VERDIGRUNNLAG FOR
UNGDOMSIDRETT
NAIF skal være et hjem for alle som ønsker å drive med våre idretter. Dette skal vi skape
gjennom et ærlig og inkluderende fellesskap med ambisiøse mål og idrettsgleden i sentrum.
NAIF og klubbene skal jobbe for at alle ungdommer gis mulighet til å utøve idrettslig
aktivitet ut ifra sine ønsker og behov. Det gjelder både i aktivitetstilbud, organisasjon og
ledelse, og utdanning. NAIFs idretter er inkluderende av natur, og det skal være plass til alle
og behov for alle som ønsker å være aktive og engasjere seg i våre idretter – uansett nivå,
rolle og funksjon i klubben.
Alle klubber i NAIF bør jobbe planmessig og strategisk med engasjert klubbungdom.
Ungdom representerer både nåtid og fremtid, og er en viktig ressurs for klubbens drift og
utvikling. I klubbens arbeid med ungdom bør det være fokus på å høre på hva ungdom
ønsker, ha aktivitetstilbud der alle kan være aktive på sitt nivå, og gi kompetansehevende
tilbud, ansvar og givende arbeidsoppgaver til de som ønsker å bidra i klubbdriften.

Ungdomsidretten i NAIF skal ha et fundament som består av fellesskap, kunnskap og glede.
Fellesskap
Som ungdom i NAIF skal man føle at man tar del i en sosial, trygg og inkluderende idrettshverdag.
Alle skal kunne finne sin plass i de fire idrettene og være med på å skape en følelse av fellesskap og
samhold, med ærlighet og respekt for hverandre. Fellesskap er en viktig grunn til at ungdom forblir i
idretten.

Kunnskap
Som ungdom i NAIF skal man få utforske idretten fra flere perspektiver. Som utøver, trener, dommer
eller tillitsvalgt kan man finne seg til rette og bidra. Ungdom i NAIF skal ha kunnskap om de ulike
tilbudene i idretten og kunne utvikle seg på de områdene de selv ønsker.

Glede
Som ungdom i NAIF skal man oppleve idrettsglede. Idrett er gøy og dette er en av flere grunner til at
ungdom begynner og forblir i idretten. Det er viktig med utfordringer, aktivitet, mestring og utvikling
uansett nivå, og i NAIF skal ungdommene møte et variert tilbud der idrettsglede står i sentrum.

