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1. Barneidrettsbestemmelsenes bakgrunn 
 

Idrettens barnerettigheter setter barnas behov i sentrum, og uttrykker de verdiene som skal ligge til 

grunn for barneidretten i Norge. Rettighetene baserer seg på FNs barnekonvensjon, og ble første 

gang vedtatt på Idrettstinget i 2007. På idrettstinget i 2015 ble ansvaret for håndhevelsen av 

bestemmelsene overført fra idrettskretsene til særforbundene: 

«Særforbund plikter å innta sanksjonsbestemmelser for brudd på barneidrettsbestemmelsene i 

eget kamp- og konkurransereglement, herunder hjemmel til å ilegge bøter til idrettslag og til 

å frata utøvere retten til å delta i konkurranser. Sanksjonene skal være i samsvar med NIFs 

lov § 11-2. Ved gjentatte eller alvorlige brudd på bestemmelsene, skal saken anmeldes til 

NIFs domsutvalg.» 

 

Barneidrettsbestemmelsenes skal legge til rette for at konkurranseaktivitet skal følge barnas 

naturlige utvikling og alder. Bestemmelsene regulerer at:  

• Tidlig resultatfokus unngås ved at det innføres gradvis rangering. 

• Alle barn skal få premie der premiering skjer, fordi innsats skal belønnes.  

• Konkurranser skal være åpne for alle og foregå så nært hjemmet som mulig. Regulering 

av reiseavstand til konkurranser er et idrettspolitisk vedtak som har blitt innført for å:  

- vektlegge betydningen av å være i mye aktivitet og unngå tidsbruk på å reiser.   

- gi barn en progresjon i konkurransedeltagelse som er tilpasset alder og 

utviklingsnivå  

- unngå for høye kostnader på reise som kan ekskludere flere fra å kunne delta.  

 
Barneidrettsbestemmelsene underbygger god og trygg aktivitet. Informasjon, sanksjonering eller 

straff er virkemidler for å motvirke brudd på bestemmelsene. Fotballkretsene har plikt til å reagere 

og eventuelt sanksjonere brudd. Sanksjonering eller straff er et sterkt virkemiddel, og det er derfor 

behov for retningslinjer for hvordan ulike brudd bør/skal håndteres.  

2. Barneidrettsbestemmelsene 
 

Vedtatt av Idrettstinget 2015 

1. Med barneidrett menes idrettsaktiviteter for barn til og med det året de fyller 12 år. 

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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3. Idrettslag som organiserer barneidrett skal oppnevne en person (tillitsvalgt eller ansatt) som er 

ansvarlig for barneidretten. 

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. 

5. Særforbund plikter å innta sanksjonsbestemmelser for brudd på barneidrettsbestemmelsene i eget 

kamp- og konkurransereglement, herunder hjemmel til å ilegge bøter til idrettslag og til å frata 
utøvere retten til å delta i konkurranser. Sanksjonene skal være i samsvar med NIFs lov § 11-2. Ved 

gjentatte eller alvorlige brudd på bestemmelsene, skal saken anmeldes til NIFs domsutvalg.  

Hvert enkelt særforbund har ansvar for at bestemmelsene og rettighetene blir gjort kjent, 

implementeres og etterleves i deres idrett og grener. 

3. Brudd på bestemmelsene 
På Idrettstinget 2015 ble ansvaret for å følge opp barneidrettsbestemmelsene overført til 

særforbundene:  

«Overtredelser av barneidrettsbestemmelsene bør primært løses gjennom informasjon og dialog i 

idrettslagene. Praksis viser imidlertid at dette ikke alltid er tilstrekkelig. Alvorlige eller gjentatte brudd 

på bestemmelsene bør alltid påtales til et domsorgan. For øvrig bør det enkelte særforbund håndheve 

bestemmelsene gjennom eget kamp- og konkurransereglement. NIFs lov § 11-2 legger da 

begrensninger på hvor strenge sanksjoner som kan ilegges. Særforbundene må derfor vedta egne 

bestemmelser som gir hjemmel for å sanksjonere ved brudd på barneidrettsbestemmelsene.» 

