
Rekruttering i klubbene 11.35-12.30 

• IF Frøy 
• BMX gruppa i Bærum OCK 
• Kristiansands CK 
• Fana IL Sykkel 
• TVK 
• Harstad SK



Frøy



IF FRØY
EN KLUBB MED ET TILBUD TIL ALLE 

ALDERSGRUPPER



FADDERORDNING LANDEVEI

Nye medlemmer for et intro “kurs” av våres faddere

Blir loset gjennom en økt på en sikker måte



BARNEIDRETT

Per dags dato 

● For mange barn, kontra hva vi kan tilby av tilbud
● Sliter med få nok trenere
● Har en venteliste på nesten 100-200 barn hvert år



BOC





Rekruttering BOC BMX
Andreas Førland

Styremedlem BOC BMX

15.03.2021Bærum og Omegn Cykleklubb



Bærum og Omegn Cykleklubb



• Nyetablert aktivitet i en
stor og aktiv sykkelklubb

• Eneste i Oslo-området
• Medlemmer BMX er
hovedsaklig unge ryttere

• Deltakere rekruttdager er
hovedsaklig barn 5-9 år

• Strukturerte rekruttarbeidet
sesongen 2019

• Fokus på de nederste
trinnene i utviklingstrappen

BOC BMX bakgrunn

15.03.2021Bærum og Omegn Cykleklubb

Utviklingsplan - Langsiktig utviklingsmodell for sykling. Modell NCF.



BOC BMX - rekruttering

15.03.2021Bærum og Omegn Cykleklubb

Annonsering

Påmelding

Gjennomføring

Oppfølging

Forberedelser

Publiserer rekrutteringsdager på sykkelklubbens hjemmesider og på
Facebook. Rekrutterer i omgangskretsen til eksisterende medlemmer.

Sender ut påmeldingsskjema til de som melder sin interesse.
Sender en påminnelse til deltagerne dagen før rekruttsykling.

Gjennomfører rekruttsykling med ulike stasjoner som hensyntar barnas alder
og ferdigheter. Gir foreldre en innføring i hvordan komme i gang med BMX.

Kontakter de som deltok i etterkant og informerer om veien videre i ordinære
treningsgrupper. Evaluerer opplegget med de involverte foreldrene.

Involverer foreldre i planlegging og gjennomføring av rekruttsykling. 
Organiserer sykler og hjelmer basert på informasjonen i skjemaet.



Påmelding og informasjon

15.03.2021Bærum og Omegn Cykleklubb



• Rekruttere og beholde
jenter i BMX gruppen

• Rekruttere eldre
utøvere

• Rekruttere trenere m/ 
BMX kompetanse

• Frafall i den eldste
aldersgruppen

Utfordringer

15.03.2021Bærum og Omegn Cykleklubb



Bærum og Omegn Cykleklubb



Spørsmål?

15.03.2021Bærum og Omegn Cykleklubb
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Lukket og sikker 
løype på Ufoskantraf 
i Sørlandsparken

Unikt sykkelritt hvor 
man melder seg på 
nivå og ikke årsklasse







NM LANDEVEI TIL SØRLANDET
13.-20. JUNI 2021



«På sykkel»
Et konsept fra 
Kristiansands 
Cykleklubb

«På sykkel» kommer til skolen din!

«På sykkel» tilbyr elever i 4. – 7. trinn sykkelglede i eget 
skoleområde.

Vi rigger for en gymtime utenom det vanlige! 

Sammen med dyktige instruktører får elevene leke seg med 
sykkelen i ferdigriggede løyper. Det blir fokus på trening og 

mestring av grunnleggende ferdigheter på sykkel. 

«På Sykkel» gjør;
- det gøyere å sykle
- sykling tryggere

- sykkelferdighetene bedre
- livsstilen mer aktiv.

Vi gjør sykling kult! 



Finsland skole September 2020



Inaktiv På pallenHobby og lidenskapHverdagssykling



Fana



GLEDE- FELLESSKAP-TRYGGHET- HANDLEKRAFT

Møte NCF mars 2021



GLEDE- FELLESSKAP-TRYGGHET- HANDLEKRAFT

�Bredde
¡ Alle	som	ønsker	å	sykle	skal	få	
muligheten

�Topp
¡ De	som	vil,	skal	få	muligheten	til	
å	satse	og	bli	så	god	som	de	kan

�Nivåtilpasset
¡ Deler	etter	hvert	i	ulike	grupper;	
utgangspunkt	i	alder,	men	
justeres	etter	nivå/ferdighet.

