
Et stort steg i riktig retning. 

Med mål om å nå en organisering og ressursfordeling som reflekterer de faktiske 

forhold i den totale befolkningens aktivitet, trening og sportsutøvelse. Applaus til 

Kulturdepartementet og alle involverte her.

Bakgrunn: Kulturdepartementet inviterer miljøer som driver eller legger til rette 
for egenorganisert aktivitet til innspillsmøte 27. mars 2017. Kulturdepartementet 
legger til rette for egenorganisert fysisk aktivitet og friluftsliv gjennom fordelingen 
av spillemidler til idrettsformål

Statestikk

Statestikken viser tydelig hvor enormt stort og viktig egenorganisert 

aktivitet/trening er.

Foretrukne treningsarena: (Kilde: Virke Trening, befolkningsundersøkelse 2013)

-Fotturer i skog, fjell, mark eller vidde: 60 prosent

-Uteaktiviteter utenfor idrettslag: 42 prosent

-Private treningssenter: 29 prosent

-Treningsrom på jobb/skole e.l: 9 prosent

-Idrettslag: 6 prosent

75 % av alle barn i Norge er medlem i et idrettslag, mens kun 14,5 % av den norske 

befolkning over 15 år trener og konkurrerer i idrettslag (Breivik, 2013). Selv om 

man faller fra den organiserte idretten betyr ikke det at man faller ut av all aktivitet 

(Seippel, 2005). Ungdom driver egenorganisert aktivitet i form av friluftsliv, trim og 

nye idretter som for eksempel snowboard, surfing, BMX, og kiting (Breivik, 2011).

Størst? De største idretter for de som driver egenorganisert aktivitet finner vi ikke 

noe solid statestikk på. Vi antar disse: løping, sykling, langrenn, alpint og friidrett. Vi 

skiller mellom aktivitet og idrett her. Tur i skogen er en aktivitet men har ingen 

regler og konkurranser som en idrett har. 
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Direkte svar på de tre spørsmål som stilles i invitasjonen. 

Svar i korte stikkordsetninger.

1. Hva er de største hindrene for at flere kan utøve sin egenorganiserte aktivitet i 

dag?

o Tilgjengelighet i hektisk hverdag. Upraktisk og tung logistikk.

o Attraktiviteten i tilbudet frister ikke

o Pressfølelse fra konkurransermiljøer og vinnerfokus

o Manglende økonomi for noen ressurskrevende aktiviteter

2. Hvilke grep kan regjeringen gjøre for bedre å legge til rette for egenorganisert 

aktivitet?

o Etabler organiseringer som informer om tilbudene på stor og tydelig 

måte

o Gjør det lettere og mer praktisk å delta på aktiviteter. Forbedre 

arenaene for dette. Forbedre arenaeme kan være: mer 

parkeringsplasser ved friluftsområder. Mer toalettfasiliteter, 

skifterom, pauseplasser i utearena.

o Mer tilgang til etablerte idrettsarena for de som trener på 

egenhånd. Kan gjøres med å sette bestemte tider for 

egenorganiserte på idrettsarena, fotballbaner, idrettsaler, 

konkurransebaner osv.

3. Hvordan kan regjeringen sikre at en større andel av tilskuddene går til 

egenorganisert aktivitet?

o Midler må være øremerket tiltak for de som driver med 

egenorganisert trening.

o Opprett egne uavhengige organiasjoner (med mandat fra 

Kulturdepartementet) som holder oversikt over aktiviteter, ønsker 

og prioriteringer, og som så detaljfordeler midler.

o Kartlegg bruken så effekten av tildelte midler blir synlig.

Historisk finansiering av «anlegg» for egenorganisert aktivitet

Det finnes historisk mye støtte/finansiering men det kalles ikke alltid støtte til 
trening, aktivitet eller sport. En omdefinering av begreper kan her være bra for 
synliggjøring av støtte til egenorganisert aktiviteter og trenig.

 En ny grusvei i skogen er bra til løpetrening men kalles «tiltak for friluftsliv». 
 En benk i parken er praktisk som pauseplass i treningen men kalles 

«parkutstyr».
 En ny sykkelsti er bra for rulleskitrening men kalles «transportvei for sykkel til 

jobb».
 Stor parkeringsplass langs turstier er praktisk bra for treningen men kalles 

«parkering ved kommunal vei».



Ressursbehov varierer mye etter aktivitetsgruppens art.

Her vil nok departementet få inn mye forskjellig (med sin invitasjon her) som 

belyser et langt totalbilde. Noe forkortet ser vi for oss disse veldig ulike 

grupperinger.

 Tur og trening i friluft. 

o Turer på fjellet. Løping i skog og parker. Roing og Padling.

 Trening på multisport arena. 

o Gras og grusbaner til fotball og baseball o.l.

 Trenings på den organiserte idrettens arenaer. 

o Friidrettsbaner ute og idrettshaller inne. 

 Trening på spesialarenaer ute. 

o Skateparker, BMX baner og tennis.

 Trening på spesialarenaer inne. 

o Svømmehaller, idrettshaller, klatrevegger og tennis igjen.

Tiltak å bruke midler på.

Med den samme gruppering kan vi enkelt se på noen eksempler på hva midler 

kan brukes på.

 Tur og trening i friluft. 

o Folk trenger gode parkeringsplasser. Toalettfasiliteter. Pause-skur 

som skjermer mot uvær.

 Trening på multisport arena. 

o Tidelte tider. Utstyr som baller og markeringsutstyr.

