
 

Idrettens barnerettigheter og Bestemmelser om barneidrett 
 
Barneidrett er idrettsaktiviteter for barn til og med det året de fyller 12 år. Idrettens 
barnerettigheter gjelder for alle barn, uten forskjellsbehandling og uten hensyn til barnet og 
dets foreldres kjønn, etniske bakgrunn, livssyn, seksuelle orientering, vekt, fysiske utvikling 
og funksjonshemning. 
 
Idrettens barnerettigheter og Bestemmelser om barneidrett ble behandlet og vedtatt på 
Idrettstinget i 2007. Vedtatte endringer innarbeidet og godkjent av Idrettsstyret 28.08.07. 
 
Idrettens barnerettigheter og Bestemmelser om barneidrett er virkemidler som skal brukes i 
arbeidet med å gjøre norsk barneidrett så god og helhetlig som mulig. 
 

Idrettens barnerettigheter  
Rettighetene er et politisk virkemiddel for å sikre barnet som individ og aktiv idrettsutøver, 
og uttrykker de verdier vi ønsker skal være grunnlaget for barneidretten i Norge. Trenere, 
ledere, foreldre og organisasjonsledd er ansvarlig for å følge opp disse i praksis. Rettighetene 
bør brukes som referanse i dialogen mellom alle involverte i idrettslaget. 
 
1. Trygghet 
Barn har rett til å delta i et trygt treningsmiljø, fritt for press og utnyttelse. Barn under 6 år 
skal ha med seg en voksen på aktivitetene. Skader skal forebygges. 
 
2. Vennskap og trivsel 
Barn har rett til å delta i trenings- og konkurranseaktiviteter der det er lagt til rette for at de 
skal utvikle vennskap og solidaritet. 
 
3. Mestring 
Barn har rett til å oppleve mestring og lære mange ulike 
ferdigheter. De skal også ha muligheter for variasjon, øving og 
samspill med andre. 
 
4. Påvirkning 
Barn har rett til å si sin mening og bli hørt. De skal ha mulighet 
til å være med på planlegging og gjennomføring av egen 
idrettsaktivitet sammen med trenere og foresatte. 
 
5. Frihet til å velge 
Barn har rett til å velge hvilken idrett, eller hvor mange idretter 
de vil delta i. De bestemmer selv hvor mye de vil trene. 
 
6. Konkurranser for alle 
Barn har rett til å velge om de vil delta i konkurranser eller ikke. Barn som melder overgang 



 

fra en klubb innen samme idrett skal ha full rett til å delta i konkurranser for en ny klubb 
straks overgangen er registrert. 
 
7. På barnas premisser 
Barn har rett til å delta i trenings- og konkurranseaktiviteter som er tilpasset deres alder, 
fysiske utvikling og modningsnivå. 
 
Utviklingsplan  
Alle som driver barneidrett bør følge en felles utviklingsplan for å sikre størst mulig variasjon 
og muligheter for stor bevegelseserfaring. Innholdet i utdanningsplanene til de enkelte 
særforbundene og trenernes praksis bør følge denne planen: 
 
Opp til 6-års alder 
Lek og varierte aktiviteter skal stimulere barnas utvikling og styrke de grunnleggende 
bevegelsene. 
 
7–9 år 
Gode muligheter til å utforske og øve på ulike fysiske aktiviteter eller idrettsøvelser med 
forskjellige bevegelsesmønstre, slik at de får bred bevegelseserfaring. Dette gir et godt 
grunnlag for senere 
bevegelseslæring. Slike aktiviteter 
kan drives innenfor en eller flere 
idretter, men hver idrett har 
ansvaret for å gjøre tilbudet variert 
og tilpasset barnas utviklingsnivå. 
 
10-12 år 
Varierte aktiviteter og høyt 
aktivitetsnivå som sikret gode 
basisferdigheter. Fordypning i en 
eller noen få idretter kan sikre et 
godt teknikkgrunnlag for senere 
utvikling innen idrettsgrenen.   

 
Bestemmelser om barneidrett  
Bestemmelser om barneidrett er absolutte regler som skal overholdes, etterleves og 
håndheves. Rettighetene og bestemmelsene må sees i sammenheng. 
 
Hvert særforbund har ansvar for å utdype Bestemmelser om barneidrett innenfor rammen 
av sin idretts egenart og særpreg. Dette må imidlertid skje ut fra rettighetenes intensjon og 
innhold og slik at bestemmelsenes aldersgrenser overholdes. Utdypingen må skje ut fra 
hensynet til barnets beste. NGFs utdyping er merket med kursiv og blått. 
 



