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Forord 

 

Økonomi som barriere er et viktig tema i idretten, og er et punkt som NIF setter et 

stort fokus på. 

Resultatet som forbundet får av NIF i det årlige post 2-3 møtet, (bakgrunnen for 

tildeling av økonomiske midler), baserer seg bla.a på dette temaet. 

Det er viktig at vi har en oversikt på hvordan statusen ute i miljøet er, slik at NBF kan 

rette ytterligere tiltak for å sørge for bredere deltagelse for medlemmer med dårlig 

økonomi.  

Denne rapporten er laget ut fra informasjon fra utsendt spørreundersøkelse til alle 

våre klubber og idrettslag, via enalyzer.  

Norges bryteforbund ønsker å rette en takk til alle som har vært med å besvare 

kartleggingen. 

 

 

 

 

Dato for rapport 

3.2.2021 

Jon F. Magnéli Isaksen 
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Sammendrag  

 

Målet med raporten har vært å kartlegge situasjonen med økonomi som barriere i 

Norsk bryting.  

En av kjerneverdiene til norsk bryting er å være en inkluderende organisasjon, og 

derfor prioriteres dette høyt. 

Kartleggingen er gjort via enelyzer og sendt ut til klubber og ledere.  

Ikke alle klubber som har mottatt spørreundersøkelsen har besvart kartleggingen.  

 

Resultat:  

• Medlemsavgiften for de under 10 år, ligger på under 500 kr for 77,3 % av 

klubbene. Hos de resterende klubbene, 22,7 % ligger medlemsavgiften under 

1000 kr.  

Treningsavgiften for samme gruppe, ligger på under 200 kr for 36,4 %, under 

500 kr for 9,1 %, under 1000 kr for 22,7 % og over 1000 kr for 31,8 % 

• Funnene for medlemsavgiften for utøver under 15 år viser at ligger 68,2 % av 

klubbene ligger på en avgift under 500 kr, 27,3 % under 1000 kr og resterende 

4,5 % under 1500 kr. I samme gruppe er treningsavgiften under 200 kr for 31,8 

%, under 500 kr for 4,5 %, under 1000 kr for 22,7 % og over 1000 kr for 40,9 %. 

• For 36,4 % koster det under 1000 kr med reiser til samlinger og konkuranser, for 

13,6 % koster det under 2000 kr, 27,3 % melder at det koster under 4000 kr,  

9,1 % melder at det koster under 8000 kr og 13,6 % melder at kostnadene 

ligger over 8000 kr. 

• Ingen klubber rapporterer om kostnad over 2000 kr for utstyr. 

• 57,1 % av klubbene og idrettslagene har en fordelingsordning internt, for å 

dekke kostnader for utøver som kommer fra familier med dårlig råd.  

• 61,9% av klubbene og idrettslagene tilbyr utlån av utstyr for unge under 19 år.  

• 42,9 % av klubbene og idrettslagene har en dialog med kommune/ NAV om å 

dekke kostnader for utøvere fra familier med dårlig råd.  

• 57,1 % av klubber og idrettslagene søker støtte og tilskuddsordninger for å 

dekke kostnader for utøvere fra familier med dårlig råd.  
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• 42,9 % av klubber og idrettslagene har andre ordninger for å dekke kostnader 

for barn og unge som ikke har råd.  

 

Vi har grunnlag til å hevde at situasjonen er god generelt sett, og at mange klubber 

prioriterer temaet høyt. Likevel kan noen klubber bli flinkere på å søke økonomisk 

støtte og holde en dialog med kommunene.  

Vi vil aldri helt komme utenom de lokale variasjonene der noen klubber har mer 

reisekostnader grunnet sin geografiske plassering.  

Tidligere oversikt til NBF har vist seg å stemme overens med resultatene av rapporten.  
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Innledning 

 

Bakgrunnen for undersøkelsen er ønsket om å få en sterkere oversikt over økonomi 

som barriere ute i miljøet i norsk bryting. Økonomi er en kjent årsak til ekskludering i 

idretten – noe vi tar på største alvor.  

Vi mener at alle bør få muligheten til å oppleve idrettsglede.  

Idretten er som mange vet, en svært viktig arena for veldig mange barn og unge. 

