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Hvordan få med flere? 
Rekruttering til skiidretten
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Søk på Google

• «Idrett og frafall» = 3 990 treff

• «Idrett og rekruttering» = 6 treff

• «Rekruttering idrett» = 119 treff

Forskning og artikler 



Suksessfaktorer i rekrutteringsarbeidet?



Mulige barrierer og utfordringer i rekrutteringsarbeidet

➢ Har ikke nok tid

➢ Konkurranse fra andre idretter og aktiviteter

➢ Mange oppgaver på få personer

➢ Vanskelig å nå ut med informasjon

➢ Tillitsvalgte og frivillige mest opptatt av egne barn

➢ Ikke nok ressurser

➢ Mangel på trenere og kompetanse

➢ Lite anleggskapasitet

➢ Lang reisevei til anlegg

➢ Lite snø

➢ Manglende styring 

➢ Hyppige utskiftninger i roller og verv

➢ For dyrt å delta

➢ Opplevelse av at «ski er dyrt»

➢ Lite potensial for rekruttering av nye medlemmer



Hvilke muligheter har vi? 

Hva får vi gjort noe med?

Hva gjør oss unik? 



Hvorfor skal vi rekruttere flere medlemmer?

Hvem er målgruppen?

Hva skal målgruppen rekrutteres til?

Knekk rekrutteringskoden

Hvem har ansvar for rekrutteringsarbeidet?

Hvordan rekrutterer vi målgruppen?

Når skal rekrutteringen gjennomføres?

Hva er klubbens styrker i rekrutteringsarbeidet?

Hva er klubbens barrierer i rekrutteringsarbeidet?



Fra markedsføring til livslang skiglede

Oppmerksomhet Nysgjerrighet Tilhørighet



Del med hverandre (10 min)

1. Hvilken erfaring har dere med 

rekrutteringsarbeid?

2. Hvordan er rekrutteringsarbeidet satt i 

system i klubben?

3. Med egne ord, hvorfor skal jeg melde 

meg inn hos dere?



Hvorfor skal jeg melde meg inn i klubben din?
www.menti.com → Kode: 37 14 69

Vi deler i plenum!

http://www.menti.com/


Utviklingsmodellen som verktøy for refleksjon og utvikling

På hvilken måte er 

aktivitetstilbudet tilrettelagt 

for nye medlemmer?

Vil deltakelse her begrense 

mulighetene for å være aktiv i 

annen idrett?

Hvordan endres krav og 

innhold når man blir eldre?

Hva koster det å delta, og 

hva slags utstyr kreves?

Er dette en klubb jeg 

ønsker at barna mine skal 

være en del av?

Finnes det et tilbud for 

foreldre i klubben?

Er dette en klubb jeg selv 

ønsker å være en del av?

«Klubbens SUM-hus»



Økonomi

• Ha gratis eller lav egenandel for deltakelse

• Ha billig utstyr eller utstyr til utlån

Aktivitetene

• Ha aktivitet i nærheten av målgruppens bosted

• La deltakerne prøve aktiviteten uten å måtte melde seg inn

• Ha engasjerte og dyktige aktivitetsledere/trenere

• Ha aktiviteter som er åpne for alle

• Ha lav terskel på aktivitetene

• Ha et idrettstilbud for foreldre

• Ha sosiale møteplasser før/etter trening

• Ha et godt samarbeid internt mellom gruppene i idrettslaget

Tiltak og virkemidler i rekrutteringsarbeidet

- Erfaringer fra NIF



Samarbeid og informasjon

• Kontakt målgruppen direkte

• Spre informasjon om tilbudet gjennom «jungeltelegrafen»

• Benytt arenaer som skoler, skolehelsetjeneste, SFO, FAU, jobb etc.

• Ha oppdatert informasjon lett tilgjengelig på idrettslagets nettsider og sosiale 

medier

Forankring og forutsigbarhet

• Ha forankring og involvering i styret

• Ha trenere og ledere som har ekstra engasjement for å få med flere

• Ha god forankring over år og kontaktpersoner over tid

Tiltak og virkemidler i rekrutteringsarbeidet

- Erfaringer fra NIF



Telenor Karusellen som rekrutteringsarena



Klubbens «utstillingsvinduer»



SoMe?



Instagram?



1. Vær åpen og synlig

2. Identifiser målgruppen og dens barrierer

3. Identifiser fordeler ved deltakelse hos dere

4. Benytt videoer og bilder

5. Vis frem medlemmene

6. Gjør det enkelt å ta kontakt

7. Sørg for at det er kontakt med hjemmesiden

Hvordan bruke sosiale medier?

- 7 tips

• 3,4 millioner over 18 år

• 83% er inne hver dag

• 30 år og eldre

• 2,2 millioner over 18 år

• 62% er inne hver dag

• 30 år og yngre



Kan vi hente inspirasjon fra andre?



Endringsvilje?

→Åpen for andre tanker og idéer (fra nye medlemmer)?

→Alternativ organisering?

→Samarbeid med andre idretter?

→Nytt aktivitetstilbud?

→Alternativ styringsmåte?



Tradisjon må ikke være 

å ta vare på asken, 

men å bevare ilden
- Francis Kjeldsberg



Mange, gode og glade skiløpere


