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Idrettens visjon:

Idrettsglede 
for alle



Hvor mange i alderen 13–18 år som har 
vært med i et idrettslag gjennom 
oppveksten. Prosent. N=154 181

NOVA Rapport 2/2019
Anders Bakken: Idrettens posisjon i
Ungdomstida.
side 49

93 %



NOVA Rapport 10/17 
Anders Bakken: 
Ungdata 2017 
Nasjonale resultater
side 49



«Barnefattigdom» - Kor mange?

11,7 % av barn i Noreg under 18 år tilhøyrer eit 
hushald med varig lav inntekt i treårsperioden 2017 
- 2019.

– Dette er 115.000 barn (2019) – dette er 2-3 i kvar skoleklasse

– Litt over halvparten av desse har innvandrarbakgrunn

– Fattigdommen blant barn er no høgare og veks raskare enn 
fattigdom blant vaksne

– Statistikk: 
https://bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Barnefattigdom/#/

https://bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Barnefattigdom/#/


Man merker egentlig ikke sa ̊mye til 
at ikke alle får vært med på idrett. De 
som ikke får vært med snakker ikke 
om det og sier at de ikke vil spille selv 
om de egentlig har [lyst til] det. 

jente, 14 år, Oslo 



Økonomi påverkar deltaking



NOVA Rapport 10/17 
Anders Bakken: 
Ungdata 2017 
Nasjonale resultater
side 49



NOVA Rapport 2016-3
Sosiale forskjeller i 
unges liv
side 70, Figur 5-3



Kjelde: Senter for 
forskning på 
sivilsamfunn & 
frivillig sektor 
Rapport 2012-4: 
Deltagelse i frivillige 
organisasjoner, side 
22.
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Idrettsglede 
for alle???



Økonomi som barriere for innvandrarar / 

barn av innvandrarar

Figur henta frå: Idrettsdeltakelse og trening blant ungdom i Oslo (2016), side 35



Økonomi som barriere for 

innvandrarar / barn av innvandrarar

Figur henta frå: Idrettsdeltakelse og trening blant ungdom i Oslo (2016), side 58



Økonomi som 
barriere for 
idrettsdeltakelse

Rapporten ligger på NIFs hjemmesider

https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/a4744409156046f9bd0ee569a7f8965a/2020-okonomi-som-barriere---kostnader-og-kostnadsdrivere-i-barne--og-ungdomsidretten-endelig-rapport-04.03..pdf


Hva koster 
det å delta i 
organisert 
barne- og 
ungdoms-

idrett?

Hva er 
kostnads-

elementer og 
drivere?

I hvilken grad 
samsvarer 

kvaliteten på 
aktivitetene 

med 
kostnadene?

Hvordan 
finansieres 
aktivitetene 
for barn og 

unge i idretts-
lagene?

Utgjør 
økonomi en 
barriere for 
deltakelse?

Problemstillingene i oppdraget

• 8 særforbund, tretten 
idretter

• 9-åringer og 15-åringer

• Sesong 2018/2019



Informasjonsgrunnlag

Metode Status

Spørreundersøkelse rettet 

mot idrettslag

Om lag 1600 idrettslag har svart. 1377 

besvarelser med tilbud til 9- og/eller 

15-åringer er tatt med videre.  

1345 for 9-åringer, 1090 for 15-

åringer. God geografisk spredning

Dybdeintervjuer med 

idrettslag

Gjennomført 21 intervjuer 

Analyse av regnskapene til 

idrettslagene 

Innhentet 173 regnskaper 

Spørreundersøkelse rettet 

mot foresatte

Om lag 500 foreldre/foresatte har 

svart 

Dybdeintervjuer med 

foresatte

Gjennomført 20 intervjuer

Idrett Antall 

IL

Svar-

prosent IL

Antall

foreldre

Fotball 422 27 % 178

Håndball 254 36 % 134

Friidrett 129 22 % 29

Ishockey 25 27 % 25

Svømming og stup totalt 93 33 % 24

Svømming 89 24

Stup 4 0

Kampsport totalt 95 23 % 15

Taekwondo ITF 38 8

Taekwondo WTF 19 6

Karate 38 1

Gym og Turn totalt 136 35 % 32

Breddeaktivitet og 

gymnastikk
115

21

Turn 21 11

Ski totalt 223 23 % 71

Langrenn 193 70

Alpint 30 11

Totalt 1377 27 % 518

Svar på spørreundersøkelser



Hvilke kostnader oppstår ved deltakelse i organisert idrett?