Det er en viktig sosialiseringsarena og læringsarena, så vel som en arena hvor barn 

og unge utvikler seg både fysisk, psykisk og mentalt. Idrett skaper tilhørighet, 

fellesskapsfølelse og livslange vennskapsbånd. 

Alle barn og unge som ønsker å delta i bryting bør ha muligheten til det.  

Norsk bryting har i de siste månedene jobbet med en kartlegging om økonomi som 

barriere ute i klubbene og idrettslagene i bryte Norge. Undersøkelsen ble sendt ut 

20.11.2020 via enelyzer som redskap.  

NBF er på grunnlag av tidligere oversikt, av den oppfatning at våre klubber jobber 

godt med å holde et lavt kostnadsnivå for sine medlemmer. NBF mener og at det 

nødvendige utstyret som behøves for å utøve bryting er rimelig.  

Denne rapporten er den første statistiske kartleggingen i NBF om temaet økonomi 

som barriere, og må kunne sies å være en styrking av NBF sin oversikt, ettersom den 

legger statistikkgrunnlaget for videre undersøkelser og har gått grundig til verks.  

NBF sin tidligere kartlegging har basert seg på samtaler og klubbesøk. NBF føler 

likevel å ha hatt en god oversikt over miljøet tidligere.  
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Resultat 

- Medlemsavgift og treningsavgift 

 

Det er viktig å poengtere at denne rapporten kun beskriver funnene for den 

situasjonen til de klubbene som har besvart spørreundersøkelsen.  

 

Kostnadsnivå for medlemsavgift og treningsavgift for medlemmer under 10 år 

• Funnene viser at medlemsavgiften for de under 10 år, ligger på under 500 kr 

for 77,3 % av klubbene. Hos de resterende klubbene, 22,7 % ligger 

medlemsavgiften under 1000 kr. 

 

• Funnene viser at treningsavgiften for samme gruppe, ligger på under 200 kr for 

36,4 %, under 500 kr for 9,1 %, under 1000 kr for 22,7 % og over 1000 kr for 31,8 % 

 

Kostnadsnivå for medlemsavgift og treningsavgift for medlemmer under 15 år 

• Funnene for medlemsavgiften for utøver under 15 år viser at ligger 68,2 % av 

klubbene ligger på en avgift under 500 kr, 27,3 % under 1000 kr og de 

resterende 4,5 % ligger under 1500 kr. 

 

•  Funnene i treningsavgiften for samme gruppe, ligger på under 200 kr for 31,8 

%, under 500 kr for 4,5 %, under 1000 kr for 22,7 % og over 1000 kr for 40,9 % 
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Hva koster medlemsavgiften i vår klubb/ IL for barn t.o.m. 10 år? (gj.snitt pr år)

Powered by Enalyzer 3

Hva koster treningsavgiften pr. år i klubben/ IL for barn under 10 år?

Powered by Enalyzer 4



 RAPPORT OM ØKONOMI SOM BARRIERE 
I NORGES BRYTEFORBUND 

 

 

8 NORGES	BRYTEFORBUND	 

Hva koster treningsavgiften pr. år i klubben/ IL for ungdom t.o.m 15 år?

Powered by Enalyzer 6

Hva koster medlemsavgiften i vår klubb/ IL for ungdom t.o.m. 15 år? (gj.snitt pr år)

Powered by Enalyzer 5
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Resultat 

- Hva koster det å drive med aktiviteten? 

 

Reiser til samlinger og konkurranser i klubber og Idrettslag i gjennomsnitt pr år 

• Det viser seg at for 36,4 % koster det under 1000 kr med reiser til samlinger og 

konkuranser 

• For 13,6 % koster det under 2000 kr 

• For 27,3 % koster det under 4000 kr 

• For 9,1 % koster det under 8000 kr 

• For 13,6 % ligger kostnadene over 8000 kr  

 

Hva koster utstyret som kreves for å være med på aktivitetene i klubbene og 

idrettslagene 

• Funnene i undersøkelsen viser at hos 27,3 % av klubbene/ IL koster dette under 

500 kr 

• Hos 36,4 % koster det under 1000 kr 

• Hos 13,6 % koster det under 1500 kr 

• Hos 22,7 % koster det under 2000 kr 

• Ingen klubber/ IL rapporterer om kostnader over 2000 kr for utstyr. 

