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Fakta- og kunnskapsgrunnlag – 
Idrett og fysisk aktivitet  
  
Fakta- og kunnskapsdelen, som du nå har foran 
deg, er grunnlagsdokumentet som gir oss 
nødvendig kunnskap og forståelse for å følge 
opp de mål og strategier som foreslås i planens 
strategidel.  
 
Denne delen bygger på overordnede planer, 
oppdatert kunnskap, innspill som er kommet i 
forbindelse med utarbeidelsen av planen og 
fakta som er relevant for temaplanens 
innhold.   
 
 

Begrepsavklaringer  
Det finnes ulike definisjoner av begreper 
innenfor idrett og fysisk aktivitet. 
Nedenstående begrepsavklaringer er hentet fra 
Kulturdepartementets Meld. St. 26 (2011– 
2012).  
 
Idrett   
Med idrett forstås aktivitet i form av trening, 
eller konkurranse i den organiserte idretten.   
 
Fysisk aktivitet   
Med fysisk aktivitet forstås egenorganiserte 
trenings- og mosjonsaktiviteter, herunder 
friluftsliv og aktiviteter preget av lek.   
 
Egenorganisert fysisk aktivitet   
Egenorganisert fysisk aktivitet drives frem av 
utøverne selv, hovedsakelig gjennom utøvelse 
av aktiviteten. Aktiviteten foregår hjemme, i 
naturen og i urbane miljøer, men også i 
spesialanlegg. Det er ingen krav til fast trening, 
medlemskap, konkurranser eller andre 
forpliktelser.  
 
Nærmiljøanlegg  
Nærmiljøanlegg er anlegg eller område for 
egenorganisert fysisk aktivitet, hovedsakelig 
beliggende i tilknytning til bo- og/eller 
oppholdsområder. Anleggene eller områdene 
skal være fritt allment tilgjengelige for 
egenorganisert fysisk aktivitet, primært for 
barn og ungdom, men også for 
lokalbefolkningen forøvrig. Nærmiljøanlegg 
kan lokaliseres i tilknytning til et skoleanlegg 
eller idrettsanlegg. Nærmiljøanlegg skal ikke 

utformes for å dekke behovet for anlegg til 
organisert idrettslig aktivitet eller ordinær 
konkurranseidrett. Typiske nærmiljøanlegg er 
ballbinge/balløkke, turveier/turstier og ulike 
småanlegg.   
 
 
Ordinære anlegg  
Ordinære anlegg er anlegg for fysisk aktivitet 
samt egenorganisert fysisk aktivitet. Her inngår 
idrettenes tradisjonelle trenings- og 
konkurranseanlegg, friluftsanlegg som 
dagsturhytter, turveier og turløyper samt større 
anlegg for aktiviteter som for eksempel 
skateboard. De ordinære tilskudds-berettigede 
anleggstypene er i hovedsak nært knyttet til 
konkurranse- og treningsvirksomhet for den 
organiserte idretten. De tekniske krav til mål 
og utforming av anleggene tar utgangspunkt i 
konkurransereglene til det enkelte særforbund.  
 
  
  

Føringer for planen   
Det foreligger en rekke planer, meldinger, 
lover og utredninger på globalt, nasjonalt, 
regionalt og kommunalt nivå som legger 
føringer for arbeidet med temaplanen. 
Nedenfor er det kort redegjort et utvalg av de 
føringer som er mest sentrale for denne 
planen.  
  
Statlig idrettspolitikk  
Meld. St. 26 (2011-2012) Den norske 
idrettsmodellen  
Statens overordnede mål for idrettspolitikken 
er idrett og fysisk aktivitet for alle. Dette 
innebærer at staten gjennom sine virkemidler 
skal legge til rette for at alle som ønsker det 
skal ha mulighet til å delta i idrett eller drive 
egenorganisert fysisk aktivitet.  
Regjeringen skulle etter planen lagt frem en ny 
idrettsmelding våren 2021, men 
koronapandemien endret disse planene. Ny 
idrettsmelding vil først komme etter at 
Kulturdepartementet har nok kunnskap knyttet 
til konsekvensene for koronapandemien. 
Oppdatert kunnskap om de utfordringene 
sektoren står ovenfor vil danne grunnlaget for 
en ny idrettsmelding.  
Regjeringen la den 3. september frem en ny 
idrettsstrategi “Sterkere tilbake – en mer 
inkluderende idrett”. Strategien peker her på 
viktige innsatsområder på kort sikt for å 
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demme opp for utfordringene knyttet til 
koronapandemien.  
  
  
Folkehelsemeldingen  
Meld. St. 19 (2018–2019) 
Folkehelsemeldingen – Gode liv i et trygt 
samfunn.  
  
Frivillighetsmeldingen  
Meld. St. 10 (2018-2019)  
Som en del av de overordnede føringene for 
hele temaplanen.   
  
Handlingsplan for idrett og fysisk aktivitet  
Våren 2020 la Helse- og 
omsorgsdepartementet frem ny nasjonal 
handlingsplan for fysisk aktivitet 2020–2029. 
(Helse- og omsorgsdepartementet, 2020).   
Regjeringen tar med denne handlingsplanen 
viktige grep for å skape et mer 
aktivitetsvennlig samfunn. Fysisk aktivitet 
understrekes som et nasjonalt hensyn som skal 
ivaretas i samfunns- og arealplanlegging. 
Regjeringen vil skape engasjement for økt 
fysisk aktivitet i hele befolkningen. De vil 
motivere alle som gjør samfunn og nærmiljøer 
mer aktivitetsvennlige, og alle som bidrar med 
ny teknologi, kunnskapsutvikling, innovasjon 
og framtidsrettede løsninger.  
  
Norges idrettsforbund - Strategidokument 
for norsk idrett  
Norges idrettsforbund (NIF) vedtok på 
idrettstinget 2019 en ny langtidsplan for norsk 
idrett med tittelen «Idretten vil!» og «Idretten 
skal!»  
I den nye planen er det definert fire veivalg 
som skal prege idrettens arbeid: «leken, 
ambisiøs, ærlig og inkluderende». (NIF, 
2019).  
  
 
 

Idrett og fysisk aktivitet – 
samfunnsbetydning  
Idrett og fysisk aktivitet er av stor betydning 
for kommunens folkehelsearbeid og for å 
skape et inkluderende, bærekraftig og aktivt 
samfunn. Idrettslagene er viktige aktører for å 
skape aktivitet og sosiale fellesskap i 

nærmiljøene. Gjennom sin primæraktivitet, 
som er å drive fysisk aktivitet, oppstår det 
verdifulle sosiale fellesskap, både blant de 
aktive deltakerne, men også blant de frivillige 
som deltar for å tilrettelegge for aktiviteten. 
Idrettslagene som selvstendige organisasjoner 
driver aktiviteten, mens kommunen og det 
offentlige i stor grad er tilrettelegger gjennom 
tilskuddsordninger, anleggsutbygging og drift 
av idrettsanlegg.   
Kommunen ønsker å fremheve det potensialet 
som idrett og fysisk aktivitet har av 
samfunnsmessig betydning. Dette gjelder 
særlig innenfor områder som inkludering, 
helsefremmende arbeid og potensialt for å 
utjevne sosial ulikhet.  
  

Tap for all del ikke lysten 
til å gå. Jeg går meg til det 
daglige velbefinnende hver 
dag, og fra enhver sykdom. 
Jeg går meg til mine beste 
tanker, og jeg kjenner at 
ikke en tanke er så tung at 
jeg ikke kan gå fra den. Når 
man slik fortsetter å gå, så 
går det nok….  
 

 (Søren Kierkegaard)  
  
 
 
 
Inkludering og integrering  
Deltakelsen i organisasjonslivet er arena for 
læring, sosialisering og aktiv 
samfunnsdeltakelse. Idrettens 
inkluderingsarbeid er vidtrekkende og gjelder 
inkludering av alle typer mennesker, 
uavhengig av kjønn, legning, utdanning, 
inntekt, nasjonalitet mv.   
Arbeidet som legges ned i de mange 
idrettslagene bidrar til inkludering. Enkelte 
idrettslag har en klar strategi for å rekruttere 
utsatte grupper og får tilskudd til dette arbeidet 
gjennom ulike tilskuddsordninger.   
 
