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Vedr. særskilte regler til Bestemmelser om barneidrett
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) viser til Norges
Bordtennisforbunds (NBTF) søknad av 02.01.2017. (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 NBTF 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 NBTF 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 NBTF
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: NBTF konkurransetilpasning til aldergrensene i NIFs barneidrettsbestemmelser

Konkurransetilpasning til aldergrensene i NIFs barneidrettsbestemmelser
NIFs barneidrettsbestemmelser
Viser til NIFs barneidrettsbestemmelser på www.idrettsforbundet.no/tema/barneidrett/.
NBTF har implementert de nye sanksjonsbestemmelsene og gitt god informasjon til klubber,
aktuelle spillere og foreldre. Vi har også aktivt nektet, og trukket, spillere fra deltakelse i
konkurranser noe som har ført til noen tilbakemeldinger som vi har fulgt opp med ny
informasjon og samtaler.
Nye konkurranseregioner for 9 og 10-åringer
I NIFs bestemmelser er det gitt rom for at NBTF nå kan gi egne regler på dette området:
«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 gjelder innenfor disse punktene i bestemmelsene:
a) Barn kan delta i lokale konkurranser og idrettsarrangement fra det året de fyller 6 år og først og
fremst i egen klubb.
b) Barn kan delta i regionale konkurranser og idrettsarrangementer fra det året de fyller 9 år.
c) Barn kan fra det året de fyller 11 år delta i åpne konkurranser og idrettsarrangement i Norge,
Norden og Barentsregionen."

Bakgrunn
Bordtennis har frem til nå hatt små utfordringer knyttet til barneidrettsbestemmelsene ganske
enkelt fordi det har vært få eller ingen spillere i 8-9-års alder. De siste årene ser vi at det
dukker opp spillere i denne alderen, ikke mange, men noen. Spredningen på disse mht bosted
kan ofte være stor og det er et faktum at det i deler av landet er store avstander mellom
bordtennisklubbene og til nærmeste konkurransearena. Da vil krav om deltagelse i
konkurranser begrenset til egen region og stevner lokalt kunne utgjøre et hinder for at 9- og
10-åringer kan utøve idretten sin, og utvikle seg gjennom deltakelse i approberte stevner
utenfor eget nærområde. Store geografiske avstander er spesielt utfordrende i Nordland,
Troms og Finnmark hvor klubbene ligger svært spredt, men også for klubber i andre deler av
landet er dette en utfordring.
Idrett på barnas premisser (ref Barnerettighetene)

