Forslag fra Frogner svømmeklubb til Oslo Idrettskrets ting, 2. juni 2012.
Frogner svømmeklubb har hatt enkelte negative erfaringer med det ISU de tilhører, og ønsker derfor
behandlet følgende forslag til vedtak:
1. Det står i regler for ISUene i Oslo at ”Møter i arbeidsutvalget er åpne for samtlige idrettslag i
bydelen.”. Imidlertid har Frogner svømmeklubb opplevd at de som nystartet klubb ble nektet
talerett i årsmøte i ISU’et der de var registrert, fordi de ikke hadde vært registrert klubb i 6
måneder. Tilsvarende har Go Dai Judo Club, som ønsker lokaler i annen bydel enn der de er
registrert, blitt nektet møte- og talerett i samme ISU fordi klubben er registrert under et annet ISU.
Judoklubben har heller ikke fått svar på sine henvendelser til idrettskretsen med spørsmål om
hvordan reglene skal tolkes. Dette er et generelt problem med tanke på alle de idrettslag som har
aktivitet i flere bydeler eller som har aktivitet i annen bydel enn der de er registrert.
Vi foreslår derfor at kretstinget gjør følgende vedtak:

Regel for ISUene i Oslo om at ”Møter i arbeidsutvalget er åpne for samtlige idrettslag i bydelen.”
endres til ”Møter i arbeidsutvalget og ISUet er åpne med talerett for samtlige idrettslag som har
idrettslig aktivitet eller ønsker etablere dette i bydelen eller tilstøtende bydeler. Vanligvis har bare
arbeidsutvalgets medlemmer stemmerett i arbeidsutvalgsmøter og bare lag registrert i bydelen
stemmerett i ISU-møtene.”.
2. Frogner svømmeklubb ønsker svømmeanlegg i egen bydel, og har sterkt fremmet ønske om dette i
ISU’ets anleggsprioriteringsmøte uten at det er kommet med i prioriteringslisten som er sendt
idrettskretsen. Heller ikke bydelsutvalgets vedtak om prioritering av svømmeanlegg i Frogner bydel
har ISU’et tatt hensyn til. ISU’ene er ment å være talerør for klubber og bydeler inn mot
idrettskretsen, og det er derfor viktig at klubbenes innspill viderebringes, om enn med anmerkninger
fra ISU’ets arbeidsutvalg.
Vi foreslår derfor at kretstinget gjør følgende vedtak:

Dersom en idrettsklubb eller bydel under eller før anleggsprioriteringsprosessene i ISU’et melder
inn behov for anlegg og ønsker dette prioritert i langtidsplanen, så skal dette være med i den
prioriteringsliste som ISU’et sender til Idrettskretsen.
3. Det er uklart hvilke prioriteringer som gjelder for anleggsdekning i de ulike bydeler. F.eks. vil
prioritering av skøytehall i Frogner bydel (som ikke har kommunale idrettshaller) gi en dårlig
utnyttelse av idrettstomten i Frognerparken, og sannsynligvis for de nærmeste årene gjøre at det
bare vil være kommunale anlegg for skøyteidretter vinterstid i bydelen. Vi savner normtall som
muliggjør en mer langsiktig forvaltning av de få tomtearealer som er tilgjengelige. Vi ber derfor
kretstinget gjøre følgende vedtak:
Styret i OIK bes rette en henstilling til Bymiljøetaten om at etaten offentliggjør en tabell med
normtall for minimum anleggskapasitetsdekning og for anbefalt anleggskapasitetsdekning i antall
persontreningstimer pr. dag (f.eks. pr. 10.000 innbyggere) sett i et folkehelseperspektiv for ulike
anleggstyper (ballhaller, kunstgressbaner, kunstisbaner, skiløyper, skog (tur/orientering),
svømmeanlegg, turnanlegg, dans/kampsport-anlegg, klatreanlegg, vektrenings/helsestudioanlegg,

