Til:
Norges Squashforbund
Vår ref:
SF01-30-653224

Deres ref:

Dato:
Oslo, 24.03.2017

Vedr. særskilte regler til Bestemmelser om barneidrett
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) viser til Norges
Squashforbunds (NSqF) søknad av 24.03.2017. (vedlegg 1)
Bestemmelser om barneidrett pkt. 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.
Vurdering
NIF mener NSqF sitt forslag til utdypende regler om barneidrett er i tråd med intensjonen i
bestemmelsene. Reglene skal bidra til å bedre realisere formålet i bestemmelsene, slik at
man har reelle konkurransemuligheter innenfor fornuftige tidsmessige og økonomiske
rammer. Det forutsettes at NSqF sørger for god informasjon til sine underliggende ledd, og
sanksjonerer eventuelle brudd på bestemmelsene.
Godkjenning
NIF godkjenner reglene for 2 år fra dagens dato. I denne perioden forventer NIF at NSqF
arbeider for å øke de lokale konkurransemulighetene der det er realistisk, samt evaluerer
reglenes effekt for å se til at de fungerer etter hensikten før denne to-års perioden er slutt.
Lykke til med det videre arbeidet.
Med vennlig hilsen

Mads Andreassen
Leder aktivitetsutvikling
Vedlegg 1: Norges Squashforbunds godkjente utdypning og regelverk knyttet til Idrettens
barnerettigheter og Bestemmelser om barneidrett.

