
“DET KOSTER BARE EN 
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Hvordan NTNUI Badminton gikk fra 50 til 200 
medlemmer på litt over 2 år
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Hvem er jeg?
❖ Studentbadminton-baby
❖ Vokst opp i badminton-familie
❖ Del av juniorlandslag fra 12 til 

19 år
❖ Del av toppidrettsastsing på 

Wang Oslo
❖ Leder av NTNUI Badminton og 

medlem av NTNUIs hovedstyre
❖ Medlem i rekrutteringsutvalget 

til NSI
❖ Aktivt medlem av 

badmintonmiljøet i Norge i alle 
mine leveår



NTNUI Badminton 
& Studentidrett

❖ Startet i 1949 
❖ Hatt en jevn medlemsmasse på 

30-80 stk siden 2000
❖ Består av aktive spillere og 

nybegynnere 
❖ Breddeidrettsklubb

❖ Finnes studentidrettsklubber 
ved nesten alle universiteter og 
høgskoler i Norge

❖ Arrangeres 1-2 studentleker 
hvert år for badminton

❖ Man kan delta i studentleker på 
vegne av en studentklubb, i 
tillegg til å representere en 
annen klubb til vanlig



Medlemsutvikling



Fordeling medlemmer



NTNUIs 
rekrutteringsstrategi
❖ Det koster bare en pizza
❖ Fokus på det sosiale rundt 

sporten, ikke at vi skal bli 
verdensmestere 

❖ 3-ukers nybegynnerkurs hvert 
semester

❖ Åpne treninger - mosjonstimer
❖ Sosialt samarbeide med andre 

idretter 
❖ Alt skal være tilgjengelig på 

engelsk 
❖ Minst mulige kostnader og 

binding for medlemmer 
❖ Huske at det er unge voksne 

som skal oppleve “alt” - lite tid til 
mye



Hvorfor satse på 
studentidrett? 

❖ Overgang fra junior til senior = 
risikogruppe for NBF

❖ Studenter er ikke studenter for 
alltid = melder overgang til 
“vanlige” klubber etter endt 
studietid

❖ Økt rekruttering i 
studentidretten = langsiktig 
rekruttering for klubber og NBF

❖ Utvekslingsstudenter = økt nivå 
i kretsen

❖ Studenter trenger penger = 
trenere i nær-klubber

❖ Skaper en større motivasjon til 
å flytte til ny by dersom det er 
mulighet for studentbadminton



Hvordan kan du som 
lokal klubb bidra til 
studentbadminton?
❖ Opprett kontakt og samarbeide 

med din nærmeste 
studentklubb

❖ Finne ut hva de tilbyr av 
badminton - hjelpe med å 
opprettholde tilbudet

❖ Hjelpe til med kurs dersom det 
skulle være nødvendig -
dugnadsarbeid for NBFs 
nasjonale rekruttering 



Takk for meg!

● Det koster bare en pizza! 
● Studentidrett gagner hele 

NBF


