
Norges idrettsforbunds visjon er 
Idrettsglede for alle.

Vårt formål er at alle mennesker gis mulighet til 

å utøve idrett etter egne ønsker og behov, uten 

å bli utsatt for usaklig eller uforholdsmessig 

forskjellsbehandling. 

Våre aktivitetsverdier er glede, fellesskap,  

helse og ærlighet. Våre organisasjonsverdier  

er frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. 

NIFs etiske leveregler for internasjonal repre-

sentasjon gir oss et felles grunnlag som er viktig 

for å bygge tillit, stolthet og fellesskap, og gir 

rammer og retning for hele vår virksomhet.
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Vår visjon, vårt formål og våre verdier, samt 

idrettens etiske leveregler og NIFs regelverk 

ligger til grunn for NIFs etiske leveregler for 

internasjonal representasjon Sammen er de en 

viktig rettesnor og et grunnlag for å tydeliggjøre 

hva og hvem norsk idrett er, og hva som gjør 

idretten verdifull og unik. 

NIFs etiske leveregler for internasjonal repre-

sentasjon gjelder for tillitsvalgte og ansatte 

som representerer norsk idrett internasjonalt. 

Norske representanter i internasjonale verv, har 

ulik grad av formell tilknytning til sitt nasjonale  

særforbund og norsk idrett. Derfor er det 

naturlig at disse levereglene, som er et felles 

dokument for hele norsk idrett, må sees i en 

sammenheng og helhet med de etiske  

dokumenter som gjelder i norsk idrett for  

øvrig, samt relevante dokumenter som gjelder 

for internasjonale organisasjoner.

I forbindelse med din internasjonale represen-

tasjon vil du gjøre ditt ytterste for å opprett-

holde tilliten og omdømmet til norsk idrett,  

du vil vise kulturell sensitivitet og følge norsk 

lov, internasjonale menneskerettigheter og 

vertslandets gjeldende lover og regler.

ETISKE  
LEVEREGLER
for internasjonal representasjon 
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En inkluderende og likeverdig idrett

Idretten skal være en inkluderende arena der 

alle er like mye verdt, føler tilhørighet og  

opplever gjensidig respekt. Vi skal speile  

mangfoldet i samfunnet og aksepterer ikke 

negativ diskriminering. Alle skal, uansett  

forutsetninger og ambisjoner, få delta i og  

påvirke beslutninger som gjelder dem.

1. Du skal behandle mennesker med verdighet 
og respekt, og vise aksept, følsomhet og 
respekt for mangfold, dette inkluderer å  
ikke selv produsere eller spre hatytringer 
eller symboler.

2. Du skal aktivt fremme et miljø for  
inkludering, likestilling og mangfold  
gjennom formelle og uformelle kanaler 

3. Du skal bidra til å sikre likeverdig represen-
tasjon av kjønn, inkludert i komiteer, formelle 
organer, arrangementer og paneldiskusjoner.

4. Du skal bidra til å fremme mangfold og  
utfordre diskriminering og stå opp for de 
som opplever diskriminering eller kanskje 
ikke er til stede i rommet der samtaler  
foregår eller beslutninger tas.
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En trygg idrett 

Idretten skal være en trygg arena hvor vi tar 

vare på hverandre og alle blir sett, hørt og  

kan være seg selv. Vi har nulltoleranse for  

alle former for mobbing, trakassering, vold  

og overgrep

5. Du skal respektere, beskytte og fremme 
menneskerettighetene, og har et særlig  
ansvar for å ivareta barns rettigheter.  
Dette inkluderer respekt for enkeltmen-
neskets integritet, og bevissthet om hva vi 
deler av bilder og historier om andre.

6. Seksuelle overgrep og seksuell trakassering1  
er totalt uforenlig med idrettens verdier.  
Det er nulltoleranse for diskriminering og 
trakassering uansett kjønn, nasjonal eller  
etnisk opprinnelse, hudfarge, religion, livs-
syn, seksuell orientering, kjønnsidentitet, 
kjønnsuttrykk eller funksjonsnedsettelse i 
norsk idrett. Det er et viktig mål å utvikle  
toleranse og forståelse og å skape erkjen-
nelse av menneskers likeverd for å unngå 
diskriminering, trakassering og hets. 

