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AGENDA: 
 
Årsaken til dette møtet og den form er for å sikre effektiv beslutningsprosess og for å påse 
arbeidsflyt. 
Sak 41 og 42 er vedtak som er innstilt av NIF at vi foretar og implementerer. Dette har med 
standardisering å gjøre og at tiltak hensyntas dette.  
 
 
NKBF-40/17 PROSJEKTLEDER KOSTHOLDSLØFTET 
Det innstilles at Anette Sexe blir Prosjektleder for Kostholdsløftet. Dette prosjektet er fullfinansiert av 
Gjensidigestiftelsen og godtgjørelse/kostnader tas i sin helhet fra dette prosjektet 
 
Vedtak;  
Enstemmig vedtatt. 
 
 
NKBF-41/17 RETNINGSLINJER UNGDOMSIDRETT 
Etter samtale med NIF, så foreslo de at vi vedtar retningslinjene. Vi ser ingen grunn til ikke å gjøre det 
og ser heller ingen grunn til å modifisere disse, men vedtar disse i sin helhet.  
 
Vedtak;  
Enstemmig vedtatt. 
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Retningslinjer Ungdomsidrett 

Ungdomsidrettens visjon er for, av og til ungdommen: Ungdom vil ha et variert og inkluderende 
idrettstilbud, der de møter venner, har det gøy og blir så gode som de selv vil. 

Ungdommens retningslinjer 

Retningslinjene er et politisk virkemiddel for å sikre rettighetene til ungdom som individ og aktiv 
idrettsutøvende. Det innebærer også forpliktelser for andre enn ungdommen selv. Både trenere, 
ledere, foreldre og organisasjonsledd må følge opp disse i praksis. 

Det er imidlertid viktig å presisere at når man har fylt 15 år, har man stemmerett og kan være med å 
påvirke hvordan sitt idrettslag skal se ut. 

Aktivitet 
Ungdom har rett til et trygt, variert og inkluderende idretts- og konkurransetilbud. Ungdom skal selv 
bestemme på hvilket nivå og i hvilket omfang de ønsker å drive idrett. 

Dette betyr: 
• Ungdom kan være med i flere idretter så lenge de selv vil.  
• De skal være med i planlegging og gjennomføring av egen idrettsaktivitet sammen med trenerne. 
• Ungdom skal være med å sette sine egne sportslige mål.  
• De skal selv bestemme om de vil delta i konkurranser, og konkurransene skal være i samsvar med 
ungdommens forutsetninger og ambisjoner. 
• Særforbundene må vurdere når ungdom kan delta i nasjonale og internasjonale mesterskap/cuper 
etc. Vurderingen må skje i samråd med utøver, foresatte og trener(e). 
• Ungdom skal ha et sosialt tilbud i idrettslaget fritt for rus og mobbing, hvor det legges til rette for at 
de skal kunne trives og utvikle vennskap. 
• Særforbundene må utvikle konkurransetilbudet slik at det er i tråd med ungdommens ønsker og 
behov. 
• Særforbundene bør vurdere og videreføre bruk av premiering til alle også oppover i ungdomsårene 
(fra 13 år og oppover). 
 
Utdanning: 
Utdanning i norsk idrett skal tilrettelegges slik at ungdom kan delta. Ungdom har rett til å delta på 
alle utdanningstilbud ut fra sine kvalifikasjoner. 
 
Dette betyr: 
• Ungdommer skal få tilbud om trener, leder og/eller dommerkurs når de er aktive utøvere 
• Utdanningstilbudet må gi økt kompetanse og engasjement blant ungdom, slik at grunnlaget for 
deltakelse som utøver, dommer, trener og tillitsvalgt er best mulig 
• Utdanningen må tilrettelegges slik at ungdom kan delta 
• Utdanningen skal gi allsidig tilbud og tilfredsstille ungdommens behov 
Særforbundene må tilpasse utdanningen og sette fokus på: 
• Ungdom som gruppe 
• Hva som trengs for å skape gode miljøer på treningen og i idrettslaget 
• Hvordan trenerrollen for ungdomsgruppen kan løses 
• Hva som stimulerer og motiverer unge mennesker til å trene 
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Idrettslaget: 
Ungdom skal aktivt rekrutteres til lederverv i idrettslaget. Idrettslaget skal ha en tydelig profil på 
hvilket tilbud de skal gi sine medlemmer, herunder ungdom. 