 

Dette ble i 2016 inntatt i NFFs lov § 11-5.Virkeområde for sanksjonsreglene. Sanksjonerbare 
overtredelser: 

Sanksjoner kan gis ved overtredelse av kamp- og konkurranseregler samt overtredelser av vedtak 

fattet med hjemmel i disse. NFFs kamp- og konkurranseregler omfatter følgende regler og 

bestemmelser: …NIFs og NFFs barneidrettsbestemmelser. 

 

3.1 Hvem ilegger sanksjoner?  
Brudd på barneidrettsbestemmelsene kan sanksjoneres på ulike nivåer.  

 

1. Mildere former for brudd kunne resultere i en alminnelig disiplinærforføyning, som jf. NIFs lov  

§ 11-1 og NFFs lov § 11-7 kan ilegges av et organisasjonsledd; her kretsen.  
2. Mer alvorlige forhold kan sanksjoneres etter særforbundets egne kamp- og konkurranseregler. 

Sanksjonene må være innenfor de rammer NIFs lov § 11-2 setter. Det er særforbundet selv som 

har fastsatt hvem som kan ilegge slike sanksjoner. I NFF har kretsene kompetanse til å ilegge 

sanksjoner i henhold til Reaksjonsreglementet.   

3. Ved alvorlige eller gjentatte brudd på barneidrettsbestemmelsene, skal saken påtales til NIFs 

domsutvalg som en straffesak. Kretsene behandler denne type saker på samme måte som man 

behandler straffesaker, dvs. med innhenting og systematisering av saken før oversendelse til 

NFF. Saksdokumentene oversendes til NFF via jus@fotball.no. NFF ekspederer så saken vider til 

NIFs domsutvalg for behandling og avgjørelse.  

 

3.2 Hvem kan sanksjoneres?  
I henhold til NFFs lov § 11-5 vil både klubb og medlemmer kunne sanksjoneres for brudd på NIFs 

barneidrettsbestemmelser:  

(2) NFFs medlemsklubber og deres medlemmer plikter å rette seg etter de lover, reglementer og 

bestemmelser som gjelder for forbundet, samt vedtak som er fattet med hjemmel i disse. 
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Overtredelser av reglementer og bestemmelser som er nevnt i § 11-5 (1), eller vedtak fattet med 

hjemmel i disse, kan medføre sanksjoner. 

 

(3) Både klubbmedlem og klubb kan ilegges sanksjoner etter sanksjonsreglene i dette kapittel og 

reaksjonsreglementet. Det samme gjelder andre som deltar i arrangementer i regi av forbundsstyret, 

krets eller medlemsklubb og som gjennom påmeldingen har underlagt seg NFFs sanksjonssystem. 

 

Sanksjoner bør ilegges i følgende rekkefølge: Klubb – styret – sentralt verv – trener og lagleder – 

foresatte – (spiller). 

 

Dersom ansvarlig for tiltaket er idrettslaget, er det idrettslaget som skal sanksjoneres. Både styret og 

enkeltpersoner som kan holdes ansvarlig må vurderes sanksjonert.  

 

Dersom den ansvarlige er en person med tillitsverv i idrettslaget, må det vurderes sanksjoner mot 
vedkommende. Samtidig må det vurderes om klubben på noen måte kan sies å være ansvarlig for 

regelbruddet, og i så fall skal også klubben sanksjoneres. For personer med tillitsverv som 

gjentagende bryter barneidrettsbestemmelsene må det vurderes om forholdets bør påtales til NIFs 

domsutvalg. Dette bør drøftes med NFF. Straff ilagt av NIFs domsutvalg vil kunne innebære tap av 

rett til å inneha valgte eller oppnevnte tillitsverv. 

