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Drammens Ballklubs holdning til innendørsfotball 

(sommeridretter) i vintersesongen. 

 
  
Mange av Ballklubbens utøvere i aldersbestemte klasser er aktive fotballspillere om sommeren og 

spiller bandy - eller går på ski om vinteren. Dette er en god tradisjon i vårt distrikt. 

 

Vinterstid arrangeres det både treninger og innendørsturneringer i fotball, som kan kolliderer med 

bandy- og skitreninger samt bandykamper og skirenn. DBK er tydelige på at barn og ungdom har 

behov for allsidig trening. Barn har rett til selv å velge hvilke idretter de vil trene/delta i.   

 

DBK har der vedtatt følgende retningslinjer for barn 6 til 12 år: 

 

1. Ledere, trener og foreldre skal forholde seg til at i vintersesongen er det vinter-aktiviteter/ 

idretter som har første prioritet. 

2. Det er «fotballen» som skal tilpasse seg bandy/ski (og ikke omvendt) - i vintersesongen. 

3. Det er barnet selv som har rett til å velge, uten press eller påvirkning fra trenere/ ledere, hvilke 

idrettsgrener de ønsker å delta i. 

4. En fotballspiller skal ikke utelukkes fra laget om hun/han velger bandy/ski i vintersesongen. 

 

DBK følger lovene fra Norges Idrettsforbund – Idrettens barnerettigheter og bestemmelser om 

barneidrett.  

Se neste sider. 

 

 

Anmodning til «alle» 

Trenere, ledere, foreldre og barn har plikt til å etterkomme nevnte retningslinjer.  

Skulle det oppstå situasjoner, hvor disse retningslinjer ikke blir etterlevet, skal man ta dette opp med 

den eller de personer som er involvert. Dersom anmodning om å følge retningslinjer for barneidrett 

fortsatt ikke blir fulgt, må man ta forholdet opp med avdelingsleder, eventuelt Hovedstyret i 

Drammens Ballklubb. 
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Fra Norges Idrettsforbund: Idrettens barnerettigheter   
 

Rettighetene er et politisk virkemiddel og uttrykker de verdier vi ønsker skal være grunnlaget for 

barneidretten i Norge. 

 

Barneidrett er idrettsaktiviteter 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. 

 

1. Trygghet 

Barn har rett til å delta i et trygt treningsmiljø, fritt for press og utnyttelse. Barn under 6 år skal ha 

med seg en voksen på aktivitetene. Skader skal forebygges. 

 

2. Vennskap og trivsel 

Barn har rett til å delta i trenings- og konkurranseaktiviteter der det er lagt til rette for at de skal 

utvikle vennskap og solidaritet. 

 

3. Mestring 

Barn har rett til å oppleve mestring og lære mange ulike ferdigheter. De skal også ha muligheter for 

variasjon, øving og samspill med andre. 

 

4. Påvirkning 

Barn har rett til å si sin mening og bli hørt. De skal ha mulighet til å være med på planlegging og 

gjennomføring av egen idrettsaktivitet sammen med trenere og foresatte. 

 

5. Frihet til å velge 

Barn har rett til å velge hvilken idrett, eller hvor mange idretter de vil delta i. De bestemmer selv 

hvor mye de vil trene. 

 

6. Konkurranser for alle 

Barn har rett til å velge om de vil delta i konkurranser eller ikke. Barn som melder overgang fra en 

klubb innen samme idrett skal ha full rett til å delta i konkurranser for en ny klubb straks 

overgangen er registrert. 

 

7. På barnas premisser 

Barn har rett til å delta i trenings- og konkurranseaktiviteter som er tilpasset deres alder, fysiske 

utvikling og modningsnivå. 
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Utviklingsplan  

Alle som driver barneidrett bør følge en felles utviklingsplan for å sikre størst mulig variasjon og 

muligheter for stor bevegelseserfaring. Innholdet i utdanningsplanene til de enkelte særforbundene 

og trenernes praksis bør følge denne planen: 

 

Opp til 6-års alder 

Lek og varierte aktiviteter skal stimulere barnas utvikling og styrke de grunnleggende bevegelsene. 

 

7–9 år 

Gode muligheter til å utforske og øve på ulike fysiske aktiviteter eller idrettsøvelser med 

forskjellige bevegelsesmønstre, slik at de får bred bevegelseserfaring. Dette gir et godt grunnlag for 

senere bevegelseslæring. Slike aktiviteter kan drives innenfor en eller flere idretter, men hver idrett 

har ansvaret for å gjøre tilbudet variert og tilpasset barnas utviklingsnivå. 

 

10–12 år 

Idretten skal preges av varierte aktiviteter og høyt aktivitetsnivå som sikrer gode basisferdigheter. 

Fordypning i en eller noen få idretter kan sikre et godt teknikkgrunnlag for senere utvikling innenfor 

idrettsgrenen. 


