
Bygger vi broer eller bygger vi murer?

Økonomiske hindringer for barn og unges 
deltakelse i idretten.

Knut Songve, 051116



Side 2



NIFs lov § 1-2 Formål:

NIF skal arbeide for at alle mennesker gis 
mulighet til å utøve idrett ut fra sine ønsker 
og behov, og uten å bli utsatt for usaklig eller 
uforholdsmessig forskjellsbehandling. […]



Idrettspolitisk dokument 2015-2019



Idrettspolitisk dokument 2015-2019



Regjeringens mål for 2015-2017

Alle barn, uavhengig av foreldrenes 
økonomi, skal ha mulighet til å delta 
jevnlig i minst én organisert 
fritidsaktivitet sammen med andre. 



IPD: Særidrettene må systematisk forenkle og begrense kostnads-
drivende sider ved konkurransesystemer og idrettsutstyr for barn 

og unge



Retningslinjer for bruk av 
konkurransedrakter i svømming

De siste årene har man sett en stor utvikling av konkurransedrakter for 
svømming. Draktene har fått innbygget avanserte funksjoner som bl.a. skal 
redusere motstand. Disse draktene er dyre, mange koster opp mot 4.000,-. 
Forbundsstyret i NSF har derfor vedtatt retningslinjer for bruk av denne 
typen konkurransedrakter.
Kjøp og bruk av denne typen drakter er absolutt ikke nødvendig for utøver 
som er yngre enn 13 år, og det gir heller ikke et godt signal til foreldre og 
andre utenforstående at man «må» ha kostbare konkurransedrakter. 
Mange vil nok oppleve et press for at man skal anskaffe denne typen 
drakter, noe som kan føre til at mange velger bort svømming som idrett da 
man ser at det er en veldig kostbar idrett å utøve.
For utøvere til og med 12 år anbefaler Norges Svømmeforbund at utøverne 
bruker normalt badetøy/svømmedrakter, hvor prisen stort sett er under kr 
500,-. Norges Svømmeforbund ber derfor klubbene om å ha klare 
anbefalinger i sin medlemsinformasjon, slik at vi unngår at barn/foresatte 
blir utsatt for et unødvendig kjøpepress.



Lønnete trenere i barneidretten?

• Konsekvenser for kostnadsnivået?
• Konsekvenser for frivilligheten?
• Er frivillige trenere = liten kvalitet?
• Er det bare idrettsspesifikk utdannelse 

som er avgjørende for å være en god 
trener i barneidretten?
Kvalitet og kompetanse blant trenerne er 

avgjørende for å skape gode opplevelser i 
barneidretten. 

Hvordan få dette til uten at kontingent og 
treningsavgift blir for høy?





Side 11



Verktøyet ALLEMED

Hva gjør vi allerede bra for å inkludere barn 
uavhengig av familiers økonomi i våre aktiviteter?

*
Har du en konkret historie om barn som kunne blitt 
ekskludert, men som vi har klart å få med likevel?

*
Hvordan følger vi opp dem som sier at de ønsker å 
slutte, eller som ikke dukker opp lenger?



Hvor mange barn er det i familier med 
lav inntekt?

• 9,4 prosent av barn i Norge under 18 år tilhører en 
husholdning med varig lav inntekt i treårsperioden 
2012-2014.
Dette er om lag 92.000 barn (2014).

• Stadig flere barn i lavinntektsfamilier. Fra 4% på slutten av 
1990-tallet til 9,4% nå.

• Kilde: SSB rapport 2016/11 Barnefamilienes inntekter, formue og gjeld 2004-2014, side 5 og 31-32
• https://www.ssb.no/inntekt-og-forbruk/artikler-og-publikasjoner/barnefamilienes-inntekter-formue-og-gjeld-2004-2014

https://www.ssb.no/inntekt-og-forbruk/artikler-og-publikasjoner/barnefamilienes-inntekter-formue-og-gjeld-2004-2014


Sammenheng mellom økonomi og 
deltakelse i idrett?

• Nesten halvparten så stor sjanse for deltakelse i 
idrett for barn/unge i familier med lav inntekt. 