 

Foreldre som er medlemmer kan sanksjoneres, og NIFs lov § 11-3 åpner for at også foreldre kan 

sanksjoneres selv om de ikke er medlemmer. Særforbund bør ta kontakt med NIFs 

barneidrettsseksjon for veiledning dersom særforbundet vurderer å sanksjonere foreldre som ikke er 
medlemmer.  

 

Sanksjonering ved brudd på barneidrettsbestemmelsene har noen særlige utfordringer, som skiller 

dem fra andre regelbrudd. Barneidrettsbestemmelsene retter seg mot barn, men barn under 15 år 

kan ikke straffes etter NIFs straffebestemmelser.  

Barn som bryter barneidrettsbestemmelsene skal aldri fratas retten til delta i organisert trening, og 

bør i svært begrenset grad fratas retten til å delta i konkurranser. Barn under 15 år kan ikke straffes, 

kun ilegges sanksjoner. Særforbund bør ta kontakt med NIFs barneidrettsseksjon for veiledning 

dersom særforbundet vurderer å sanksjonere et barn under 15 år.  

 

3.3 Hvor strengt kan det sanksjoneres?  
NFFs Lov § 11-4 (4) og § 11-6 (6) sier at Forbundsstyret kan gi retningslinjer som angir henholdsvis 

straffenivåer og sanksjonsnivåer.  

Når det skal reageres mot et organisasjonsledd eller en person som bryter 

barneidrettsbestemmelsene, må det først avklares hvor alvorlig forholdet er for å kunne velge rett 

sanksjonsspor: 

• alminnelig disiplinærforføyning,  

• sanksjon etter kamp – og konkurransereglene  

• straff  

Når man har valgt spor må det foretas en fastsettelse av sanksjonens størrelse. Dette gjøres etter en 

helhetlig vurdering der flere momenter får betydning, blant annet:  

• Grad av skyld. Forsett eller uaktsomhet  

• Alder på barnet. (Hvor stort er «avviket» fra det bestemmelsene tillater?)  

• Hvem har brutt bestemmelsene? Verv/oppgave/rolle 

• Hvilke bestemmelser er brutt, se nærmere nedenfor 
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• Informasjon i forkant 

• Gjentagelse 

• Flere brudd samtidig 

 

Reaksjonene spenner over en skala fra informasjon til påtale. 

 

Klubb Ansvarlig person for tiltaket 

Informasjon og irettesettelse om bruddet og 

iverksetting av tiltak for å forebygge fremtidige 

brudd. Eksempler på tiltak: 

• E-læringsmodulen (Barneidrettens 

verdigrunnlag) 

• Barnefotballkvelden 

 

Informasjon til foreldre – foreldremøte hvor 

verdigrunnlaget blir diskutert 

Informasjon og irettesettelse om bruddet og 

iverksetting av tiltak for å forebygge fremtidige 

brudd. Eksempler på tiltak: 

• E-læringsmodulen (Barneidrettens 

verdigrunnlag) 

• Barnefotballkvelden 

 

Informasjon til foreldre – foreldremøte hvor 

verdigrunnlaget blir diskutert 

Bot fra 0 – 150 000 kroner  

Ved gjentagende brudd må det vurderes om 

forholdet bør påtales til NIFs domsutvalg. Dette 

bør drøftes med juridisk seksjon. Straff ilagt av 

et domsorgan vil kunne innebære tap av rett til 

å inneha valgte eller oppnevnte tillitsverv. 

Ved gjentagende brudd må det vurderes om 

forholdet bør påtales til NIFs domsutvalg. Dette 

bør drøftes med juridisk seksjon. Straff ilagt av 

et domsorgan vil kunne innebære tap av rett til 

å inneha valgte eller oppnevnte tillitsverv. 

 

For alle saker gjelder følgende konsekvenser for kvalitetsklubber (sertifisert eller i prosess): 

 

Klubben kan ikke bli kvalitetsklubb før denne kan dokumentere at aktiviteten følger NFFs 
retningslinjer for barne- og ungdomsfotball. Dersom klubb er sertifisert, så må klubben sette i verk 

tiltak og dokumentere at denne følger NFFs retningslinjer for barne- og ungdomsfotball ved den 

årlige egenmeldingen for konseptet.  

