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HVA ER 
EGENORGANISERT?

Begreps- og ansvarsavklaring
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Tradisjonell Moderne
Vi skiller mellom…

Moderne egenorganisert idrett er en selvregulert fysisk aktivitet som er 
drevet av ren entusiasme og glede, enten sammen med andre eller på 
egenhånd. Aktiviteten drives av et individs eller en gruppes 
nysgjerrighet, kreativ utforskning, mestring, frihet og lek. Aktivitet og 
egenutvikling styres hovedsaklig av individet i samspill med andre, og 
tilhørigheten til kulturens felles verdier er sterk. Aktivitetene 
gjennomføres hjemme, i naturen så vel som i urbane omgivelser, men 
også i spesialanlegg. Aktiviteten betraktes som egenorganisert fordi 
den initieres av den enkelte unge, familien eller venner uten en 
autorisert trener.   

Forskning viser at barn og unge som ikke finner seg til rette i den 
organiserte idretten ofte søker mot disse aktivitetene.  

Forskning viser også at lek står sentralt i disse miljøene og mange 
uttrykker et mål om «å miste seg selv" i aktiviteten. I disse miljøene 
lærer de unge av hverandre og de er i et konstant samspill med resten 
av verden gjennom YouTube og andre digitale plattformer hvor de 
utveksler erfaringer og kunnskap. Utøverne utviser en demokratisk 
organisering i en relativt flat struktur og i fraværet av gullmedaljer og 
seriemesterskap så er det "makt over egen vilje" som ser ut til å gi den 
største statusen.

Tverga forstår tradisjonell egenorganisert idrett som 
egenorganisert trening innenfor en tradisjonell idrett, 
men der treningen ikke planlegges eller gjennomføres 
av den frivillige medlemsbaserte idretten. 
Egenorganisert tradisjonell idrett utøves ofte i den 
tradisjonelle idrettens anlegg når disse måtte være 
tilgjengelige, men treningen er ikke organisert av en 
oppnevnt trener. Treningen er forankret i idrettens 
logikk og mål om individuell og/eller kollektiv 
ferdighetsutvikling, men aktiviteten blir først og fremst 
drevet fram av "glede og fellesskap " (Idrettspolitisk 
dokument 2015-2019).  

Det er Norges idrettsforbunds særforbund, kretser eller 
lag som skal legge til rette for at barn og unge kan 
drive egenorganisert tradisjonell idrett. Eksempler på 
egenorganisert tradisjonell idrett: skiturer i marka, 
svømming i svømmehallen, løkkefotball.

https://www.instagram.com/tverga.no/
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  ELVESURFING  SPARKESYKKEL  STREET BASKET  

STREETDANS  BØLGESURFING  ROLLERBLADES  TERRENGSYKKEL  

GAMING   BMX   VINDSURFING  SKATEBOARD  
PAINTBALL  SYKKELPOLO PARKOUR    KITING   SNOWBOARD  

FREESKI BEACHVOLLEYBALL  DØDSING  LONGBOARD  DRONERACING  

FRIKJØRING KLATREPARK  SLACKLINE  FRISBEEGOLF  

HOPPESTOKK  SUP  NYSIRKUS TRICKING 

Moderne

https://www.instagram.com/tverga.no/


HVORFOR 
TILRE&ELEGGE FOR 
EGENORGANISERT?

https://www.instagram.com/tverga.no/


Hvorfor er det viktig å tilrettelegge for egenorganisert idrett og fysisk aktivitet?

• Kommuner kan ikke nå sine folkehelsemål uten at en større bredde av 
befolkningen og frivilligheten mobiliseres. 

• Å tilrettelegge for egenorganisert idrett er å tilrettelegge for åpne, tilgjengelig og 
gratis møteplasser for fysisk aktivitet 

• Det er ikke bare fotballbaner, idrettshaller og langrennsløyper som skaper stor 
aktivitet men også skateparker, aktivitetsparker, bølger, pudder, vinterparker, 
dansegulv, parkour anlegg m.m9.  

• Dersom mangfoldet blant befolkningen skal dyrkes må mangfoldet i 
fritidstilbudet styrkes. 

• Idrettspolitikken skal bidra til at folk har et bredt spekter av lokalt forankrede 
aktivitetstilbud, både i regi av den frivillige medlemsbaserte idretten og gjennom 
muligheten for egenorganisert aktivitet (artikkel, 29.06.18, regjeringen.no).
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https://www.instagram.com/tverga.no/
https://www.regjeringen.no/no/tema/kultur-idrett-og-frivillighet/innsiktsartikler/idrett/id2001187/


HVEM ER TVERGA?
La oss starte med å presentere oss selv

https://www.instagram.com/tverga.no/
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TVERGA ER RESSURSSENTERET  
FOR EGENORGANISERT IDRETT OG  

FYSISK AKTIVITET I NORGE.

https://www.instagram.com/tverga.no/


tverga.no @tverga.no

Tverga skal…

• Opparbeide solid kompetanse om egenorganisert idrett og 
miljøene som driver egenorganisert aktivitet. Identifisere hvilke 
behov disse miljøene har og hvilke utfordringer de står overfor i 
utøvelsen av aktiviteten. 

• Samle, systematisere og formidle informasjon om egenorganisert 
idrett og legge til rette for erfaringsutveksling mellom 
egenorganiserte miljøer og mellom kommuner.  

• Aktivt fremme kunnskap og kompetanse hos kommunale 
myndigheter som gjennom anleggsbygging og andre tiltak legger 
til rette for egenorganisert aktivitet lokalt. 