¡ Skiller	ikke	jenter	og	gutter



GLEDE- FELLESSKAP-TRYGGHET- HANDLEKRAFT

�Trening	på	lukket	område
�Trening	på	(lande)vei	(og	gang-/sykkelstier)		

¡ Viktig	med	opplæring	i	riktig	oppførsel	i	trafikken
� Sykkelskoler;	en	gang	i	uken	(vår)	og	en	uke	i	skoleferien	
(sommer)



GLEDE- FELLESSKAP-TRYGGHET- HANDLEKRAFT

� Facebook		(www.facebook.com/fanailsykkel)
� Flyers	for	flere	idretter	i	Fana
� Plakter/infobrevet	på	skole
� «Rykter»	- synlig	i	nærmiljøet

http://www.facebook.com/fanailsykkel


GLEDE- FELLESSKAP-TRYGGHET- HANDLEKRAFT

�Riktig	nivå	på	trening	– alle	må	være	med
� Lek	og	moro	– teknisk	trening	/	sykkelmestring
�Tidlig	med	på	ritt	– da	blir	det	gøyere	å	trene
� Samlinger/aktiviteter	der	alle	treffes	(10-18	år)
�Reiseritt	– lav	terskel	sportslig	og	økonomisk	- ønsker	at	alle	blir	
med	på	1	– 2	ritt	i	andre	byer

� Fokus	på	jenter;	rekruttering,	trening	og	ritt



TVK



Rekruttering i TVK



Sykkelskole for økt rekruttering



Fast tilholdssted, Nilsbyen



Jevn økning i rekrutteringen
Antall barn & unge på 
mandagstreninger

2017 2018 2019 2020

Gjennomsnitt 30 50 60 98

Maks 45 66 82 137



Trenerne – en viktig ressurs



TVK-samling i Trysil 2019





Fra drøm til
virkelighet



Hvorfor et eget anlegg
-Kan vi ikke bare sykle på stiene i marka?

• Andre brukere
• Slitasje
• Forutsigbarhet
• Rekruttering
• Uorganisert aktivitet



Planlegging

• Inspirasjon
• Område og geografi
• Kommune og idrettsråd
• Spillemiddelordningen
• Finansiering
• Lobbyvirksomhet

Se også: https://www.nilsbyen.no/gode-rad

https://www.nilsbyen.no/gode-rad


Bygging
• Kunnskap
• Kvalitet
• Lidenskap



Dugnad  2500

• Stibyggerkurs

• Faste dugnadsdager

• Positiv koronaeffekt?



Oppsummering
• Suksess

• Medaljens bakside?



www.nilsbyen.no
https://www.facebook.com/nilsbyenterrengsykkelpark
https://www.instagram.com/nilsbyen_terrengsykkelpark/

http://www.nilsbyen.no/
https://www.instagram.com/nilsbyen_terrengsykkelpark/


Harstad



• Stiftet 2003
• Ca 450 medlemmer
• 6 treningsgrupper for barn og ungdom
• Harstad ca 25 000 innbyggere
• Anlegg



Tre områder for satsning på barn og ungdom
• Sosialt miljø og positivitet

• Lav terskel for deltakelse

• Satsning på aktivitet



Sosialt miljø og positivitet

• 2-3 trenere pr treningsgruppe.
• Alle skal bli sett og ivaretatt på treninger.
• Alle skal bli godt kjent med trenerne.

• Positivet gjennom glede og mestring. Lov å prøve og feile.
• Alle treningsgrupper får en årlig sum på 7500.- som er øremerket 

sosiale tiltak for treningsgruppen. Ungene er med å bestemmer 
hvordan pengene skal benyttes.

• Tenke utradisjonelt. Benytte andre arenaer enn bare 
treningsarenaene, lekeland for eks. Tenke utenfor klubbdimensjonen, 
inkludering og folkehelse.



Lav terskel for deltakelse

• Økonomiske forhold.
• Lav klubbkontingent.
• Ingen treningsavgifter.
• Klubben dekker påmelding til ritt.
• Reisestøtte for ungdom.
• Symbolske summer i egenandel på samlinger og klubbaktivitet.

• Unngå utstyrsjag.
• Alle unger får sykkelskjorte ved første gangs innmelding.
• Unger og foreldre skal oppleve at det er enkelt å komme i gang med 

sykling i HCK.



Satsning på aktivitet

• Strategisk valg å satse på sponsorer og samarbeidspartnere som vil 
bidra til aktivitet.

• Trenere og ressurspersoner skal drive aktivitet for barn og unge. Ikke dugnad, 
loddsalg og annet inntektsgivende arbeid.

• Kompetanse på å søke på diverse midler som går til aktivitet for barn 
og ungdom.

• Vi ønsker god foreldreinvolvering. Lettere å få hjelp til samlinger, 
arrangement etc. 

• Tenke nytt: For eks når Corona stengte ned landet 12 mars i fjor, 
kjøpte vi 12 ruller øremerket ungdom. Gratis å låne for ungdommen.



Utfordringer

• Vi ønsker flere jenter.
• Flere må fortsette med sykling når de kommer opp på juniornivå.
• Få flere skolerte trenere.



Takk for 
oppmerksomheten