Idrettsbevegelsen er den største arenaen for 
fritidsaktivitet blant barn og unge, og dermed 
må idretten være sitt samfunnsansvar bevisst 
ved å etterstrebe at idrettstilbudet er 
tilgjengelig og åpent for alle som ønsker å 
delta. Kommunen på sin side må jobbe med å 
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stimulere idrettslagene gjennom gode 
tilskuddsordninger som er målrettet for å fange 
opp utsatte grupper i samfunnet og sørge for å 
ha lave kostnader knyttet til bruk av de 
kommunale idrettsanleggene.  
 

Helsefremmende arbeid  
En sunn og frisk befolkning krever en fysisk 
aktiv befolkning. Gjennom deltakelse i 
idrettsaktiviteter får barn og unge tidlig et 
forhold til idrett og fysisk aktivitet. Fysisk 
aktive barn og unge har større sannsynlighet 
for å senere bli aktive voksne. Derfor spiller 
rekrutteringen av barn og unge en stor rolle for 
befolkningens livsstil senere i livet. I dagens 
samfunn, hvor økende inaktivitet ses på som en 
stor folkehelseutfordring, er det avgjørende å 
legge til rette for at samfunnet er tilrettelagt for 
aktivitet og at idretten fortsetter sitt viktige 
arbeid for en aktiv befolkning.  Gjennom 
idrettsdeltakelsen fremmes fysisk aktivitet, 
samtidig som deltakerne opplever tilhørighet i 
et fellesskap. Både aktiviteten og fellesskapet 
er viktige helsefremmende faktorer.  
  

Utjevning av sosial ulikhet  
Norges idrettsforbunds visjon er «Idrettsglede 
for alle». Gjennom dette påtar idretten seg et 
stort ansvar med å legge til rette for at alle skal 
kunne oppleve idrettsglede. De senere årene 
har det vært mer og mer fokus på grupper som 
faller fra idretten da kostnader for deltakelse 
har steget, spesielt i enkelte idretter og i 
enkelte områder av landet. Vi må sammen 
arbeide for at alle som ønsker å delta får 
muligheten til dette uavhengig av familiens 
sosiokulturelle forhold.  
 
  

Status idrett og fysisk aktivitet – 
Hvor er vi i dag?  
Fysisk aktivitet i et 
folkehelseperspektiv   
Fokuset på fysisk aktivitet, og inaktivitet, har 
de siste tiårene fått økende oppmerksomhet da 
sammenhengen mellom fysisk aktivitet og god 
helse er godt dokumentert i utallige 
forskningsrapporter. Fysisk aktivitet gir store 
helsefordeler gjennom hele livsløpet og anses 
som en viktig del av folkehelsearbeidet.  

Ny forskning på fysisk aktivitet og helse 
gjennom livet viser at fysisk aktive mennesker 
vil ha langt bedre fysisk og psykisk helse enn 
de som er fysisk inaktive. Bare noen få 
minutters daglig fysisk aktivitet, tilsvarende 
rask gange, har stor helsegevinst.   

  
Figur 1: Sammenheng mellom fysisk aktivitet og 
helsegevinst (Helsedirektoratet, 2014).  
 
Verdens helseorganisasjon (WHO) mener det 
er behov for et paradigmeskiftet rundt 
tenkningen om fysisk aktivitet for å legge til 
rette for et bærekraftig samfunn. En fysisk 
aktiv befolkning er mer robust, mindre syk og 
kan stå i yrkeslivet lenger – noe som er sentralt 
i forhold til økt bærekraft.   
 
I Helsedirektoratets rapport 
«Kunnskapsgrunnlag fysisk aktivitet mv.» 
(2014) har forskerne sett på gevinsten av økt 
fysisk aktivitet i befolkningen. Blant annet 
fremkommer det at det ligger en potensiell 
velferdsgevinst på 239 milliarder kroner per år 
om alle innbyggere tilfredsstiller 
myndighetenes anbefalinger til fysisk 
aktivitet.  
 
Fysisk aktivitet legger grunnlaget for vekst og 
positiv utvikling hos barn og ungdom, 
motvirker helseskadelig vektøkning og øker 
sjansene for en sunn alderdom. Fysisk aktivitet 
må derfor være en naturlig del av sentrale 
oppvekstarenaer som barnehage og skole, 
samtidig som fritidstilbud og nærmiljøer må gi 
muligheter for både organisert og spontan lek 
og fysisk utfoldelse. En aktiv og frisk 
befolkning er en forutsetning for fremtidig 
økonomisk og sosial bærekraft.  
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Nasjonale anbefalinger for fysisk aktivitet 
og stillesitting  
Fysisk aktivitet er viktig for å oppnå flere av 
FNs bærekraftsmål, deriblant målet om god 
helse og livskvalitet. Å øke andelen fysisk 
aktive er samtidig sentralt i arbeidet med å 
redusere for tidlig død av ikke-smittsomme 
sykdommer. Helsedirektoratet har utarbeidet 
nasjonale anbefalinger for fysisk aktivitet og 
stillesitting for de ulike aldersgruppene. 
Regelmessig fysisk aktivitet er nødvendig for 
normal vekst og utvikling og god helse blant 
barn og unge. Fysisk aktivitet har positiv effekt 
på psykisk og fysisk helse, konsentrasjon og 
læring.   
 
WHO lanserte i november 2020 oppdaterte 
globale anbefalinger om fysisk aktivitet og 
stillesitting. Med bakgrunn i disse 
anbefalingene lanserte Helsedirektoratet sine 
nye råd om fysisk aktivitet og stillesitting den 
9. mai 2022. 
   
De gjeldende anbefalingene for fysisk aktivitet 
finner en på Helsedirektoratets nettsider: 
helsedirektoratet.no   
 
  
Fysisk aktivitet - en statusbeskrivelse  
Undersøkelser av befolkningens aktivitetsnivå 
viser at vi generelt er for lite fysisk aktive og i 
for stor grad inaktive i form av stillesitting. 
Dette mønsteret henger sammen med 
samfunnsutviklingen hvor samfunnet i større 
grad enn tidligere er tilrettelagt for en inaktiv 
livsstil. Nye teknologiske nyvinninger overtar 
hverdagsaktiviteten og bidrar til økt inaktivitet 
i hverdagen. Vi kjører bil på selv korte 
distanser, og voksne bruker i gjennomsnitt 
62% av våken tid til å sitte i ro. 
(Helsedirektoratet, 2016).  
 
Samtidig viser undersøkelser at vi trener mer 
enn tidligere. Dessverre er ikke den økte 
treningsmengden nok til å kompensere for den 
økte stillesittingen og mindre 
hverdagsaktivitet, og det er gruppen med 
inaktive som øker. (Helsedirektoratet, 2016).  
  

  
Figur 2: Aktiviteten varierer gjennom livsløpet, og det 
synker betraktelig gjennom barne- og ungdomsårene og 
videre gjennom voksenlivet. (FHI, 2020).  
 
Kartlegging av aktivitetsnivået hos 
innbyggerne i Haugesund er ikke gjennomført. 
Alle tall og data er derfor basert på nasjonale 
undersøkelser, men det er liten grunn til å tro at 
Haugesund skiller seg vesentlig ut fra resten av 
landet.  
 
Tall fra UngData undersøkelsen i Haugesund 
tyder ikke på at ungdom i Haugesund skiller 
seg vesentlig ut fra resten av landet hva gjelder 
deltakelse i idrettslag eller fysisk aktivitet.  
 
Helsegevinstene ved fysisk aktivitet er godt 
dokumentert. Man trenger ikke å trene for å få 
effekt. Gåing i hverdagen av lav til moderat 
intensitet er for mange en viktig kilde til god 
helse. Det er vist at stillesitting er en 
selvstendig risikofaktor for dårlig helse. En 
fysisk aktiv befolking er robust, lite syk og kan 
være i arbeid lenger. Dette er sentralt for økt 
bærekraft.   
Nedenfor ser vi i hvilken grad de ulike 
aldergruppene oppfyller anbefalingene om 
fysisk aktivitet.  
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Figur 3: Andelen som oppfyller anbefalingene i ulike 
aldersgrupper. (FHI, 2020).  
 
  
Som vi ser oppfyller de fleste barn i 6-
årsalderen anbefalingene, men at 
aktivitetsnivået synker med økende alder, og 
blant voksne er det kun 30 % som oppfyller 
anbefalingene. Med bare 10 minutter mer 
aktivitet om dagen vil flere oppfylle 
anbefalingene, se nedenfor. Det er derfor viktig 
at kommunen stimulerer til mer 
hverdagsaktivitet gjennom gode nærmiljøer og 
fritidsarenaer, barnehager og skoler, 
arbeidsplasser og tilbud for eldre.  
  