Barn har rett til å delta i trenings- og konkurranseaktiviteter som er tilpasset deres alder,
fysiske utvikling og modningsnivå."
Dette kan i praksis innebære at det skulle være forskjell på hvor barn i samme alder kan
konkurrere. Noen 9-åringer er kommet lenger i sin utvikling fysisk, teknisk og mentalt og da
er det også naturlig at det blir forskjell på hvem som kan delta hvor. Utfordringen vil til
enhver tid være å finne trenings- og konkurransearenaer som bidrar til positiv læring og
utvikling. Reiseavstander og kostnader i barneidretten er et sentralt tema og grunnlag for
bestemmelsene. Da er det naturlig å se på om det er naturlig at klubber på Østlandet kan delta
i konkurranser i Sverige. Der er det mange flere spillere på samme spillernivå noe som
naturligvis gir mer erfaring og læring i møte med disse. Det sosiale er viktig i
bordtennisfamilien. Voksne og barn deltar på turer og konkurranser sammen og mange har
familie-/klubb-turer til konkurranser i inn og utland. For mange blir det da en utfordring at en
yngre bror eller søster på 9 år må sitte på tribunen mens klubbkameratene spiller.
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Hensynet til barnets ve og vel skal alltid stå i fokus!
Klubbene skal derfor legge betydelig vekt på den eventuelle påkjenning eller belastning
som 9- og 10-åringer antas å kunne bli utsatt for f.eks. som følge av reisetid, overnatting mv.
Det sentrale for klubbene må være at barn til enhver tid skal føle trygghet i sine omgivelser og
at stevnedeltagelsen skal bli en god idrettslig og sosial opplevelse for barna.
Godkjente tilpasninger til NIFs Barneidrettsbestemmelser
Med dette som bakgrunn så har NBTF søkt NIF, og fått godkjent, følgende prinsipper for
tilpasning av vår konkurranseaktivitet for barn. Godkjenningen vil gjelde fra 1.1.2017 –
31.12.2018. Vi oppfordrer nå klubber, foreldre og spillere om å være tro mot de nye reglene
og bruke disse på en måte som bidrar til en positiv opplevelse og utvikling for barna.
Definisjoner:
Med 9 –åringer mener vi barn som har fylt 9 år (ikke det året de fyller 9).
Med 10-åringer mener vi barn som har fylt 10 år (ikke det året de fyller 10).
NBTF vil presisere at klubbene i forhold til NIFs barneidrettsbestemmelser fortsatt er
ansvarlige for å foreta en konkret helhetsvurdering om hvorvidt en utøver på 9 eller 10 år bør
delta på et approbert stevne innenfor den aktuelle regionen som angitt.
NBTFs Konkurranse-Regioner:
Konkurranse-Region Øst:
Vestfold,Telemark,Buskerud,Oslo,Akershus,Østfold,Oppland,Hedmark, Aust-Agder, VestAgder
Konkurranse-Region Vest:
Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal
Konkurranse-Region Nord
Nordland, Troms, Finnmark, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag
Deltakelse innenfor disse konkurranseregionene gjelder nasjonale turneringer.
Regionmesterskap, Regionsturneringer og KM er fortsatt begrenset til de formelle regioner og
de «gamle» ordinære regions-/krets-/fylkesgrensene. Vi presiserer i denne sammenheng at 9og 10-åringer, iht NIFs Barneridrettsbestemmelser, ikke kan delta i KM eller
Regionsmesterskap.
Utvidet rom for deltakelse utenfor egen konkurranseregion for 9- og 10 -åringer




Det er tillatt å delta i 2 – to- nasjonale turneringer hvert år utenfor egen
konkurranseregion
Det er tillatt å delta på 2-to konkurranser i Norden og Barentsregionen hvert år der
denne organiseres som en klubb-/familietur.
9- og 10-åringer kan, dersom de har forutsetninger og lyst, delta i 11-årsklasser. Dette
primært med den begrunnelse at klassene blir store nok slik at de kan avholdes. Man
skal primært delta kun i egen aldersklasse. Det er som kjent ulike bestemmelser som
gjelder mht rangering, sluttspill og premiering
for en 9-års og en 11-års klasse.
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Klasser i SNC og andre nasjonale turneringer
Vi anbefaler at arrangører avholder Regionale klasser for 9 og 10- åringer i nasjonale
turneringer, som da er begrenset til deltakelse fra konkurranseregionen. Vi presiserer samtidig
at det iht Konkurransereglementet ikke skal arrangeres sluttspill (cup) i 9- og 10-årsklasser.
Deltakelse i 5. divisjon
Bordtennis har en utfordring mht å delta i seriespill for barn fordi barn iht bestemmelse ikke
bør konkurrere mot voksne. Det er dessverre ikke mange nok spillere til at vi kan arrangere
eget seriespill med lag for gutter og jenter. Derfor er det i noen regioner, våre 5 ordinære
regioner, satt i gang 5. divisjon. Her er vår ambisjon at alle aldre kan delta, fra 11 – 90 år. I
denne 5. divisjonen er det ikke opp- eller nedrykk, bare en gruppe av klubblag (3-4 spillere)
som melder seg på foran hver sesong. Her oppfordrer vi regionene til å kanskje gi denne
«serien» et annet navn slik at dette ikke assosieres som en del av et regionalt/nasjonalt
seriespill.
Reglene her er at man kan delta i denne serien fra det året barnet fyller 11 år.
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