Vedlegg 1

Bestemmelser om barneidrett
NSqFs utdypninger og presiseringer av bestemmelser om barneidrett
Bestemmelse 1
Med barneidrett menes idrettsaktiviteter for barn til og med det året de fyller 12 år.
Bestemmelse 2a
Barn kan delta i lokale konkurranser og idrettsarrangement fra det året de fyller 6 år og først
og fremst i egen klubb.
Dette betyr: NIFs utdyping og kommentar
Når barn starter med konkurranser skal det skje i egen klubb og i nærmiljøet. Reiseavstanden
til arrangementer/konkurranser skal være kort og skje i kommunen, byen eller skolekretsen.
Barna skal bruke tiden på å øve, og ikke sitte i bilen på vei til konkurranser. En del
konkurranser for barn gir også lite fysisk aktivitet og mye venting. Det er viktig at
konkurranser organiseres som en integrert del av idrettsopplæringen. Fra det året barna
fyller 8 år er det naturlig at reiseavstanden gradvis økes.
Resultatlister
Det skal ikke forekomme resultatlister for barn til og med det året de fyller 10 år. Barna kan
få oppgitt tiden, lengden, resultatet eller poengene. Urangerte lister skal ikke sendes rundt til
idrettslag, trenere eller liknende. Det skal heller ikke legges ut på nettsiden eller sendes til
avisen. Man kan legge ut deltakerlister uten resultatene på nettsiden og det kan også sendes
til avisen.
Dette betyr: NSqFs kommentarer og presiseringer
Begrepet «lokale konkurranser» utdypes i «NSqFs kommentar og presisering under
bestemmelse 4».
Klubbene arrangerer juniorturneringer. Barn kan delta på disse fra det året de fyller 6 år.
Konkurranser kan gi barn positive opplevelser og virke motiverende. Konkurranser er en
mulighet til å treffe utøvere fra andre klubber i vennskapelige konkurranser og sosialt
samvær. Dette fordrer imidlertid at konkurransene blir lagt opp på barns premisser.
Hensikten med konkurranser i denne aldersgruppen er å legge grunnlaget for å utvikle gode
teknikker (og derved unngå skader) gjennom å gi barna tilbakemelding på sine prestasjoner.
Tilbakemeldingene skal brukes til å vurdere egen prestasjon og fremgang – dvs. «en
konkurranse mot seg selv». Det brukes konkurranseformen Round Robin der alle deltagere
møter alle andre deltagere i interne kamper i turneringen.
I åpne konkurranser for barn skal:
- konkurransen kunne gjennomføres på maks fem timer.
- alle deltakerne skal ha lik premie.
- det skal ikke rangeres eller publiseres resultatlister. Dette gjelder til og med det året de fyller
10 år.
Spillerne kan få sitt resultat etter hver kamp underveis i turneringen. Etter konkurransen kan
treneren fra hver klubb få med seg en liste med resultater, men kun med resultatene til sine
egne spillere.
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Bestemmelse 2b
Barn kan delta i regionale konkurranser og idrettsarrangementer fra det året de fyller 9 år.
Dette betyr: NIFs utdyping og kommentar
Konkurranser er en naturlig del av idrettsopplæringen, og det er svært ulikt hvor langt man
har til nærmeste konkurransemulighet avhengig av idrettens utbredelse og hvor man bor i
landet. Det enkelte særforbund definerer derfor selv hva som er regionalt for deres idrett.
Generelt er lokalt det som skjer i klubben, kommunen, skolekretsen og byen/stedet.
Nasjonalt er hele landet. Regionalt er det som ligger i mellom. Det vil også variere fra region
til region hvor langt man må reise til nærmeste konkurransetilbud.
En konkurranse med deltakere fra hele regionen er regional selv om den arrangeres i den
lokale klubben til barnet.
Dette betyr: NSqFs kommentarer og presiseringer
NSqF har utarbeidet retningslinjer for hva som er regionale konkurranser. Disse er basert på
den geografiske spredningen til våre klubber. Se NSqFs utdypning av bestemmelse 4.
Bestemmelse 2c
Barn kan fra det året de fyller 11 år delta i åpne konkurranser og idrettsarrangement i Norge,
Norden og Barentsregionen.
Bestemmelse 2d
Barn fra nordiske land og Barentsregionen kan fra det året de fyller 11 år delta på
konkurranser og i idrettsarrangementer i Norge.
Dette betyr: NIFs utdyping og kommentar
Barentssamarbeidet gjelder de tre nordligste fylkene i Norge, samt nordlige deler av Sverige,
Finland og Russland.
Noen ønsker å reise til, eller invitere utøvere, fra andre europeiske land for å delta i ulike
arrangement. Det tillates ikke.
Bestemmelse 2e
Det kan benyttes resultatlister, tabeller og rangeringer i konkurranser for barn fra det året de
fyller 11 år, dersom dette er formålstjenlig.
Dette betyr: NIFs utdyping og kommentar
Selv om resultatlister, tabeller og rangeringer kan benyttes fra barnet fyller 11 år, ønsker ikke
norsk idrett at resultatfokus skal dominere i denne aldersgruppen.
Det betyr at vi:
 ikke ønsker store lystavler med resultatlister
 ikke ønsker premieseremonier der kun de beste blir tatt fram (en idé er å rope fram den
øverste tredjedelen og at de andre kommer frem samtidig og får lik premie)
 ikke ønsker opplesing av resultater over høyttaleranlegg
 ikke ønsker mediefokusering på resultatene
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Norsk idrett ønsker at prestasjonene skal motivere til videre engasjement, og mener at et for
stort fokus på selve resultatet virker mot sin hensikt. Vi ønsker å underbygge gleden over å
mestre framfor frykten for å mislykkes.
I stor grad vet barna selv hvem som er "best", og hvem som vant. Resultatet får derimot en
annen alvorlighetsgrad når voksne forsterker dette, for eksempel gjennom bruk av
resultatlister.
Dette betyr: NSqFs kommentarer og presiseringer
For 11-12 årsklassen skal alle ha premie. Det oppfordres til å følge NIFs anbefalinger med å
rope frem den beste tredjedelen og la de andre komme frem samtidig og få lik premie.
Bestemmelse 2f
Barn til og med det året det fyller 12 år kan ikke delta i mesterskap som NM, EM, VM og
tilsvarende.
Dette betyr: NIFs utdyping og kommentar
Det enkelte særforbund har utarbeidet egne regler for når de tillater internasjonal deltakelse
for sine utøvere. Det er viktig at overgangen fra barn til ungdom skjer gradvis, og ofte bør den
internasjonale debuten også komme senere enn 13 år.
Dette betyr: NSqFs kommentarer og presiseringer
Barn fra Norden og Barentsregionen kan delta i åpne konkurranser i Norge fra det året de
fyller 9 år.
Bestemmelse 2g
Alle barn skal få premie i et idrettsarrangement dersom premiering skjer.
Dette betyr: NIFs utdyping og kommentar
Alle barn skal ha premie dersom premiering skjer til og med det året de fyller 12 år. Fra barna
fyller 11 år er det tillatt å differensiere premiene, eksempelvis gull, sølv og bronse. Samtidig er
det viktig å ikke overfokusere på resultater i barneidretten. Se for øvrig kommentarfelt
("Dette betyr") i punkt 2e.
Dette betyr: NSqFs kommentarer og presiseringer
NSqFs forbundsstyre har vedtatt at følgende presisering for dette punktet:
Til og med det året man fyller 12 år: alle skal ha premie!
Til og med det året man fyller 10 år: alle skal ha lik premie.
Bestemmelse 3
Idrettslag som organiserer barneidrett skal oppnevne en person (tillitsvalgt eller ansatt) som
er ansvarlig for barneidretten.
Dette betyr: NIFs utdyping og kommentar
Oppgaver til den som er ansvarlig for barneidretten kan være å:
 Kjenne til innholdet i Idrettens barnerettigheter og Bestemmelser om barneidrett
 Følge opp trenere/aktivitetsledere med tilbud om kurs
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Snakke barnas sak i styret
Være delaktig i arrangement for barna
Se at barna blir ivaretatt i evt. planverk i idrettslaget
Sørge for at treningstider for barna blir ivaretatt
Ta opp aktuelle saker som omhandler barna
Sørge for at nødvendig utstyr er tilgjengelig til aktiviteten