  
Figur 4: (FHI, 2020)  
  
Med unntak av de yngste barna er det fysiske 
aktivitetsnivået i befolkningen urovekkende 
lavt. Allerede fra seks- til ni årsalderen synker 
aktivitetsnivået.   
  

 
 

Status - medlemskap   
Organisert idrett  
Den organiserte idretten i Haugesund har vært, 
og er fortsatt, en særdeles viktig tilbyder av 
idrett og fysisk aktivitet. UngData 
undersøkelsen (2021) viser at idretten er den 
desidert største fritidsarenaen for barn og unge 
i Haugesund.   
 
Tallene fra idrettsregistreringen 2020 viser at 
det totalt er 12917 aktive medlemmer fordelt 
på 54 ulike idrettslag. Gjennom et bredt 
aktivitetstilbud fra veldig mange ulike 
idrettsgrener klarer idretten i Haugesund å tilby 
et mangfold av idrettstilbud til veldig mange 
av våre innbyggere. Om en sammenlikner 
aktivitetsandelen med andre kommuner og 
landet for øvrig ser en at Haugesund ligger nest 
høyest av kommunene vi sammenligner oss 
med i rapporten. 
  

  
Figur 5: Antall aktive og aktivitetsandel innen alle 
idretter fordelt på alder i Haugesund, Norge og utvalgte 
fylker/kommuner  
  
Om vi ser på utviklingen over tid sank 
aktivitetsandelen i Norge fra 2019 til 2020 fra 
31,1% til 29,6%, noe som utgjør om lag 60.000 
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aktive på landsbasis. Det er nærliggende å tro 
at mye av denne nedgangen skyldes 
pandemien. I Haugesund sank 
aktivitetsandelen fra 41,7% (2019) til 36,9% 
(2020), noe som utgjør om lag 1600 
aktive.  Som figuren nedenfor viser har 
Haugesund hatt en høyere aktivitetsandel enn 
landsgjennomsnittet og Rogaland i hele 
perioden fra 2009.   
  

  
Figur 6: Aktivitetsandel innen idrett i Haugesund fra 
2009 – 2020.  
  
Tallene viser videre at av de aktive er 4217 
barn (6-12 år) og 2418 ungdom (13-19 år), 
resterende er voksne over 20 år. 
Aktivitetsandelen i alle grupper er over 
landsgjennomsnittet.  
 
Om en ser på kjønnsfordelingen ser en at 
andelen kvinner/menn er på 59/41, det samme 
som landsgjennomsnittet. Ser en på utviklingen 
over de siste 10 årene ser vi allikevel at det har 
blitt en bedre kjønnsbalanse i idretten lokalt. I 
2009 var kvinneandelen i idretten i Haugesund 
på 37%.  
 
Det er viktig å være oppmerksom på at tallene 
ovenfor gjenspeiler antall medlemskap. Dette 
betyr at tallene ikke gjenspeiler antall aktive 
individer. Spesielt i barneidretten er det ikke 
uvanlig at et barn er medlem i flere 
idrettslag.   
  
Idrettsprofilen for Haugesund viser at det er 
stort mangfold i aktiviteter og at vi i mange 
idretter har høyere aktivitet/medlemstall enn 
landet for øvrig. Figuren nedenfor viser 
hvordan medlemskapene er fordelt på ulike 
idretter. De som ligger høyere enn 1 ligger 

over landsgjennomsnittet. Dersom tallet er 2 er 
aktiviteten dobbelt så høy som 
landsgjennomsnittet.  

  
Figur 7: Aktivitet/medlemskap i ulike idretter 
sammenliknet med landsgjennomsnittet.  
 
I de aller fleste idretter er aktiviteten i 
Haugesund høyere enn for 
landsgjennomsnittet.  
  
  

Anleggsstatus   
For å kunne si noe om anleggssituasjonen i 
Haugesund har vi tatt utgangspunkt i 
idrettsindeksen fra Telemarksforskning. 
Indeksen må vurderes lokalt, da denne ikke tar 
høyde for kommunenes ulikheter i forhold til 
geografi og størrelse. Telemarksforskning 
påpeker at kommuner med relativt lavt 
innbyggertall og stort areal scorer klart best i 
indeksen. Dette henger sammen med at det i 
disse kommunene trengs det flere anlegg for at 
innbyggerne skal ha aktivitetstilbud i nærheten 
av der de bor. Vi ser derfor at større 
kommuner, særlig bykommuner, kommer 
dårligere ut enn mindre kommuner med større 
areal.  
 
Av figuren nedenfor ser vi at Haugesund ligger 
relativt likt med mange kommuner, selv om vi 
scorer noe lavere enn landsgjennomsnittet og 
Rogaland hva gjelder anleggsdekning målt opp 
mot antall innbyggere.   
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Figur 8: Anleggspoeng per 1000 innbygger.  
  
 
Om vi ser på anleggspoeng per aktiv/medlem i 
Haugesund kommer vi dårligere ut enn hva 
figuren over forteller oss. Dette henger 
sammen med at vi har enn høyere andel aktive 
enn snittet og dermed kan en si at de aktive har 
færre arenaer tilgjengelig for utøvelse av 
aktivitet.  
  
 

  
Figur 9: Anleggspoeng per aktiv.  
  
Tallene hentet fra Idrettsindeksen er et 
utgangspunkt for sammenlikning av 
anleggsdekning sett i forhold til andre 
kommuner. Selv om indeksen viser at 
Haugesund scorer lavere på mange 
anleggstyper må vurderinger gjøres lokalt 
basert på lokal kunnskap. Det er viktig at 
fremtidig anleggsbygging tar sikte på bygging 

av behovsriktige anlegg ut fra lokale 
vurderinger.  
 
Tilbakemeldinger fra klubbene antyder at den 
største barrieren for økt aktivitet og vekst er 
mangel på idrettsflater. Spesielt pekes det på 
manglende tilgang til idrettshaller som 
benyttes av svært mange idrettslag og 
aktiviteter.   
 

Utviklingstrender innen fysisk 
aktivitet 
Den norske befolkning driver fysisk aktivitet i 
ulike former og på ulike arenaer. Den viktigste 
rekruteringsarenaen for fysisk aktivitet er den 
organiserte idretten hvor undersøkelser viser at 
hele 9/10 barn har vært medlem i løpet av 
oppveksten. Utover i ungdomstiden ser en at 
medlemstallene i den organiserte idretten avtar 
og at det i voksen alder kun er omlag 15 % 
som driver fysisk aktivitet gjennom den 
organiserte idretten. Samtidig stadfester 
idretten seg som den viktigste fritidsarenaen 
for ungdom og har klart å beholde sin 
oppslutning i denne målgruppen. (Bakken, 
2019).  
  
Fysisk aktivitet i befolkningen  
Nordmenns forhold til fysisk aktivitet har siden 
1985 blitt kartlagt gjennom Norsk Monitor. 
Undersøkelsen gjennomføres 2. hvert år. 
Hovedtrenden innenfor trening og fysisk 
aktivitet er at aktiviteten har vært jevnt 
stigende siden 1990-tallet.   
 
Ipsos, Norsk Monitor (2020) viser 
sammenhenger for trening og fysisk aktivitet i 
befolkningen over 15 år.  Av diagrammet 
nedenfor kan vi se at hele 42% av 
befolkningen oppgir å være fysisk aktive 
gjennom trening eller mosjon 3 ganger eller 
mer per uke. Tallene viser at det er flere enn 
noen gang som trener hyppigere, samtidig som 
andelen som oppgir å aldri trene er relativt 
stabilt de siste 10 årene.   
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Figur 9: Utvikling av fysisk aktivitet i befolkningen de 
siste 15 år (Ipsos, Norsk Monitor, 2020) 
 
Noe av forklaringen til nordmenns økte 
treningsvaner kan knyttes til økt kunnskap og 
informasjon om viktigheten av fysisk aktivitet. 
En ser videre at de med høyest utdanning 
trener mer og hyppigere enn personer med 
lavere utdanning.  
 
  
Hvor og hvordan skjer den fysiske 
aktiviteten?  
Norsk Monitor undersøker på hvilke arenaer 
og i hvilke sammenhenger den norske 
befolkningen utøver fysisk aktivitet.  Trening 
på egenhånd og på treningssenter er den klart 
vanligste arenaen for fysisk aktivitet og 
trening.  

  
Figur 10: Arenaer for fysisk aktivitet 
 
Av de som trener på egenhånd er naturen den 
mest benyttede arenaen for fysisk aktivitet, 
etterfulgt av treningssenter.  
  

