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Endringer i bestemmelser 

om barneidrett –

betydning for orientering



HISTORIKK

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

2015: Revidert for å forsterke intensjonen

•Særforbundene kan vedta særskilt regelverk i 

små idretter/grener i grensenære områder



Bestemmelser om barneidrett:
Regulerer konkurransemulighetene for barn – er absolutte !

Fra det året du fyller 6 år:

• Delta i idretts.arr. og konkurranser lokalt

• Ingen resultatlister, rangeringer etc

• Individuell tilbakemelding er fint

• Lik premie til alle

Fra det året du fyller 9år:

• 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 formålstjenlig.

Idrettslag med aktivitet for barn skal 

oppnevne et styremedlem/ansatt med 

ansvar for barneidretten

Barn= til og med det året du fyller 12 år



ENDRINGER I BESTEMMELSENE

4. 

Et særforbund kan gi egne regler som utdyper 

bestemmelsen innenfor rammen av sin idretts egenart, 

herunder definere lokale og regionale konkurranser i 2 a) og 

b) og i særlige tilfeller gjøre unntak fra 2 c) og d). 

Reglene skal godkjennes av Idrettsstyret eller den 

Idrettsstyret gir fullmakt. 



Norsk Orientering trenger godkjenning

Deltakelse i utlandet utenfor Norden

Vi trenger en formell godkjennelse fra NIF for vår 

praktisering i orientering når det gjelder deltakelse i 

familiearrangement/ ferieløp .

Følgende ordlyd ønskes godkjent: 

• Barn under 13 år har fremdeles anledning til å delta i 

o-aktiviteter/familieaktivitet utenfor Norge og 

tilsvarende gjelder for utenlandske barn i Norge. 

Forutsetningen er at de opplegg som tilbys er en del 

av arrangement med et bredt tilbud for alle 

aldersklasser (familiearrangement) . Konkurranse 

som kun er lagt opp for de yngre årsklasser er det 

ikke tillatt å delta i.



Sanksjoner etter barneidrettsbestemmelsene

Krav vedtatt på Idrettstinget 2015:

Pkt 5.

• særforbund skal ha sanksjonsbestemmelser for brudd på 

barneidrettsbestemmelsene

• Skal inn i  eget kamp- og konkurransereglement

• sanksjoner iht. §11-2  ( irettesettelse, bot org. Ledd…)



Hva må Norsk Orientering gjøre ?

Punkt 5 Sanksjonsbestemmelser

Forbundsstyret i samarbeid med administrasjonen vil 

formulere og innta aktuelle sanksjonsbestemmelser i nytt 

punkt i konkurransereglene og legge det fram for 

forbundstinget i mars 2016. 

Deltakelse i utlandet utenfor Norden

Punkt 4 vedr. punkt 2 c) og d)

Styret i samarbeid med administrasjonen utarbeider en 

søknad til NIFs styre med redegjørelse for vår praktisering 

og ber om en godkjennelse.  