 

3.4. Bøtenivå  
Det er laget intervaller for bøter for klubb ved overtredelse for førstegangs overtredelse og 

gjentagelse. Hvor man bør legge seg i intervallet avhenger av om det skjer i klubbregi eller utenfor 

klubbens kontroll, grad av alvorlighet, forsett eller uaktsomhet. Fastsettelse av sanksjonens størrelse 

må gjøres etter en helhetlig vurdering der formildende eller skjerpende. momenter får betydning (jfr. 
3.3.)  NFF sentralt skal kontaktes ved saker der det er aktuelt å sanksjonere for å sikre en 

likebehandling fra krets til krets. Privatpersoner bøtelegges ikke. 

Ved gjentagende brudd (3. gangsovertredelse) skal saken bli vurdert for påtale. (Ved gjentatte eller 

alvorlige brudd på bestemmelsene, skal saken anmeldes til NIFs domsutvalg.) 

Det er her utarbeidet veiledende intervaller for bøtenivå for å ivareta rettssikkerheten til klubbene i 

forhold til de konkrete forhold som gjelder for hver sak.  

 

1. Først gangs overtredelse 

[0 kroner], [5.000 – 25.000 kroner] 
Det legges opp til ved første gangs overtredelse å tydeliggjøre informasjonen gjennom en 

irettesette for å sikre etterlevelse av bestemmelsene uten bot.  

Det kan likevel være riktig å bøtelegge dersom klubben har blitt advart på forhånd, eller hvor 

overtredelsen er særlig alvorlig (stort «avvik» fra det bestemmelsene tillater/alder på barnet) 

 

2. Andre gangs overtredelse 

[20.000 – 150.000 kroner] 
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4. Anbefalte sanksjons- og straffenivåer 
I dette kapitlet drøftes først bestemmelsene for deretter å eksemplifisere dette ved fire typer brudd:  

 

1. En klubb bryter NIFs Barneidrettsbestemmelser - konkurranser i forhold til alder og/eller 

NFFs breddereglement § 6-5 

2. Private akademier/aktører bryter NIFs Barneidrettsbestemmelser - konkurranser i forhold til 

alder og/eller NFFs breddereglement § 6-5, og hvor ansvarlig person også har rolle i klubb 

3. Foresatte eller andre personer med tillitsverv/medlemsskap i klubb som legger aktivt til rette 

for aktivitet "utenfor klubben" (uten klubbens kjennskap) som bryter NIFs 

Barneidrettsbestemmelser i klubb) 

4. Foresatte eller andre personer uten tillitsverv/medlemsskap i klubb legger aktivt til rette for 
aktivitet "utenfor klubb" som bryter NIFs Barneidrettsbestemmelser (uten 

tillitsverv/medlemskap i klubb) 

 

Det er laget intervaller for sanksjoner ved første gangs overtredelse, hvem som kan sanksjoneres 

eller straffes. Hvor man bør legge seg i intervallet avhenger av om det skjer i klubbregi eller utenfor 

klubbens kontroll, grad av alvorlighet, forsett eller uaktsomhet. NFF sentralt bør kontaktes ved saker 

der det er aktuelt å sanksjonere for å sikre en likebehandling fra krets til krets. 

Ved gjentatte eller alvorlige brudd på bestemmelsene, skal saken anmeldes til NIFs domsutvalg. 

 

4.1. Forståelse av bestemmelsene og reaksjoner på brudd. 
Den enkelte bestemmelses ordlyd er kortfattet og det gis her en utdypende forklaring på hvert enkelt 
punkt samt veiledning for reaksjoner ved brudd på pkt. 2: For konkurranser i barneidretten gjelder 

følgende. 

Om reisetid. 