 

Utviklingstrender egenorganisert fysisk 
aktivitet  
Statens overordnede visjon for 
idrettspolitikken er idrett og fysisk aktivitet for 
alle.  
For å kunne møte denne visjonen må 
tilrettelegging gjennom anleggsutbygging både 
for den organiserte idretten og egenorganisert 
fysisk aktivitet tilpasses aktivitetsprofil og 
trender i tiden.  
 
En mangfoldig befolkningssammensetning 
krever også et mangfoldig aktivitets- og 
anleggstilbud slik at alle får muligheten til å 
finne sin arena for å være i fysisk aktivitet.  
 
Egenorganisert fysisk aktivitet blir stadig 
viktigere i et folkehelseperspektiv, og er nå den 
vanligste treningsformen. Egenorganisert idrett 
og fysisk aktivitet kan defineres som all 
aktivitet som en selv tar initiativ til og styrer på 
egenhånd. De siste 20 årene har den norske 
bevegelseskulturen endret seg til å bli mer 
mangfoldig og selvorganisert. 
Samfunnsutviklingen har ført med seg nye og 
utradisjonelle aktiviteter som utøves og 
organiseres på nye måter. Dette ser ut til å 
være spesielt gjeldende innenfor 
ungdomskulturen.  
 
Egenorganisert fysisk aktivitet er den vanligste 
formen for aktivitet, spesielt i den voksne 
befolkningen. Nasjonale 
befolkningsundersøkelser viser at av de som er 
fysisk aktive drives 75 % av aktiviteten på 
egenhånd, altså gjennom egenorganisert fysisk 
aktivitet. Hovedtyngden av egenorganiserte 
aktiviteter gjennomføres som 
friluftslivsaktiviteter og/eller egenorganisert 
trening/mosjon. I disse to kategoriene finner vi 
omkring 2/3 deler av den aktive befolkningen. 
(Breivik et. al., 2017).  
 
Andre arenaer for fysisk aktivitet som har hatt 
en betydelig økning er treningssentre, dette 
gjelder spesielt for ungdom i alderen 15 – 24 
år. Av den voksne befolkningen ser en at 
turstier/lysløyper har vært økende de siste 10-
20 årene. (Norsk Monitor, 2020).  
 
Kommunen må fange opp og tilrettelegge for 
nye aktivitetstrender som er attraktive, spesielt 
for ungdom. I tråd med regjeringens 
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handlingsplan for fysisk aktivitet er skolene et 
viktig satsingsområde for slike typer anlegg. 
Gode anlegg som er lokalisert i og rundt 
skolene vil gi elevene gode muligheter for 
fysisk aktivitet i skolehverdagen, samt at 
skolene kan fungere som gode aktivitets- og 
møteplasser på fritiden.  
 
For mange er det sosiale aspektet ved fysisk 
aktivitet det aller viktigste. Dette medfører at 
planlegging av nye anlegg må tilrettelegges på 
en slik måte at anleggene også legger til rette 
for sosial interaksjon mellom menneskene som 
bruker anleggene. Forskning viser at dette er 
spesielt viktig for jentene som i større grad 
oppsøker arenaene med bakgrunn i et sosialt 
behov. (Rishaug, 2017).  
 
  

Utviklingstrender organisert idrett  
Det foreligger mange rapporter som ser på 
utviklingen innenfor deltakelsen i norsk idrett. 
De fleste rapportene peker i retning av at 
idrettsdeltakelsen i Norge ligger på et stabilt 
høyt nivå i barne- og ungdomsidretten, men at 
frafallet øker utover ungdomstiden, spesielt 
ved overgangen til videregående skole. Dette 
er ikke noe nytt fenomen, og en kan se en 
positiv utvikling de siste 6 årene innenfor 
ungdomsidretten, med en netto økning i antall 
medlemmer på 4,8 % på landsbasis.  
 
Den organiserte idretten, gjennom Norges 
idrettsforbund (NIF), er en suksesshistorie 
gjennom mange år hvor en ser at hele 9 av 10 
barn har vært innom den organiserte idretten 
gjennom oppveksten. Deltakelse i organisert 
idrett er en sentral del av norske barn og unge 
sin oppvekst og fritid, og således en særdeles 
viktig arena for både fysisk aktivitet og sosial 
tilhørighet i barne- og ungdomsårene.   
 
Det er i alderen 6 – 12 år at vi finner flest 
medlemskap, mens en ser at medlemstallene 
synker fom 12 års alderen. Dette henger nok 
også i stor grad sammen med at barn og unge 
går fra å være medlem i flere idretter til å 
prioritere mer tid til en utvalgt idrett. 
  
Om en ser på utvikling over tid viser tallene at 
deltakelsen i organisert idrett for ungdom er 
stabil. Dette er sammenfallende med data fra 
ungdatasenteret som viser at organisert idrett 
står sterkt blant norsk ungdom, hvor hele 75 % 

av de mellom 13 – 18 år oppgir at de er 
medlem i et idrettslag i løpet av ungdomstiden.  
Det er ingen andre fritidsaktiviteter som 
aktiviserer en så stor del av 
ungdomsbefolkningen. (Hammer, 2017).  
 
Videre ser en at frafallet i organisert idrett 
følger et stabilt mønster over tid, og frafallet 
anses som stort. Av de som har vært aktive 
innen ungdomsidrett ser en at 60 % har sluttet 
før de er blitt 18 år. Dette mønsteret 
gjenspeiler den generelle aktivitetsprofilen 
hvor en ser en tydelig nedgang i fysisk aktivitet 
i ungdomsårene.  
 
Av idrettsindeksen for Haugesund ser vi at 
deltakelsen i organisert idrett er høy 
sammenliknet med andre kommuner. 
Deltakelsen er spesielt høy for barn og unge, 
men er også over landsgjennomsnittet for 
ungdom og voksne. Samtidig har deltakelsen 
vært stabilt høy over tid og idrettens sentrale 
posisjon som tilbyder av fysisk aktivitet ser ut 
til å holde seg på et høyt nivå.  
  
  

Utfordringsbilde   
Konsekvenser av Covid 19  
Koronapandemien har satt spor på mange 
områder i samfunnet, men det er for tidlig å 
konkludere med hvordan dette vil påvirke 
samfunnet og livene våre på lengre sikt. I følge 
FHI har pandemien påvirket både 
aktivitetsnivå, vekt og kosthold i en negativ 
retning, spesielt blant de yngre voksne i 
alderen 18 – 24 år hvor hele 34 % oppgir å ha 
hatt vektøkning i løpet av 2020.   
 
NIF opplyser at de er sterkt bekymret for 
hvilke konsekvenser pandemien har påført 
deltakelsen i norsk idrett og at nedgangen i 
antall medlemmer har sunket med 9,6 % på 
landsbasis. I hvilken grad de “tapte” 
medlemskapene kommer tilbake etter hvert 
som samfunnet åpner opp igjen er for tidlig å 
si, men det er grunn til bekymring og en bør ta 
frafallet på alvor. Det er ikke bare mange av de 
aktive utøverne som har forsvunnet, men også 
mange frivillige rundt idrettslagene. Det er av 
vesentlig betydning at det fremover arbeides 
med å rekruttere tilbake de som har falt fra og 
at vi må følge nøye med på utviklingen og 
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sette inn tiltak som kan stimulere til økt 
rekruttering.    
  

Økonomi som barriere  
Økonomi som barriere for deltakelse i 
fritidsaktiviteter er godt belyst de siste årene. 
Med bakgrunn i dette har kommunene, 
frivilligheten og staten sammen for en felles 
innsats slik at alle barn og unge, uavhengig av 
familiens økonomi, skal få delta jevnlig i minst 
en organisert fritidsaktivitet.   
 
I 2016 ble Fritidserklæringen underskrevet av 
sentrale parter innenfor regjering og frivillige 
aktører. Erklæringen bygger på artikkel 31 
i  FN’s barnekonvensjon, som sier at alle barn 
har rett til fritid og lek, og til å delta i kunst og 
kulturliv.  
 
Haugesund kommune har deltatt i 
pilotprosjektet med fritidskortet. Dette, eller 
tilsvarende ordninger, er et virkemiddel som 
kan være med å oppfylle Fritidserklæringen.  
 
Det er uansett viktig å jobbe tett med de 
frivillige organisasjonene med tanke på å holde 
kostnader for deltakelse så lavt som mulig slik 
at alle som ønsker å delta ikke blir forhindret 
deltakelse med bakgrunn i familien økonomi.  
 
