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Strømming av barne- og ungdomsidretten 
 

Vestfold og Telemark idrettskrets (VTIK) sier nei til strømming av kamper i idrettshaller og idrettsanlegg 
for de under 18 år, inntil etiske og prinsipielle spørsmål er avklart, og idrettens retningslinjer for 
strømming av barne- og ungdomsidrett er revidert. 
 
VTIK har vært informert internt av Norges idrettsforbund (NIF) og fulgt den offentlige debatten om 
strømming av kamper i barne- og ungdomsidretten som har hatt stort fokus den siste tiden. Det er ulik 
motivasjon og argumenter bak strømmingen av breddeidretten for aldersgruppen 15-18 år, men som per i 
dag ikke kan forsvares med de avvik som er avdekket knyttet til personvern og reservasjonsretten.  
 
VTIK styre diskuterte saken i styremøte mandag 23.januar 2023 og støtter uttalelser fra andre 
idrettskretser i saken, samtidig som idrettskretsen er beroliget med at de involverte særforbundene i 
samarbeid med eiere av strømmetjenesten har stoppet strømmingen inntil videre. 
 
VTIK har som grunnlag for sitt standpunkt, på nåværende tidspunkt, innhentet informasjon fra 
kommunene i Vestfold og Telemark for å få oversikt på omfanget av allerede monterte og planlagte 
kamerainstallasjoner i eget fylke. Videre henvendelser, dialog og kommunikasjon som kommunene har 
hatt med idrettens organisasjonsledd og eiere av strømmetjenesten i denne forbindelse. 
Denne dialogen har avdekket følgende forhold:  

- Vilkårlige henvendelser fra eiere, særforbund og idrettslag 
- informasjon om prinsipper og retningslinjer har ikke vært god nok  
- ingen kommuner har fattet formelle vedtak om montering av kameraer 

 
VTIK styre vil med dette gi sitt innspill til NIF, som i samarbeid med de involverte aktører, skal evaluere og 
gå opp premissene for strømmingen og i tillegg revidere de nevnte retningslinjene. 
 

• De overordnede prinsippene om god informasjon og bruk av reservasjon- og samtykkeløsning må 
tydeliggjøres og mulig forenkles 

• Krav om kunnskap og kjennskap til retningslinjer for arrangører og sekretariat må forsterkes og 
tydeliggjøres knyttet til ansvar 

• Etiske og prinsipielle spørsmål må avklares, som vurderinger av barn og unges beste, barrierer for 
deltagelse, økonomi, personvern, effekt på rekruttering og juridisk ansvar. 

• Strømming fra ungdomsidretten i aldersgruppen 15-18 år må vurderes opp mot de argumenter som 
taler både for og imot, hvor hensynet til personvern og beskyttelsesbehov må veie tyngst.  
 

VTIK viser ellers til informasjon fra Idrettsforbundet om strømming av breddeidretten 21.januar 2023         

Informasjon fra Idrettsforbundet om strømming av breddeidretten 

 

På vegne av Vestfold og Telemark idrettskrets 
 
Hans Martin Bærefjell 
Styreleder 
 

https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2023/informasjon-fra-nif-om-stromming-i-breddeidretten/