I pkt 2a defineres reisetid som inntil 1 times reise en vei og i pkt 2b defineres regionalt som inntil 2 

timers reisetid en vei. Dette må forstås som veiledende da Norges geografi tilsier store forskjeller fra 

krets til krets. Det vesentlig er intensjonen i bestemmelsene som gjengis nedenfor. 

2.a): «Barn kan delta i lokale konkurranser og idrettsarrangementer fra det året de fyller 6 år og 

først og fremst i egen klubb.» 

Barns utvikling og læringskurve tilsier at barn utvikler seg best gjennom å være i mye aktivitet 

sammen med venner. Konkurranser og cuper kan ta mye tid hvis reiseavstanden blir for lang, i tillegg 

til at barna kan få begrenset aktivitetstid under selve konkurransen og cupen. Det er bedre å 

tilrettelegge for god treningsaktivitet med mye variasjon og allsidighet samt små konkurranser lokalt, 

fremfor å reise lengre for å delta i en konkurranse der barnet er kort tid i aktivitet. 
En arrangør bør vurdere hvem som blir invitert til konkurranse/cup utfra hvor de har tilhørighet for å 

unngå lang reisevei. Arrangør bør vurdere hvor mange cuper/konkurranser som blir arrangert for 

denne aldersgruppen, ettersom barnas utvikling tilsier at det er trenings- og aktivitets tid som bør 

prioriteres. 

NFF har definert lokalt til å være bokommune, nabokommune, med inntil 1 times reise én vei. 

Ved brudd skal i første rekke arrangør, idrettslag og trener bli informert om at dette er brudd og få 

en irettesettelse/advarsel. Ved gjentagelse skal arrangør, idrettslag, trener eller den det måtte gjelde 
kunne bli sanksjonert strengere. Primært skal det øverste leddet i organisasjonen bli berørt. 

I særlige tilfeller skal gjentagende brudd bli fremmet til NIFs domsutvalg og straff kan bli ilagt. 

Straffen kan medføre tap av rett til å inneha valgte eller oppnevnte tillitsverv.  
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2.b): «Barn kan delta i regionale konkurranser og idrettsarrangementer fra det året de fyller 9 år.» 

Barns alder har betydning for modenhet og utvikling, derfor har norsk Idrett vedtatt at de første 

konkurransene skal være i klubb og tilpasses modenhet og utvikling. Når barnet blir eldre kan man 

utvide konkurransekretsen, slik at barnet gradvis blir eksponert for flere konkurranser utfra 
modenhet, alder og utviklingsnivå. Barnet kan få tilbud om å reise på konkurranser som befinner seg 

lenger unna enn lokalt. Det vil være naturlig at barnet deltar i noen flere konkurranser og cuper enn 

da de var 6 til 8 år, men det er den daglige/ukentlige treningen lokalt som er den vanlige aktiviteten. 

Trening lokalt og den daglige aktiviteten er viktigst for barnets utvikling og læring. 

NFF har definert regionalt til å være bokommune, nabokommune, med inntil 2 times reise én vei.  

Ved brudd skal i første rekke arrangør, idrettslag og trener bli informert om at dette er brudd og få 
en irettesettelse/advarsel. Ved gjentagelse skal arrangør, idrettslag, trener eller den det måtte gjelde 

kunne bli sanksjonert strengere. Primært skal det øverste leddet i organisasjonen bli berørt. 

Under sjeldne tilfeller skal gjentagende brudd bli fremmet til NIFs domsutvalg og straff kan bli idømt. 

Straffen kan medføre tap av rett til å inneha valgte eller oppnevnte tillitsverv.  

 

2.c): «Barn kan fra det året de fyller 11 år delta i åpne konkurranser og idrettsarrangementer i 

Norge, Norden og Barentsregionen.» 

