Forslag fra Go Dai Judo Club til Oslo Idrettskrets ting, 2. juni 2012.
Idrettstinget i NIF vedtok i mai 2011 følgende målsetninger i “Idrettspolitisk dokument 2011-15”:
5.3. Fysisk aktivitet i skolen
Mål: Norsk idrett vil arbeide for å bedre forutsetningene for barns- og unges fysiske utvikling og
utfoldelse, ved at
• det innføres én time daglig kroppsøving med kvalifiserte lærere.
• alle barn kan svømme når de er 10 år.
• idrett og skole i fellesskap samarbeider om allsidige aktivitetstilbud.
http://www.idrett.no/nyheter/Sider/En_time_gym_daglig.aspx
Idrettspolitisk dokument 2011-15

”Langtidsplan for Oslo Idrettskrets, Vedtatt av Oslo Idrettskrets ting, 6. juni 2009” har også som nedfelte
målsetninger at Oslo Idrettskrets skal jobbe for å



sikre at det settes av arealer til idrettsanlegg og friområder i Oslo
Være en pådriver for at nye typer anlegg bygges i Oslo, bla. som kompakte fleridrettsanlegg i indre
byområder.

Med bakgrunn i Oslos underdekning av idrettsanlegg og disse overordnede målsetningene
vil vi gjerne ha behandlet følgende forslag til vedtak:
1. Barn i dag er langt mindre aktive enn tidligere, og undersøkelser i Oslo viser at 50% av barna på 10
år ikke kan svømme og at 80% av barna ønsker mer svømming i skoletiden, samtidig som
kommunen ikke kan utvide svømmetilbudet på grunn av manglende svømmehallkapasitet.
Vi foreslår at kretstinget oppnevner en komite med mandat til å jobbe mot utdanningsetaten
om nye konsepter for skoleidrettsanlegg der både ballspill, turn/kampsport, svømming,
klatring, dans/kampsport, bordtennis, etc.. inngår med tilrettelagte delanlegg, med tanke på å
opparbeide tilstrekkelig anleggskapasitet i tilknytning til skolene til at det kan innføres én time
daglig kroppsøving, og man kan gi et tilbud som sikrer at alle barn kan svømme når de er 10
år. Disse anleggene må også være egnet til at idretten kan gi tilbud til skolebarna og
befolkning i nærområdet på morgen- og kveldstid.
Til denne komiteen foreslår vi at OIK, svømmekretsen, turnkretsen, kampsportens anleggssamarbeid,
dansekretsen, klatrekretsen, ”inneball”-idrettene og eventuelle andre særidretter som naturlig kan
samlokaliseres med flerbrukshaller/svømmeanlegg stiller en representant hver.
2. I sektorplanen frem til 2012 for Oslo kommune lå en målsetning om å bygge 4 større svømmeanlegg,
men lite er gjort for å følge opp dette, og vi ser at aktuelle tomter er i ferd med å gå tapt til andre
byggeprosjekter.
Samtidig ser vi signaler om at Oslo kommune tror at dette kan overlates til private investorer. Det er
derfor nødvendig å se på økonomien for slike anlegg, og hva som må til for at disse skal kunne
initieres og driftes av idrettsklubbene i samarbeid med låneinstitusjoner og private investorer.
For å få en god driftsøkonomi, antar vi ut fra erfaringer ved andre større bad, at svømmeanlegget bør
samlokaliseres med andre idrettslige tilbud.
Vi foreslår at kretstinget oppnevner en komite med mandat til å jobbe mot kommunen om
lokalisering, prosjektering og finansiering av 4 større svømme/fleridrettsanlegg slik at de
nødvendige arealene kan sikres, reguleringsplaner igangsettes, og at man også i den grad det
er mulig sikrer arealer i tettbygde områder og/eller nær kollektivknutepunkt, og sikrer så store