7. Alle som representerer eller har ansvar i 
norsk idrett skal følge idrettens retningslinjer 
mot seksuell trakassering og overgrep:  
Dette inkluderer:

 a. Du skal behandle alle med respekt, og  
 avstå fra alle former for kommunikasjon,  
 handling eller behandling som kan  
 oppleves som krenkende.

 b. Du skal unngå berøringer som kan  
 oppleves som uønsket.

 c. Du skal unngå alle former for verbal  
 intimitet som kan oppleves som seksuelt  
 ladet.

 d. Du skal unngå uttrykk, vitser og  
 meninger som omhandler en persons  
 kjønn eller seksuelle orientering på en  
 negativ måte.

 e. Du skal unngå kontakt med barn og  
 sårbare voksne i private rom uten at det  
 er flere til stede eller det er avtalt med  
 foresatte.

 f.  Du skal vise respekt for andres privatliv

 g. Du skal unngå doble relasjoner.  
 Dersom et gjensidig forhold etableres,  
 bør situasjonen tas opp og avklares.

 h. Du skal ikke tilby noe form for motytelse  
 i den hensikt å forlange eller forvente  
 seksuelle tjenester i retur.

 i.  Du skal gripe inn og varsle dersom man  
 opplever brudd på disse retningslinjene2. 

8.  Enhver person som har følt seg mobbet  
eller trakassert, skal alltid bli oppfordret til 
å ta opp bekymringen med sin linjeleder 
(der det er aktuelt), eller hvis det er upas-
sende å gjøre det, med generalsekretær3. 

9.  Vi skal ikke bidra til et utrygt, skremmende, 
krenkende eller diskriminerende miljø for 
noen mennesker vi samhandler med.

1 Med seksuell trakassering menes uønsket seksuell oppmerksomhet som er plagsom for den oppmerksomheten rammer. Med seksuelle overgrep  
 menes å lure eller påtvinge et annet menneske seksualitet som det ikke ønsker, eller er utviklingsmessig i stand til å gi sitt samtykke til.
2 Retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep i idretten.
3 Trakassering, mobbing eller andre kritikkverdige forhold kan også meldes inn via skjema for varsler, se idrettsforbundet.no/varsling
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En ærlig idrett 

Idretten skal være en arena hvor vi er ærlige, 

redelige og har god rolleforståelse. Vi vurderer 

egen habilitet, viser vilje og evne til å drøfte 

etiske dilemma, og har rom for diskusjon og 

uenighet i åpenhet

10. Du skal være rettferdig og objektiv i  
utførelsen av dine plikter, opprettholde  
og fremme etisk og profesjonell oppførsel, 
og opptre med ærlighet, integritet og  
profesjonalitet til enhver tid.

11. Du skal bidra til at idretten opererer  
innenfor bærekraftige rammer, både  
gjennom ditt virke og egne handlinger,  
og du bidrar og oppfordrer til grønne valg.

12.. Du skal utføre pliktene dine på en måte 
som bevarer og styrker offentlighetens tillit 
til deg og integriteten og omdømmet til 
norsk idrett. Skulle du bli oppmerksom på 
noen av dine private forhold som påvirker 
dine plikter, ber vi deg kontakte linjeleder 
eller generalsekretær. 

13. Du vil informere om relasjoner eller  
forpliktelser som kan bidra til inhabilitet,  
for å ivareta åpenhet og godt styresett.

14. Du unngår, direkte eller indirekte, å delta 
i aktiviteter som fører til eller kan føre til 
interessekonflikt med norsk idrett, og viser 
ærlighet dersom du likevel kommer i en slik 
konflikt.  

15. Hvis det oppstår en mulig interessekonflikt, 
må du melde dette til din linjeleder (der det  
er aktuelt), eller generalsekretær. Dette gjelder 
også hvis du oppdager interessekonflikter i 
forbindelse med vervet ditt. 

16. Du skal jobbe for å begrense at samarbeid 
eller sponsorater med regimer eller orga-
nisasjoner som aktivt jobber i konflikt med 
NIFs visjon, formål og verdier finner sted.

17. Du unngår å fremme partipolitiske eller per-
sonlige økonomiske interesser i forbindelse 
med din representasjon for norsk idrett.

18. Du mottar ikke godtgjørelse, betaling eller 
kompensasjon for din representasjon med 
mindre denne er rimelig og tilbørlig.  

19. Du må avstå fra å, direkte eller indirekte,  
be om, tilby eller akseptere:

 a. enhver transaksjon, betaling eller  
 donasjon som kan påvirke beslutninger  
 og din integritet; eller

 b. noen skjult fordel, eller

 c. gave eller tjeneste, med mindre dette er  
 i samsvar med lokal kultur og skikk. 

 d. Du melder fra om, og innleverer  
 eventuelle gaver som du har mottatt  
 i forbindelse med din internasjonale  
 representasjon til din linjeleder (der  
 det er aktuelt) eller generalsekretær. 

20. Du deltar ikke i, eller gjør deg medskyldig 
i noen handling som involverer hvitvasking 
av penger eller terrorfinansiering, eller 
engasjere deg i, eller gjør deg medskyldig i 
noen handling som involverer svindel, nett-
kriminalitet, bestikkelser eller korrupsjon. 

Handlinger i strid med NIFs etiske leveregler for 
internasjonal representasjon kan medføre 
reaksjoner.