Norges idrettsforbund har visjonen 
«Idrettsglede for alle» og anerkjenner at 
økonomi er en barriere for å oppnå denne 
visjonen. NIF jobber derfor strategisk for å 
senke de økonomiske barrierene for deltakelse 
i norsk idrett.   
 

Rekruttering av frivillige  
Idretten opplyser om at rekruttering av 
frivillige til de ulike vervene i klubbene er en 
økende utfordring. Dette medfører at en del 
klubber ser seg tvunget til å ansette trenere og 
administrativt personell.  
 
Videre er det utfordrende å opprettholde et 
godt tilbud, spesielt til grupper i idretten som 
ikke har som mål om å bli toppidrettsutøvere, 
men som deltar med bakgrunn i 
aktivitetsgleden. En del av idrettslagene i 
Haugesund opplyser altså om utfordringer 
knyttet til frivillige, spesielt for å drive 
lavterskelaktivitet.   
 

Det å opprettholde idretten som en foretrukket 
arena for frivillighet og fritidsarena blir en 
sentral utfordring i en tid da idrettslagene 
møter stadig større konkurranse fra andre 
tilbydere av fritidsaktiviteter for barn og 
ungdom.  
  

Tilgang til idrettsanlegg  
Mulighet til å skape aktivitet henger tett 
sammen med anleggssituasjonen. Ingen 
idrettsanlegg – ingen idrettsaktivitet. Anlegg er 
en forutsetning for å skape aktivitet. Flere av 
idrettslagene i Haugesund påpeker at 
manglende tilgang til idrettsanlegg er en 
barriere for å øke rekruttering og å holde 
ungdommen i idretten lengre. 
 
Gode og attraktive idrettsanlegg med 
tilfredsstillende kapasitet er viktig for å kunne 
rekruttere og holde lenger på barn og unge i 
idretten. Videre vil det være av betydning at 
tilgangen på idrettsanlegg er tilstrekkelig om 
idretten skal kunne tilby enda flere målgrupper 
et tilbud gjennom den organiserte idretten, 
eller bruk av idrettsanleggene til en bredere 
gruppe i befolkningen.  
 
  

Profesjonalisering  
De siste tiårene har den organiserte idretten 
opplevd å i økende grad blitt mer 
profesjonalisert. Dette har skjedd ved at flere 
av idrettslagene eksempelvis ansetter 
fagpersoner i ulike roller for å styrke kvaliteten 
i sitt tilbud. I hvilken grad dette styrker 
idrettslagenes posisjon overfor barn/unge og 
rekruttering av frivillige er det knyttet 
usikkerhet til. Det forskning uansett viser er at 
økt profesjonalisering i mange idrettslag 
bringer med seg økte kostnader gjennom 
eksempelvis økte kontingenter, dyrere utstyr 
og kostander knyttet til treningsleirer etc. En 
del forskere peker på at den økte 
profesjonaliseringen er nøkkelen til å forstå 
hvorfor en del av idrettens målgrupper 
ekskluderes, spesielt fra ungdomsidretten.  
 
Økt profesjonalisering, og dertil økte 
kostnader, kan se ut til å skape et klasseskille 
og sosial ulikhet i idretten, noe som er uheldig 
ut fra et samfunnsperspektiv. Økt 
profesjonalisering kan også medføre større 
fokus på ferdighetsutvikling og prestasjoner, 
noe som kan medføre at barn og unge som 
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primært deltar med sosiale motiv ikke lenger 
føler at idretten er relevant.  
 
Idrettslagene i Haugesund operer i stor grad 
med frivillige trenere og deltakelse i idrett i 
Haugesund er i de fleste idrettslag relativt 
rimelig. Det er viktig i tiden fremover å ha økt 
fokus på at kostnadene for deltakelse holdes på 
et lavest mulig nivå, slik at vi sørger for at alle 
som ønsker å være en del av idretten ikke 
hindres grunnet økonomi eller at idrettslagene 
får for stort fokus på ferdighetsutvikling og 
prestasjoner.  
  

Konkurranse med kommersielle 
tilbydere av fysisk aktivitet  
En del av frafallet i ungdomsidretten er ikke 
nødvendigvis relatert til inaktivitet hos dem 
som slutter. Undersøkelser viser at mange som 
har vært medlem i et idrettslag fortsetter å 
trene på egenhånd. Spesielt ser en at ungdom i 
økende grad benytter seg av de private 
treningssentrene, og treningssentrene tilbyr 
tilpassede treningstilbud til denne gruppen.  
 
Dette er positivt og det er viktig å anerkjenne 
at treningssentrene spiller en viktig rolle som 
tilbyder av fysisk aktivitet for ungdom og 
voksne, og er en viktig bidragsyter i 
folkehelsearbeidet.   
 
Samtidig er det et mål fra det offentlige at flest 
mulig deltar i idrettslagene lengst mulig. Dette 
fordi undersøkelser viser at de som er medlem 
i idrettslag er langt mer aktive enn de 
ungdommene som ikke er medlemmer i 
idrettslagene.  
 
Videre spiller idrettslagenes rolle som sosiale 
fellesskap en viktig samfunnsrolle og derfor er 
det et viktig mål for det offentlige å støtte opp 
under idrettslagenes aktivitet og sørge for at 
idrettslagene har rammevilkår som gjør at de 
klarer å tilby ungdom attraktive tilbud for 
fysisk aktivitet og sosiale fellesskap. (Bakken, 
2019).  
  

Særidrettslag og tidlig spesialisering  
Haugesund har registrert hele 53 idrettslag, 
hvor mesteparten er særidrettslag. Dette vil si 
at idrettslaget tilbyr idrettsaktivitet innenfor ên 
idrett, i motsetning til fleridrettslag som tilbyr 
flere idretter i samme klubb.  

 
Tendensen med særidrettslag kan se ut til å 
henge sammen med bykommuner og større 
grad av spesialisering i tidlig alder. 
Landstrakte kommuner som er sammensatt av 
bygder har i større grad fleridrettslag enn 
bykommuner.  
 
En av utfordringene med særidrettslag kan 
være at barn og unge som ønsker å prøve ut 
ulike idretter må være medlem i flere 
særidrettslag. Dette medfører økte kostander 
og terskelen for å delta og prøve ut flere 
idretter vil dermed øke. I tillegg kan det være 
utfordrende å koordinere tilbudene, og en 
opplever at det kan være vanskelig å få 
idrettene til å samkjøre sitt tilbud til barn og 
unge som ønsker å være med i ulike idretter.  
Tidlig oppstart og spesialisering innenfor en 
særidrett vil kunne heve terskelen for barn som 
ønsker å bytte idrett, da særidrettslagets 
medlemmer ofte har kommet langt i sin 
utvikling i idretten. En konsekvens kan være at 
barna ikke opplever mestring og dermed faller 
fra idretten.  
 
  

Frafall i den organiserte idretten  
Idretten er en sentral aktør for fysisk aktivitet 
for de aller fleste barn og unge. Hele 9/10 barn 
oppgir at de har deltatt i organisert idrett i løpet 
av oppveksten. Videre ser en at hele 75 % av 
de mellom 13 – 18 år oppgir å ha vært medlem 
i et idrettslag i løpet av ungdomstiden. Idretten 
står altså sterkt både blant barn og ungdom i 
Norge og har stabile medlemstall over tid, i 
motsetning til andre fritidsaktiviteter.   
  
Hvor stort er frafallet?  
Samtidig som idretten spiller en sentral rolle i 
barn og unges oppvekst ser en at frafallet er 
stort i ungdomsidretten. Rundt 60 % av de som 
har vært medlem i organisert idrett gjennom 
ungdomsårene oppgir å ha sluttet før de er blitt 
18 år.  
 
Videre ser det ut til at mange av de som har 
vært medlem i organisert idrett, om lag 60%, 
fortsetter å være fysisk aktive gjennom 
egentrening. Rundt halvparten av dem som 
slutter i organisert idrett fortsetter å trene på 
treningssentre. Allikevel viser det seg at de 
som slutter med organisert trening i idretten 
har et langt lavere aktivitetsnivå enn de som 
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fortsetter i den organiserte treningen. Dette 
henger sammen med at de gjennom den 
organiserte treningen får 2 -3 treninger i uken 
gjennom idrettslaget, og at mange av dem også 
trener like mye på egenhånd utenfor idretten. 
(Bakken, 2019).  
 
