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Norsk Sportsbransjeforening

Norsk Sportsbransjeforening ble etablert i 2017, som en følge av at Sportsbransjen AS ble lagt ned i 2016.

Norsk
Sportsbransjeforening

NORSPO AS
• 66 leverandører
• Etablert i 1986 med mål om å stå sammen 

overfor en sterkere kjedestruktur
• Felles messestruktur svært sentralt i alle år

Andre medlemmer
•Gresvig (G-Sport, Intersport, G-Max)
•Sport 1
•MX-Sport
•COOP
•XXL
•Stadion
•Sport Norge
•Löplabbet

Norsk Sportsbransjeforening er en 
interesseorganisasjon for 
sportsbransjen i Norge. Selskapet eies 
av mer enn 80 selskaper i norsk 
sportsbransje. 



Norsk Sportsbransjeforening visjon og misjon

Visjon: 
«Norsk Sportsbransjeforening skal være det naturlige kontaktpunkt for 
politikere, media, medlemmer og andre med en interesse for norsk 
sportsbransje». 

Misjon: 
«Norsk Sportsbransjeforening skal bidra til å fremme sport, friluft og aktiv 
fritid blant folk flest og derigjennom sikre økt salg hos aktørene i bransjen. 
Norsk Sportsbransjeforening skal jobbe aktivt for å påvirke politikere, 
embetsverk, organisasjoner, media og andre ressurspersoner for å sikre best 
mulig rammevilkår for bransjen» 



Ingen vekst for sportskjedene i 2017

Utvikling detaljistomsetning
2005-2017, MNOK, eks mva

 Sportsbransjen vokste 
mer enn all annen 
detaljhandel fra 2005 -
2010

 I følge Sporting Goods 
Intelligence, selges det 
mer sportsutstyr i Norge 
enn i noe annet land i 
verden.
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Sportskjedemarkedet, 2017
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Norsk Sportsbransjeforening

Ytterligere statistikker og kommentarer / beskrivelser om 
sportsbransjens utvikling sendes Norsk Sportsbransjeforening sine 
medlemmer. I tillegg legges jevnlig ut statistikker av bransjens utvikling 
på medlemssidene til www.sportsbransjen.no. Der logger man seg inn 
med brukernavn og passord.

Aktører i sportsbransjen eller selskaper med relasjoner til 
sportsbransjen og som ikke er medlemmer i Norsk 
Sportsbransjeforening, mediehus, finansmiljøer, eller andre, bes 
kontakte trond.evald.hansen@sportsbransjen.no for bistand.

http://www.sportsbransjen.no/
mailto:trond.evald.hansen@sportsbransjen.no
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