• Rapport fra Senter for forsking på sivilsamfunn & 
frivillig sektor (2012):

• 34 % av barn og unge mellom 9 og 20 år fra familier med 
inntekter under 345.000 kroner er med i idrettslag, mens 
tilsvarande tall for inntektsgrupper over 345.000 kroner 
varierer fra 55 % til 61 %.

• http://www.sivilsamfunn.no/Ressurser/Publikasjoner/Rapporter/2012/2012-004 , se også nettartikkel 
http://framtida.no/articles/idretten-skyv-fattige-fra-seg#.VtZHeJ3KyM8

http://www.sivilsamfunn.no/Ressurser/Publikasjoner/Rapporter/2012/2012-004
http://framtida.no/articles/idretten-skyv-fattige-fra-seg#.VtZHeJ3KyM8


Hva er det som koster?
• Medlemskap

– Kontingent, treningsavgift, lisens

• Utstyr
– Ski, staver, sko, smøring, klær

• Konkurranser
– Reiser  
– Startkontingent 

• Trening
– Samlinger = reiser og opphold  
– Oppsøke snø = reiser  



Hvordan løses utfordringer lokalt?

• Idrettslagene gjør en ekstra innsats
• Sponsing av kontingent og treningsavgift
• Utlån eller dekking av utstyr, reiser og andre kostnader

• Trenere og ledere vet at dette må håndteres klokt
• Barna ønsker ikke at det blir tatt opp med foreldrene

• Mange idrettslag har dialog med kommunen
• Får støtte som dekker kostnad til enkeltbarn

• …men fremdeles er det mange som i praksis blir 
utestengt



Hva bygger broer?

• Idretten kan redusere økonomi som barriere 
gjennom:
• Redusering av kostnadsnivået generelt
• Egne ordninger for de som ikke har råd - selv

om kostnadsnivået er lavt
• Bergen: Inkludering i idrettslag (NIF/ KUD)
• Bergen: en egen stønadsordning (etat for sosiale tjenester) som 

skal sikre barn deltakelse i fritidsaktivitet. Målgruppen er barn i 
familier som mottar økonomisk sosialhjelp eller har økonomi på 
sosialhjelpnivå.

• Det kan gis støtte til fritidsaktiviteter med inntil kr. 3.000,- pr. år. 
Gjelder barn i skolealder fra 1. klasse til 18 år. 

• Andre kommuner?



Kostnadsreduserende tiltak

• Nasjonalt: Forsterk gode ordninger som fungerer i dag; 
LAM, momskompensasjonsordninger, spillemidler til anlegg

• Kommune: Sørg for rammevilkår som gjør at idrettslagene 
kan holde lav kontingent og treningsavgift 
(gratis bruk av idrettsanlegg )

• Idrettslaget: Ta diskusjonen; Hvilken rolle skal vi ha i vårt 
lokalsamfunn? Definer profil! Når deltar vi på hva av 
turneringer og konkurranser? Idrettslaget er sjefen!
Utlån av utstyr? Gjenbruk? Byttedag?

• Foreldre: Reduser utstyrsjaget.





UTSTYR SKI- OG SKØYTECONTAINER 2016

STR. SKØYTER JENTER SKØYTER GUTTER LANGRENNSKO LENGDE SKI ANTALL STAVER CM ANTALL

26 3 100 6 70-75 5

27 1 3 110 6 80-85 4

28 4 7 5 120 10 90-95 8

29 5 7 6 130 10 100-105 8

30 3 7 4 140 7 110-115 5

31 4 8 9 150 6 120-125 3

32 6 8 4 155 2 130-135 8

33 6 7 6 160 4 140-145 9

34 8 8 6 170 6 150-155 5

35 6 7 7 180 5 160-165 1

36 5 11 5 185 1

37 7 12 8 190 5

38 5 6 4 195 6

39 6 6 5 200 8

40 7 7 4 205 10

41 5 2 3 210 9

42 1 7 9

43 7 4 101 56

44 2 2

45 1 2

46 3

78 124 99



•Ta kontakt med BUA ordningen (bua.io)
•Søk Gjensidigestiftelsen om midler
•Suksesskriterier:

•Lett tilgjengelig
•God utstyrspark
•Fast åpningstid
•Godt kjent



Idrettskretsene og idrettsrådene må arbeide 
for å finne løsninger for barn og unge som har 

begrensede økonomiske ressurser

?
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