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Nasjonale resultater

Oppsummering av idrettskapittelet



Flere og flere er med i idretten

93 prosent av alle ungdommer 
har en eller annen gang 
gjennom oppveksten deltatt i 
idretten. 



Andelen aktive unge i organisasjoner som speider, korps, 
kor og religiøse foreninger har vært synkende de siste 
tiårene, mens oppslutningen i idrettslag er stabil. 



Ungdom som er aktive i organisert idrett utgjør en 
spesielt veltilpasset del av ungdomsmiljøene.



Sosioøkonomisk status og idrettsdeltagelse



Frafallet er størst i perioden fra 9. trinn og frem til første 
trinn på videregående



• http://www.ungdata.no/Organiserte-
fritidsaktiviteter/Idrettslag

Finn data for din kommune

http://www.ungdata.no/Organiserte-fritidsaktiviteter/Idrettslag


Hordaland fylke



Bergen kommune



Sveio kommune



Idrettens særskilte posisjon

- Den organiserte idretten lykkes med å rekruttere nesten alle 
barn og ungdom, og er i en særskilt sterk posisjon som 
fritidsaktivitet.

- Idrett har en forholdsvis høy status blant ungdom. Vi ser en 
utvikling over tid der det blir stadig flere jenter og noen 
færre gutter som opplever at det å være god i idrett bidrar 
til å øke statusen i det vennemiljøet de tilhører.



Idrettens særskilte posisjon

- Norske ungdommer er generelt godt fornøyd med tilbudet 
av idrettsanlegg i nærområdet sitt. Idrettsanlegg utgjør 
særdeles viktige sosiale møteplasser for ungdom, og slike 
sosiale områder må prioriteres ved bygging av 
idrettsanlegg.

- Sosioøkonomisk status påvirker tydelig idrettsdeltagelse 
allerede i barneidretten. For å rekruttere og beholde flere 
barn og ungdom fra familier med lav SØS, trenger 
idrettslagene et tettere samarbeid og støtte fra lokale 
myndigheter.



Side 13



Medlemsutviklingen 2010 - 2016



Medlemmer i norsk idrett



Fordeling av styreverv



• Flere idrettslag og flere medlemmer

• Lik oppslutning unge kvinner/unge menn i styrene

• Kvinneandelen øker noe i medlemsmassen – de yngre 
kvinnene øker mest

• Hordaland: 2010-2016 -> antall jenter 0-19 år har økt 
med 10% - antall gutter 0-19 år har økt med 2,2%

• Fortsatt økning blant barn 6-12 år

Nøkkeltallene viser bl.a.:



Tusen takk!
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