 

1. Barneidrett er idrettsaktiviteter for barn til og med det året de fyller 12 år. 
 

2. For konkurranser i barneidretten gjelder følgende: 
 
a) Fra det året barnet fyller 6 år kan det delta i lokale konkurranser og idrettsarrangementer, 

først og fremst i eget idrettslag. 
 

NGFs utdyping: 
Definisjonen på lokalt vil variere hvor i landet klubben ligger, men primært er lokalt egen 
klubb eller naboklubb. I deler av landet hvor det er langt mellom klubbene, kan lokale 
konkurranser innebære at en må reise over kommune-/fylkesgrense. 

 
b) Fra det året barnet fyller 11 år kan det delta i regionale konkurranser og 

idrettsarrangementer. 
 

NGFs utdyping: 
Dette er turneringer som ligger utenfor lokalmiljøet, og i golf vil dette være definert som det til 
enhver tid definerte turneringsområdet. 

 
c) Fra det året barnet fyller 11 år kan det delta i åpne idrettsarrangementer uten krav til 

kvalifisering i Norge, Norden og Nordkalotten (inkl. Barentsregionen). Barn fra disse 
landene/områdene kan delta på tilsvarende idrettsarrangementer i Norge fra det året de 
fyller 11 år. 

 
NGFs utdyping: 
Turneringer med krav til handicap er eksempler på arrangementer som ikke er åpne for alle. 
Barn under 13 år kan derfor ikke delta i turneringer med krav til handicap. 

 
d) Fra det året barnet fyller 11 år kan det benyttes resultatlister, tabeller og rangeringer i 

konkurranser, dersom dette er formålstjenlig. 
 
e) Fra det året barnet fyller 13 år kan det delta i mesterskap som NM, nordiske mesterskap, EM 

og VM. Dette inkluderer også norgescuper, nordiske cuper, verdenscuper og tilsvarende 
mesterskap. 

 
3. Det kan ikke søkes dispensasjon fra Bestemmelser om barneidrett 

 
4. Alle barn skal få premie i et idrettsarrangement dersom premiering skjer. 

 
5. Alle idrettslag som organiserer barneidrett skal oppnevne et styremedlem med ansvar for 

barneidretten 
 
NGFs utdyping: 
Klubbstyrene oppnevner et styremedlem som er ansvarlig for barneidretten. Denne personen vil 
ha et særlig ansvar for at klubben etterlever Idrettens barnerettigheter og Bestemmelser om 
barneidrett. 

 



 

Om barns deltakelse i konkurranser-  NGFs utdyping: 
Bestemmelser om barneidrett utdyper ikke barns deltakelser i konkurranser der voksne deltar, 
eksempelvis klubbturneringer. Bestemmelsene settes ikke til side selv om barn deltar i konkurranser 
for voksne. Dette betyr eksempelvis at det ikke kan benyttes resultatlister, tabeller og rangeringer før 
det året barnet fyller 11 år, og at alle barn skal premieres dersom premiering skjer. 
 
Dersom barn skal delta i turneringer for voksne, anbefaler NGF at det benyttes egne klasser. Dette kan 
gjøres selv om det bare et ett barn som deltar i turneringen. 

 

Håndtering ved brudd på bestemmelsene 
Idrettens barnerettigheter og Bestemmelser om barneidrett er ukjent for mange foreldre, 
trenere og ledere i golfklubbene. NGF må derfor gjøre disse kjent, slik at mulighetene for å 
handle iht. dem er til stede. Dette må gjøres med jevne mellomrom, da utskifting av 
mennesker er stor og det stadig er nye foreldre, trenere og ledere som trenger å bli gjort 
kjent med rettighetene og bestemmelsene. Dette skal gjøres blant annet gjennom nettsider, 
NGF Nytt, Norsk Golf, ulike kurs, møteplasser m.m. 
 
Norsk idrett ønsker at brudd på rettighetene og bestemmelsene blir forsøkt løst gjennom 
informasjon og dialog i klubben. Dersom dette ikke lar seg løse på det ytterste nivå i 
organisasjonen, skal overliggende organisasjonsledd kontaktes. Ved spesielt grove brudd på 
bestemmelsene kan organisasjonsledd vurdere å anmelde forholdet iht. § 11-4 (1) bokstav a 
i NIFs lov – straffebelagte handlinger/unnlatelser. 
 
 


