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Kampidrettene i tall

• Rundt 60.000 utøvere på landsplan 

• Merkbar vekst innen de fleste idrettene - doblet medlemstall siden 
2008

• 629 Klubber

• 26 idrettsgrener 



Anleggssituasjonen til Kampidretten

• Nær halvparten av alle kampidrettsklubber trener i gymsal eller 
bomberom (56 %).

• En høy andel klubber trener på et areal som er mindre enn 100 
kvadratmeter (41 %)

• Bæring av tunge matter/ utstyr på hver trening er en del av hverdagen 
til mange klubber (35 %)

• Det er en betydelig andel klubber som betaler husleie, men som ikke 
får tilskudd fra kommunen til dette (42 %)



Hvem er kampidrettene?



Hvorfor trenger vi hjelp og en veileder

• Lite nettverk og kan ikke politikken 

• Vi kjenner ikke de lokale prosessene

• Vi har voksesmerter



Hvorfor er vi attraktive (selvskryt er velskryt)? 

• Vi liker å tro at vi er moderne

• Plasseffektive

• Tilgjengelig for alle

• Lite utstyrskrevende



Hvor startet arbeidet med veilederen?

• En korridor på Ullevål?

• På matta? 



Fra konsept til veileder 



Kampidrettsanlegg – konsept - regionsbygg



Kampidrettsanlegg – konsept - anneks



Kampidrettsanlegg – konsept - anneks



Kampidrettane sitt anleggssamarbeid i dag

• Fem forbund 

• Programsatsningsmidler 

• Utvikling av konsept 

• Ferdig veileder

• Etablering av anleggsutvalg 



Veilederen 



Godt med gode venner



Hva er spesielt for oss

Generelt og spesifikk på samme tid



Ulike kamparealer mellom idrettene 



Ulikt underlag 



Annekset er vår beste løsning



Et godt eksempel – Larsgårdshallen



Hva kan vi bidra med?

• Faglig og teknisk støtte 

• Hjelpe klubbene i prosessen

• Motivere klubbene 



Hva trenger vi hjelp til? 

• Vise klubbene mulighetene 

• Hjelpe klubbene til å samarbeide

• Se mulighetene ved eksisterende bygg

• Se mulighetene i forbindelse med 
planlagte nybygg og prosjektering  



Det er ingen rett vei til målet



Takk for meg

Ta kontakt: 

Maritnkn@kampsport.no

48602511

mailto:Maritnkn@kampsport.no