Barentsregionen omfatter de 13 fylker, län og russiske føderasjonssubjekter som er del av det 

politiske Barents samarbeidet. Barentsregionen har ved flere anledninger blitt utvidet og per i dag 

omfatter dette: 

Nordland, Troms og Finnmark fylker i Norge 

Västerbottens län og Norrbottens län i Sverige 

Lappland, Norra Österbotten og Kajanaland i Finland 

Murmansk oblast, Arkhangelsk oblast med Nenetsk autonome okrug, republikken Karelia og 

republikken Komi i Russland. 

 

Disse konkurransene skal være åpne konkurranser/arrangement som ikke krever noen form for 

kvalifisering, eller plikt om å delta på en hel serie med stevner for eksempel som Norgescuper. Dette 

er fortsatt en naturlig progresjon av utvikling og læring, hvor det er mulig for barna å få litt mer 

konkurranse og litt lenger reisevei for å ha noe å se frem til og få konkurrere med flere. Det er 

fortsatt viktig at konkurransene og cupene ikke tar overhånd, slik at den daglige aktiviteten og 

ukentlige aktivitetene blir nedprioritert lokalt fremfor å reise på mange cuper/konkurranser med lang 

reisevei og ukentlig. En arrangør skal sette seg inn i bestemmelsene og regulere hvem som blir 
invitert til konkurranse/cup og hvor de har tilhørighet for å unngå lang reisevei. Klubben, trenere og 

foreldre bør vurdere hvor mange cuper/konkurranser som blir arrangert for denne aldersgruppen, 

ettersom det er trenings- og aktivitetstid som skal prioriteres. 

Ved brudd skal i første rekke arrangør, idrettslag og trener bli informert om at dette er brudd og få 

en irettesettelse/advarsel. Ved gjentagelse skal arrangør, idrettslag, trener eller den det måtte gjelde 

kunne bli sanksjonert strengere. Primært skal det øverste leddet i organisasjonen bli berørt. 

Under sjeldne tilfeller skal gjentagende brudd bli fremmet til NIFs domsutvalg og straff kan bli idømt. 
Straffen kan medføre tap av rett til å inneha valgte eller oppnevnte tillitsverv. Sanksjonering og 

utestengelse fra konkurranseaktivitet i tre måneder kan bli ilagt barnet gjennom konkurranse og 

kampreglementet til særforbundene under alvorlige og gjentagende brudd på denne bestemmelsen. 

2.d): «Barn fra nordiske land og Barentsregionen kan fra det året de fyller 11 år delta på 

konkurranser og idrettsarrangementer i Norge.» 

En turneringsarrangør har ansvar for hvilke lag som inviteres eller tillates påmeldt. 
Ved brudd skal i første rekke arrangør bli informert og få irettesettelse/advarsel. Ved gjentagelse skal 

arrangør bli sanksjonert strengere. 
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2.e): «Det kan benyttes resultatlister, tabeller, og rangeringer i konkurranser for barn fra det året 

de fyller 11 år, dersom dette er formålstjenlig» 

Ved konkurranser for barn skal det vektlegges mestring og innsats, fremfor resultat. Dette for å 

fremme indre motivasjon og glede. I idrettsmiljø hvor resultatet blir fremhevet som det viktigste, er 
det større sannsynlighet at barn faller fra, på grunn av presset de kan føle for at de skal prestere, og 

fordi de barna som er flinkest fysisk og teknisk får mest oppmerksomhet og konkurransetid.  

 

Ved brudd: Rangerte resultatlister og sluttspill for barn under 11 år skal ikke forekomme. Arrangør og 

arrangementsansvarlig som publiserer resultater og gjennomfører sluttspill, medlemmer som er 

tilknyttet det særforbund som deltar på arrangement som bryter med bestemmelsen som publiserer 

rangerte resultatlister for barn under 11 år, skal bli informert og irettesatt, og ved gjentagelser bli 

sanksjonert strengere. Under sjeldne tilfeller skal gjentagende brudd bli fremmet til NIFs domsutvalg 

og straff kan bli idømt. Straffen kan medføre tap av rett til å inneha valgte eller oppnevnte tillitsverv.   

