
Idrettsglede for alle?

Det Store Klubbmøtet, NBBF

Oslo, laurdag 4. september 2021

Håvard B. Øvregård
Seniorrådgjevar,
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Korleis bidra til mangfald.



Idrettens visjon:

Idrettsglede 

for alle



Hvor mange i alderen 13–18 år som har 
vært med i et idrettslag gjennom 
oppveksten. Prosent. N=154 181

NOVA Rapport 2/2019
Anders Bakken: Idrettens posisjon i
Ungdomstida.
side 49

93 %



Føremålet for norsk idrett

§ 1-2 Formål (NIFs lov)

1) NIF skal arbeide for at alle mennesker gis 
mulighet til å utøve idrett ut fra sine ønsker 
og behov, og uten å bli utsatt for usaklig eller 
uforholdsmessig forskjellsbehandling. […]



- Hjå oss er alle velkomne

- Vi nektar ingen å delta!

Idrettsglede 

for alle Teori eller 

praksis?

- Men er idrettsgleda for alle?



Spegle mangfaldet i samfunnet

• «Norges idrettsforbund har som 

mål å ta vare på mangfoldet i 

samfunnet inn i idretten, slik at 

norsk idrett speiler det samfunnet 

den er en del av og der ingen 

skal ekskluderes.»



3. Idretten vil skape 

et idrettstilbud som 

inkluderer og er 

tilrettelagt for alle

Idretten Vil!



Idretten Skal!

• Idretten skal arbeide for at 

idrettslagenes medlemmer 

gjenspeiler mangfoldet i 

lokalsamfunnet. 

• Idretten skal på alle nivåer 

praktisere nulltoleranse for 

enhver form for diskriminering 

og trakassering.

• Idretten skal legge til rette for at 

alle barn og unge får delta i idrett 

uavhengig av familiens økonomi, 

kultur og engasjement. 



Kvifor spegle mangfald?

• Idrettens rekrutteringsgrunnlag

• Idrettens samfunnsposisjon

• Idrettens rammevilkår

• Idrettsglede for alle



Korleis spegle mangfald?

• Kjennskap til mangfald i idrettslaget

• Kjennskap til mangfald i kommunen

• Kjennskap til mangfaldsfaktorar 

• Vilje til å gjere ein ekstra innsats



Mangfaldsfaktorar:

•Kjønn

•Etnisitet

•Religion

•Økonomi

•Funksjonsevne

•Seksuell orientering

•Kjønnsidentitet

• [med fleire]



Mangfold blant 
aktive

Mangfold blant 
ansvars-
personer

Tilrettelegging Diskriminering / 
trakassering

Hudfarge / 
etnisitet / 
landbakgrunn

Kjønn

Seksuell 
orientering

Funksjons-
variasjon

Familiens
økonomi



Du kan ikkje 

vere nøytral



Landbakgrunn
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Landbakgrunn - etnisitet 

- nasjonalitet - religion     

- hudfarge - språk              

- innvandrerbakgrunn
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Fotograf, Sverre Aarsand



Økonomi som barriere for 

innvandrarar / barn av innvandrarar

Figur henta frå: Idrettsdeltakelse og trening blant ungdom i Oslo (2016), side 35



Økonomi som barriere for 

innvandrarar / barn av innvandrarar

Figur henta frå: Idrettsdeltakelse og trening blant ungdom i Oslo (2016), side 58



Rasisme
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Fredag 5. juni 2020

• 15.000 i demonstrasjon i 
Oslo

• Største antirasistiske 
demonstrasjon sidan
drapet på Benjamin 
Hermansen i Oslo i 2001



Fredag 5. juni 2020

• Leiarmøte i NIF

• Resolusjon om rasisme i 
idretten



• Ledermøtet forventer at alle organisasjonsledd følger opp 
idrettens vedtak om nulltoleranse for rasisme og diskriminering, 
og jobber aktivt for at idrettslagenes medlemmer og 
ansvarspersoner gjenspeiler mangfoldet i lokalsamfunnet.

Ledermøtet i NIF, 5. juni:

Idretten erkjenner at rasisme og diskriminering 

skjer i det norske samfunnet og i norsk idrett.



• Visjon: 

• Idrettsglede for alle

• Formål: 

• Arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve idrett 
ut fra sine ønsker og behov, og uten å bli utsatt for usaklig 
eller uforholdsmessig forskjellsbehandling.

• Idretten skal!

• Idretten skal, på alle nivåer, praktisere nulltoleranse for 
enhver form for diskriminering og trakassering.

Forankring:





Mangfald i leiinga?

