
Rekruttering og involvering av frivillige 
I en demokratisk og medlemsbasert organisasjon som friidrettsklubben er den frivillige 

klubbens største ressurs. Klubben har behov for nok kompetente og engasjerte medlemmer for 

å ha mulighet til å levere god friidrettsaktivitet til alle. Samtidig er tilgang på frivillige dratt 

frem som klubbenes største utfordring. Under finner du empirisk baserte1 tips og planverk for 

hvordan en kan gå frem for rekruttere og ivareta de frivillige. 

1. Involver organisasjonens medlemmer i de store avgjørelsene.  

Avgjørelser som vil ha større betydning for klubben bør tas i dialog med medlemmene. Vi 

anbefaler å invitere de som vil bli påvirket av beslutningen til å et samlingspunkt hvor dere 

sammen finner ut hva som er hensiktsmessig. Slik føler medlemmene seg involvert, klubben 

får et bedre beslutningsgrunnlag og alle får et eierskap til saken. Utarbeidelse av ulike 

styringsplaner passer godt til dette.   

Hvordan: Inviter til møte (søkekonferanse) hvor målet og casen presenteres for 

medlemmene, og hvor en gruppearbeid og diskusjon i plenum brukes for å få innspill fra alle. 

Resultatet fra møtet er en handlingsplan med ansvarsfordeling og frister.       

2. Deleger ansvar, oppgaver og beslutningsmyndighet på flere individer og 

komiteer.  

Friidretten har mange kompetente medlemmer som ønsker å utføre 

givende arbeid. For å best utnytte denne ressursen må disse 

personene ta egne avgjørelser på sitt arbeidsområde. For 

eksempel vil de fleste vil finne det mye mer interessant å få 

ansvar for rekruttering enn å få beskjed om å henge opp 

plakater. En kan gjerne danne team rundt viktige områder hvor 

de involverte sammen får løse arbeidet på sin måte.  

  

Hvordan: organiser styret ut i fra ansvarsområder, gjerne med utgangspunkt i klubbhjulet. 

Styremedlemmet har da ansvar for å delegere ansvar og oppgaver til frivillige, og danne team, 

innen sitt felt. De frivillige blir da ansvarlig for å løse arbeidet på det området de er satt til.  

  

                                                 
1  Karsten Østerlund (2013). Managing voluntary sport organizations to facilitate volunteer recruitment, 

European Sport Management Quarterly.  



3. Anerkjenn de frivillige ved å gi dem goder og materielle insentiver. 

Klubben må vise at de frivillige er uunnværlig og at det er en fordel å involvere seg. 

Friidrettsaktivitetens verdi i seg selv er selvfølgelig det viktigste, men også andre goder kan 

gjøre at de frivillige føler seg bedre ivaretatt. Foreldre og eldre medlemmer er alle potensielle 

frivillige.  

Hvordan: Rabatterte priser på klubbtøy for frivillige. Sponsoravtaler kan gjerne ha rabatter 

for medlemmer (se rabatter gjennom NFIF her). Organiser uformell 

løpegruppe/treningsgruppe for foreldre. Årsfest for medlemmer og frivillige. 

4. Formuler en spesifikk plan for hvordan dere skal rekruttere frivillige.  

En plan for hvordan lede, motivere, rekruttere og beholde frivillige er avgjørende for å 

lykkes2, og klubben bør derfor utvikle en enkel strategi for det. I tekstruten under ser du noen 

viktige faktaopplysninger om frivillige.  

                                                 
2 Årsmelding Frivillighet Norge 2009.  

Frivillighet1 

 Folk er frivillige fordi det er sosialt og de får gi noe til andre.  

 Den viktigste grunnen til at folk blir frivillig er at «noen spurte meg». Menn og 

høyt utdannede får oftest forespørsler. Folk blir i størst grad med om den direkte 

forespørselen kommer fra «bekjente», ikke familie og nære venner.   

 Over halvparten av de som ikke er frivillige, sier de vil bidra om de blir spurt og 

arbeidet er samfunnsnyttig.   

 Personer under 30 år og kvinner er underrepresentert i frivillig arbeid  

Under ser du en graf over hvorfor folk er frivillig (venstre) og hvilke forutsetninger som 

må være på plass (høyre).  
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https://www.friidrett.no/om-nfif/vare-medspillere/


 

Hvordan: 

Planen for rekruttering av frivillige bør utvikles i fellesskap av kompetente frivillige. Planen 

inneholder:  

 Avklaring om hvilke områder og hvilket omfang det er behov for frivillige.  

 Beskrivelser av arbeidsområdene og tentativt tidsomfang de frivillige må regne 

med.  

 Oversikt over hvilke målgrupper en kan finne frivillige. Stikkord her er foreldre, 

medlemmer, pensjonister m.fl. 

 Tiltak for å rekruttere i hver gruppe. Husk at direkte forespørsel er det beste. Tenkt 

at på måten dere ordlegger dere. 

 Gjør en forventningsavklaring med den frivillige, og tilpass arbeidsområdene etter 

det.  

 Tiltak for å ivareta de frivillige. Hvordan skal vi holde på dem? Husk at det er lov 

å slutte som frivillig.    

 

5. Bruk digitale kommunikasjonsverktøy overfor medlemmer og frivillige.  

Ta i bruk digitale toveis-kommunikasjonskanaler for de frivillige. Formelle skriv og 

innkallinger gjøres på mail og nettsider, men sosiale medier kan gjerne brukes for løpende 

kommunikasjon.  

Hvordan:  

- Lag en Facebook-gruppe for kommunikasjon, og tagg gjerne aktuelle frivillige for å 

gjøre direkte henvendelser.  

- Appen «Friivii» er også et nytt verktøy for å holde kontakt med utøvere og frivillige. 

- Nyhetsbrev kan også være gunstig for å holde medlemmer oppdatert på arrangementer 

eller større begivenheter.  

Husk at det er enklere og mer aktuelt å lenke til kilder som er dynamisk. For eksempel er det 

bedre å lenke til startlistene for et arrangement enn å skrive hvem som skal være fra klubben. 

Da kan medlemmene selv holde seg oppdatert og lenken vil alltid være aktuelle.  

http://mailchimp.com/

