagelse i ikke-approberte stevner (rekruttering- og 
treningskonkurranser) i egen klubb er senket fra 8 til 6 år. Barn i alderen 6 -7 år kan 
altså delta på ikke-approberte stevner, men slik deltagelse skal, i 
overensstemmelse med tidligere regler, skje i regi av egen klubb der fortrinnsvis 
klubbens egne utøvere deltar.  

 Barn i alderen 8 år kan delta i ikke-approberte stevner som arrangeres av andre 
klubber i lokalmiljøet. Hva som anses som barnets lokalmiljø må klubbene etter 
Lovutvalgets syn avgjøre etter en konkret helhetsvurdering.  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. 

 Nedre aldersgrense for deltagelse i approberte stevner er senket fra 10 til 9 år. 9-
åringer tillates som deltakere på approberte stevner på samme betingelser som 10-
åringer i dag. Aldersjusteringen innebærer bl.a. at 9- og 10-årsklassen geografisk 
kan delta i approberte stevner innenfor egen krets og i lokale stevner. Se nærmere 
om forståelsen av lokale stevner nedenfor. 

 Videre har Svømmetinget kodifisert praksis om krav til en aldersgrense på 13 år for 
deltagelse i internasjonale konkurranser utenfor Norden og Barentsregionen. 

 I tillegg til ovennevnte aldersjusteringer er det tilføyd at det innenfor 
konkurransestrukturen for stup, Tripp-trapp, har en aldersklasse på 11-16 år. 

 Forøvrig er tidligere gjeldende krav og forutsetninger i GE 18 for barns deltagelse i 
stevner videreført.  

  
NSF mottar ofte spørsmål om hva som karakteriseres som lokale (approberte) stevner. Det 
kan vanskelig settes en absolutt grense for f.eks. maksimal reiseavstand som skal gjelde 
for hele landet. Slike absolutte avgrensinger vil særlig være utfordrende for områder i 

Norge med betydelige reiseavstander så som i Nordland, Troms og Finnmark. Etter 
Lovutvalgets vurdering kan lokale stevner også omfatte deltagelse i stevner i annen 
krets så fremt det er tilstrekkelig nærhet og samarbeid mellom klubbene på tvers av 
kretsene. Lovutvalget har i tidligere saker lagt til grunn som tommelfingerregel at 
lokalt betyr de to-tre nærmeste klubbene geografisk, slik at utøvere som bor ved en 
kretsgrense kan delta i stevner hos naboklubben. Forståelsen av lokalt stevne skal 
uansett være et geografisk nærmere og mindre område enn de 5 landsdelene i ÅM. 
 
Foruten kriteriet reiseavstand må klubbene til enhver tid foreta en 
konkret helhetsvurdering der hensynet til barnets vel og ve må stå i 
fokus. 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. NSF og Lovutvalget vil følge opp hvordan klubbene praktiserer 
barneidrettsbestemmelsene og ved behov gir nærmere presiseringer og uttalelser om 
forståelsen. 
 
Ytterligere veiledning om barneidrett finnes på NIFs hjemmeside: 

https://www.idrettsforbundet.no/tema/barneidrett/  
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