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1. Lovgrunnlag
Alle idrettslag som organiserer aktivitet for barn til og med fylte 12 år er pliktige til å oppnevne en
person som skal være ansvarlig for barneidretten, jmf. Lovnorm § 18 Idrettslagets styre – ledd 2f.
Hensikten er å sikre gode rutiner for oppfølging av barneidretten og sørge for at så mange som
mulig er klar over hva dette betyr i den daglige aktiviteten.
2. Rollen i Dalen IL
Barneidrettsansvarlig skal være en uavhengig rolle i klubben, og skal ikke sitte i styret eller være
gruppeleder. Personen kan imidlertid delta i møter og fora som omhandler aktiviteter for barna,
f.eks. Sportslige utvalg eller lagmøter, hvis det er behov for det. Rollen i DIL er hovedsakelig å
være et uavhengig bindeledd mellom barn, foresatte og klubb, f.eks. knyttet oppstart av
aktiviteter, rettigheter og bestemmelser. Personen skal snakke «barnas sak» og bidra til at
foresatte får informasjon om hvilke regler som gjelder for barneidretten.
3. Viktige definisjoner
1) Idrettens barnerettigheter – beskriver hva som skal til for at barna skal oppleve trygghet og
mestring i barneidretten. Disse er vedtatt som en del av vedtektene til Dalen IL, og er viktige
prinsipper for all aktivitet i klubben.
2) Bestemmelser om barneidrett – regulerer hvordan konkurranser i barneidretten skal
gjennomføres, slik at det blir en naturlig progresjon og utvikling.
Informasjon og materiell finnes på: https://www.idrettsforbundet.no/tema/barneidrett/
4. Aktiviteter i klubb
Det er ingen tidsbestemte oppgaver for rollen i klubben. Oppgaven ivaretas gjennom sesongen
knyttet til ordinære aktiviteter og møter som klubben har. Følgende anledninger er eksempler
på aktiviteter der barneidrettsansvarlig kan bidra – etter behov:
1) Oppstartsmøte for nye grupper, enten det er lag, idrettsgrupper eller nytt årskull.
2) Treninger eller trenerforum
3) Lagmøter, foreldremøter eller gruppemøter
Hovedvekten i oppgaven bør ligge på nye lag og foresatte i klubben.
5. Kompetanse / E-læring
Det er styret som utpeker barneidrettsansvarlig, men forslag kan også rettes til klubbens årsmøte.
Det stilles ingen formell kompetanse til rollen, men personen skal gjennomgå et nettkurs via
NIF sin kursportal: https://kurs.idrett.no/
Kurset «Barneidrettens verdigrunnlag» ligger under krusmodellen som heter «Trenerløypa»
Som informasjon anbefales det også å gjennomgå temasidene på nett hos Norges idrettsforbund.
E-læringskursene hos NIF er åpne for alle, og anbefales også for trenere og ledere. Du må logge
inn for å gjennomføre kurset, som er koblet til portalen «Min idrett».
Har du ikke brukerkonto på Min idrett fra før kan du klikke her for å lage deg en.
(velg ny bruker fra toppmenyen)

