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Med idretten 

- for barn og unges 

beste i Tromsø 

kommune

• 130 klubber

• 29 000 medlemskap 

(av dette er ca 3.000 

bedriftsidrett)

• 4000 ungdommer i 
alderen 13 – 19 år.

• 8300 barn i organisert 
idrett

• 50 særidretter



Muna 8 år

Ahmed,  11 år

Ahmed 11 år



Barne- og ungdomsidretten i Norge er klubbstyrt, 

og i stor grad drevet av foresatte

❖ Å ha barn i idrett involverer hele familien- stor grad av forpliktelse

❖ Familieperspektiv på rekruttering- involvering fra starten

❖ Innvandrermødrene har en viktig rolle





Spesielt tilpasset og tilrettelagt tilbud for målgrupper evt.  

samarbeidstiltak med andre 

offentlige enheter med kompetanse på målgruppen. 

( Aktivitetsguide, Klatretilbud gjennom Utekontakten)

Terskeltiltak for å senke terskelen for å bli 

med i organisert idrett/ aktivitet. 

Gjerne i samarbeid.

Våre 130 idrettslag

Flere som faller ut..

Vår viktigste inkluderingsarena er klubb



Ulike aktivitetstilbud

Åpne haller

i alle ferier ☺

Åpne tilbud gjennom «Inkludering i idrettslag»

- Åpen hall – KSK

- Svømming for alle , KSK

- Åpen skatehall, Fløya/ Tromsø skateklubb

- Åpen Fløyahall

- Åpen hall – Hamna il

- Barnekarusellen, BUL Tromsø

- Tirsdagsklatring, Tromsø klatreklubb

- Jentebasket, Tromsø Storm Ungdom

- Svømmekurs i juni, Tromsø Svømmeklubb

- Innebandy for damer, Tromsø innebandyklubb

- Skating, Blåmann il.

- Polar taekwondoklubb, Ishavsbyen ATN, Hamna ATN

- Skøyte 123, Tromsø hockey



Aktivitetsguide

som døråpner og veiviser for nye medlemmer til idretten

Klubbguide
Jobber mellom klubb 

og familie

Møte med idretten
Solidaritetsfond

Flyktningetjeneste

NAV Tromsø

KLUBBADFERD



Aktivitetsdagen 16. November

i samarbeid med:

FN Sambandet

Redd Barna

Tromsø kommune 



AKTIVITETSGUIDE 
LEDDET SOM MANGLET I 

INKLUDERINGSKJEDEN VÅR



Med spisskompetanse på det 

å være ny

‘TROMSØVÆRING’



Idretten skal først og fremst

gjøre det vi er best på

Å DRIVE AKTIVITET



Inntil 4000 kr 
+ utstyr

Inntil 5000 kr 
+ utstyr + 
busskort

Delfinansiering i 
klubb for 

medlemmer







Over 400 

barn/ unge er 

rekruttert inn i 

Tromsø-idretten

Halvparten 

jenter!

Barn som ellers ville stått utenfor



Fra holdning til handling
• Hils alltid på nye i miljøet

• Vær bevisst på kroppsspråket

• Se alle, snakk med alle – ta initiativ

• Ta høyde for alle - hvem bor i vårt område 

• Snakk positivt om andre, særs viktig som forbilde

• Se de med utfordringer – let etter løsninger, de finnes

• Prøv å se helheten i en situasjon, bakenforliggende årsaker

• Forvent noe av alle, på deres premisser

• Skap muligheter for alle - vår viktigste oppgave. 

• Finn de gode forbildene og ambassadørene

• Du er idretten, idretten er mennesker



LEVEREGLER FOR 

FORESATTE I IDRETTEN

• Oversatt til 3 språk

Tigrinja, somalisk og arabisk



2018:

Samlet over 400 000 kr 

fra næringslivet til 

Solidaritetsfond i klubb





Nærarbeid Aktivisering Samspill





«Svarene på de store spørsmålene 

finner vi på de små arenaene»   
Britt


