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Norges Gymnastikk- og Turnforbund 
 

Retningslinjer for digitale arrangement i NGTF 
 
Nasjonale, regionale og lokale arrangementer og konkurranser settes opp i terminlisten på 
www.gymogturn.no. 
 

Deltakere 
Deltakerliste med navn, klubbtilhørighet og fødselsdato skal sendes inn til arrangør, også ved 
digitale arrangement. Alle arrangementer, arrangører og deltakere skal til enhver tid følge 
gjeldende bestemmelser for barneidrett. Mer om dette kan du finne her.   
 

Samtykke 
Informasjon om samtykke i forbindelse med streaming/publisering på nett skal legges ved i 
invitasjonen til arrangementet.  
 

1. Før bildet eller film publiseres skal det være innhentet samtykke fra alle på bildet, og fra 
deres foresatte dersom barna er under 15 år. 

2. Ved innhenting av samtykke til å publisere bilder og film bør samtykkeskjema brukes. Det 
er kun et aktivt samtykke som kan gi grunnlag for å publisere bilder og film. 

3. Dersom et barn ikke ønsker at bilder eller film skal publiseres skal dette overstyre 
foreldrenes ønske om publisering. 

4. Vær bevisst i hvilke situasjoner det tas bilder eller film. Ta aldri bilder av nakne personer og 
vær varsom med å ta bilder av lettkledde barn. Vis måtehold ved bruk av fullt navn på barn. 

5. Det skal alltid samtykkes særskilt for hvert enkelt bilde eller film som skal benyttes til 
medier. 

6. Et samtykke kreves også ved publisering av bilder og film i lukkede grupper på nett, som 
for eksempel Facebook, eller andre nettsteder som er passordbeskyttet. 

7. Dersom et samtykke trekkes tilbake, må publiserte bilder og film slettes.  
 
Samtykkeskjema finner dere her. 
 
Deltakende klubber er ansvarlig for å hente inn samtykke fra sine utøvere. Informasjon om dette 
kommer frem i invitasjonen fra arrangør. Arrangør trenger ikke å få tilsendt alle samtykkeskjema så 
lenge deltakende klubber har dette tilgjengelig hos seg. 
 

Konkurranselisens 
Alle som deltar i arrangement hvor det konkurreres i et av NGTFs offisielle 
konkurransereglement må løse konkurranselisens (utvidet forsikring for konkurranseutøvere) for å 
kunne delta. Dette gjelder også for digitale konkurranser.  
 
Forsikringen gjelder under organisert trening, konkurranser og stevner i regi av forbund, kretser og 
klubber/grupper i NGTF. 
 
Les mer om konkurranselisens her. 
 
 

Informasjon om arrangementet 
Ønsker du som arrangør å få arrangementet oppdatert i terminlisten, sende ut informasjon og 
invitasjon til klubber? Send e-post til arrangement@gymogturn.no  

http://www.gymogturn.no/
https://gymogturn.no/grener-og-aktiviteter/for-barn-og-unge/idrettens-barnebestemmelser-barn-og-ungdom/
https://gymogturn.no/wp-content/uploads/2020/11/samtykkeerklaering-bruk-av-video-NGTFs-digitale-oppvisning-3.docx
https://gymogturn.no/ressurser-og-verktoy/forsikring/
mailto:arrangement@gymogturn.no