 

2.f): «Barn til og med det året det fyller 12 år kan ikke delta i mesterskap som NM, EM, VM og 

tilsvarende.» 

Mesterskap er konkurranser der deltageren må kvalifisere seg for å delta, og som avsluttes med en 

finale eller sluttspill. I Norge innføres mesterskap i ungdomsalder. Enkelte idretter har strengere 

aldersgrense enn 13 år for å kunne delta. Resultat i mesterskap har et større fokus enn i åpne 

konkurranser, og derfor mener norsk Idrett det er uheldig for barn å delta, da mestring og innsats og 

utvikling skal vektlegges i konkurranser for barn. Videre blir resultatfokuset forsterket gjennom 

kåring av vinnere og de beste deltagerne får øve mer gjennom at de får delta i sluttspill eller finale. I 

et utviklingsperspektiv vektlegges betydningen av den relative alderseffekten – med dette menes de 
store variasjonene det kan være mellom barn i lik fysisk alder. Bestemmelsen skal forebygge at 

trenere, lagledere og foreldre fokuserer på de barna som mer fysisk modne får mer konkurransetid.  

 

Ved brudd: Trenere, idrettslag eller foreldre som melder på barn under 13 år i NM, VM, EM eller 

tilsvarende skal bli sanksjonert. Gjentagende brudd skal fremmes for NIFs domsutvalg og straff kan 

bli idømt. Straffen kan medføre tap av rett til å inneha valgte eller oppnevnte tillitsverv. 

Sanksjonering og utestengelse fra konkurranseaktivitet i tre måneder kan bli idømt barnet gjennom 

konkurranse og kampreglementet til særforbundene under alvorlige og gjentagende brudd på denne 

bestemmelsen. 

 

2.g): «Alle barn skal få premie i et idrettsarrangement dersom premiering skjer.» 

Bakgrunnen er å hindre at kun de beste får oppmerksomhet, og for å unngå misunnelse. Barn er 

opptatt av å få premie, og dette kan også være motiverende for å delta. Det er lov å gi graderte 

premier fra 11 år, men alle skal få en premie. Opptil 11 år skal ikke rangerte resultatlister 

forekomme, og dermed skal alle barn få lik premie. 

Ved brudd: Arrangør som velger å gi premier til kun de beste barna, skal bli informert og irettesatt. 

Ved gjentakelse skal arrangør bli sanksjonert strengere. 
 

4.2. Eksempler på brudd på bestemmelsene. 

 
Kapittel 3 drøftet de ulike faktorer man må vurdere ved et brudd på bestemmelsene. For å 

tydeliggjøre dette vises her en rekke typiske eksempler med henvisning til hvilke bestemmelser som 

brytes. 

 
Kategori 1: Klubben bryter NIFs Barneidrettsbestemmelser - konkurranser i forhold til 

alder og/eller Norges fotballforbunds – Breddereglement § 6-5 
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Eksempel Bestemmelse som ble brutt 

Lag i 11- eller 12-årsklassen (med spillere som 

fyller 11 eller 12 år i løpet av året) til turnering 

utenfor Norden  

 

Barneidrettsbestemmelsene 2 c)  

Barn kan fra det året de fyller 11 år delta i åpne 

konkurranser og idrettsarrangement i Norge, 

Norden og Barentsregionen 

Lag i 10-års eller yngre (med spillere som fyller 10 
år eller mindre i løpet av året) til Cup i Norden  

Barneidrettsbestemmelsene pkt  2 b)  

Barn kan delta i regionale konkurranser og 

idrettsarrangementer fra det året de fyller 9 år. 

Hospitering på tvers av klubber, hvor moderklubb 

tillater hospitering som medfører brudd på 

Barneidrettsbestemmelsene. (Eks: spiller til lag i 

11-års eller 12-årsklassen som skal konkurrere i 

Tyskland) 

Barneidrettsbestemmelsene 2 c)  

Barn kan fra det året de fyller 11 år delta i åpne 

konkurranser og idrettsarrangement i Norge, 

Norden og Barentsregionen. 