Medlemskontingent og treningsavgift fra 

idrettslaget

Lisenskostnader fra særforbund

(15-åringer)

Kostnader til personlig utstyr og 

bekledning

Kostnader til arrangementer (som kommer 

i tillegg til aktiviteter som dekkes av 

medlemskontingent og treningsavgift)

Kjøp av produkter m.m.

Dugnadsinnsats



Hva koster det å delta for en typisk utøver?

Kilde: Spørreundersøkelse IL, analyser Oslo Economics
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Gjennomsnitt: 3600 kroner  

Svømming: 4421 kroner

Stup: 5132 kroner

Median: 2650 kroner

Svømming: 2725 kroner

Stup: 5175 kroner

Gjennomsnitt: 9600 kroner

Svømming: 14 894 kroner

Stup: 15931 kroner

Median: 6275 kroner

Svømming: 8100 kroner

Stup: 16 250 kroner
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Koster det forskjellig i ulike deler av landet? Alle kostnader, idrettskretser

Kilde: Spørreundersøkelse IL, analyser Oslo Economics
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Koster det forskjellig i ulike deler av landet? Alle kostnader, by/land
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Kilde: Spørreundersøkelse IL, analyser Oslo Economics. By=kommuner etter SSBs sentralitetsindeks 1 og 2, land=kommuner etter SSBs sentralitetsindeks 3-6   
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Koster det forskjellig i ulike typer idrettslag? 

Kilde: Spørreundersøkelse IL, analyser Oslo Economics
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Hva koster 
det å delta i 
organisert 
barne- og 
ungdoms-

idrett?

Hva er 
kostnads-

elementer og 
drivere?

I hvilken grad 
samsvarer 

kvaliteten på 
aktivitetene 

med 
kostnadene?

Hvordan 
finansieres 
aktivitetene 
for barn og 

unge i idretts-
lagene?

Utgjør 
økonomi en 
barriere for 
deltakelse?

Problemstillingene i oppdraget
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• Hvor mye utgjør de ulike 
kostnadselementene og hva er det 
relative størrelsesforholdet mellom 
de ulike elementene?

• Hva er de bakenforliggende 
forklaringene på kostnadene?

• Hvordan påvirker økt 
profesjonalisering av barne- og 
ungdomsidretten kostnadene, 
herunder administrativ prof. og 
prof. av trenere/instruktører?

• Hvordan påvirker kommunenes 
anleggsdekning og 
betalingsmodeller for bruk 
kostnadene?



Hvor mye utgjør de ulike kostnadselementene og hva er det relative 

størrelsesforholdet mellom dem?

25 Kilde: Spørreundersøkelse IL, analyser Oslo Economics
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9-åringer

Utstyr og bekledning

Arrangementskostnader

Medlemskontingent/treningsavgift Medlemskontingent: 

1864,- (svømming) / 2744,- (stup)

Arrangement: 

1554,- (svømming) / 1750,- (stup)

Utstyr og bekledning: 

1003,- (svømming) / 638,- (stup)

Gjennomsnitt 9-åringer: 

Svømming: 4421,-

Stup: 5132,-



26 Kilde: Spørreundersøkelse IL, analyser Oslo Economics

Hvor mye utgjør de ulike kostnadselementene og hva er det 
relative størrelsesforholdet mellom dem?

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

45 000

G
je

nn
o
m

sn
it
tl
ig

e
 k

o
st

na
d

e
r 

kr
.

15-åringer

Lisens

Utstyr og bekledning

Arrangementskostnader

Medlemskontingent/treningsavgift

Medlemskontingent: 

2540,- (svømming) / 3294,- (stup)

Arrangement: 

8948,- (svømming) / 10 156,- (stup)

Utstyr og bekledning: 

2656,- (svømming) / 1731,- (stup)

Lisens: 

750,- (svømming) / 750,- (stup)

Gjennomsnitt 15-åringer: 

Svømming: 14 894,-

Stup: 15 931,-
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Treningsavgift/

medlemskontingent

Kostnader ved deltakelse på 

idrettsarrangement

Kostnader til personlig utstyr og 

bekledning

Kostnad for å delta i idrett 

Hva er de bakenforliggende forklaringene på kostnadene?

