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Breddeidrettsplanen 2021-2024

• Vedtatt av BIK i 2021

• Bestemmer fra NSF skal jobbe med innen for breddeidretten for perioden

• Blant annet…

• Ha en god oversikt og statistikk over nåværende status

• Skape et faglig og sosialt nettverk på tvers av organisasjonsledd og skytegrener

• Alle klubber i NSF skal ha et aktivitetstilbud for barn og ungdom



Norges Skytterforbund

• Ca 34 700 medlemmer (11. største)

• Ca 484 klubber (5. størst i antall klubber)



Medlemsutvikling 

• 26 000

• 34 700

• + 8799
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Aktivitet i klubb

• Hvordan måle 

aktiviteten i klubb?

• Ønsket å undersøke 

hvor mange klubber 

som organiserer 

treninger

• 419 av 460

• (ser bort ifra de som 

ikke har svart på SR)



Kvinner i NSF

• Kvinneandelen i NSF har alltid vært lav

• Men hvor lav er den?



https://app.powerbi.com/reports/1e45ede3-51be-467e-8252-24f00d05e3e3/ReportSection1894a698e84dbfd5caa5?pbi_source=PowerPoint


Antallet kvinner i NSF har 

allikevel gått opp fra:

2011: 2662

2021: 3436

+ 774

Men betydelig mindre 

økning enn menn
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Fordeling av kvinner per gren

• Rifle: 21,5 %

• Pistol: 9,1 %

• Lerdue: 11,1 %



Mulige årsaker?

• Menn og kvinner liker de samme formene for trening/fysisk aktivitet:

• Fotturer i skog og mark

• Skitur i skog og fjell

• Sykling til jobb og gå tur

• Styrketrening

• Fellesnevneren for disse aktivitetene? 

• Andel fysisk aktive

• Kvinner 78 % - Menn 71%

• Flere menn er aktive i idrettslag og konkurrer oftere enn kvinner



Mulige årsaker?

• Forskning viser at kvinner er mer opptatt av det sosiale enn menn, de svarer oftere at de 

utøver fysisk aktivitet «sammen med familie» eller «sammen med 

venner/nabo/arbeidskamerater»

• Som hovedårsaker for å bedrive fysisk aktivitet oppgir kvinner i større grad enn menn:

• Gir fysisk og mentalt overskudd

• Forebygge helseplager

• Gir avstressing/avkobling

• Som hovedårsaker for å bedrive fysisk aktivitet oppgir menn i større grad enn kvinner:

• Gir spenning/utfordringer

• Konkurrere/måle krefter



Ungdommer i NSF

• Ungdomsandelen i NSF er også svært lav…

• Ca 5,2 %
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Ungdomsandel fordelt på gren

• Pistol: 4,3

• Rifle: 32,5

• Lerdue: 14,9



Så hvorfor er ungdomsandelen så lav?

• Av egen erfaring:

• Mange klubber som er nervøse for å ta imot ungdom med tanke på sikkerheten

• Det finnes ikke ressurser eller ildsjeler i klubben til å gjøre arbeidet

• Fornøyde med ting som de er med bare voksne

• Mange klubber melder ikke barn og unge inn som medlemmer – tar betalt for eksempel 

30kr per trening i stedet

• Mulige årsaker?

• Det inviteres ofte til sikkerhetskurs – ikke like appellerende for unge

• Ingen «kultur» for å drive med rekruttering av unge



Økonomi som barriere?

• Barn og unge forsvinner ut av idretten pga foreldrenes økonomi

• Unge voksne pga egen økonomi, ofte studenter eller ferske arbeidstakere

• Vi har undersøkt kostnadene i skyting

Medlemsavgifter, treningsavgifter, utstyr, reisekostnader osv

• Generelt lave kostnader, spesielt knyttet til luft

• Hovedutfordringer er kostnader knyttet til reise til stevner, hotell, fly, bil osv

• Jo mer stevneaktivitet, jo høyere kostnader

• Kan lese mer om tema og se hva klubben kan gjøre her

https://www.idrettsforbundet.no/tema/inkludering/okonomi-som-barriere/


Statistikken

• Bedre medlemssystemer etter 2015, 

• …men kan ikke forklare den nedgående trenden for ungdom

• Strengere krav til medlemsregistrering kan også delvis forklare det stigende 

medlemstallet for forbundet

• Hvordan «aktiv» defineres av NIF vil også påvirke tallene

• Klubber registrerer ofte noe feil i samordnet rapportering / idrettsregistreringen

• For eksempel krysser de av på at medlem driver med 3 grener - da telles de 3 grener

• … eller registrerer alle medlemmene som paraskyttere



Trener- og dommerkurs

• Hatt bra med kurs 2022

• Håper det fortsetter i 2023!