etc..) og for ulike brukergrupper (småskole, ungdomsskole, VG skole , barneidrett,
ungdomsidrett, voksenidrett, eldreidrett, uorganisert bruk, etc.), samt en oversikt over hvilken
kapasitet pr time etaten regner som representativt for ulike «standard-anlegg» som normal
flerbrukshall, liten flerbrukshall, 25-meter svømmeanlegg, 50-meter svømmeanlegg, etc. for de
ulike brukergruppene. Ved siden av kapasitetstallene bes også om at det angis målsetninger for
tilgjengelighet (antall minutter reisetid ved gange, sykkel, kollektivtrafikk) og om man ønsker/ikke
ønsker å legge tilrette for utstrakt bruk av bil ved bruk av anleggene. Normtallene bør gjenspeile
anbefalingen om at skolebarn og privatpersoner bør ha en time fysisk aktivitet pr dag, og at
anleggskapasitet bør utbygges i henhold til dette.
4. En rekke idrettsklubber har behov for idrettsanlegg i Oslo Sentrum/Vest og vil gjerne inn med
delanlegg i Frogner idrettspark sammen med den planlagte ishallen, fordi at de ikke ser andre
alternative større tomter i Frogner/st.Hanshaugen/sentrum-området. Disse klubbene har siden
2007 fremmet skisser i tråd med bystyrets mandat fra 13.12.2006 om at «Byrådet vil utvikle Frogner
stadion til en sportspark og avsetter 150 mill. til del 1, fordelt med 70 mill. i 2007 og 80 mill. i 2008.
Prosjektutredningen for Frogner Sportspark omfatter heldekkende kunstisflate, kunstgressflate, nye
garderober, nye kontorer, flerbrukshall, ishall, nytt skøytemuseum, parkeringsanlegg under terreng
og eventuelt lokaler for andre idretter.», men klubbene føler at de har vært utmanøvrert av enkelte
sentralt plasserte politikere med egne agendaer, og ikke har fått støtte fra andre politikere som
naturlig nok ikke ønsker å utfordre de som er i maktposisjoner. OIK har i utgangspunktet vært åpen
for å få inn andre idretter på Frogner. I kunngjøringsinnspillet fra OIK 15.10.2007 uttaler de at
«Konsekvensutredningen bør vise hvilke behov osloidretten har for treningsfasiliteter og se dette opp
mot befolkningsutvikling og tilstrømning til organisert idrett.», men også OIK har funnet det
fornuftig å tilpasse seg politiske realiteter,og har derfor hittil støttet «ishall, og hvis mulig en
flerbrukshall, og fjern friidrettsbanene». Imidlertid er nå situasjonen en annen, ved at både leder for
byrådet og leder for samferdsel- og miljøkomiteen er byttet ut, og ved at samtlige partier har
programfestet støtte til bygging av svømmeanlegg i Oslo.
Idrettsetaten har i tilegg ytret ønske om å foreta en bedre kartlegging av idrettens og befolkningens
behov i de ulike områder av Oslo. Dette kommer til uttrykk i svaret fra etaten til Eiendoms- og
byfornyelsesetatens innspill i sektorplan idrett hoveddel: «Arealknapphet: EBY etterspør en
overordnet kartlegging innenfor idrett og friluftsliv som viser hvor i byen de ulike behovene finnes og
hvor arealene mangler for å dekke opp behovene. EBY støtter videre forslagene om å tenke
utradisjonelt i forhold til blant annet transformasjon av arealer/bygg til idrettsformål samt ny og
utvidet bruk av torg og møteplasser. Kommentarer fra IDR: IDR er enig i at det ville være fornuftig
med en slik behovskartlegging. Dette er noe IDR vil søke å gjennomføre i tiden fremover.»
Vi ber derfor Kretstinget gjøre følgende vedtak:
Kretsstyret pålegges å formelt be Bymiljøetaten foreta en behovsanalyse for ønsket kapasitet i
idrettsanlegg i bydelene Frogner/st.Hanshaugen og utrede mulighetene for å sikre befolkningens
behov for et allsidig idrettstilbud tilpasset begge kjønn og alle aldersgrupper, før man eventuelt
tillater bygging av en ishall som vil utelukke bedre utnyttelse av tomten ved Frognerbadet der det
er mulig å legge flere større idrettshaller under bakken som del av Frogner idrettspark.
Mulighetsanalysen bør se på muligheten av å få flere idretter inn i idrettsparkene ved Frogner
stadion og ved Bislett, og se på hvordan dette vil være kostnadsmessig (inkl. kostnader ved kjøp
av tomter eller tap av mulige inntekter ved salg av tomter) i forhold til eventuelle andre
alternativer i området. Behovsutredningen bør spesielt besvare følgende uttalte behov:
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Oslo Skøiteklubb ønsker ishall til sine 35-40 kunstløpere, som pt. trener i Grünerhallen.
Tribunene har idag en kapasitet tilpasset skøyteidrettens behov. Fotballklubbene som trener
på banen (Frigg med rundt 860 medlemmer og Lyn) bør ha ytterligere tribuner for å kunne
avholde kamper på Addeco Cup – nivå.
BUL’s friidrettsgrupper trener i dag på Majorstuen. Disse har behov for friidrettsanlegg, og
ishallen bør derfor ikke bygges der friidrettsarealene er i dag, uten at det er klarlagt om
friidretten kan få tilrettelagte erstatningsarealer i nærområdet.
Tre store skoler i nærområdet har behov for friidrettsfasiliteter.
Christiania Taekwando og Go Dai Judo Club ønsker sentralt plassert kampsportanlegg i indre
Oslo Vest for sine rundt 600 medlemmer (som i dag trener i gymsaler, med tildels mye
bortkastet tid til utlegging av mattearealer og annen logistikk for å tilrettelegge for trening).
Uranienborg Turnforening med sine rundt 200 medlemmer har behov en turn basishall for å
kunne gi bedre tilbud til sine medlemmer. Idag er de små, nedslitte gymsalene en sterkt
medvirkende årsak til stort frafall når barna når ungdomsklassene, og det er en belastning
på utstyr og trenere at turnapparatene ikke kan stå fast oppmontert. Kapasiteten i
treningslokalene er også så liten at klubben må avvise mange barn som ønsker å trene turn.
Frogner svømmeklubb ønsker helårs svømmeanlegg til sine 86 medlemmer i nærområdet
rundt Frognerbadet, som pt. ikke har treningstilbud vinterstid.
Christiania Svømmeklubb ønsker helårs svømmeanlegg svømmeanlegg til sine ca. 234
medlemmer og 87 svømmeskoledeltakere med hjemmeområde i Oslo Vest, som pt. bl.a
trener på Sogn bad (skal legges ned), Holmlia bad og Linderud bad.
Befolkningen i området rundt Frognerparken (rundt 50.000 personer) mangler tilbud om
svømmeanlegg vinterstid.

Det er en flerbrukshall bak Frognerparken (i bydel Ullern), og det er en stor fotball/kunstisbane på
Frogner stadion (og friidrettsbaner som de har asfaltert!). Forøvrig har ikke Frogner bydel
kommunale idrettsanlegg.

Med vennlig hilsen
Bjørn Solheim
Leder Frogner svømmeklubb