• Bruk av betalte trenere

• Administrative årsverk i idrettslaget

• Kostnader for idrettsanlegg

• Antall organiserte treningstimer

• Antall aktive utøvere i gruppa

• Idrettslagets finansieringskilder

K
o
st

na
d
sd

ri
ve

r

• Konkurransestruktur og 

aktivitetsomfang i den enkelte idrett 

og årsklasse

• Idrettslagets og utøvers 

ambisjonsnivå

• Foresattes kjøpekraft

• Idrettenes særegenheter og krav til 

utstyr

• Utstyrs betydning for prestasjon 

• Idrettslagets og utøvers 

ambisjonsnivå

• Foresattes kjøpekraft

Idrettens rammebetingelser og grad av profesjonalisering



Særlig kostnader til treningssamlinger og konkurranser forklarer forskjeller

28 Kilde: Spørreundersøkelse IL, analyser Oslo Economics
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9-åringer

Seriespill Treningssamling

Valgfrie treninger Fotballskole

Konkurranser Norge Gradering
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Oppsummering – kostnadsdrivere 

29

• Det er særlig kostnader til utstyr og bekledning og arrangement som forklarer 
kostnadsvariasjonene på tvers av idrettene

– Kostnader for treningssamlinger utgjør en betydelig andel av kostnadene innen ishockey, alpint 
og svømming

• Det er betydelig spredning i både arrangements- og utstyrskostnadene innad i idrettene

– Tilsier at gjennomsnittskostnaden ikke nødvendigvis representerer «minimumsnivået»

– Klubbens ambisjonsnivå ser ut til å være en særlig viktig forklaring på variasjonen i 
arrangements- og utstyrskostnadene

– Det er også geografiske forskjeller (mer sentrale kommuner – har høyere kostnader)

• Det er mindre variasjon i treningsavgiften og medlemskontingenten på tvers av idretter

– Men variasjon på tvers av idrettslag: Mer sentrale klubber har i gjennomsnitt høyere 
treningsavgift. Antall treninger, antall aktive, anleggskostnader, betalte trenere, grad av 
foreldrefinansiering og administrativt ansatte i klubben har også betydning på nivået. 



Hva koster 
det å delta i 
organisert 
barne- og 
ungdoms-

idrett?

Hva er 
kostnads-

elementer og 
drivere?

I hvilken grad 
samsvarer 

kvaliteten på 
aktivitetene 

med 
kostnadene?

Hvordan 
finansieres 
aktivitetene 
for barn og 

unge i idretts-
lagene?

Utgjør 
økonomi en 
barriere for 
deltakelse?

Problemstillingene i oppdraget
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• Tilsier kostnadselementene høyere 
kvalitet og i så fall i hvilken grad?

• Står kostnadene for aktivitetene i 
et «rimelig forhold» til kvaliteten?



Nokså mange foresatte synes idretten som barnet deres driver med er 

unødig dyrt, men de opplever at klubbene jobber godt med å gi et 

rimelig idrettstilbud til en akseptabel pris 

31
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9-åringer 15-åringer

*Idretter med færre enn 10 svar er tatt 
ut.  

Kilde: Spørreundersøkelse foresatte, analyser Oslo 
Economics



OsloEconomics sine råd for å holde kostnadene nede

32

Idrettslagene

NIF/særforbundene
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Oppfølging i idretten



To-delt arbeid

Idretten kan redusere økonomi som 
barriere gjennom:

1. Redusere kostnadsnivået generelt

2. Eigne ordningar for dei som ikkje har 
råd sjølv om kostnadsnivået er lavt
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To-delt arbeid

Idretten kan redusere økonomi som 
barriere gjennom:

1. Redusere kostnadsnivået generelt

2. Eigne ordningar for dei som ikkje 
har råd sjølv om kostnadsnivået er 
lavt



Kvardagen i norsk idrett

• IL over heile landet gjer ein ekstra innsats

– Sponsing av kontingent og treningsavgift

– Utlån eller dekking av utstyr, reiser og andre kostnader

• Trenarar og leiarar veit at dette må handterast klokt

– Barna ønskjer ikkje at det blir tatt opp med foreldra

• Mange IL har dialog med kommunen

– Får støtte som dekker kostnad til enkeltbarn

• …men framleis er det mange som i praksis vert 
utestengd



Utfordring til forbund/krins/lag

• Hald utstyrskostnader nede

• Hald kostnader til konkurranse/tur/reiser nede

• Ver medviten økonomi som barriere – bruk 
verktøyet ALLEMED

• Ordningar for omfordeling internt i forbund/IL

• Dialog med kommune 
– dersom IL ikkje klarar å ordne det med eigne løysingar







Side 41

www.allemed.no



Agenda

1. Mål med denne workshopen

1. Hva gjør vi bra?

Hva får vi til?