arealer at det (når man først er i gang) også er plass til andre idretter samlokalisert/integrert
med svømmeanleggene.
Til denne komiteen foreslår vi at OIK, svømmekretsen, turnkretsen, kampsportens anleggssamarbeid,
dansekretsen, klatrekretsen, vekttreningskretsene og eventuelle særidretter som naturlig kan
samlokaliseres med svømmeanlegg stiller en representant hver, men at komiteen også er åpen for
anleggsansvarlige i klubber som ønsker å være med.
3. Vi foreslår at Kretstinget vedtar at samme regler skal gjelde for alle idrettsklubber som trener i
skoler og offentlige anlegg, slik at også svømmeklubber som trener i offentlige anlegg får
anleggsrefusjon på lik linje med klubber som trener i ishaller og flerbrukshaller.
4. Vi foreslår at i bydeler der det ikke er egne større anlegg for idretter som turn, kampsport,
dans, friidrett, etc., så har disse slike idretter rett til treningstid i flrebrukshallene på lik linje
med ballidrettene, og at det tas hensyn til behov for tid til oppstilling og rydding av apparater
og andre treningsrekvisita. Primær tildelingskriterie bør være å tilstrebe flest mulig trenende
pr. time i anleggene.
5. Det hadde vært hyggelig om Oslo blir tildelt Vinter-OL 2022.
Men tatt i betraktning den sterke underdekningen av anlegg i Oslo, må det anses som sterkt
uansvarlig å påkoste seg en OL-fest over 16 dager med en prislapp på minst 20 milliarder kroner,
dersom dette går på bekostning av breddeanlegg til Oslos befolkning.
Særlig betenkelig er dette når vi vet at aktivitetsnivået i befolkningen er sterkt redusert i forhold til
tidligere, og at dette over tid vil gi samfunnet redusert livskvalitet for store grupper og sterkt økte
kostnader knyttet til muskel- og skjelettsykdommer, sukkersyke, depresjoner og en rekke andre
lidelser. Enkle kalkyler viser at Oslo kommune kan ha årlige innsparinger på over 4 milliarder kroner,
ved å legge til rette for en sunnere og mer aktiv befolkning. En friskere arbeidstokk vil også virke
direkte inn på næringslivets konkurranseevne i global sammenheng
NIF har 54 særforbund. Bare 7 av disse er vinteridrettsforbund. Tatt i betrakting at toppidrettsanlegg
til vinteridrettene siden årtusenskifte har fått store deler av investeringene i Oslo kommune, bør man
derfor sikre at etterslepet på de andre særidrettene ikke blir for stort.
OL-satsingen vil gi nye anlegg for is-idrettene i Oslo, men dette er små idretter som, sammenlignet
med en rekke andre idretter, har rimelig god anleggsdekning, og som bare aktiviserer en liten del av
befolkningen på regulær basis.
Vi foreslår derfor at kretstinget gjør følgende vedtak:
Oslo Idrettskrets kan ikke støtte Vinter OL 2022 i Oslo så fremt ikke Oslo kommune kan
garantere at investeringsnivå for anlegg til ”sommer/helårs-idrettene” holdes på samme nivå
som investeringer i kommunale anlegg har vært i perioder 2000-2011. Det ble investert mer
enn 4 milliarder kroner i idrettsanlegg i denne perioden.
Oslo idrettskrets ber om at denne garantien nedfelles i budsjettene som årlige indeksregulerte
avsetninger over 15 år på tilsammen 5 milliarder 2012-kroner. Disse midlene skal øremerkes
idretter med særlig underdekning av anlegg, med sikte på at disse skal komme opp på minst
50% av behovet for anleggskapasitet slik dette forventes være i 2030 med en befolkning på
800.000 innbyggere og en sterk fortetning i bl.a. Groruddalen.
Følgende idretter og behov kan nevnes, og det bes om at midlene øremerkes disse for å gi
forutsigbarhet og mulighet til å jobbe langsiktig med å kutte kostnader og inngå OPS-avtaler:



Svømming: (4*250+10*40=1400mill.kr.) 4 store multisvømmeanlegg (minst 50m+stup)
(lokalisert i Oslo nordvest, nordøst,sørøst og vest) og 10 mindre skolesvømmeanlegg (minst
25 m) i tilknytning til flerbrukshaller ved skoler.



Innendørs ballidretter: (30*40=1200mill.kr.) ca 30 flerbrukshaller, som også bør tilrettelegges
for tennis.



Turn: (4*70+10*20=480mill.kr.) 4 turnhaller (lokalisert Leirskallen (sydøst), Njård (vest),
nordøst, og nordvest) og 10 basishaller (Frogner, Trasop, Høyenhall, Årvoll, Oppsal,
Ellingsrud, etc. fortrinnsvis i tilknytning til flerbrukshaller ved skoler)



Friidrett: (2*2+10*10=500mill.kr.) 1 Friidrettshall (Mortensrud (flerbrukshall med friidrett) eller
Stovner(samarbeid med fotball)), og 10 friplasser (Ris, Frogner, etc..)



Fotball: (30*7+1*200=410mill.kr.) ca. 30 kunstgressbaner, 1 fotballhall (Bjørndal Hall
(fotball/friidrett) eller IKEA Hall (Fotball) fortrinnsvis i samarbeid med friidrett)



Kampsport-idrettene: (5*40+10*20=260mill.kr.) 5 store anlegg (Frogner, Hasle, Bjerke, etc.),
og 10 mindre anlegg fortrinnsvis i tilknytning til flerbrukshaller (sagene, ..)



Dans (5*20=100mill.kr.) 5 dansesentre i tilknytning til skoler/flerbrukshaller.



Klatring (5*20=100mill.kr.) 5 klatreanlegg i tilknytning til skoler/flerbrukshaller.



Annet: (550mill.kr.) Orienteringskart, Rugby Frogner, (tribune Lyn på Frogner),
rekrutterings/breddeanlegg ski for barn og ungdom, Squash-senter med min 7. baner,
dedikerte Tennis-haller, sandvolleyball., anlegg for mindre idretter.

Alle disse anslagene er selvsagt kuttet i forhold til de reelle behov slik dette er skissert opp gjennom
særkretsenes prioriteringer for kommende 4-årsperiode. Svømmekretsen ønsker 6 større
svømmeanlegg, for selv med de anleggene som er listet over og et par private anlegg som er
planlagt, så vil ikke man komme opp i mer enn 60% av Svømmeforbundets målsetning om kapasitet
tilsvarende ett 25-meter basseng pr. 10.000 personer. Ballidrettene ønsker helst 40 nye
fleridrettshaller, for de 30 anleggene nevnt over er med forventet økning i folkemengde, bare nok til å
opprettholde dagens status med ca. 10.000 personer pr. flerbrukshall. Turn er nesten like stor idrett
som håndball, men har i Oslo bare ett fullverdig anlegg som ikke engang er kommunalt. Både fotball
og friidrett er store idretter som trenger bevilgninger på grunn av stor popularitet og behov for fler
anlegg etterhvert som befolkningen øker. Friidrett har allerede i dag få anlegg og sprengt kapasitet på
de sentrale anleggene. Kampsport er i Oslo større enn håndball, men har ingen fullgode anlegg, selv
om enkelte av kampidrettene er i stand til å trene i flerbrukshaller. Og tilsvarende er det en rekke
idretter som har større popularitet og mye dårligere anleggsdekning enn de vinteridrettene som vil få
OL-anlegg i Oslo.

Med vennlig hilsen

Bjørn Solheim
Leder Go Dai Judo Club
Epost: abitas@online.no