• Bistå med råd og praktisk veiledning til egenorganiserte miljøer 
når det gjelder tilrettelegging av aktivitet.
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http://tverga.no
https://www.instagram.com/tverga.no/
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KUNNSKAP AKTIVITETS- 
ARENA

AKTIVITETNETTVERK

Målområder

Realisere inkluderende 
og innovative 
aktivitetsarena som 
tilrettelegger for 
egenorganisert idrett og 
fysisk aktivitet lokalt.

Gjøre det enklere for 
utøvere og ildsjeler å 
drive sin aktivitet og 
arrangere 
begivenheter på eget 
initiativ.

Beslutningstakere, premissgivere 
og de egenorganiserte har bredere 
kunnskap om tilrettelegging for 
egenorganisert idrett og fysisk 
aktivitet , og har større eierskap til 
begrepet.

Aktive utøvere, ildsjeler 
og kommuner har 
tilhørighet i et 
kunnskapsbasert 
nettverk om 
egenorganisert idrett 
og fysisk aktivitet.

http://tverga.no
https://www.instagram.com/tverga.no/


MEDVIRKNING
Hvorfor er det viktig?

https://www.instagram.com/tverga.no/
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Mega tabbe!

Fremtidens idrettsanlegg stiller 
høyere krav til medvirkning. Det 
finnes ingen fasit på hvordan bygge 
anlegg for egenorganisert idrett. 
Dermed krever det en god dose 
kunnskap om behov og en involvering 
av målgruppen man ønsker å nå. 

Medvirkning er viktig fordi 
beslutninger blir bedre. Innspill fra 
befolkningen kan bidra til at viktig 
informasjon om behov, løsninger og 
konsekvenser kommer på bordet. Slik 
blir beslutningene som fattes bedre 
og mer hensiktsmessige enn de ellers 
ville ha blitt. 

Medvirkning og nærdemokrati har 
også blitt trendy. Dette er bra, 
spesielt når vi gjør oss bedre kjent 
med vår kommende generasjon.  

http://tverga.no
https://www.instagram.com/tverga.no/


 16

Generasjon Z

Generasjon Z. De som er født på 00-tallet. De er født med mobil 
i hånda ikke med ski på beina. De har tilgang til verden og er 
kravstore med høye forventninger, både til teknologien, 
nærmiljøet og til utforming og design.  

De er opplevelsesorienterte. Ingenting irriterer de unge mer enn 
når noe ikke er brukervennlig og tilpasset. Det spiller ingen rolle 
hvem du er eller hvor lang historie du har, klarer du ikke å 
tilpasse deg de unges hverdag, så er du ute. De er opptatte av 
det nære som skjer lokalt, men kan på lik linje engasjere seg på 
tvers av landegrenser med sin digitale tilstedeværelse.  

De er opptatt av det nære og konkrete. Det de faktisk kan gjøre 
noe med og føle umiddelbar god samvittighet. De forventer at 
myndigheter tar sitt ansvar. De er bevisste på sin makt som 
forbruker og vil også straffe de som ikke hører etter. Dette stiller 
høye krav til de som er tjenestetilbudene og utviklere for denne 
målgruppen. 

Det betyr at den nye generasjonen forventer og må inkluderes i 
utviklingen av nærmiljøet sitt. De må føle eierskap og 
tilknytning til det som bygges lokalt, om det er biblioteket eller 
idrettsanleggene. Her er brukermedvirkning og samskaping 
nøkkelen til å engasjere denne generasjonen. Og heldigvis er de 
villig til å skape selv. De ønsker å påvirke og samarbeide, både 
med organisasjoner og myndigheter, både for å utvikle nye 
produkter og tjenester, men også påvirke samfunnet. 

Tverga utvikler medvirkningsverktøy og kan bidra inn i 
prosjekter for å sikre kvalitetssikret medvirkning. Ta kontakt! *Opinion, ungdomsrapport; UNG2019

http://tverga.no
https://www.instagram.com/tverga.no/


Fremtidens idrettsanlegg

• Større involvering, brukermedvirkning og samskaping 
• Er åpen, tilgjengelig og gratis 
• Er tilpasset målgruppens behov 
• Kan være midlertidig 
• Unike til bydelen/kommunen 
• Er tilpasset for flere målgrupper (gutt-jente, ung-gammel, 

nybegynner-avansert, inaktiv-aktiv, familier) 
• Har høyere grad av design og instagram vennlige 
• Er tilrettelagt for helårsbruk 
• Er koblet på teknologi, kunst, kultur og musikk 
• Har en blanding av inne og uteområder 
• Er knutepunkt orientert: tilknytning til offentlig transport, skoler, 

idrettslag, utstyrssentraler, fritidsklubber, biblioteket el.
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https://www.instagram.com/tverga.no/


IDRE&SANLEGG
slik vi kjenner de i dag…

https://www.instagram.com/tverga.no/
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http://tverga.no


FREMTIDENS 
IDRE&SANLEGG

til inspirasjon

https://www.instagram.com/tverga.no/
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Mangfoldig tilbud

http://tverga.no
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Innovative

http://tverga.no
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Inne og/eller ute

http://tverga.no
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Frihet til å velge selv

http://tverga.no
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Unikhet og tilpasset lokale behov

http://tverga.no


19.februar 2018  26

Lisa Mari Watson 
Daglig leder 
Epost: lisa@tverga.no 
Telefon: 924 03 494

TAKK FOR 
OPPMERKSOMHETEN!

http://tverga.no
https://www.instagram.com/tverga.no/

