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“Utrede og prøve ut ulike tilknytningsformer

som kan gjøre aktivitetstilbudet og

medlemskap lettere tilgjengelig.” 

IPD 2015-2019
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Snowboardforbundet.no

Lokalt Nasjonalt

Klubber Medlemskap    (Direkte)

Medlemskap (ordinært) 

Snowboardforbundet
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Snowboardforbundet

• Etablert i 1987

• Særforbund siden 1997

• OL-gren fra 1998

• 12,5 årsverk

• 15 MNOK i omsetning hvorav:

• 29% = rammetilskudd + offentlige midler 

• 41% = Sponsorinntekter (Norsk Tipping, DnB, 

Chess, VG)

• Visjon: Vise verden hvor viktig det er å ha det gøy
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54 klubber 

2 700 medlemmer

58 000 aktive
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54 klubber 

2 700 medlemmer

58 000 aktive



Prøveordning 

innvilget 

Direktemedlemskap
2000 - 2002

Prøveordning avslått
Idrettsting 2003

IPD 2015
Idrettsting 2015: NIF ønsker å 

åpne for nye 

tilknytningsformer

Historikk   

Nytt forslag om 

direktemedlemskap og 

“klubb light” avslått
Idrettsting 2007

Presentasjon 

om ny 

prøveordning
Ledermøte 2017
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Idrettstyrets anbefaling til Tinget i 2007:  

“Idrettsstyret støtter ikke de tre forslagene og de følgende 

lovendringsforslagene fra Snowbordforbundet. NIF er en medlemsorganisasjon 

der enkeltmedlemmer er medlem i idrettslag. Det er kun idrettslag som kan 

være medlem i et særforbund. Idrettsstyret ser ingen grunn til å endre ved et 

av grunnprinsippene i organisasjonen. Idrettsstyret mener Snowboardforbundet 

bør fortsette sitt positive arbeid mot barn og unge uten at disse nødvendigvis 

må ha et direkte medlemskap i særforbundet eller en club light ordning. 

Idrettsstyret mener videre at disse forslagene må avvises av Idrettstinget 

dersom det ikke er vedtatt andre nødvendige lovendringer forut for 

behandlingen av disse forslagene.”
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Forskning og fakta:   

“Antall medlemmer i Snowboardforbundet ble doblet på de to årene forsøket 

varte. En stor del av denne stigningen skyldtes forsøket med 

direktemedlemmer.”

“Det første året med ordningen ble det rekruttert 1800 direktemedlemmer.”

“Økningen i antall ordinære medlemmer så ikke ut til å være påvirket av 

muligheten for direktemedlemskap.”

“I forsøksperioden var det også en økning i antall ordinære klubber. Dette tyder 

på at oppstart og drifting av klubber ikke ble påvirket i negativ retning.” 

Brekke, Jan-Paul (2003): Utenfor løypa? : forsøk med direkte medlemskap i Norges snowboardforbund. - Oslo : Institutt for samfunnsforskning. - (Rapport / Institutt for samfunnsforskning ; 2003:3)
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Forskning og fakta:   
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Møt Maria  

• Potensielt direktemedlem

• Har snowboard som sin primære hobby

• Alder 16 - 28 år

• Egenorganisert

• Kjører med vennegjeng

• Ønsker ikke å forplikte seg eller være med på lokale

treningstilbudet i snowboardklubben

• Kunne kanskje tenke seg å konkurrere uformelt

• Vil flytte grenser på brett med utgangspunkt i sitt eget

ferdighetsnivå

• Ønsker informasjon om snowboardaktivitet
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Nasjonalt medlemskap i forbund vil:

• Reduserer frafall!

• La oss beholde aktive i organisasjonen, selv om 

aktivitetsnivå reduserer/endres

• La oss koble aktive lokalt som sammen kan danne en

klubb

• Forenkle kommunikasjonen med den aktive

• Gi et utvidet tilbud som dekker flere behov og

interesser

• Åpne for en lettere inngang for nye aktiviteter som for 

eksempel skateboard, parkour, breakdance

• Gjøre oss enda mer åpne!
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Hvordan øke verdien av klubbmedlemskap?

• Eksklusiv rett til å kjøre Norgescup

• Flere og bedre lokale medlemsfordeler

• Et lokalt kompetansesenter med tilgang til

turnhaller, treningsfasiliteter og med 

dyktige trenere

• Et fellesskap for barn, unge og voksne

• Ulike lisensordninger
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Hvem skal komme til hvem?



BRAUMGroup 15

Hvem skal komme til hvem?
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IDRETTSGLEDE FOR ALLE
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IDRETTSGLEDE FOR ALLE DE ANDRE
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Utvikle for å bevare.