Klubb arrangerer turnering med barnelag U10 eller 

yngre hvor sluttspill/rangering benyttes.  

 

Eller 

 

Klubb deltar i konkurranse med barnelag U10 eller 
yngre hvor sluttspill benyttes 

 

Barneidrettsbestemmelsene pkt. 2 e):  

Det kan benyttes resultatlister, tabeller og 

rangeringer i konkurranser for barn fra det året de 

fyller 11 år, dersom dette er formålstjenlig. 

 

NFFs Breddereglement § 6-5:  

I gutt/jente 12-årsklasse og yngre kåres ikke 

turneringsvinner. 

Klubb arrangerer turnering hvor konkurransen ikke 

er åpen (Eks "Gode 2006-lag kan få delta i 2005-

klassen"). 

 

Barneidrettsbestemmelsene kapittel 2 c)  

Barn kan fra det året de fyller 11 år delta i åpne 

konkurranser og idrettsarrangementer i Norge, 

Norden og Barentsregionen 

Turneringsarrangør/klubb inviterer lag som må 

bryte NIFs Barneidrettsbestemmelser 

(konkurranser i.f.t alder) for å kunne delta 

Barneidrettsbestemmelsene kapittel 2 a) til 2 c)  

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. 

 

I tilfelle utenlandske lag deltar: 

Barneidrettsbestemmelsene kapittel 2 d)  

Barn fra nordiske land og Barentsregionen kan fra 

det året de fyller 11 år delta på konkurranser og i 

idrettsarrangementer i Norge 

 
Kategori 2 – Private akademier/aktører som bryter NIFs Barneidrettsbestemmelser - konkurranser i 

forhold til alder og/eller Norges fotballforbunds – Breddereglement § 6-5, og hvor ansvarlig person 

også har rolle i klubb 

 

Eksempel Bestemmelse som ble brutt 

Organiserer lag i 11- eller 12-årsklassen (med 

spillere som fyller 11 eller 12 år i løpet av året) 
til turnering utenfor Norden. 

Barneidrettsbestemmelsene kapittel 2 c)  

Barn kan fra det året de fyller 11 år delta i åpne 

konkurranser og idrettsarrangement i Norge, 

Norden og Barentsregionen. 
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Organiserer lag i 10-års klassen eller yngre (med 

spillere som fyller 10 år eller mindre i løpet av 

året) til Cup i Norden. 

Barneidrettsbestemmelsene kapittel 2 b)  

Barn kan delta i regionale konkurranser og 

idrettsarrangementer fra det året de fyller 9 år. 

 

Barneidrettsbestemmelsene kapittel 2 c)  
Barn kan fra det året de fyller 11 år delta i åpne 

konkurranser og idrettsarrangement i Norge, 

Norden og Barentsregionen. 

Klubb arrangerer cup med sluttspill for barn Barneidrettsbestemmelsene pkt. 2 e)  

Det kan benyttes resultatlister, tabeller og 

rangeringer i konkurranser for barn fra det året 

de fyller 11 år, dersom dette er formålstjenlig. 

 

NFF har utvidet denne grensen med to år som 

det fremgår av Breddereglement § 6-5:  

I gutt/jente 12-årsklasse og yngre kåres ikke 

turneringsvinner. 

 

 

Kategori 3 og 4 – Foresatte eller andre personer som aktivt legger til rette for aktivitet "utenfor 

klubben" (uten klubbens kjennskap) som bryter NIFs Barneidrettsbestemmelser (både med og uten 

medlemsskap/tillitsver i klubb) 

 

Eksempel Bestemmelse som ble brutt 

Foresatt til spiller som deltar i turnering eller 

andre som aktivt legger til rette for aktivitet 

som bryter med Barneidrettsbestemmelsene i 

forhold til alder og konkurranser 

Barneidrettsbestemmelsene kapittel 2 a) til 2 

c)  

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. 

 

 

 
 