Dette betyr: NSqFs kommentarer og presiseringer
Alle NSqF sine klubber har ansvar for at idrettens barnerettigheter og bestemmelser om
barneidrett blir fulgt opp. For å sørge for at dette skjer skal alle våre klubber ha en person
som sørger for at dette skjer. I tillegg til de oppgaver som er listet i NIFs utdypning, bør
vedkommende sette seg godt inn i de bestemmelser som gjelder for de konkurransene som
foreningen/laget tilbyr.
Tips: NIF har utarbeidet en e-læringsmodul med fokus på idrettens
barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett. Kurset heter «Idrettens
verdigrunnlag» og er tilgjengelig på kurs.idrett.no og www.squash.no
Bestemmelse 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.
Dette betyr: NIFs utdyping og kommentar
Mangfoldet av idretter og den geografiske spredningen i norsk idrett er noe av styrken vår.
Samtidig gir det utfordringer i å gi et konkurransetilbud til alle. Hvert særforbund kjenner
sin idrett best, og må derfor definere hva som er lokale og regionale konkurranser i sin idrett.
Konkurranser er en naturlig del av idrettsopplæringen. Samtidig bør man i barneidretten
begrense reisevirksomhet, kostnader og tiden som brukes til dette. Målet i barneidretten er å
prioritere å lære seg grunnleggende ferdigheter.
Dette betyr: NSqFs kommentarer og presiseringer
NSqF har utarbeidet retningslinjer for hva som kan betegnes som lokale konkurranser og hva
skal betegnes som regionale konkurranser. Disse er godkjente av NIF.
Lokale konkurranser 6-7 år:
Barn i alderen seks – og til og med det året de fyller 7 år, kan delta i tilpassede konkurranser,
fortrinnsvis i egen forening og i konkurranser med deltakere fra andre foreninger i
lokalmiljøet (lag- og/eller individuelle konkurranser).
Regionale konkurranser 8-9 år:
Norge er et land med stor geografisk utstrekning og i tillegg kan det være stor geografisk
spredning i utbredelsen av NSqF sine konkurranser. Fra det året barn fyller 8 år åpnes det
derfor for å konkurrere i følgende fire regioner.
Nord: Finnmark, Troms, Nordland
Midt: Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal
Vest: Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Vest-Agder, Aust-Agder
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Øst: Buskerud, Oslo og Akershus, Østfold, Hedmark, Oppland, Telemark, Vestfold
Nasjonale konkurranser, Norden og Barentsregionen:
NSqF har satt opp følgende primære konkurranseområder for barn fra det året de fyller 9 år
til og med det året de fyller 12 år:
Sør: Vest og Øst
Nord: Nord og Midt
I tillegg til dette kan barn fra det året de fyller 9 år delta i maksimalt to konkurranser i året
utenfor disse regionene, inkludert Norden og Barentsregionen. Barn fra Norden og
Barentsregionen kan delta i åpne konkurranser i Norge fra det året de fyller 9 år.
Fra det året barnet fyller 11 år gjelder de ordinære reglene i 2c) og d). (se over)
NB! Det gis ingen unntak fra pkt 2 e). Det kan ikke benyttes rangering, sluttspill eller
resultatlister før det året barna fyller 11 år.
Bestemmelse 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.
Dette betyr: NIFs utdyping og kommentar
Idrettens barnerettigheter og bestemmelsene er verdidokumenter som først og fremst skal
være en rettesnor for hvordan vi ønsker at barneidretten skal drives. Derfor skal man i første
rekke forsøke å løse brudd på bestemmelsene med dialog og informasjon.
Samtidig er det nødvendig å ha sanksjoner som kan benyttes ved opplagte brudd, omgåelser
og grove tilfeller. Dersom det å bryte bestemmelsene ikke har noen konsekvenser, er det også
vanskelig å håndheve dem.
Etter endringen av bestemmelsene på Idrettstinget i 2015, plikter særforbund å innarbeide
slike sanksjoner i sine kamp- og konkurransereglement (eller tilsvarende).
Eksempler på dette kan være:
- Irettesettelse
- Bøter til klubb
- Utestengelse fra å kunne konkurrere (ikke trening)
Dette betyr: NSqFs kommentarer og presiseringer
I tråd med bestemmelsene har NSqF vedtatt sanksjonsbestemmelser for brudd på
barneidrettsbestemmelsene i samsvar med NIFs lov § 11-2. Disse finnes i
turneringsbestemmelsene.
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