I et folkehelseperspektiv er det en utfordring at 
mange ungdommer faller fra den organiserte 
idretten gjennom ungdomsårene. Dette fordi 
forskningen viser at dette medfører et drastisk 
fall i aktivitetsnivået til ungdommene. Idretten 
har derfor en stor samfunnsrolle med å bidra til 
å opprettholde et høyt aktivitetsnivå for 
ungdommene ved å holde dem i idrettslaget så 
lenge som mulig.   
  
Hvorfor slutter ungdom med organisert 
idrett?  
Frafall av ungdom fra den organiserte idretten 
er en sentral problemstilling i norsk idrett. NIF 
jobber for å beholde ungdommene i idretten 
lengst mulig og i sin nye strategiplan «Idretten 
vil» er et av satsingsområdene «Livslang 
idrett». Idretten ønsker å jobbe for at alle skal 
finne et tilpasset tilbud tilpasset deres ønsker 
og behov.   
Det foreligger mange undersøkelser som 
forsøker å finne svaret på frafallsspørsmålet. 
Frafallet virker å ha komplekse 
årsakssammenhenger, og påvirkes av faktorer 
både internt i idretten og eksterne forhold 
utenfor idretten. Valget om å slutte i organisert 
idrett er altså ofte sammensatt. Mange 
vektlegger forhold som har med tilhørighet og 
identitet å gjøre, og i hvilken grad det å drive 
med idrett passer inn i deres hverdag.   
 
Ifølge Bakken (2019) er det spesielt to viktige 
enkeltårsaker til frafallet. Den ene årsaken 
knytter seg til økt tidspress på flere arenaer 
samtidig. Både skolen og idretten krever mer 
av ungdommene på samme tid og bidrar til økt 
tidspress.   
 
Den andre årsaken som oppgis hyppigst er at 
det ikke lenger er gøy å drive idrett. Det 
handler om at de opplever idretten som 
kjedelig og at det sosiale aspektet nedtones.  
 
I en studie av Reitlo (2012) pekes det på 
følgende årsakssammenhenger, og hvor hun 
skiller mellom årsaker knyttet til interne og 
eksterne forhold.   

Av de interne faktorene i idretten som trekkes 
frem er;  

 Utøverne opplever ikke lenger at det er 
gøy og har mistet interessen.  
 Opplevelse av egne ferdigheter – 
manglende utvikling og opplevd fremgang  
 Økt fokus på utvikling - konkurranse 
og profesjonalisering  
 Utøvere som opplever å ha dårlige 
relasjoner internt er mer tilbøyelige til å 
slutte og følger ofte sine venner ut av 
idretten  
 

Av eksterne forhold nevnes;  
 Ungdommens naturlige behov for 
løsrivelse og oppdagelse av andre 
fritidsaktiviteter ser ut til å være 
medvirkende til frafall.   
 Foreldrenes forhold til idrett og fysisk 
aktivitet ser ut til å påvirke ungdommens 
valg om å fortsette i idretten.  
 Foreldrenes sosioøkonomiske status. 
Ungdom fra familier med høy sosial status 
har større sannsynlighet for å fortsette enn 
ungdom fra familier med lavere sosial 
status.   
 Økte krav til skolearbeid ser ut til å 
påvirke frafallet. Ungdommene opplever å 
måtte ta tøffere prioriteringer.  

 
I en nylig studie utgitt av Berntsen (2018) 
pekes det på et viktig moment som handler om 
manglende samsvar mellom utøvernes og 
idrettens innstilling til aktiviteten. Mange ser 
ut til å oppleve en disharmoni mellom egne 
ambisjoner og klubbens/trenerens ambisjoner. 
Dette bidrar til manglende autonomi hos 
ungdommene og kan se ut til å være en viktig 
forklaring på økt frafall.  
  
Hvem faller fra?  
Flere studier som undersøker deltakelse og 
frafall i idretten finner at idretten er en arena 
med betydelige sosioøkonomiske forskjeller.  
 
Bakken (2019) finner at det er 5 ganger større 
sannsynlighet for at unge fra lavere sosiale lag 
aldri har vært med i idretten sammenlignet 
med de fra høyere sosiale lag.  
 
Videre er det langt større sjanse for å slutte 
dersom foreldrene har lav sosioøkonomisk 
status. Altså viser studien at sosioøkonomiske 
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forhold har stor betydning både for 
rekrutteringen til idrett og også for frafallet.  
 
Flere forskere mener at hovedårsaken til at det 
blir store sosiale forskjeller handler om økt 
profesjonalisering i idretten da økt 
profesjonalisering er med å øke kostnader for 
deltakelse.   
 
 
 
 

Status utvalgte idrettsanlegg  
Fotballanlegg  
 
Med fotballanlegg menes anlegg som er bygget 
hovedsakelig for fotball, men benyttes også av 
andre idretter som f.eks. amerikansk fotball, 
rugby og cricket. Banene er av ulik størrelse og 
har ulikt underlag. Eierskapet er stort sett 
kommunalt, men enkelte anlegg er bygget av 
klubbene selv.  
 
Haugesund har per 2021 følgende ordinære 
fotballanlegg som stilles til disposisjon til den 
organiserte idretten.  
Anleggsnavn  Sted  Eier  Anleggstype  

Vardhallen  Haugesund Idrettspark  
SPORTSKLUBBEN VARD 
HAUGESUND  Fotballhall  

Haugesund friidrettsstadion  Haraldsvang idrettsbane  HAUGESUND KOMMUNE  Fotballbane gress  

Haugarhallen  Sakkestad idrettsanlegg  SPORTSKLUBBEN HAUGAR  Fotballhall  

Bane 7  Haugesund Idrettspark  HAUGESUND KOMMUNE  Fotballbane kunstgress  
Nordbygdene kunstgressbane 
9'er  Nordbygdene grendahus  NORDBYGDENES UNGDOMSLAG  Fotballbane kunstgress  

Bane 5  Haugesund Idrettspark  HAUGESUND KOMMUNE  Fotballbane kunstgress  

Bane 7  Haugesund Idrettspark  HAUGESUND KOMMUNE  Fotballbane kunstgress  

Bane 6  Haugesund Idrettspark  HAUGESUND KOMMUNE  Fotballbane kunstgress  

Bane 2  Haugesund Idrettspark  HAUGESUND KOMMUNE  Fotballbane kunstgress  

Djervbanen  Haugesund Idrettspark  SPORTSKLUBBEN DJERV 1919  Fotballbane kunstgress  

Haugebanen  Haugebanen  HAUGESUND KOMMUNE  Fotballbane gress  

Haugesund stadion  Haugesund stadion  HAUGESUND KOMMUNE  Fotballbane gress  

Skåredalen kunstgressbane 9'er  
Skåredalen skole, kultur og 
idrettssente  HAUGESUND KOMMUNE  Fotballbane kunstgress  

Sakkestad kunstgressbane  Sakkestad idrettsanlegg  HAUGESUND KOMMUNE  Fotballbane kunstgress  

Sakkestad grasbane  Sakkestad idrettsanlegg  HAUGESUND KOMMUNE  Fotballbane gress  

  
I følge idrettsindeksen fra Telemarksforskning 
ligger Haugesund svakt under 
landsgjennomsnittet på fotballanlegg, både 
målt opp mot antall innbyggere og antall aktive 
innen fotball.  
  
  
  
Oppsummert fotballanlegg  

Slik situasjonen vurderes per 2022 har 
Haugesund en lav underdekning på 
fotballanlegg. En eventuell omlegging fra 
naturgress til kunstgress på enkelte baner vil 
kunne øke kapasiteten og tilgjengeligheten 
betraktelig.   
 
  

Flerbrukshaller  
Med flerbrukshaller menes en idrettshall som 
vekselvis kan brukes til ulike typer 
idrettsaktiviteter. Hallene benyttes stort sett av 
skolene på dagtid og av den organiserte 
idretten på kveldstid, samt helgene til 
gjennomføring av kamper og turneringer.  
 