 

Hva er samlet gj.snitts kostnad pr. år?  

• Her svarer 22,7 % av klubbene/ IL at dette er under 2000 kr 

• 31,8 % svarer under 4000 kr 
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• 9,1 % svarer under 6000 kr  

• 27,3 % svarer under 8000 kr 

• 4,5 % svarer under 10 000 kr 

• 4,5 % svarer over 10 000 kr 

 

 

   

 

Hva koster reiser til samlinger og konkurranser i vår klubb/ IL? (gjennomsnitt pr år).

Powered by Enalyzer 7
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Hvor mye koster utstyret som kreves for å være med på aktiviteten(e) i vår klubb/ IL? (i gjennomsnitt pr år)?

Powered by Enalyzer 8

Hva er samlet kostnad (i gjennomsnitt pr år)?

Powered by Enalyzer 9
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Resultat 

 

• 42,9 % av klubbene og idrettslagene har en dialog med kommune/ NAV om å 

dekke kostnader for utøvere fra familier med dårlig råd 

 

• 57,1 % av klubber og idrettslagene søker støtte og tilskuddsordninger for å 

dekke kostnader for utøvere fra familier med dårlig råd  

 

• 42,9 % av klubber og idrettslagene har andre ordninger for å dekke kostnader 

for barn og unge som ikke har råd.  

 

• 57,1 % av klubbene og idrettslagene har en fordelingsordning internt, for å 

dekke kostnader for utøver som kommer fra familier med dårlig råd.  

 

• 61,9% av klubbene og idrettslagene tilbyr utlån av utstyr for unge under 19 år.  

 

• 59,1 % av klubber og idrettslagene betaler for leie av anlegg for unge under 

19 år 

 

• 9,5 % av klubber og idrettslag har benyttet verktøyet ALLEMED for å diskutere 

økonomi som barriere.  
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Har klubb/ IL dialog med kommunen/ NAV om å dekke kostnadene for barn og unge som kommer fra familier som ikke har råd?

Powered by Enalyzer 10

Søker klubb/ IL tilskudds- og støtteordninger for å dekke kostnadene for barn og unge som kommer fra familier som ikke har
råd?

Powered by Enalyzer 11
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Har klubb/ IL andre ordninger for å dekke kostnader for barn og unge som ikke har råd?

Powered by Enalyzer 12

Ordninger for barn og unge som ikke har råd

Fordeler klubb/ IL midler internt for å dekke kostandene for barn og unge som kommer fra familier som ikke har råd?

Powered by Enalyzer 4
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Tilbyr klubb/ IL utlån av utstyr til sine medlemmer under 19 år?

Powered by Enalyzer 5

Betaler klubb/ idrettslaget for leie av anlegg til barn og unge under 19 år

Powered by Enalyzer 3
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Har klubb/ IL brukt verktøyet ALLEMED for å diskutere økonomi som barriere for idrettsdeltakelse? (www.allemed.no)

Powered by Enalyzer 6
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Diskusjon 

 

Svarene vi har fått inn er hentet fra representanter fra styrene ute i mange av 

bryteklubbene/ idrettslagene (IL). Kartleggingen har sett på mye av det 

kostnadsbildet som mange medlemmer møter i idretten, samt kostnadsbildet som 

klubbene og idrettslagene møter. 

En større svarprosent fra miljøet behøves for å få et mer presist oversiktsbilde. 

Besvarelsesstatistikken som har kommet inn må generelt sett sies å være positiv.  

Det er ikke store avvik i NBF sine tidligere kartlegginger og denne nye rapporten når 

det gjelder prioriteringen av økonomi som barriere for klubbene og idrettslagene. 

Det må nevnes at alle funnene i denne rapporten kun beskriver den situasjonen ute i 

de miljøene som har vært med å besvart kartleggingen. Derfor vil det være et 

mørketall som vi ikke har oversikt over.  

