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Les mer om bakgrunnen for undersøkelsen: 
 
Sykkelsporten er i stor utvikling. De senere år har sykkelparker- og terreng for folk flest blitt utbygd, 
som for eksempel i Trysil, Harstad, Drammen, Hafjell, Fredrikstad og «hele» Hallingdal. I tillegg 
utvikles små og store alpinanlegg til bærekraftige helårsarenaer med sykling som barmark aktivitet 
nummer én.  
Vi ser pumptracks bygges som nærmiljøanlegg i og utenfor byene, og i de store vinterdestinasjonene.  
Felles for disse ganske nye sykkelarenaene, er at det florerer av ivrige små og store syklister, 
imponerende mange ungdommer.  
 
For et potensiale for våre sykkelklubber, arrangører og grener! 
  
Terrengsykkelgrenene Enduro og Utfor er etablert med trenings- og rittmiljøer nær mange av de nye 
sykkelarenaene. Klubbene som tilbyr enduro og utfor opplever god vekst, spesielt i aldersgruppen 13-
17 år, en alder der mange ungdommer faller fra idretten. Generelt etterspør denne gruppen flere ritt 
og utviklingsarenaer. Kartleggingen har derfor som delmål å innhente kontaktinformasjon og 
interesse fra sykkelklubbene, som kan hjelpe barn, unge og foreldre til å komme i kontakt med 
enduro- og utfornettverk slik at de kan rekrutteres inn i sykkelsportens klubbstruktur. 
Vi opplever med glede at våre beste enduro- og utforutøvere etterspørres fra utbyggerne av 
sykkelanlegg i million-klassen landet rundt som ambassadører og anleggsrådgivere. Dette gjør at vi 
ønsker å undersøke nærmere posisjonen lokale sykkelklubber har med hensyn til tilbud om trening 
eller ritt, nå eller om 1-2 år. Norske toppryttere er klubbtrenere for yngre utøvere, både i utfor og 
enduro. 
 
- Enduro hadde i koronasesongen 2021 sitt første NM og Norgescup for seniorer. Ritt har til nå 
primært vært for en unge voksne, voksne og masters. Denne ferske sykkelsporten er i endring, og 
flere av NCFs klubber arrangerer kommende sesong ritt for ungdom helt ned i 11-års alder. 
Rekrutteringen er god i yngre klasser, men også aktive voksne og masters øker på de gode rittene. I 
2021 arrangerte f.eks. DrammenEnduro, Nittedal Ungdomsenduro og TraktorEnduro enduroritt med 
ungdomsklasser. De to første rittene hadde nær 100 deltakere i alder 10-17 år sist høst, økning fra 
2020. I 2022 arrangeres NM og 3-4 Norgescup-ritt, samt en ungdomsserie på Østlandet. 
 
- Utfor hadde solid økning av unge utøvere i 2021, målt som deltakere i ritt. Hafjell Bike Park hadde 
sin beste sesong noensinne. Både Hafjell og Drammen toppet deltakerantallet i sine lavterskel 
utforritt. Deltakelsen er størst blant 10-16 år i ritt, men øker til ca. 35/40 år i de heisbaserte 
sykkelanleggene. Det er få etablerte treningsarenaer for utfor. Det er 3-4 store klubber, men mange 
små klubber med 1-2 utøvere og en forelder til trener. Med vekst i aktivitet strukturerer miljøet seg 
med større treningsgrupper/samlinger på tvers av geografi for å trene sammen og utnytte ressurser. 
Undersøkelsen vil derfor gi innsikt i evt. interesse i og utenfor våre medlemsklubber, og gi mulighet 
for dialog med små grupper. I 2022 arrangeres NM og Norgescup, EC-ritt, samt to lavterskelserier á 
fire ritt i Hafjell og Drammen. Kine Haugom (junior) og Mille Johnset (1. års senior) vant medaljer og 
flere topp 5 plasseringer i EM, WC og VM. 
 

Link til undersøkelse HER 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDsbKHnCCrXaifXUCOEb3HvuPNpQDUJcpiZsHfy0vwHrA-Kg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

