BARNEIDRETTSBESTEMMELSENE
INNEN KAMPSPORT

Bestemmelser om barneidrett
Bestemmelsene og rettighetene for barn i idretten er med på å sikre idrett på barnas
egne premisser. De skal også uttrykke de verdier norsk idrett ønsker skal være
grunnlaget for barneidretten i Norge. Med barneidrett menes idrettsaktivitet for barn til
og med det
året de fyller 12 år.
Norges idrettsforbund (NIF) krever at særforbundene skal sanksjonere mot brudd på
bestemmelsene. Ved gjentatte eller alvorlige brudd skal saken anmeldes til NIFs domsutvalg. Dette gjelder trener/leder/funksjonær/helsepersonell/annen person som i sammenheng med idrettsaktivitet bistår utøver eller organisasjonsledd, eller på annen måte
deltar i den idrettslige aktivitet. Forøvrig gis det anledning for særforbundene å ha egne
regler som utdyper bestemmelsene innenfor rammen av sin(e) idrett(er)s egenart.
Norges Kampsportforbund har definert egne bestemmelser som supplerer NIFs barneidrettsbestemmelser, ved bestemmelsenes punkt 2 a) og b). Disse fremkommer her etter
godkjenning av NIF.
Fra NIFs barneidrettsbestemmelser vil vi her spesielt fremheve følgende punkt;
• Idrettslag som organiserer barneidrett skal oppnevne en person (tillitsvalgt eller
ansatt) som er ansvarlig for barneidretten.

For konkurranser i barneidretten gjelder følgende innen kampsport:
Kampsportforbundet er opptatt av at intensjonen om kortest mulig reisevei ivaretas for
barn som konkurrerer. Det er likevel en utfordring å begrense denne da flere av våre
idretter er små og godt spredt, spesielt i distriktene.
•

Fra det året barnet fyller 6 år kan det delta i konkurranser og idrettsarrangement
innen klubbens landsdel/aktivitetsområde (nord, midt, sør, øst og vest), som definert
i medlemssystemet. For konkurranser i seksjonene for fleridrett og jujutsu kan
landsdel/aktivitetsområde også omfatte arrangementer i andre landsdeler dersom
reisevei hit er lik eller kortere enn til arrangementer i egen landsdel.

•

Fra året barnet fyller 9 år utvides det definerte området for landsdel/
aktivitetsområde til å omfatte konkurranser på tvers av grenser til naboland, som
ikke har krav til kvalifisering. Utvidelsen gjelder kun i konkurranser under seksjonene
for fleridrett og jujutsu, og forutsetter at konkurransene ligger i sammenlignbar
reiseavstand, og kostnad som konkurranser i egen landsdel.

Gradering er ikke konkurranse, men belter/graderinger er å betegne som ferdighetsmerker med definerte krav. Barneidrettsbestemmelsene gjelder konkurranseaktiviteter
- barnerettighetene gjelder all idrettsaktivitet, også graderingstester. Barn skal oppleve
trygghet og mestring, og derfor ikke strykes ved graderingstester.
Ved oppdagelse av brudd på bestemmelsene skal dette rapporteres til forbundet.
Konsekvenser for brudd på bestemmelsene skal føre til sanksjoner fra Norges Kampsportforbund eller overordnet organisasjonsledd.
Du kan lese mer om «Idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett» på
www.idrettsforbundet.no/tema/barneidrett
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