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Verdiarbeid i Basketballforbundet

• Antidoping 

• Kampfiksing

• Seksuell trakassering og 
overgrep

• Vold og trusler

• Diskriminering og rasisme
- Kjønn og seksualitet

- Funksjonsnedsettelser

- Økonomi som barriere



Hva er kjønn og seksualitetsmangfold?

• Romslig samlebetegnelse for 
kjønn og seksualitet

• Personer som bryter med 
normer for kjønn- og 
seksualitet

• LGBTQ



Hvorfor skal vi bry oss?

• Idrettsglede for alle

• Basketball- mer enn idrett

• Inkluderende, gøy og 
målrettet

• Diskrimineringslovgivning

• Idrettens barnerettigheter

• Retningslinjer for 
ungdomsidrett



En hilsen til deg med makt i idretten



Hvilken kunnskap behøver vi for å bli bedre?

• For å bli bedre på å inkludere og integrere kjønn- og 
seksualitetsmangfoldet i idretten er det viktig å reflektere over 
både egne og klubbens holdninger/ praksis. 

• Formålet her er ikke å være best, men å identifisere hvilke 
området vi kan bli bedre på

• Mentikode: 1869 9676



Verktøy til bruk for å sikre mangfold

• Vær bevist dine egne holdninger

• Vær nysgjerrig, åpen, ærlig og ydmyk

• Velg å ha en vilje for å inkludere



Dilemma: på kamp

• Du er på kamp, uten noen offisiell rolle. Klubben din sitt lag, og motstanderlaget har rykte på seg for å være et 
godt miljø hvor spillerne er trygge på hverandre og på treneren. 
En opphetet situasjon mellom to spillere resulterer i at en roper:
“Er du helt gay eller? Du spiller som en jente!”
Spillet går videre. Dommer gjør ikke noe og ingen av trenerne sier noe. 

• Spørsmål til diskusjon

• Hva gjør du?

• Hvordan kan du ta dette opp med trener, dommer, spillere på en god måte?

• Skisser en samtale med enten dommer, trener, eller en av spillerne - hva er ulike hensyn å ta

• Hvordan skal en sånn type hendelse, eller andre type utsagn som er homofobiske, transfobiske eller 
rasistiske tas tak i av klubben?



Dilemma: kjønn

• Kvinnelige dommere og 
trenere er en minoritet i 
norsk basketball. Det er fordi 
menn er bedre egnet til 
oppgaven enn kvinner. Enig? 



Dilemma: kjønnsidentitet

• Du har et dommeroppdrag i finalen til jenter U16NM. I finalen 
stiller det ene laget med en jente som ble tilegnet hankjønn ved 
fødsel – med de fysiske forutsetningene det medfølger. Hun 
storspiller og laget hennes ligger an til å vinne.

• Hvordan opplever du situasjonen? 

• Påvirker situasjonen deg i din rolle? 



Retningslinjer for utøvere med 
kjønnsinkongruens
• Utarbeidet i samarbeid med NIF
• Utøverne skal delta i idretten som det kjønnet de identifiserer seg 

som. 
• Eliteidretten følger regelverket til IOC. 

• Generelt velger utøveren selv hvor mye informasjon de vil dele med 
NBBF. 

• For deltakelse i NM må det sendes informasjon til NBBF, ikke 
søknad.  

https://www.basket.no/siteassets/nbbf---dokumenter/veiledere/nbbf-
retningslinjer-for-kjonnsidentitet.pdf

https://www.basket.no/siteassets/nbbf---dokumenter/veiledere/nbbf-retningslinjer-for-kjonnsidentitet.pdf



