
                                 

 

 
FELLES RAMMEVERK FOR LANDSLAG I NAIF 
 
Utarbeidet av forbundsstyret 1 oktober 2022. 
 
Definisjon: 
 
Landslagene i NAIF deles inn i tre grupper: 
 
ELITELANDSLAG 
(Økonomisk støtte og ressurser fra forbund) 

• Må ha planverk for sportslig utvikling som tilsikrer langsiktig jobbing 
• Klare sportslige kriterier ved uttak (fysisk, teknisk, rating/resultat) 
• Utøver er motivert og villig til å gjøre jobben som skal til/settes opp av 

landslagstrener 
• Under kontrakt og følger retningslinjer 
• Økonomisk støtte i henhold til retningslinjer og budsjett 
• Styrt av forbund – administrert av forbundskontoret 

 
UTVIKLINGSLANDSLAG 
(Noe økonomisk støtte (forutsatt at seksjonen har økonomi til det) og ressurs fra forbund) 

• Grener som er viktige å utvikle for NAIF og/eller internasjonalt forbund  
• Må ha planverk for sportslig utvikling som tilsikrer langsiktig jobbing 
• Under kontrakt og følger retningslinjer 
• Utøver er motivert og villig til å gjøre jobben som skal til / settes opp av 

landslagstrener.  
• Utøver/Lag representerer det øverste nivået i Norge 

 
REPRESENTASJONSLAG 
(Laget (klubben)/Utøver betaler og ordner alt selv) 

• Grener der seksjonen mener det er viktig at Norge er representert 
• Utøver/Laget er motivert og villig til å gjøre jobben som skal til / settes opp av lagets 

trener(e) 
• Må følge vedtatte retningslinjer 

 
Grunnprinsipper: 
 

• Toppidrettssatsing skal ikke gå ut over breddeaktivitet 
• For Elitelandslag kan maksimalt 20 % av aktive lisensierte utøvere (NAIF-lisens) i den 

aktuelle idretten defineres som elitenivå og danne grunnlag for landslag 
• For å opprette Elitelandslag i nye grener må det ha vært arrangert NM i minst 3 år i 

denne grenen 
• Det skal utarbeides et planverk for elite- og utviklingslandslag, dette arbeidet gjøres av 

seksjon i samarbeid med sportslig admin. Ved uenighet løftes det til forbundsstyret. 
• Det skal utarbeides retningslinjer/kriterier for representasjonslag  



NAIF 

Norges Amerikanske Idretters Forbund 

• Man forholder seg til NAIFs retningslinjer for representasjonstøy. Dette inkluderer: 
NAIF-logo, norsk flagg, plassering av eventuelle sponsorlogoer. 

 
Økonomiske prinsipper: 
 

• Hver seksjon utarbeider sine økonomiske prinsipper for 
elitelandslag/utviklingslandslag. 

• NAIF kan dekke inntil 50 % av de faktiske kostnader per landslagsutøver. 
• Sponsoravtaler innhentes av seksjon og godkjennes av generalsekretær.  

 
Utøvere: 
 
Følgende krav omfatter landslagsutøvere i NAIF: 
 

• Utøver skal ha lisens i NAIF og trene regelmessig flere ganger ukentlig i sin respektive 
idrett. 

• Utøver må delta aktivt i organisert konkurranseaktivitet i denne idretten. Ytterligere 
spesifikasjoner utarbeides av hver seksjon. 

• Utøver som er bosatt i Norge og fremviser bostedsattest dersom vedkommende ikke 
har norsk pass, kan delta på landslag. Idrettene forholder seg her til de regler som er 
satt av det internasjonale forbundet i sin idrett. 


