Idrettens Samfunnsbidrag
En oppsummering av gruppearbeidet ved Dialogkonferansen på Flå 11-12/12-15.
Følgende var innom gruppearbeidet i løpet av seminaret:
Øyvind Thorsen (BIK), Ketil Husøy (BIK), Geir Skinnes (DIR), Linda Verde (Buskerud Orienteringskrets),
Alexander Midtbø Popov (Norges Luftsportforbund), Morten Svendsen (Norges Luftsportforbund),
Sverre M. Fredriksen (Triathlonforbundet), Bjørn Marseth (Ringerike IR), Ole Kristoffer Grimeli (Flå IR),
Guri Berg (Hurum IR), Amund Lundteigen (Øvre Eiker IR), Pål Thomassen (Lier IR).
Gruppas arbeid tok utgangspunkt i nedenstående modell, presentert under innledningen til
konferansen hvor man skiller mellom oppgaver og ansvar innenfor organisasjon og prosjekter og
tiltak som pr i dag befinner seg på utsiden av den etablerte idretten. Modellen baserer seg igjen på
trekanten som ble brukt som bilde på den norske idrettsmodellen, ved Stortingsmeldingen fra 2012.
Her representerer det røde feltet idretten, aktiviteten og det som defineres som kjerneprosessene
for medlemmene, ledsaget av organisatoriske støtteprosesser. Det lyseblå feltet representerer både
samfunnsoppdrag ut over de idretten har i dag og en rekke potensielle nye medlemmer. Sagt på en
annen måte dekker dette feltet utviklingsarbeid, mens arbeid på innsiden av trekanten i større grad
handler om drift.
Videre peker modellen på at man kan se to ulike energilinjer for den frivillige idrettsbevegelsen:
 Den horisontale linjen, tydeliggjort gjennom verdiene våre og fellesskap i særdeleshet.
 Den vertikale linjen – definert som konkurranselinjen, hvor målet er å bli best mulig.
Idrettslaget, Drammens Ballklubb, ble trukket fram som eksempel på et idrettslag som utmerker seg
med en rekke initiativ mot grupper som i dag står utenfor idretten og som evner å holde energien i
fellesskapslinja levende gjennom barne- og ungdomsidretten. En oppgave man erkjenner at kan være
krevende i møte resultatorienterte foreldre og trenere.

DBK er en av flere klubber i Drammensområdet som driver en såkalt IFO (Idrettsfritidsordning).
Samtidig leder de ukentlig fysisk aktivitet for elevene på 5.-7. trinn ved to nærliggende barneskoler,
de har faste besøk fra barnehager og arrangerer jevnlige ungdomskvelder (UFO) på klubbhuset.
Gjennomgående for disse tiltakene er at de også rettes mot barn og unge som ikke nødvendigvis er
medlemmer av idrettsforeningen.
Et sentralt tema for gruppearbeidet ble idrettens engasjement utenfor egen medlemsorganisasjon.
Spørsmål som da reiser seg er blant andre:






Skal idretten ta på seg oppgaver utenfor egen medlemsorganisasjon?
Hvilke oppdrag er vi i stand til å ta og hvordan skal idretten godtgjøres for slike oppdrag?
I hvilken grad kan slike tiltak registreres inn i medlemsorganisasjonen?
Hvilke muligheter åpner slike oppdrag for idretten på lengre sikt?
Hva er konsekvensen av å avvise alle slike oppdrag?

Et svært konkret eksempel på et slikt oppdrag er idrettslags samarbeid med skoler om
aktivitetsoppdrag enten i SFO eller innenfor skoletiden. Flere av deltagerne i gruppearbeidet så et
vekstpotensial for sine idretter både i samarbeid med skolene og i tilknytning til ny aktivitetsutvikling
rettet mot ungdom. Et eksempel på førstnevnte er Orientering, hvor sentrale ferdigheter som
kompass og kartforståelse er plassert på læreplanen i kroppsøving, uten at denne kompetansen (eller
kartene) nødvendigvis finnes i skolen. Det viser seg også at en aktivitet som «innendørs
droneflyving» - en populær aktivitet under tiltaket «Aktiv Fredag» er idrettsaktivitet registrert under
Luftsportforbundet.
Det var enighet i gruppen om at prosjekter og tiltak i ytterkant og på utsiden av den eksisterende
idrettsorganisasjonen er viktige for at idretten skal evne å fornye seg i takt med samfunnet for øvrig
og avgjørende dersom vi skal lykkes bedre overfor ungdommen som målgruppe.
Buskerud Idrettskrets vil fortsette å stimulere og legge til rette for idrettslag som tar initiativ på dette
området og hilser velkommen samarbeid med kretser og særforbund som ønsker å bli med oss på
veien.
Vi vil fortsette å ha idrett og skole (daglig fysisk aktivitet) som et prioritert innsatsområde og følge
dette opp politisk så vel som gjennom nære samarbeid med positive skolemiljøer.
En mulighet for å følge opp dette arbeidet kommer torsdag 31. mars til lørdag 2. april. I dette
tidsrommet har vi planlagt et seminar kalt «I samme båt 2», sammen med Drammensskolen. Her vil
skoler og idrettslag jakte vinn-vinn løsninger og fortsette det gode samarbeidet som ble startet opp
ved det forrige båtseminaret til København. Denne gangen vil vi også invitere med oss kretser og
særforbund som tenker at de kunne hatt utbytte av å delta på en slik reise.
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