
Ungdomsidrett 
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Ungdomsløftet = 
 

Rekruttere og beholde ungdom i norsk idrett 
 

Utøvere, trenere, ledere og frivillige 
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IDRETTSREGISTRERINGEN 

Ungdomsidrett 



Fra dette… 

Til dette… 

Dra i samme 
retning samtidig… 
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Idrettsregistreringen 2013  
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Ulik andel gutter og jenter (13 – 19 år) 



Aldersutvikling 
- relativt lik for gutter og jenter i «alle» idretter 
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• Ungdomsidretten domineres av 11 idretter som til 
sammen aktiviserer 77% av aktive ungdom:  

 

Fotball (34,6 %) 

Håndball (10,5 %) 

Ski (8,7 %) 

Friidrett (4,8 %) 

Gymnastikk og turn (3,4 %) 

Rytter  (3,1 %) 

Kampsport (2,9 %) 

Volleyball (2,4 %) 

Svømming (2,3 %) 

Bandy (2,1 %) 

Golf  (2 %) 

Ungdomsidrettene 
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• 9 særforbund har hatt betydelig vekst de siste fire 
årene (mer enn 15 %) 

 Curling (156,6 %) 

 Amerikanske idretter (91,7 %) 

 Soft- og baseball (80,4 %) 

 Cricket (67,7 %) 

 Biljard (56,6 %) 

 Sykkel  (28,2 %) 

 Bueskyting (20,8 %) 

 Klatring (19 %) 

 Fekting (17,8 %)  

Idretter med positiv utvikling - 

ungdom  
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• Lederkurs for ungdom 

• Yngre ledere 

• Olympisk Akademi 

• Samling for unge representanter fra SF og IK 

• Flere oppretter Ungdomsutvalg 

• Idrettsskole for ungdom 

• Ungdomstreneren – bok, kommer 2015 

• Jubileumsgaven 

• Ungdoms-OL 

Hva skjer?  
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• 200 ungdommer fra 
hele Norge og hele 
norsk idrett 

• Alle har 
klubbtilknytning 

• Bidra lokalt 
arrangement 

• Kompetanse og 
entusiasme tilbake til 
klubben!  

 

Trainee-program  YOG  
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Ungdom ønsker seg et variert og  

inkluderende idrettstilbud,  

der de møter venner, har det gøy og  

blir så gode som de selv vil!  

 

• Allsidighet 

• Medbestemmelse 

• Egne sportslige mål 

• Tilpassede konkurranser 

• Tilbud om utdanning 

• Sosialt tilbud 

Retningslinjer ungdomsidrett:  
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Indre faktorer 

• Skader 

• Lei aktiviteten 

• Dårlig trener 

• Høyt 
konkurransepress 

• Tar for mye tid 

Ytre faktorer 

• Færre idretter. 46% 
fortsatt i IL 

• Flytting 

• Andre interesser 

• Mer krav på skolen 

 

Fakta om frafall:  
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• Godt sosialt miljø 

• Sterkt foreldreengasjement 

• Bevissthet rundt verdigrunnlag 

• Kompetente trenere 

• Billig å være medlem 

• Valgfrihet 

• Blir spurt 

Suksessfaktorer? 

  - Historier fra 10 IL som lykkes 
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• Fortsette å jobbe tett – identifisere gode 
klubbmiljøer  

• Skape møteplasser for klubber 

• Møteplasser for ungdommen 

• Fortsette å arrangere kurs, og heve kompetansen  i 
klubb 

• Finne gode miljøer for idrettsskoler for ungdom 

• Vise til statistikk og se hvor skoen trykker – se 
hvor man skal sette inn innsatsen 

• Samarbeide med andre idretter om 
aktivitetsutvikling 

 

Hva kan særkrets og klubb gjøre?  


