
Norges Studentidrettsforbund er et av særforbundene i Norges idrettsforbund. Vi har 33 500 

medlemmer fordelt på omkring 70 lag. Dette tilsvarer omtrent 1/8 av alle studenter i Norge. 

I norsk idrett er vi nest størst i aldersgruppen 20-25 år (bare fotball er større). 20-25-

åringene er en aldersgruppe som norsk idrett generelt har vanskelig for å holde på og gi et 

godt tilbud. Men i studentidretten lykkes vi med å skape attraktive idrettsmiljøer som unge 

mennesker har lyst å være en del av! Vi tror nøkkelen til at vi lykkes så bra er at det er 

medlemmene våre selv som bestemmer hvilke aktiviteter de har lyst til å drive med. 

 

I juni i fjor avleverte Fjørtoftutvalget sin rapport Statlig idrettspolitikk inn i en ny tid. Utvalget 

definerte egenorganisert aktivitet som følger: «Egenorganisert aktivitet innebærer at 

individene selv står for planleggingen og gjennomføringen av aktivitetene. Egenorganisert 

aktivitet kan foregå på mange arenaer, for eksempel i et idrettslag, på et treningssenter, i 

nærmiljøet eller ute i naturen.» Når vi legger denne definisjonen til grunn, er det åpenbart at 

studentidrettslagene legger til rette for mye egenorganisert aktivitet hver dag. Det er nemlig 

de som er aktive utøvere i studentidrettslagene som selv bestemmer og organiserer 

aktiviteten de vil drive med. De som driver med aktiviteten, er også de som planlegger den. 

Studentidrettsforbundet har bare støttefunksjoner som hjelper lagene å drive med det de 

selv ønsker. 

 

Et kjennetegn ved tilbudet i studentidrettslagene er at det er sosiale lavterskeltilbud som 

bidrar til at mange kommer i aktivitet. De er også en viktig tilrettelegger for egenorganisert 

aktivitet i tradisjonell forstand. Jeg skal trekke frem et par eksempler. I NTNUI, som er 

Norges største idrettslag, med mer enn 14 000 medlemmer, driver de en gratis 

utlånsordning av idrettsutstyr (NTNUI Bumerang). Målgruppen er i hovedsak studenter, men 

de jobber også med å utvide ordningen til å gjelde barn og ungdom. Denne ordningen er 

svært populær og gjør det lettere for flere å prøve nye aktiviteter uavhengig av 

forutsetninger og bakgrunn. Det er bare mengden utstyr som setter grenser for hvor mye 

den blir brukt. I NTNUI driver de også 23 forskjellige koier rundt omkring i 

trøndelagsnaturen. Disse er drevet på dugnad og leieprisen er svært rimelig, ned mot 20-30 

kr per døgn. Koiene hadde 11005 overnattingsdøgn i 2016 og bidrar til at flere kommer seg 

ut i marka på eget initiativ. Vi ber statsråden merke seg at de egenorganiserte turene til 

koiene er tilrettelagt av et velorganisert idrettslag. 

 

Som et særforbund i NIF er studentidrettsforbundet og alle lagene våre en del av den 

organiserte idretten. Vi må forholde oss til et sett med spilleregler styrt av et felles 

demokrati. Idrettsdemokratiet består av mange ulike interesser og mange ulike 

idrettsformer. Spillereglene og demokratiet sikrer etter vårt syn at de ulike interessene blir 

behandlet rettferdig. Vi stiller oss spørrende til hvorfor man skal opprette et nytt system 

eller en ny organisasjon som må finne opp nye spilleregler for like mange 

interessemotsetninger som allerede finnes i den organiserte idretten. Vi mener det er bedre 

om hele aktivitetsmangfoldet inkluderes i de strukturene som allerede eksisterer.  



 

I invitasjonen til innspillsmøtet ble det spurt om hvordan regjeringen kan sikre at en større 

andel av spillemidlene går til egenorganisert aktivitet. En tilskuddsordning til egenorganisert 

aktivitet må bestå av friske penger. Studentidrettsforbundet med våre studentidrettslag vil 

være en berettiget mottaker av slike tilskudd. 


