KRITERIER FOR LANDSLAG I NAIF, GJELDENDE FRA 2017
Landslag i NAIF skal godkjennes av NAIFs Forbundsstyre.
Grunnprinsipper:
1. Det skal ha vært arrangert NM (godkjent av NAIF) minimum de siste 3 årene
2. Det skal utarbeides et planverk for landslagssatsing, der effekt på utvikling av idretten i
Norge skal ha en sentral plass. Forbundsstyret vil foreta en helhetlig vurdering av satsingen
sett opp mot ressursbruk, økonomiske aspekter og effekten av hvilke internasjonale
resultater landslaget kan oppnå.
3. Søknad med planverk skal sendes inn og behandles av forbundsstyret minimum 6 måneder
før landslaget har oppstart.
Unntak for 6-måneders søknadsfrist gis for 2017, da kriteriene ble vedtatt i mai 2016.
Presisering: Det skal foreligge en godkjennelse fra forbundsstyret før noen aktivitet kan
startes opp i et landslag, herunder også uttak.
4. Forbundsstyret skal være kjent med alle som representerer Norge i internasjonale
mesterskap i våre idretter (VM, EM, Nordisk)
Økonomiske prinsipper:





Maksimalt 49 % av den finansielle bunnlinjen per seksjon, kan brukes til toppidrett. Dette
skal være en nedadgående andel.
(Tidligst fra 2019): Det skal utarbeides en fordelingsnøkkel slik at støtten fra NAIF til
landslagsaktivitet er likest mulig. Det forutsettes at seksjonen har adekvate midler til en
landslagsaktivitet, og at det skal forefinnes en god aktivitet på breddenivå.
Toppidrettssatsing skal ikke gå ut over planlagt breddeaktivitet.
NAIF dekker maksimalt 50 % av de faktiske kostnadene per landslagsutøver. Resten må
dekkes av egenandel, dugnader (camps osv.) Sponsoravtaler blir styrebehandlet.

Utøvere:
For å kunne bli tatt ut til et landslag i NAIFs idretter, gjelder disse kravene:
 Utøver må være norsk statsborger/ha norsk pass eller være født i Norge, ha norsk
fødselsattest og være folkeregistrert som bosatt i Norge. I det siste tilfellet skal det søkes til
NAIF ved generalsekretær.
 Utøver skal være medlem, ha lisens og trene regelmessig flere ganger ukentlig i sin
respektive idrett
 Utøveren må også delta aktivt på et lag som deltar i konkurranseaktivitet i denne idretten,
for individuelle idretter; delta aktivt i organisert konkurranseaktivitet i denne idretten

Prosentsats for elitenivå i den totale medlemsmassen:


Maksimalt 20 % av aktive lisensierte utøvere (NAIF-lisens) i den aktuelle idretten, kan
defineres som elitenivå og derved danne grunnlag for landslag.

Vedtatt av NAIF Forbundsstyre 7. mai 2016, med klargjøring vedtatt 3. desember 2016