Dette betyr: 
• Ungdom må være med å bestemme over sin egen idrett på aktivitets- og organisasjonsplan. De må 
bli spurt, og de må selv spørre 
• Idrettsorganisasjonen skal tilrettelegge og motivere for aktiv deltakelse gjennom tillitsverv 
• Det skal arbeides aktivt for å få ungdom inn i styrer og undergrupper i norsk idrett, men kvotering 
skal ikke anvendes som virkemiddel 
• Idrettslaget skal ha en tydelig profil på hvilket tilbud de har, og hvem det passer for. Ungdom må 
være med i diskusjoner om hvilken profil de ønsker på klubben sin, dette kan skje gjennom start- og 
oppfølgingsmøter 

Historisk bakgrunn for ungdomsidrettens retningslinjer: 
• 1998 – ble retningslinjer for ungdomsidrett utarbeidet og vedtatt på Ungdommens fjerde 
idrettsting. 
• 1999 – ble disse retningslinjene fra Ungdommens idrettsting vedtatt av Idrettstinget. 
• 2007 – Idrettstinge bestemte seg for at retningslinjene skulle revideres, da de i liten grad ble brukt 
av organisasjonsleddene i NIF, og ble ikke det virkemiddelet i ungdomspolitikken som var forventet. 
• 2011 – det var høringer og prosesser i organisasjonen, og retningslinjene ble vedtatt av 
idrettsstyret i 2011. 

 
NKBF-42/17 SANKSJONSMULIGHET BRUDD PÅ BARNEIDRETTSBESTEMMELSER 
 
Nedenfornevnte tekst er inspirert av forslag fra andre SF.  

Når det gjelder opprettelse av paragrafnummer vedr. sanksjonsmuligheter for brudd på 
barneidrettsbestemmelser innstilles det at vi lager §33a-b for ringsport og §32a-b for tatami. Da 
slipper vi å endre nummering på de andre paragrafene i reglementet vårt. 

Vedtak; 
Enstemmig vedtatt. 
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Sanksjonsmuligheter i eget kamp og konkurransereglement for brudd på 
barneidrettsbestemmelser 

§32/33a,  

Straff- og disiplinærbestemmelser, jamfør NIF’s lover kap. 11  

Spillere og/eller klubber tilknyttet NKBF kan ilegges disiplinærforføyninger for brudd på idrettens 
regelverk, vedtak, alminnelig god oppførsel eller sanksjon etter NKBFs kamp- og konkurranseregler.  

Brudd på NIFs Barneidrettsbestemmelser og/eller NKBFs egne regler etter 
barneidrettsbestemmelsene pkt. 4, kan medføre bøter til idrettslag og utøvers tap av retten til å 
delta i konkurranser, i samsvar med NIFs lov § 11-2. Ved gjentatte eller alvorlige brudd på 
bestemmelsene, anmeldes saken til NIFs domsutvalg. 

Dersom deltaker i støtteapparat (trener, lagleder, medisinsk personell) ikke er medlem av idrettslag 
tilsluttet NIF, plikter organisasjonsledd å inngå avtale med slike personer som sikrer at 
vedkommende vil akseptere bestemmelsene i dette kapittel som gjeldende for seg.  

§32/33b,  

Straff, NIFs lover §11-3 mv.  

Alle straffesaker behandles av NIFs domsutvalg og appellutvalg, etter oversendelse fra styret i NKBF. 
Dommerkomiteen forbereder og innstiller saker for behandling i styret. Styret i NKBF kan også 
beslutte å åpne sak uten innstilling fra underliggende organisasjonsledd. 
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