Erfaringsmessig er veldrevne klubber og IL flinkere til å ta tak i oppgaver og 

utfordringer, mye pga.a ledig kapasitet som følge av god struktur og 

ansvarsfordeling. Det er nærliggende å tenke at mange veldrevne klubber/ IL har 

både har besvart denne spørreundersøkelsen og gjør mye arbeid for å redusere 

utgifter, og at det slikt sett ikke tegner et nyansert nok bilde av miljøet. Vi skal likevel 

være forsiktige med å komme med slike antagelser. En fremtidig løsning kan være å 

ikke ha en valgfri anonym undersøkelse. En fare med en ikke-anonym undersøkelse 

kan imidlertid være at klubber føler seg overvåket og oppgir pyntede resultater, selv 

om motivet til NBF ikke er å rette kritikk, men å hjelpe til og forbedre situasjonen i 

miljøet.  

Likevel har en representativ andel besvart undersøkelsen, og vi har et godt 

datagrunnlag for det totale situasjonen.  

Funnene i rapporten viser at det er lave medlems- og treningsavgifter og at 

aktiviteten som tilbys er rimelig med en lav utstyrskostnad.  

Rapporten har avdekket at flere klubber kan bli bedre til å søke økonomiske midler 

for støtte i kommune/ NAV, søke tilskuddsordninger i ulike stiftelser og bli bedre til å 

fordele interne midler i klubb/ IL for å dekke kostnader for medlemmer med dårlig 

råd, samt tilby utlån av utstyr. Her er det flere små momenter som kan gjøres for 
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mange klubber og IL for at situasjonen for medlemmer med dårlig råd kan bli enda 

bedre.  

Rapporten bekrefter som vi visste, at reisekostnadene er en større utgiftspost i 

brytemiljøet. Dette varierer stort mellom klubber. 

Spørreundersøkelsen er som nevnt blitt besvart anonymt av alle deltagere, og NBF 

har dermed ikke oversikt over hvilke regioner av landet svarene representerer. Det er 

en kjensgjerning at brytemiljøet er langstrakt med tidvis store geografiske mellomrom 

mellom klubber og miljøer. Dette medfører en økt reisekostnad for de berørte, og 

uten de beste forutsetninger for å redusere reiseutgifter nevneverdig. Derfor vil det 

alltid variere hva klubber oppgir av reisekostnad i forbindelse med samlinger og 

stevner, og dermed den totale kostnaden. En løsning er å bygge opp enda sterkere 

regioner og brytekretser med mye aktivitet.  
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Konklusjon 

 

Etter hva rapporten har avdekket, er det økonomiske kostnadsnivået hos våre 

klubber / IL som har besvart denne undersøkelsen, som helhet relativt lavt.  

Utstyr overstiger ikke 2000 kr i klubbene. Medlemsavgiften for alle barn og unge 

under 15 år overstiger ikke 1500 kr. Dette er som forventet, men likevel gledelig.  

Dette gir uttrykk for at økonomi som barriere er høyt prioritert hos våre klubber.  

Dersom vi skal kunne speile verdiene til NBF om å være en inkluderende 

organisasjon, er dette et viktig poeng. 

De største utgiftene ligger i reiser til konkurranser og samlinger. Dette inneholder et 

geografisk aspekt som innebærer at klubber med færre naboklubber må reise 

lengre og oftere.  

De fleste av klubbene/ IL har støtteordninger internt i klubb/ IL og søker 

tilskuddsordninger for kostnadsdekning. Flere klubber/ IL kan likevel bli enda bedre 

på å søke om tilskudd, ha dialog med kommune/ NAV om kostnadsdekning, låne ut 

utstyr, fordele midler internt eller komme opp med andre odrninger, for å i enda 

større grad kunne inkludere medlemmer med dårlig økonomi.  

Denne rapporten kan benyttes til å sette et søkelys på økonomi som barriere for de 

klubbene/ IL, som enda ikke har tilstrekkelige virkemidler for å overkomme alle 

økonomiske utfordringer for sine medlemmer.  

Man ser generelt at godt drevne klubber/ IL, har lettere for å sette viktige ting på 

agendaen ettersom god organisering frigir mer tid. NBF vil fortsette sitt arbeid med 

klubbutvikling for å hjelpe klubber/ IL med sin organisering. 

Det er viktig at NBF informerer og oppfordrer tydeligere ut i miljøet om å søke 

økonomisk hjelp fra div. instanser og oppfordre til interne løsninger.  

NBF vil med bakgrunn i undersøkelsen se på mulige tiltak som kan redusere kostnader 

for barn og unge ytterligere.  

 


