
Barneidrettsbestemmelser for Norges Softball- og Baseballforbund (NSBF), 
jamfør «Bestemmelser om barneidrett», vedtatt av Idrettstinget 2015: 

 

Bakgrunn: 
Barneidrett er idrettsaktivitet 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. Barn skal 
få en positiv opplevelse hver gang de er på trening eller i annen aktivitet. I idretten skal barna ha det 
sosialt, føle seg trygge, ønske å prøve nye ting, og ikke være redde for å feile. 
 
Alle idrettstilbud for barn skal være åpne for alle som ønsker å være med. Aktivitetene bør, så langt 
det er mulig, foregå i barnets nærmiljø. Det sparer både tid og penger – og skaper lokalt samhold. 
 
Idrettens bestemmelser for barneidrett ble tatt med i NSBF sitt turneringsreglement f.o.m. 2016; 

1.08 Straff- og disiplinærbestemmelser, jamfør NIF’s lover kap. 11 
Spillere og/eller klubber tilknyttet NSBF kan ilegges disiplinærforføyninger for brudd på 

idrettens regelverk, vedtak, alminnelig god oppførsel eller sanksjon etter NSBFs kamp- og 

konkurranseregler. 

Brudd på NIF's Barneidrettsbestemmelser og/eller NSBF's egne regler etter 

barneidrettsbestemmelsene pkt. 4, kan medføre bøter til idrettslag og utøver, samt tap 

utøvers rett 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. 

Etter «Bestemmelser om barneidrett», pkt. 4, er særforbundene gitt muligheten til å utdype 

bestemmelsen innenfor rammen av sin egenart. 

«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». 

Begrunnelse for utdypning: 
I hovedtrekk er NSBF sin aktivitet sentrert i og rundt de store byene, fra Trondheim i nord til 

Kristiansand i sør. Det er store variasjoner i aktivitet mellom fylkene, og ofte mellom kommunene 

innen hvert fylke. Dette gir utfordringer med tanke på geografisk inndeling, spesielt i regioner. I dag 

har vi klubber som vil måtte krysse opptil flere fylkesgrenser for å kunne konkurrere mot utøvere i 

egen aldersgruppe. Av denne grunn er det behov for en utdypning og presisering av hvordan «lokalt» 

og «regionalt» skal oppfattes innen soft- og baseball, slik at barn kan erfare konkurranse og samhold 

med andre barn også utenfor egen klubb. Hovedregelen vil fremdeles være at aktiviteten skal, så 

langt det er praktisk mulig, skje med kortest mulig reisevei og med størst mulig tilknytning til 

klubbenes lokalsamfunn, og på en måte som ikke virker ekskluderende, verken sosialt eller 

økonomisk. 

https://www.idrettsforbundet.no/tema/barneidrett/
https://lovdata.no/dokument/NIFL/niflov/2011-05-08-1
https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/7d1ccf72f5a047dfac1b2124adaddf42/117_15_barneidrettsbestemmelsene_lr.pdf
https://www.idrettsforbundet.no/tema/barneidrett/
http://www.soft-baseball.no/wp-content/uploadhttps:/www.idrettsforbundet.no/tema/barneidrett/


Forslag til utdypning, etter barneidrettsbestemmelsene pkt. 4: 

Barne- og Ungdomskomiteen (BUK) har etter mandat fra styret i NSBF vedtatt følgende tilnærming, 

gjeldende fra 1. januar 2017: 

Utdypning pkt. 2 a) 

«Barn kan delta i lokale terminfestede konkurranser og idrettsarrangement fra det året de 

fyller 6 år og først og fremst i egen klubb. Med «lokale konkurranser» menes konkurranser 

hvor effektiv reisetid ikke utgjør mer enn 45 minutter reise hver vei. Der hvor barn tilhører 

klubb uten tilstrekkelig aktivitet for aldersgruppen til å stille eget lag i konkurranser, kan barn 

konkurrere på vegne av andre klubber. Tilnærming etter denne bestemmelsen avgjøres av 

BUK ved fastsettelse av terminlister, eller ved særskilt søknad til BUK fra aktuell klubb. Dette 

skal allikevel kun gjøres der hvor det oppfattes som formålstjenlig for å oppnå best mulig og 

mest mulig variert og inkluderende aktivitet, på barnas premisser. Brudd på bestemmelsen 

reguleres etter NSBF sitt turneringsreglement, pkt. 1.08». 

Utdypning pkt. 2 b) 

«Barn kan delta i regionale terminfestede konkurranser og idrettsarrangementer fra det året 

de fyller 9 år. Med «regionale konkurranser» menes i soft- og baseball alle terminfestede 

konkurranser for aldersgruppen i Norge. Reise utover én og en halv times effektiv reisetid 

hver vei skal allikevel kun skje unntaksvis. Tilnærming etter denne bestemmelsen avgjøres av 

BUK ved fastsettelse av terminlister, eller ved særskilt søknad til BUK fra aktuell klubb. 

Konkurranser på tvers av fylkesgrenser skal som hovedregel skje der hvor det oppfattes som 

formålstjenlig for å oppnå best mulig og mest mulig variert og inkluderende aktivitet, på 

barnas premisser. Brudd på bestemmelsen reguleres etter NSBF sitt turneringsreglement, pkt. 

1.08». 

 

Reglene er godkjent av Idrettsstyret ved fullmakt, per 13. november 2017. 