1. Hva vil vi forbedre?

Hvordan få ALLE med?

1. Våre første steg

Fra samtale til handling:

Formulere forslag

1. Hvem tar ansvar?

Hvilke idéer vil vi satse på?

Hvem følger opp?

1

2

34

5



● Å bli mer bevisst på hva som skal til for at vår organisasjon blir enda mer 

inkluderende

● Bli enige om konkrete handlinger vi kan gjøre alene og felles for å få 

ALLE med!

● Dele gode erfaringer og kunnskap om verktøyet til videre bruk i deres 

egne lokallag og foreninger

Sammen skal vi svare på:

Hva kan vi gjøre for å få alle med uavhengig av økonomiske 

ressurser?

Mål for ALLEMED-dugnaden1



Hva er vi stolte av at vi gjør 

allerede i dag for å sikre at barn og 

unge deltar i våre aktiviteter, 

uavhengig av familiens økonomi?

Har vi en konkret historie der vi klarte å 

inkludere et barn eller ungdom? Hvordan 

fikk vi det til?

Eksempler kan være alt fra konkrete tiltak, prosjekter, 
frivillig innsats, politisk forankring, samarbeid og ildsjeler

5-10 min

Hva gjør vi bra?2



Vi deler våre historier i plenum

Har vi konkrete historier vi er stolte av der vi klarte å hjelpe et barn inn i en 
fritidsaktivitet?

Hva gjør vi bra? - Oppsummering2

5-10 min



20 min

3 Hva vil vi forbedre?

I dialogkortene finner dere fiktive scenarioer som skildrer ulike bakgrunner for 

barn og unges barrierer for deltakelse. Hver gruppe velger et scenario dere 

ønsker å forbedre i deres organisasjon. Diskuter spørsmålene på baksiden av 

hvert kort.
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3 Hva vil vi forbedre? - Oppsummering

25 min

Vi deler våre tanker og 
refleksjoner i plenum!

Er vi bevisst på hvilke barrierer barn og unge kan oppleve i møte med våre aktiviteter?



● Hva kan vi gjøre for at alle barn og unge får delta i våre aktiviteter 

uavhengig av familiens økonomi?

● Hva kan vi som organisasjon gjøre?

● Hva kan vi samarbeide med andre om?

25 min

4 Våre første steg

Hver gruppe skal finne ideer for hvordan alle barn og unge i vår 

organisasjon får delta i fritidsaktiviteter, uavhengig av familiens 

økonomi.

Noter ned så konkrete ideer som mulig.



4

Vi deler i plenum 

og kommenterer 

hverandres idéer:

Våre første steg - Oppsummering

Hva liker vi ved 

idéene?

Har vi samme 

idéer?

Hva kunne gjort 

idéen enda 

bedre?



5 Hvem tar ansvar?

● Vi skal nå velge ut 1-3 ideer å gå videre med

● Bli enige om hvem som har ansvaret for å følge opp idé 

– Hvem tar det første steget?

● Fastsett neste møtepunkt

20 min



Idé 1 Idé 2 Idé 3 Idé 4 Idé 5

Hva går 

ideen ut på?

Innspill

Neste møte?

Når skal det 

skje?

Hvem tar 

ansvar?

Hvem tar ansvar? - oppsummering



Tusen takk for dugnad!

WWW.ALLEMED.NO
FÅ TIPS

DEL HISTORIER

SKAP ENDRING



Utfordring til alle 
som har hørt på oss 

i dag!

www.allemed.no
https://www.allemed.no/verktoykasse/f

rivillige-organisasjoner/registrer-
organisasjoner

http://www.allemed.no/
https://www.allemed.no/verktoykasse/frivillige-organisasjoner/registrer-organisasjoner


Side 55

Inkludering (idrettsforbundet.no)

https://www.idrettsforbundet.no/tema/inkludering/


Idrettens visjon:

Idrettsglede 
for alle



Håvard B. Øvregård
seniorrådgiver

m: +47 91 77 31 57

havard.ovregard@idrettsforbundet.no

Linda Jacobsen
rådgiver

m: +47 94 05 00 79

linda.jacobsen@idrettsforbundet.no

Takk for oss og lykke til videre med 
arbeidet med å få ALLEMED! ☺

mailto:havard.ovregard@idrettsforbundet.no
mailto:linda.jacobsen@idrettsforbundet.no

