
 

 
 
Informasjon til idrettslag og kommuner om sportskamera for lokal 
idrett.  

 

Et kraftig løft for breddeidretten 
- strømming av breddeidretten skal reguleres 
 

De største norske særforbundene har inngått et nasjonalt og langsiktig samarbeid 
med TV 2, Amedia og deres felles selskap, MyGame. Målet er å løfte frem den 
store bredden i lokalidretten i hele landet. Samtidig skal strømming av 
breddeidretten settes inn i regulerte former, i tråd med Idrettsstyrets vedtak. 
 
Den 22. juni i år vedtok Norges Idrettsforbund gjennom Idrettsstyret retningslinjer for filming 
av breddeidretten. De nye reglene setter tydelige rammer for strømming og annen filming av 
breddeidretten i tråd med gjeldende lovgivning. Hovedmålet er å få strømming inn i mer 
kontrollerte former, redusere ulovlig filming og distribusjon via sosiale medier og andre åpne 
kanaler. I tillegg skal dette arbeidet bidra til å redusere risikoen for uheldige konsekvenser ved 
at barn og unge eksponeres i sårbare situasjoner. 
 
Retningslinjene tillater kun strømming fra lagidretter til aldersklasser 15 år og oppover. De nye 
reglene stiller samtidig krav til god informasjon og bruk av felles reservasjonsløsning som 
hindrer strømming dersom barn og unge med beskyttelsesbehov deltar. Denne løsningen er 
utviklet og drives av Norges Idrettsforbund, og innebærer at spillere enkelt kan reservere seg 
mot strømming. Å reservere seg krever ingen begrunnelse. I tillegg kan lagleder reservere 
laget mot filming. 
 
Disse reglene er grunnlaget for MyGames virksomhet, og bidrar til at norsk idrett får 
strømming inn i kontrollerte former. MyGame har jobbet tett med Norges idrettsforbund og 
særforbundene, og sammen vil partene redusere de potensielt uheldige konsekvensene av 
strømming. 
 
MyGames løsninger sørger for at publikum får se sine nærmeste spille kamper, uavhengig av 
geografi og avstander, trenerne får samtidig tilgang til nye verktøy som tidligere var forbeholdt 
eliten, spillerne får hjelp og motivasjon til egen utvikling, og klubbene får økte inntekter. Målet 



er å øke engasjementet og oppmerksomheten rundt breddeidretten, og dermed øke 
rekrutteringen og minske frafallet i en kritisk ungdomsfase.  
 
Det skal bli både morsommere og tryggere å drive idrett. Å kunne se seg selv spille og dele 
høydepunkter er både morsomt, inspirerende og lærerikt.  
 
Første skritt er å installere utstyr i nærmere 2 000 arenaer i hele Norge. Utstyret er allerede 
installert i mer enn 55 kommuner. Din arena kan også få sportskamera på plass.  
 

Gå inn på https://mygame.no/installasjon/ eller kontakt oss på 
 – kontakt@mygame.no – for å komme i gang! 

 
I tillegg til Norges Idrettsforbund, samarbeider MyGame tett med Norges Fotballforbund, 
Norges Håndballforbund, Norges Basketballforbund, Norges Ishockeyforbund, Norges 
Volleyballforbund og Norges Bandyforbund. Alle samarbeider for å sikre god informasjon til 
idrettslag, utøvere, lagledere/trenere og foresatte. Dette er viktig for å sikre bevissthet rundt 
strømmingen, og for å garantere at alle får informasjon om mulighetene til å kunne reservere 
seg dersom en ikke ønsker å bli strømmet.  
 
Kampene vil bli gjort tilgjengelig gjennom et abonnement, slik at familie, venner og fans kan 
følge sine favorittlag på mobil-, PC- eller TV-skjerm. Utvalgte kamper vil også bli vist på TV 2 
Play. MyGame vil mobilisere tilskuere også i de idrettene og divisjonene som ikke får de største 
overskriftene. En andel av inntektene går direkte til den lokale klubben. Slik styrkes grasrota i 
norsk idrett.  

Trygg filming 
Norges Idrettsforbund og andre samfunnsaktører har sett at strømming av barne- og 
ungdomsidretten har blitt mer og mer vanlig. Barn og unge eksponeres i stadig større 
utstrekning, og det filmes/distribusjon ukontrollert.  I dag filmes barneidrett og breddekamper 
med mobiltelefon i beste mening, men resultatet er at tusenvis av klipp deles ulovlig på 
Facebook og YouTube.  

Det er helt nødvendig at filming av breddeidrett skjer på en trygg måte, innenfor rammene av 
personopplysningsloven og de etiske rammer som idretten selv har satt. Bare på den måten 
kan vi ivareta personvernet til alle som driver idrett. Med dagens raske teknologiutvikling er 
det ingen som tror vi kan totalforby strømming av idretten.  
 
MyGame har sammen med Norges idrettsforbund hatt møter med Datatilsynet,  og Redd 
Barna har kommet med innspill og kommentarer knyttet til fordeler og utfordringer med 
streaming av ungdomsidretten. Redd Barna erfarer selv, gjennom sitt arbeidet med idretten 
at barn og unge blir eksponert for filming på telefon og at det derfor er viktig å få filming under 
kontroll. Spesialrådgiver for barns rettigheter i Redd Barna, Sara Eline Grønvold mener det er 
viktig å få filming i regulerte former: 

https://mygame.no/installasjon/
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-Redd Barna har hatt en konstruktiv dialog med NIF om strømming av breddeidretten. 
Vi opplever at de har vært interessert i høre både på kritiske og positive 
tilbakemeldinger. Vårt håp er at å få filming i regulerte former både vil styrke barns 
rett til meningsfull deltakelse i lek og fritid, og samtidig ivareta barns trygghet. 

 

Robust håndtering av personvern 
Sammen med Norges Idrettsforbund har MyGame utviklet et godt og robust system for 
ivaretagelse av personvernet. Sportskameraene er knyttet til idrettens digitale fellestjenester, 
som sørger for at kameraene kun skrus på for filming av kamper som er godkjent av idretten 
for filming. Ingen kameraer er aktive uten at idrettens egne systemer skrur dem på, og det 
filmes ikke dersom noen har reservert seg eller har beskyttelsesbehov. Barn og unge med 
særskilt beskyttelsesbehov trenger altså ikke reservere seg. Dette skjer automatisk fordi 
idrettens medlemsregistre er vasket mot folkeregisteret.  
 
Først og fremst er MyGame et tilbud som skal øke engasjementet rundt idretten og klubben, 
øke deltagelsen i idretten, heve kvaliteten på spillet og styrke klubbkassa. Mange er allerede i 
gang, og høster gode erfaringer med prosjektet. Vi gleder oss til samarbeidet! 
 

«Det er den store bredden i norsk fotball som er selve grunnlaget for NFFs virksomhet. 
Det er her talentene vokser frem, og det er her samholdet og engasjementet skapes. 
Ved å tilby strømming av breddekamper over hele landet, skaper vi enda større 
entusiasme for breddefotballen. I tillegg får spillere og trenere på alle nivåer tilgang til 
nye analyseverktøy som er viktig for spillerutvikling og fotballfaglig kompetanse» 
 

Fotballpresident Lise Klaveness.  
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