Go Dai Judo Club
v/ Bjørn Solheim
Jensmessveien 6c
0376 Oslo

Idrettens og Friluftslivets Samarbeidsutvalg i Bydel Frogner
v/ Stig Ove Ness
Oslo 5.1.2010

Henstilling til ISU Frogner om å arbeide for anlegg
for Judo i tilknytning til Frogner Stadion.
Vi viser til tidligere henvendelser fra samarbeidsutvalget Frogner Stadion Idrettspark til ISU Frogner ved Stig Ove
Ness 7.10.2008, og til henstilling fra OIK om at de enkelte aktører i samarbeidsutvalget sender individuelle
henvendelser til ISU Frogner om deres behov for treningslokaler i bydel Frogner.
Go Dai Judo Club holder til på st.Sunniva skole og har ca 45 medlemmer. Klubben har hatt en årlig vekst på 15-20
% men har nå ikke god nok plass i den gymsalen der vi trener, og ettersom skolen trenger gymsalen også til
andre aktiviteter, så har vi fått avslag på våre søknader om ytterligere treningstid. I tillegg må judomattene
ryddes ut og inn hver gang. Dette gir økt slitasje på mattene og gjør at vi hver trening mister over en time av den
tildelte treningstiden.
Barn og ungdommer i sentrum har mye lavere tilgang på sportslige aktiviteter, idretter og sportshaller enn barn
og unge som bor lenger ut, og at når det gjelder Judo for barn og unge er det bare Go Dai Judo Club som gir
tilbud på Oslo Vest innenfor Ringveien.
Vi har behov for en større sal med 2 kamparealer der mattene kan ligge permanent, og der det over
kampflatene er 4 meter takhøyde. (Over sikkerhetssonene på sidene kan det være litt lavere takhøyde).
Internasjonale mål for kamparealer er p.t. 10*10 meter med 4-5 meter sikkerhetssone, dvs. at vi ønsker et
matteareale på 18*33 meter (uten søyler eller skillevegger).
Vi har et godt samarbeid med St.Sunniva skole, og kommer i overskuelig fremtid til å beholde
rekrutteringsaktivitet og barnepartier på St.Sunniva skole, og vil (dersom anlegget på Frogner Stadion blir
realisert) også etablere barnepartier i samarbeid med skolene i nærområdet, dvs. Marienlyst, Majorstuen og
Skøyen skole, for å sikre rekruttering og raskere vekst.
Judotrening er sosialt stimulerende, og gir tryggere og mer veltilpassede barn, judotrening er derfor et godt
tilbud til skoler og SFO. Tanken er at mens en treningsdag i uken kan være på barnas skole, så kan de ivrigste

viderekomne også trene en til to dager i uken på Frogner, og junior- og senior-aktivitet kan primært legges på
Frogner Stadion.
Med et slikt anlegg som skissert burde det være mulig å ha opptil 100 personer på matten samtidig. Dvs at Go
Dai Judo Club vil ha mulighet til å ha inntil 1000 trenende pr. uke. Judo er en av verdens største idretter, så at
judoen er såpass liten i Norge må antas å skyldes manglende treningsfasiliteter, og at enhetene har vært for små
til å gi grunnlag for proffesjonelle og halvproffesjonelle trenere. (Judoklubben i Nadderudhallen har 500
medlemmer, et litt mindre lokale, og mindre gunstig beliggenhet, så 800-1000 medlemmer for en judoklubb på
Frogner med det foreslåtte anlegget må antas å være realistisk).
Sist det ble bygget opp en judoklubb i Frogner bydel, var da Marienlyst Judo Club var største idrettsklubb i
bydelen med over 350 medlemmer. Denne klubben døde i stor grad fordi den vokste ut av sine gymsalen på
Marienlyst skole og ikke greide finne passende alternativer. (Klubben fant et alternativ der mattene kunne ligge
permanent, men mistet senere tilgangen til dette, og sto da uten tilstrekkelig treningstid på Marienlyst skole slik
at det var vanskelig å opprettholde driften. Denne prosessen hadde i tillegg slitt på styre og trenere, og klubben
ble derfor besluttet lagt ned, og judomattene (anlegget) overført Judoforbundet for bruk i andre klubber.)
Vi ser også betraktelige synergier ved å være i et fleridrettsanlegg som skissert i av samarbeidsutvalget Frogner
Stadion Idrettspark der vi kan supplere vår trening med løpetrening, svømmetrening og mulighet for turn og til
vekttrening.
Anlegget vil gi judolandslaget og andre judoklubber i nærområdet forbedrede muligheter for trening, og det er
også naturlig å inngå samarbeid med jujutsu- og aikido-klubber som kan bruke de samme treningsfasilitetene, og
som også har tilsvarende behov for permanente mattearealer.
Det skisserte anlegget (med et ytterligere oppvarmingsareale som eventuelt kan legges ut ved behov i en
tilstøtende sal), vil også gi judoen i Oslo/Akershus en ideell mulighet til å avholde treningssamlinger og
idrettsstevner opp til regionsnivå. Pr. i dag arrangeres kun 3-4 stevner pr. år i Oslo-området pg.a. behovet for
leie av egne saler og logistikken rundt transport og legging av matter. Det skisserte anlegget vil dermed gi
mulighet for et langt bredere tilbud av rekrutteringsstevner og småstevner.
Go Dai Judo Club ønsker derfor å komme inn i det planlagte Frogner Stadion Idrettspark med et anlegg i
størrelsesorden som skissert i modeller fra samarbeidsutvalget Frogner Stadion Idrettspark., dvs en mindre
flerbrukshall tilrettelagt for apparatturn og trampoline, og tilgang til ytterligere saler tilrettelagt for frittstående
turn, nybegynnerturn, ringer og tau.
Vi ser at det er plass til dette i tilknytning til Frogner Stadion, og vi ber derfor Idrettens og Friluftslivets
Samarbeidsutvalg i Bydel Frogner se til at dette kommer inn i planprosessene slik at det raskest mulig kan
realiseres som del av idrettsparken.
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