Hosle 19.03.2020

RETNINGSLINJER FOR FILMING AV TRENINGER OG/ELLER
KAMPER for spillere under 15 år (i tråd med retningslinjene til NIF)
Se også NIF sine Retningslinjer for publisering av bilder og film:
https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/agder/retningslinjer/retningslinjer-forpublisering-av-bilder-og-film-av-barn/

Ved filming av treninger eller kamper av egne lag bør samtykkeskjemaet fylles ut av
samtlige foreldre (og barn iht Fns barnekonvensjon hvor barn skal ha rett til å si sin
mening). Det bør informeres at dette gjelder for hele sesongen og er et ledd i
utviklingen av spillerne.
Her kommer ellers noen tips det kan være greie å følge, blant annet:
1.

Skru av stedstjenesteknappen; da blir det ikke så lett å identifisere hvor bildet
er tatt og gjør det litt vanskeligere å finne ut hvor det er og hvem som er
avbildet

2.

Iht personopplysningsloven bør ingen navn nevnes, dette kan gjøre det litt
vanskelig å rope spillerne for å informere/veilede, her kan det da passes på at
det ikke zoomes inn på spilleren hvor navn nettopp er nevnt så er dette løst

3.

Slett med jevne mellomrom, dvs ikke la alt bli liggende ute "forever". Tenk
gjennom om det har noen nytteverdi for dere/spillerne

4.

Vurder mengden som legges ut, må alt legges ut eller kan bare noen deler
legges ut? (hele treningen/hele kampen)

5.

Vær bevisst på kanalvalg (hvor det legges ut). Lukket gruppe forenkler
problematikken, men retningslinjene gjelder også der

6.

Skal kamper filmes SKAL det sendes en forespørsel til lagleder/trener på
motstanders lag med spørsmål om filming i utviklingsøyemed. Det bør holde at
lagleder/trener sier ja (altså trengs det ikke samtykke fra hver og en
spiller/foresatt), men dette er for å fange opp tilfeller hvor kanskje et
barn/ungdom lever i skjul/på hemmelig adresse. Et nei fra en lagleder/trener
må respekteres uten at vi ber om ytterligere forklaring

Punktene er forelagt for Bo Folke Gustavson i Seksjon for barn og Ungdom i NFF og
han mente vi var "innenfor" retningslinjene hvis vi følger «oppskriften» over.
Skjema for Samtykkeerklæring som kan brukes:

https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/2aca1931def74a5a8433dfd3b48cc875
/samtykkeerklaring-publisering-bilde-og-film-av-barn.pdf
Ved spørsmål kan Idrettskoordinator Torunn Kvitli kontaktes via torunn@ohil.no eller
på tlf 980 34 379.

