Oversikt over type idrettstilbud og antall deltakere i de ulike
idrettstilbudene i 2019
Under vises oversikt over antall type idrettstilbud og antall deltakere i de ulike
idrettstilbudene. Utviklingen siden 2018 er nevnt noen steder, men det har vært noe
ulik rapportering og ulikt totalt antall rapporterende idrettslag. Dette gjør at tallene
ikke her helt sammenliknbare.
Type idrettstilbud
Idrettslagene har fått tildelt midler til å gjennomføre 638 idrettstilbud (en økning fra
591 idrettstilbud i 2018) fordelt på følgende typer idrettstilbud:
• ukentlig idrettstilbud (idrettstilbud som går ukentlig over lang tid)
• kurstilbud (idrettstilbud over en kort periode)
• åpen hall (et periodevis tilbud med varierte aktiviteter)
• ferietilbud eller engangstilbud (idrettstilbud/arrangement som går over en
eller flere dager for alle eller målgruppen)
• andre idrettstilbud (idrettstilbud som ikke er nevnt ovenfor).

Hvilket idrettstilbud har idrettslaget hatt tilbud om?
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Figur 1 viser antallet av ulike type idrettstilbud som idrettslagene har gjennomført i 2019.
Totalt er dette 439 idrettstilbud gjennomført av 253 idrettslag (de som har rapportert til
NIF). 12 av idrettslagene har ikke besvart spørsmålet.

Type ukentlig tiltak
De fleste idrettstilbudene som gjennomføres er ukentlige tilbud. De ukentlige
tilbudene er igjen delt i tre ulike typer:
• Ordinært idrettstilbud. Opprettelse eller videreføring av ukentlig
treningstilbud på ettermiddagen som er åpne for alle
• SFO/ AKS. Opprettelse eller videreføring av ukentlig treningstilbud for alle
barn i Skolefritidsordningen/ Aktivitetsskolen (SFO/ AKS).
• Kun for målgruppen. Opprettelse eller videreføring av ukentlig treningstilbud
primært kun for barn og/eller ungdom med innvandrerbakgrunn og/ eller
vedvarende lavinntekt.

Av de ukentlige tilbudene er ukentlig trening som er åpne for alle mest gjennomført.
Lavterskeltilbud primært rettet mot målgruppen er også nokså utbredt. Tilbud i
SFO/AKS har økt noe på bekostning av tilbud kun for målgruppen sammenliknet
med 2018.
Hva slags type ukentlig idrettstilbud har
idrettslaget gjennomført? I prosent.
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Figur 2 viser andel idrettslag som har opprettet eller videreført de tre ulike typene ukentlige
tilbud.

Antall deltakere i de ulike idrettstilbudene
Ukentlige treninger
På ukentlige treninger oppgir idrettslagene at det er ca. 4400 jenter 6-12 år som
møter opp hver gang, 5200 gutter 6-12 år, 2200 jenter 13-19 år og 3300 gutter 13-19
år. De anslår at det er om lag 19 700 unike deltakere i alle aldersgrupper som har
deltatt mer eller mindre på de ukentlige treningene. Dette er en nedgang siden 2018,
men det kan også skyldes noe ulike rapporteringsmetoder om dette.
Antall deltakere på ukentlig idrettstilbud. Ca antall per
gang og unike deltakere hele perioden.
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Figur 3 viser antall deltakere som har deltatt på hver trening av de ukentlige
treningstilbudene, samt hvor mange unike deltakere som har deltatt på ukentlige treninger.

Kurs
I underkant av 700 jenter i alderen 6-12 år har deltatt på ulike typer kurs, mens over
600 gutter 6-12 år har deltatt på dette. over 200 jenter og 300 gutter 13-19 år har
deltatt på kurs. 2500 unike deltakere har deltatt på kurs i hele perioden kursene
varte. Antall kursdeltakere har økt sammenliknet med 2018.
Antall deltakere på kurstilbud. Ca. antall per gang og
unike deltakere hele perioden.
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Figur 4 viser antall deltakere som har deltatt på kurs i ulike idretter i regi av idrettslag.

Åpen hall
Idrettslagene oppgir at om lag 1000 jenter og 1000 gutter i alderen 6-12 år har deltatt
på åpen hall, mens over 700 jenter og 1100 gutter 13-19 har gjort det samme. Totalt
har over 6700 unike deltakere vært innom åpen hall-tilbudene til idrettslagene.
Antallet i de ulike aldersgruppene har økt siden 2018. Unike deltakere har sunket.
Antall deltakere på åpen hall. Ca. antall per gang og unike
deltakere hele perioden.
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Figur 5 viser antall deltakere som har deltatt på åpen hall i regi av idrettslag.

Ferie- eller engangstilbud
Ca. 1500 jenter og 1900 gutter i alderen 6-12 år har deltatt på idrettslagenes ferieeller engangstilbud. Tilsvarende har om lag 800 jenter og 1200 gutter 13-19 år gjort
det samme. Det er økning i antall ungdommer siden 2018.
Antall deltakere på ferietilbud eller engangstilbud
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Figur 6 viser antall deltakere som har deltatt på ferie- eller engangstilbud i regi av
idrettslag.

Andre idrettstilbud
Over 600 jenter og ca. 700 gutter 6-12 år, over 300 jenter 13-19 år og i underkant av
600 gutter i denne alderen har deltatt på idrettstilbud som ikke er nevnt ovenfor. En
nedgang siden 2018.
Antall deltakere på idrettstilbud som
ikke er nevnt ovenfor.
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Figur 7 viser antall deltakere som har deltatt på andre idrettstilbud enn de som er nevnt
ovenfor.