Aktuelle brukere av denne type haller er 
idretter som håndball, volleyball, basketball, 
badminton, futsal, innebandy, bordtennis, 
kampsport, dans mm.    
En flerbrukshall av normal størrelse er 45x25m 
aktivitetsflate med min 7 m takhøyde og kalles 
en normalhall. Flerbrukshallene skaper mye 
aktivitet da de er tilrettelagt for et mangfold av 
aktiviteter og idretter. De er fleksible i bruk og 
gir rom for at mange av byens idrettslag ønsker 
å benytte disse hallene til trening. Noen idretter 
har flerbrukshallen som sin primære arena for 
både trening og kamp.   
I Haugesund er det etablert følgende 
flerbrukshaller: 
 
 
 
Anleggsnavn  Sted  Eier

Haugalandshallen (Vardafjell Arena)  Vardafjell/Haugaland v.g.s.  ROGALAND FYLKESKOMMUNE

Vardafjellhallen (Vardafjell Arena)  Vardafjell/Haugaland v.g.s.  ROGALAND FYLKESKOMMUNE

Karmsundhallen  Karmsund videregående skole  ROGALAND FYLKESKOMMUNE

Djervhallen  Haugesund Idrettspark  SPORTSKLUBBEN DJERV 1919

Skåredalen flerbrukshall  Skåredalen skole, kultur og idrettssenter  HAUGESUND KOMMUNE

Haraldshallen - flerbrukshall  Haugesund Idrettspark  HAUGESUND KOMMUNE

Turnhallen  Haugesund idrettspark  HAUGESUND 

Deep Ocean Arena sal 1  Haugesund idrettspark  HAUGESUND IDRETTSLAG

Deep Ocean Arena sal 2  Haugesund idrettspark  HAUGESUND IDRETTSLAG

  
Norges håndballforbund har uttalt at det bør 
være et mål at det er minimum en 
flerbrukshalls-flate per 5000 innbyggere i 
kommunene.  
I Haugesund kommune er det etablert 9 
flerbrukshaller/flater av normalstørrelse med 
spilleflate på min. 40x20m. Dette gir en 
dekning på 4166 innbyggere per 
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flerbrukshall/flate. Om en ikke medregner 
flatene i Deep Ocean Arena, som stort sett 
brukes av friidretten, vil dekningen være en 
flate per 5300 innbygger.   
 
Vurdert ut fra dette har Haugesund en 
underdekning på flerbrukshaller. Disse 
måltallene gir ikke i seg selv nødvendigvis 
noen fasitsvar på anleggsdekningen, men kan 
brukes som et utgangspunkt og kunne være 
veiledende.  
 
Med økende etterspørsel etter treningstid i 
flerbrukshallene, og etablering av flere idretter 
som f.eks innebandy og futsal vil kommunen 
ha store utfordringer med å kunne tilby disse 
idrettene treningsarenaer uten at det går på 
bekostning av allerede etablerte idretter.  
 
Samtidig er mangfoldet i idrettsaktivitet i 
Haugesund så stort at det i seg selv legger 
press på våre haller. Dette medfører at mange 
av de tradisjonelle hallidrettene som 
eksempelvis håndball får relativt lite 
treningstid sammenliknet med andre 
kommuner.  
 
Tilbakemeldingene fra klubbene, samt vår 
erfaring, tilsier at Haugesund i dag har en 
underkapasitet for å kunne gi tilfredsstillende 
tilbud til alle de idrettene som ønsker å trene i 
flerbrukshallene. En del klubber melder om at 
de ikke kan ta imot flere medlemmer og øke 
tilbudet sitt grunnet manglende tilgang på 
flerbrukshaller.  
  

Mindre flerbrukshaller/gymsaler  
På alle skolene, bortsett fra de som har egne 
idrettshaller, er det etablert mindre 
flerbrukshaller/gymsaler som typisk har en 
størrelse på 24 x 16 m med takhøyde på 7 m. 
En del av de eldre skolene har eldre gymsaler 
med mindre mål og lavere takhøyde.  
I Haugesund er det etablert følgende mindre 
flerbrukshaller/gymsaler:  
 
Anleggsnavn  Sted  Eier  
Haugesund Toppidrettsgymnas (HTG)  Haugesund Idrettspark  HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS  

Lillesund Skole - flerbrukshall  Lillesund skole  HAUGESUND KOMMUNE  

Havåsen skole flerbrukshall  Havåsen skole  HAUGESUND KOMMUNE  

Skåredalen flerbrukshall  
Skåredalen skole, kultur- og 
idrettssenter  HAUGESUND KOMMUNE  

Austrheim gymsal  Austrheim skole  HAUGESUND KOMMUNE  

Gard gymsal  Gard skole  HAUGESUND KOMMUNE  

Brakahaug gymsal  Brakahaug skole  HAUGESUND KOMMUNE

Rossabø  Rossabø skole  HAUGESUND KOMMUNE

Solvang  Solvang skole  HAUGESUND KOMMUNE

Saltveit  Saltveit skole  HAUGESUND KOMMUNE

  
De mindre flerbrukshallene/gymsalene på 
skolene er verdifulle arenaer for mange idretter 
og for aktiviteten for de yngste i sitt nærmiljø. 
De ligger tett på boområder og er gode arenaer 
for de yngste barna som deltar i ulike 
aktiviteter.   
 
Aktivitetssaler  
Aktivitetssaler er mindre flerbruksflater med 
takhøyde på 4m eller mer til for eksempel 
idretter som bordtennis, kampsport, dans, 
fekting etc. Disse bygges gjerne i forbindelse 
med flerbrukshaller. En del av brukerne i 
flerbrukshallene per i dag er idretter som 
kunne klart seg med andre godt tilrettelagte 
aktivitetssaler, eller spesialhaller for idrettens 
formål. Ved å legge til rette for arealer for 
disse aktivitetene gjennom godt tilpassede 
aktivitetssaler (250 – 500 m2) kan en frigjøre 
tid i flerbrukshallene til de idrettene som ikke 
kan gjennomføres i mindre idrettshaller eller 
aktivitetssaler.  
  
Status nye prosjekter  
I de kommende årene skal det investeres store 
summer i idrettsanlegg i Haugesund. I 
forbindelse med nye Haraldsvang skole- og 
idrettshaller vil det bli etablert en dobbel 
flerbrukshall.  For idrettene som benytter 
fleridrettshaller vil ikke denne utbyggingen gi 
mer kapasitet enn dagens kapasitet da både 
eksisterende Haraldshallen og Turnhall 
sannsynligvis vil saneres som en del av 
prosjektet, selv om dette på nåværende 
tidspunkt ikke er endelig avklart.  
 
Utover dobbel flerbrukshall i forbindelse med 
nye Haraldsvang skole ligger det ikke inne 
planer om bygging av flere flerbrukshaller, 
men det er i konkurransen for Haraldsvang-
prosjektet bedt om at det avsettes areal for en 
fremtidig flerbrukshall i området. Det er derfor 
foreslått i langtidsplanen for anlegg at det 
utredes en etablering av en ny idrettshall i 
kommunen.  
 
  
Oppsummert flerbrukshaller  
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Anleggssituasjonen for hallidrettene i 
Haugesund oppleves fra idretten som presset. 
For de idrettene som har behov for en hel 
flerbrukshall av normalstørrelse oppleves 
tilgangen som lav. Dette henger sammen med 
at kapasiteten i flerbrukshallene også benyttes 
av idretter/kulturaktiviteter som ikke 
nødvendigvis har behov for en stor 
flerbrukshall for å gjennomføre sin aktivitet. 
Her kan nevnes fotball, volleyball, badminton 
og bordtennis. En bedre tilgang for idretter 
som har behov for flerbrukshaller vil kunne 
styrkes gjennom en behovsriktig tilnærming og 
utnytting av flerbrukshallene på en annen måte 
enn i dag. Det bør derfor ses på om etablering 
av tilpassede aktivitetssaler i tilknytting til 
eksisterende flerbrukshaller kan være en 
rasjonell og fornuftig tilnærming for å øke 
kapasiteten til de idrettene som har behov for 
en stor fleridrettshall for å utøve sin idrett. 
Samtidig ser en at behovet for flerbrukshaller 
er stort og at en på sikt bør legge til rette for en 
fremtidig ny flerbrukshall.  
  
 
 

Friidrettsanlegg  
Haugesund har i dag et moderne 
friidrettsanlegg lokalisert i Haugesund 
idrettspark. Anlegget er veldig godt brukt, både 
av friidretten, men også for fotball og 
egenorganisert aktivitet. Idretten er godt 
fornøyd med anlegget, men det er begrenset 
med tribunekapasitet og det finnes ikke toalett- 
og garderobefasiliteter i tilknytning til 
anlegget.  
 
Det foreslås at det gjennomføres en utredning 
med mål om å legge til rette for en utvidelse av 
tribunen og tilhørende garderobe- og 
lagerfasiliteter til anlegget. En slik 
tilrettelegging vil kunne være avgjørende for 
om Haugesund skal kunne arrangere større 
friidrettsarrangementer i fremtiden.  
  