 Trenings på den organiserte idrettens arenaer. 

o Tildelte tider for egenorganiserte på idrettsarenaer og bruk av 

fasiliteter.

 Trening på spesialarenaer ute. 

o Bygging av spesialarena som skateparker, BMX baner og 

tennisbaner.

 Trening på spesialarenaer inne. 

o Tildelte tider for egenorganiserte. Voksensvømming er ikke nok.

Tilgang til idrettsanlegg for egenorganisert trening.

Det er viktig at personer som driver egenorganisert aktivitet også får sin andel av 
tilgang til de arenaer som NIFs underliggende ledd, den organiserte idrett, har i 
dag. Disse arena er mye preget av konkurransekultur og vinnermål og det passer 
ikke inn for mange mosjonister på egentrening. Men de liker aktiviteten og er 
motivert til å utføre den. Da må de få muligheten. Mange vil spille volleyball og 
håndball men kunne aldri tenke å gjøre det med press fra konkurranse eller 
turnering i vente.



Om vår egenorganiserte aktivitetsgruppe,

«Hafrsfjord Rulleskigruppe»

Voksne mosjonister med rulleksi møtes hver tirsdag og torsdag klokken 18:00 for 

felles trening. Sykkelstiene rundt Hafrsfjorden er trygge og fine til rulleskitrenng. 

Valg av trase og intervaller gjør at deltakere på flere nivå kan trene sammen.

Rulleski selges det mye av i Rogaland. Og mye kjøpes av personer utenfor 

idrettslagene. Noen trener for treningens skyld og mange bruker rulleski på veien 

til Birken og andre langløp. Disse personer trener mye alene og en del er usikker 

på om sin trening er riktig. Derfor arrangerer vår rulleskigruppe gratiskurs for 

nybegynnere på rulleski. Midt i rulleskifylket Rogaland med Blinkfestivalen er det 

mange som trener rulleski på egenhånd.

Behovene til gruppen og lignende grupper. 

Det vår gruppe trenger er god parkering på de møteplasser vi samles for trening 

starter. 

Hvis mulig så ville offentlige toaletter ved parkering også vært praktisk for 

mange. 

Et skur å stå under før og etter fellestrening hadde vært fint, særlig hvis det 

regner. 

Opplyste sykkelstier er bra for tryggheten. 

Mye og varierte treningsveier er behov. Nå finnes det et godt nettverk av 

sykkelstier på flate Jæren i Rogaland så vi ligger godt ann allerede. 

Utstyr kjøper deltakere alltid selv. Spesielt på Hafrsfjord har noen privatpersoner 

ekstra rulleski som lånes ut når nye deltakere vil prøve treningsformen.



Ledelse av nye styringsorganer.

Utført av det som har blitt omtalt som «Paraplyorganisasjon/Felles styringsorgan 
for egenorganisert idrett».

Det beste er nok at noen uavhengige av idrettsforbundet leder disse nye 
organiseringer. NIF og særforbundene har uttrykt seg noe negativt om disse nye 
ideer om egenorganisert trening det siste året. De oppfatter dette tiltak som 
potensiell utvanning av tildeling av deres spillemidler. Det er ikke grunn til 
bekymring. NIF og særforbundene gjør en god jobb med de oppgavene de har. 
Egenorganisert aktivitet er utenfor, det har vært slik og vil være utenfor den 
organiserte idrettens rammer som før. Det nye er at all denne trening nå får 
oppmerksomhet, støtte og ressurser. 

Mange tidligere medlemmer av idrettslag har i voksen alder gått over til 
egenorganisert trening og det er naturlig og rettferdig at ressursene følger 
personene. Et medlemskap i Elixia koster en del og er ikke svaret for alle. 
Fordelingsnøkkelen fra Norsk Tipping til idretten har gått fra 45% til 64% på får år. 
Det er rom for betydelige bevilgninger til egenorganisert trening i Norge.

Oppgaver til nye styringsorganer.

Nye organiseringer med store oppgaver som angår veldig mange personer. Det er 
naturlig at oppgaver blir en god del informasjon og service. Lage og vedlikeholde 
en oversikt av muligheter og tilbud. For så å informere fellesskapet om tilbudet. 
Videre gi service til de som søker i jungelen.

I neste omgang blir fordeling av midler til tiltak bli en nøkkeloppgave. Sammen 
med fylke og kommune. Bruke oversikten, kategorisere, prioritere og fordele 
midler. Prioriteringer etter geografiske forhold, interessenivå, antall deltakere,  
verdiskapning med mer. Og til slutt naturlig med oppgaven med å følge opp og 
måle resultat, så langt det er mulig.

Geografisk fordeling av styringsorganer.

Vi er i en startposisjon nå og bør nok sikte litt forsiktig i starten. Styringsorgan kan 

opprettes per region i Norge. Sør, vest, øst, midt og nord-Norge. Det vil si Sør 

(Agderfylkene, Telemark), vest (Rogaland til Sogn&Fjordane), øst, midt og nord 

(Nordland til Finnmark). Etter noe driftstid kan det være praktisk å ha et organ per 

fylke. Med tiden et organ i de aller mest folkerike kommuner.

En annen måte er å nå i starten etalbere styringsorgan i noen «pilotfylker» eller 

«pilotkommuner». Ta for eksempel Rogaland, Telemark og Troms. Prøv dere frem 

og revurder utifra erfaring før praksisen fordeler over hele landet.

Mvh Lars Vagle. Hafrsfjord Rulleskigruppe. Lars_Vagle@yahoo.no

mailto:Lars_Vagle@yahoo.no