• 11 trenerkurs

• 16 dommerkurs 

• Pistol, rifle og FITASC



Trenere

• Ca 358 utdannet trener 1 i alle grener (nye og gamle trenerstigen)

• Ca 109 utdannet trener 2 (nye og gamle trenerstigen)

Stor utfordring å få deltagere på trener 2 etter at nye trenerstigen kom

• En del som ikke jobber som trenere

• …og en del som jobber som trenere uten utdanningen

• Som oftest ulønnet

• Har mange arbeidsoppgaver i klubben



Dommere

• Svært mange utdannede dommere i NSF

• Særlig i forhold til stevneaktivitet

• Allikevel meldes det stadig om behov for nye dommere

• Sannsynligvis mange som ikke kommer seg ut i praksis



Klubbene i NSF

• Mange som jobber veldig bra med rekruttering, spesielt av voksne

• Det avholdes mange sikkerhetskurs og nybegynnerkurs

• Jobbes godt med sikkerhet og opplæring

• Mange ildsjeler



Klubbene i NSF

• Særidrettslag

• Organiserer ofte bare en gren

• Som nevnt tidligere vi er 11. størst av SF, men 5. størst på antall klubber

• = mange små klubber

• Antall aktive medlemmer per klubb:

Median = 26

351 av ca 513 klubber har 1-50 medlemmer



Klubbene i NSF

• Samtidig krav om minst 10 medlemmer for å starte et idrettslag – og dette er 

kun for å fylle vervene man må

• I tillegg kommer anlegg og vedlikehold, trenere, dommere, sikkerhetskurs…

• Dermed er det svært mange arbeidsoppgaver fordelt på få medlemmer i hver 

klubb

• Utfordringer med å få tak i nok funksjonærer og tillitsvalgte



Konkurranser

• Siste tallene vi har er 2019

• 2020 og 2021 er ikke representative pga pandemien



2019



Konkurranser i NSF 2019, fordelt på krets pr gren



Konkurranser i NSF 2019, fordelt på krets pr gren



Diverse informasjon



Forenklet lovnorm for idrettslag

• Denne lovnormen kan benyttes av idrettslag som:

• Har mellom 10 og 75 medlemmer

• En brutto omsetning på under kr 250 000

• Kun krav om tre styremedlemmer

• Ikke krav om kontrollutvalg eller valgkomité

• Styret kan beslutte organisering av grupper

• Les mer her.

• Evt ta kontakt med deres lokale idrettskrets for spørsmål og råd

https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/enklere-lovnorm-for-idrettslag/


Kurstilbud i idretten

• Leder- og styrekurs både i NSF og NIF

• Valgkomité-kurs osv fra NIF

• Trenerutdanning

• Dommerutdanning

• Skytternes ungdomsnettverk



Klubbutvikling

• Klubbutvikler Wenche 

• Reiser Norge rundt for å besøke og bistå klubber

• Hjelpe klubbene fra en nå-sitasjonen til ønsket fremtidig 

situasjon

• Klubbene selv som bestemmer hva de ønsker å jobbe med

• Dette tilbudet er helt gratis for klubbene!



Mitt varsel

• Nytt anonymt varslingssystem i NSF

• Ligger lett tilgjengelig på forsiden av skyting.no

• Systemet er kryptert og sikrer at all informasjon som sendes inn oppbevares 

riktig og i henhold til krav om lagring av personsensitiv informasjon.

• Viktig om du har opplevd eller vært vitne til hendelser, handlinger eller 

oppførsel som du tenker at bryter med idrettens regler at du sier fra om dette.

• Les mer om dette her.

https://www.skyting.no/breddeidrett/varsling/


Antidoping

• NSF er godkjent som «Rent særforbund» av Antidoping Norge

• Som Rent Særforbund er forbundet forpliktet til å jobbe målrettet med informasjons- og 

forebyggende arbeid.

• «Rent idrettslag» tar ca 1-2 timer å gjennomføre

• «Ren utøver» tar ca 30 minutter å gjennomføre

• Les mer her.

https://www.skyting.no/lover-og-regler/antidoping/


Trenerattesten

• Obligatorisk å gjennomføre for alle som skal være trener i norsk barne- og ungdomsidrett. 

• Trenerattesten tar deg gjennom de viktigste oppgavene og forventningene som stilles til 

deg som trener.

• Tar ca 20 minutter å gjennomføre

• For idrettslaget

• https://minidrett.no/trener gir klubben tilgang til å se hvem i klubben som har gjennomført 
trenerattesten

• Her kan dere også registrere hvem som er aktive trenere i klubben

• Les mer her.

https://minidrett.no/trener
https://www.idrettsforbundet.no/digital/trenerattest/


Rekruttering

• Skyteskole

• Norma Ungdomscup

• Landsstevnet for rekrutter 10m og 50m

• Trenerpool – gratis trenerbesøk til klubben

• Støtte til rekrutterings- og aktivitetstiltak

• Spillemidler til utstyr – rekrutteringsvåpen

(vi har søkt om å få inn skytedresser for rifle)

• Rekrutteringsprosjekt i samarbeid med kretsene for å bistå klubber



Om det er noe mer dere lurer på

• … eller tema som dere savner – gi beskjed!

• Vi kan ta det opp på åpen time på søndag

• Ta kontakt med hvem som helst av oss i løpet av helgen ☺



Middag 20:30

Husk å møte til sporet du er påmeldt i 

morgen 09:00