Motorsport  
I Haugesund er det etablert et 
motorsportanlegg lokalisert på Årabrot. 
Trialanlegget ble tatt i bruk i 1987 og go-kart-
banen ble tatt i bruk i 1989. Anlegget har vært 
driftet av NMK Haugaland og Stiftelsen 
Haugesjøen i fellesskap gjennom en 
bruksavtale for området med kommunen. 
Stiftelsen har nå trukket seg ut av driftsavtalen 

og kommunen har en pågående prosess med å 
finne en fremtidsrettet løsning for drift av 
anlegget. Det er av stor betydning for 
motorsporten at anlegget kan fortsette sin drift 
på dette anlegget for å kunne ha et tilbud innen 
motorsport.  
  

Isanlegg  
Haugesund ishall er regionens eneste ishall for 
hockeyaktivitet og er et interkommunalt anlegg 
eid av kommunene Haugesund, Karmøy og 
Tysvær. I tillegg er Kuleisen etablert som et 
moderne curlinganlegg.  
Aktiviteten og interessen for ishockey har skutt 
i været etter etableringen av hallen i 2009. 
Haugesund ishockeyklubb som regionens 
eneste ishockeyklubb samler medlemmer fra 
hele Haugalandet. Hallen er ikke bygget for de 
øverste divisjonene og det er utfordrende å 
legge til rette for de krav som Norges 
ishockeyforbund setter for spill i de øverste 
divisjonene.   
Det er ikke planer om å etablere flere ishaller i 
Haugesund. Samtidig kan det oppstå nye 
idretter som benytter isanlegg, som 
eksempelvis isdans, bandy eller andre. 
Eventuell slik etablering vil legge press på 
eksisterende aktivitet i dagens ishall.   
Bygging og drift av ishaller er meget 
kostnadskrevende og det er derfor ingen planer 
om flere ishaller i kommunen.  
  

Turnanlegg  
Haugesund turnhall ble bygget i 1983 og 
fungerer som en ordinær flerbrukshall. 
Anlegget benyttes av skoler på dagtid og av 
idretten på kveldstid. I 2002 bygget Haugesund 
turnforening et påbygg til hallen med egen 
trampetthall. Aktiviteten i hallen er sprengt og 
det er køer for å kunne bli medlem i 
foreningen. Haugesund turnforening arbeider 
med etablering av en ny og fremtidsrettet 
turnhall som skal øke attraktiviteten og 
tilgjengeligheten for foreningen og de som 
ønsker å drive med turnaktivitet. 
  

Svømmeanlegg  
Haugesund kommune har lav dekning på 
svømmeanlegg, både for skoleformål, idretten 
og som publikumstilbud. I dag er det etablert 
følgende svømmeanlegg i Haugesund:  
Anleggsnavn  Sted  Eier  
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Revmatismesykehuset - 
terapibasseng  Revmatismesykehuset  

HAUGESUND 
SANITETSFORENING  Terapisbasseng  

Haraldshallen svømmehall  Haugesund Idrettspark  HAUGESUND KOMMUNE  Treningsbasseng  
Havnaberg opplæring-
/terapibasseng  Havnaberg frisklivssentral  HAUGESUND KOMMUNE  Opplæring-/terapibasseng  

Håvåsen opplæringsbasseng  Håvåsen skole  HAUGESUND KOMMUNE  Opplæringsbasseng  

  
Kapasiteten til svømmeanlegg, både for 
svømmeopplæring i skolen, idrettsaktivitet, 
rekreasjon, behandling- og mosjonsaktivitet er 
lav. Dette medfører at de ulike målgruppene 
har en meget begrenset tilgang til anleggene og 
tilbudet har vært lavt i mange år. Dette gir 
utfordringer for svømmeopplæringen i skolen, 
samt treningsforhold for svømmeidrettene.  
  
 
Anleggssituasjonen når det gjelder 
svømmeanlegg vil bli betraktelig bedret når 
Haugesund Folkebad er ferdig etablert på 
Flotmyr. Folkebadet er vedtatt bygget med et 
idrettsbasseng på 25x21m, samt en egen 
stupdel knyttet til idrettsbassenget. Videre skal 
anlegget inneholde 2 opplæringsbassenger, 
samt andre mindre bassenger. Til sammen vil 
anlegget kunne tilby god kapasitet for 
svømmeopplæring, idrett og publikumsbad. 
 
I tillegg til ovennevnte prosjekt jobbes det også 
med etablering av et klubbeid svømmeanlegg i 
Idrettsparken i regi av Haugesund triatlonklubb 
(HTK).    
Det er på nåværende tidspunkt usikkert om 
dette prosjektet vil bli realisert. 
  
Oppsummert svømmeanlegg  
Tilgangen til svømmeanlegg i Haugesund 
kommune kommer til å bli betraktelig styrket 
etter etableringen av Folkebadet. Det er ikke 
planer om flere svømmeanlegg i tiden 
fremover i Haugesund etter Folkebadet er 
ferdig bygget. Videre vurderes det om 
svømmeanlegget på Håvåsen skole skal 
nedlegges når Folkebadet er ferdig, men dette 
må vurderes nærmere i de kommende årene.  
  

Klatreanlegg  
Haugalandsveggen AS bygget i 2015 eget 
klatreanlegg i Haugesund idrettspark. 
Haugalandsveggen AS ønsker å utvide 
anlegget sitt da kapasiteten i anlegget er 
sprengt. En utvidelse av dette anlegget støttes 
av Norges Klatreforbund og anlegget er satt 
øverst på listen og prioriterte anlegg i 
forbundet, samt på listen over strategisk 

viktige idrettsanlegg i Rogaland. 
Haugalandsveggen AS er i prosess med å søke 
om interkommunal status for denne 
utbyggingen.  
  

Tennisanlegg  
I Haugesund kommune er det etablert 4 
tennisbaner, hvorav 2 av dem innendørs. 
Haugesund kommune eier og drifter en av 
banene som er lokalisert i Floraveien. De andre 
banene er eid og driftet av Haugesund 
tennisklubb og er lokalisert like sør for 
Lillesund skole. Kommunen har fått flere 
henvendelser med ønske om at det etableres 
flere tennisanlegg i kommunen som er åpne for 
allmennheten. Haugesund tennisklubb har spilt 
inn ønske om etablering av en ny utendørs 
bane på sørsiden av dagens hall.  
  
 

Hestesportanlegg  
I Haugesund er det etablert et hestesportanlegg 
som er lokalisert på Bleikemyr. Anlegget har 
vært i drift siden 1980 og drives i dag av 
Haugesund rideklubb. Klubben drives godt og 
gir et variert og godt aktivitetstilbud til mange 
brukergrupper på anlegget.   
Haugesund rideklubb arbeider med etablering 
av en ny ridehall og utebane på Bleikemyr 
ridesenter. Området er godkjent regulert og 
skal opparbeides ved omlegging av dagens 
infrastruktur.  
  
Kampsportanlegg  
Kampidrettsklubbene i Haugesund har meldt 
inn behov for mer og økt kvalitet på arealer for 
kampidrett. I nye Haraldsvang skole- og 
idrettshaller vil det legges til rette for 
kampidrett som erstatter de arealene som i dag 
er etablert i Haraldshallen. Det vil derfor i 
fremtiden være behov for å finne gode 
løsninger for kampsportidretten. Denne 
anleggstypen er av flere kommuner på 
Haugalandet pekt på som et av flere anlegg 
som kan ses på som et interkommunalt anlegg i 
fremtiden. Det foreslås derfor at det i 
planperioden utredes muligheter for en 
etablering av et fremtidig kampsportsenter i 
regionen.  
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Interkommunale idrettsanlegg  
Haugesund kommune har siden 1981 hatt et 
godt interkommunalt samarbeid med 
nabokommunene ved bygging av større 
idrettsanlegg. Dette samarbeidet omfatter i dag 
kommunene; Karmøy, Sveio, Tysvær, 
Vindafjord og Bokn. I dette samarbeidet er det 
opprettet et utvalg for interkommunalt 
samarbeid på anleggsutbygging. Utvalget 
består av en politisk og en administrativ 
representant fra hver enkelt kommune.  
Interkommunalt samarbeid på 
anleggsutviklingen har vært viktig for å få 
realisert større kostnadskrevende anlegg i 
regionen. Kravene for å bli kategorisert som et 
interkommunalt idrettsanlegg er nærmere 
beskrevet i Kulturdepartementets 
“Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett 
og fysisk aktivitet”  
 
Haugesund kommune ønsker å være en 
konstruktiv samarbeidspartner for å få realisert 
strategisk viktige idrettsanlegg også i 
fremtiden og ser det som hensiktsmessig å ha 
tett og godt samarbeid med nabokommunene 
våre.  
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