• TV2, 2020: 

• 13 av 386 styremedlemar i særforbund 
(3,35 %)

• VG, 2020: 

• 1 av 105 styremedlemar i 
eliteserieklubbane (0,95 %)

• Lokallagsundersøkelsene, 2019: 

• 8 % av idrettslag har styremedlemar med 
etnisk minoritetsbakgrunn

• 5 % i 2009

• Akershus IK, 2017: 

• 1,5 % av styremedlemar i idrettslag
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• NIF presenterte 30. september 2020 
ein rettleiar for handtering av saker 
som gjeld rasisme og diskriminering

• Mål: Gjere det lettare å seie ifrå

• Mål: Gjere det lettare å handtere

• Her er rettleiaren:

https://www.idrettsforbundet.no/tema/ra
sisme-og-diskriminering/

Klart og tydeleg

reglement?

https://www.idrettsforbundet.no/tema/rasisme-og-diskriminering/


Kjønn
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2018



• Styremedlemar?

• Leiarar?

• Tilsette?

• Trenarar?

• Medlemar / aktive?

--

• Konsekvensar av dårleg kjønnsbalanse?



Funksjonsvariasjon
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Side 37



LHBTIQ
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Lesbiske

Homofile

Bifile

Transpersonar

Interkjønnpersonar

Queerpersonar
39



Seksuell orientering
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Seksuell orientering

Kjelde: Seksuell orientering og levekår (Uni Helse 2013), side 97
http://www.bufetat.no/nyheter/Ny-levekarsundersokelse-om-lesbiske-homofile-og-bifile-i-Norge-Seksuell-
orientering-og-levekar/

http://www.bufetat.no/nyheter/Ny-levekarsundersokelse-om-lesbiske-homofile-og-bifile-i-Norge-Seksuell-orientering-og-levekar/


Seksuell orientering

Kjelde: Seksuell orientering og levekår (Uni Helse 2013), side 95 
http://www.bufetat.no/nyheter/Ny-levekarsundersokelse-om-lesbiske-homofile-og-bifile-i-Norge-Seksuell-
orientering-og-levekar/

http://www.bufetat.no/nyheter/Ny-levekarsundersokelse-om-lesbiske-homofile-og-bifile-i-Norge-Seksuell-orientering-og-levekar/


Seksuell orientering

Kjelde: Seksuell orientering og levekår (Uni Helse 2013), side 97
http://www.bufetat.no/nyheter/Ny-levekarsundersokelse-om-lesbiske-homofile-og-bifile-i-Norge-Seksuell-
orientering-og-levekar/

http://www.bufetat.no/nyheter/Ny-levekarsundersokelse-om-lesbiske-homofile-og-bifile-i-Norge-Seksuell-orientering-og-levekar/


Kva kan trenaren

gjere?
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Slå ned på all 

homohets
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- Kva kan du gjere?

• Når du høyrer ord som ”homo”, ”homse”, 

”lesbe”, ”soper” etc. 

– Ta tak i det med ein gong

– Spør: ”Kva meinte du med det”?

– Ver tydeleg på at homohets / homo som 

skjellsord ikkje vert akseptert i klubbsamanheng
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Gjere det lettare

å vere open
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”Komme – ut –

prosessen”

• Frykta for at det verste skal skje

• Korleis kan vi redusere denne frykta?

• Klar beskjed frå trenar/leiar på førehand
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Kva kan trenar/leiar gjere?

• Trenar/leiar kan gje eit klart signal på første 

trening/samling. 

• Til dømes:

– ”vi har nulltoleranse for hets, om du er kvit eller 

svart, homo eller hetero, betyr ikkje noko her”

• Viktig å nemne ordet ”homo”

• Det tar deg 10 sekund å gjere…
49



Kjønnsidentitet / kjønnsuttrykk
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Kan Emma konkurrere? I kva kjønnsklasse?



Økonomi
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NOVA Rapport 10/17 
Anders Bakken: 
Ungdata 2017 
Nasjonale resultater
side 49



Kjelde: Senter for 
forskning på 
sivilsamfunn & 
frivillig sektor

Rapport 2012-4: 
Deltagelse i frivillige 
organisasjoner, side 
22.
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Barn i familiar med dårleg råd har 

berre halvparten så stor sjanse for 

å delta i idrett som barn generelt.



To-delt arbeid: 

1. Begrense kostnadsnivået for idrettsdeltagelse 

slik at barne- og ungdomsidretten er generelt 

tilgjengelig.

2. Gjennom samarbeid med det offentlige sikre 

egne ordninger for å dekke kostnader til 

idrettsdeltagelse for barn og unge i familier som 

ikke har råd.



Utfordring til forbund/krins/lag

• Hald utstyrskostnader nede

• Hald kostnader til konkurranse/tur/reiser nede

• Ver medviten økonomi som barriere

– sjå det ein elles ikkje ser…

• Ordningar for omfordeling internt i IL

• Dialog med kommune 

– dersom IL ikkje klarar å ordne det med eigne løysingar





Oppsummering

59



Korleis mangfald?

•Mangfald blant aktive (rekruttere?)

•Mangfald blant ansvarspersonar (rekruttere?)

•Tilrettelegging

•Førebygge og reagere på trakassering og hets
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P A U S E
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Du kan ikkje   

vere nøytral



Idrettsglede 

for alle

Vi skal skape:



66

Håvard B. Øvregård

91 77 31 57

havard.ovregard@idrettsforbundet.no

Norges idrettsforbund og olympiske og 

paralympiske komité


