
RETNINGSLINJER FOR UNGDOMSIDRETT I 
NIDELV IDRETTSLAG 

 
Retningslinjer for ungdomsidrett ble vedtatt på Idrettstinget – Norsk idretts høyeste organ-- i 1999. 

Nidelv Idrettslag ønsker å drive sin virksomhet i tråd med disse retningslinjene, og har i dette dokumentet 
fremhevet de av bestemmelsene vi synes er særlig viktige. Likeså konkretisert hvordan vi mener de skal 

etterleves av trenere og lagledere/oppmenn i Nidelv IL. 
 

Hovedstyret har vedtatt at alle som er trenere eller som er lagledere/oppmenn for ungdom i alderen 10-18 år i 
Nidelv IL signerer på at de kjenner retningslinjene og vil etterleve dem lojalt og til beste for våre utøvere og for 

laget vårt. 
 

1.   Idretten skal tilby kreative og allsidige idrettsmiljøer som gir økt deltagelse, 
engasjement og medbestemmelse.  

 

     I Nidelv betyr dette at: 
 Det skal arbeides aktivt og legges til rette for at ungdom skal kunne drive med ulike idretter 

sommer som vinter. 
 Nidelv IL sitt årshjul skal være kjent og etterleves. Det skal jobbes aktivt for at å få til felles 

grunntreningsøkter for sommer- og vinteraktivitetene høst og vår (gjelder særlig felles 
grunntreningsøkter for utøvere som både spiller håndball og fotball. ) 

 Alle som ønsker å begynne med en ny idrett i laget skal tas vel i mot på trening.  
 Utøvernes syn skal bli hørt mht trenings- og konkurranseopplegg. 

     
 

2.   Utøvere skal møte et positivt, trygt, sosialt og positivt idrettsmiljø 
 

      I Nidelv betyr dette at: 
 Kontakten med utøvernes foresatte skal være tett og god. Det skal arrangeres minst 2 

foreldremøter hvert år. 
 Alle mindreårige utøvere skal møte et alkohol- og rusfritt miljø på treningssamlinger, reiser og 

cuper der lag reiser uten foreldredeltakelse. På familieturer /-cuper kan alkohol nytes, men 
kun på en måte som både Nidelv og deltakerne kan være bekjent av.   

 Det er nulltoleranse for diskriminering og trakassering uansett kjønn, etnisk bakgrunn, livssyn, 
seksuell orientering og funksjonshemming. 

 Våre utøvere skal som hovedregel ha et trenings og konkurranseprogram som samlet sett 
(alle grener) over tid ikke overstiger: 10 – 12 år: 4 økter pr uke.      13  - 14 år: 5 økter pr uke.       
15 - 18 år:  6 økter pr uke. Trenerene skal samarbeide slik at dette ikke overstiges for utøvere 
som driver flere idretter. 
 

3. I forbindelse med konkurranser må det også vektlegges sosial aktivitet og egen 
utvikling. 

 

     I Nidelv betyr dette at:    
 Vi ønsker å ha en positiv og offensiv holdning til deltakelse i cuper, treningssamlinger etc. 
 Topping av lag skal ikke forekomme når utøverne er 12 år og yngre. Også senere skal topping 

praktiseres med fornuft. Alle som trener jevnlig skal få spille kamper. Treningsiver (samlet for 
de idretter utøveren driver) bør telle mye når lag tas ut og spilletid fordeles. Den som tas ut til 
kamp skal ha rimelig med spilletid. 

 Hospitering opp en årsklasse skal være et tilbud for utøvere som ønsker det, og skal ha utøver 
i fokus. Utøver, foreldre og trener må alle være enig i fremgangsmåten som skal foregå ihht 
gjeldende sportsplan og i dialog med sportslig leder i avdelingen. 

 

Jeg har lest og forstått Nidelv IL`s retningslinjer for ungdomsidrett, kjenner Nidelv IL`s årshjul, og vil 
etterleve dem etter beste evne. Jeg forstår at samspill med utøvere og foreldre, samt samarbeid med 
andre trenere, er vesentlig for at jeg skal lykkes. Jeg har levert vandelsattest. Jeg er klar over at 
gjentatte brudd på retningslinjene kan medføre at jeg blir løst fra mitt verv i Nidelv IL.   
 
    Trondheim den __ . __ . _____ 

 
   ________________________________ 


