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Tilbakemeldinger etter 1. utkast 
23.04.2021 

Det har ikke kommet tilbakemeldinger fra futsal. Cheerleading og ultimate frisbee hadde ingen kommentarer til utkastet. 

 

Badminton 
BESKRIV PROBLEM BESKRIV ØNSKET LØSNING OIK KOMMENTAR 

Prioritet 1: Ekstra spilletid  
 
Lambertseterhallen onsdag 1900-1930 
 
Lambertseter IL – badminton  
Fra 4 til 4,5 treningstimer 
 
Ønsker ellers å beholde  
Mandager 1900-2000 og onsdager 1930-2230  

Lambertseter har gått fra 0 til 81 medlemmer på 
litt over 2 år med kun 4 spilletimer å fordele. 44 
har i tillegg til de 81 spillerne sluttet da de fikk for 
lite spilletid. Særlig ungdom har sluttet.  
 
Av de 4 fordelte spilletimene er kun 1,5 før 2000 
og dermed tilgjengelig for ungdommer. OFBK ber 
om 30 minutter ekstra totaltid fra 1900-1930 
grunnet klubbens sterke vekst.  
 
Onsdag 1900-2000 er også planlagt som delvis 
lagterskeltilbud/nabolagsklubb-tenking. 
 
Dermed har Lambertseter 2 hele timer allokert 
for barne-og ungdomsspillere 2021-22, kontra 1,5 
timer som medfører at ungdom slutter. 
 
Dersom eneste mulighet er å ta timer fra andre 
badmintonklubber må disse 30 minuttene tas fra 
Haugerudhallen fredag 2030-2100. Når det er 
sagt håper badminton på at en medlems-vekst på 
35-40% i koronaåret 2020 kunne gi oss litt ekstra 
total spilletid, altså 30 minutter. 

På lik linje med de andre idrettene må det 
prioriteres mellom klubbene innenfor angitte 
total ramme for antall timer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det er tatt 30 min fra Haugerud og plassert i 
Lambertseter. 
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Prioritet 1: Bytte av dag 
 
Til Vestlihallen tirsdag 2000-2230 
 
Fra Vestlihallen torsdag 2000-2230 
 
Sangam IL – badminton 
Fra 8 til 8 treningstimer 
 
Ønsker ellers å beholde  
mandager 1900-2230 og torsdager 1800-2000 

Sangam har økt medlemsmassen fra 37 til 79 fra 
2019 til koronaåret 2020, etter å ha gått kraftig 
ned etter flytting fra Ellingsrudhallen til Nordby-
hallen. For å gi flest mulig spillere mulighet til å 
spille på ulike dager, ønsker OFBK å flytte tiden 
torsdag 2000-2230 til tirsdag 2000-2230. 
 
Da tror vi at et større antall spillere vil kunne få 
spilletid og dermed bli medlemmer. Dette vil 
også tiltrekke flere familiegrupper som spiller 
sammen, voksne og ungdommer. Flytting til 
klubbens nærområde Vestli burde også gi gode 
muligheter til medlemsvekst, særlig året før 
Sangam forhåpentligvis blir halldrifter. 

Tiden er byttet. 
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Basket 
BESKRIV PROBLEM BESKRIV ØNSKET LØSNING  

Basketball sitt desidert største problem er timer 
mistet fra sesongen 20-21 til 21-22 i Bydel 
Østensjø, eller for våre klubber i bydel Østensjø. 
Dette gjelder følgende haller: 
Oppsal Arena: -3,5 timer 
Kuben: 6 timer 
Valle Hovin: 4 timer. 
Her må vi få tildelt flere timer. Dette oppleves 
dramatisk.  

Vi ønsker en forklaring på hvorfor Basketball skal 
miste så mange timer i disse hallene, all den tid 
man legger samme kriterier til grunn for 
kommende sesongs tildeling.  
Foreslår følgende:  
Primært: Basketball prioriteres inn i Oppsal 
Arena/Bøler Flerbrukshall med flere 
treningstimer enn i dag. 
Sekundært: Basketball prioriteres inn i F21/Valle 
Hovin med flere treningstimer enn i dag.  
Imøteser dialog rundt eventuelle 
bytter/prioriteringer, da dette vil måtte sees på i 
større sammenheng. Tenker det kan være aktuelt 
å se på Bestum, Persbråten VGS, Haugerud etc. 
 

Det er ikke noe konkret strategisk mål knyttet til 
flytting av timer før det første utkastet.  
Det primære fokuset har vært på å få totalen til å 
stemme. 
 
Fant ingen umiddelbare løsninger. Det er byttet 
rundt, men vet ikke om løsningen traff hele 
innspillet. Kom gjerne tilbake til problemstillingen 
etter 2. utkast. 

Bøler Flerbrukshall: 
Sen treningstid. Bøler Basket har klart flertall av 
yngre spillere i medlemsmassen og har hatt sene 
timer over tid. Ønsker flere tidligere timer.  

 
Foreslår konkret at Håndball og Basketball bytter 
start mandager, slik at Basketball starter dagen.  

 
Finner ingen umiddelbar løsning. Tas evt. med til 
fordelingsmøte. 

F21: 
Her har vi fått vesentlig dårligere timer enn 
tidligere. Riktig nok har vi fått 1 time mer enn 
sist, men dette veier ikke opp for at vi nå får hele 
fredagen. Vålerenga Basket har vekst i yngre 
medlemsmasse og kan med dette forslaget kun gi 
treningstilbud til lokale barn fredag.  

Her oppleves det utfordrende lokalt at man kun 
har tidlige treningstimer til lokale barn på 
fredager. Foreslår konkret at Håndball og 
Basketball bytter start tirsdager, slik at Basketball 
starter dagen.  

Innebandy ønsket seg tilbake til fjoråret i F21. Tid 
byttet fredag mot fredag i Oppsal Arena. 

Lambertseter: 
Samme utfordring som i F21 med for lite tidlig 
treningstid til lokale barn.  

 
Foreslår konkret at Håndball og Basketball bytter 
start fredager, slik at Basketball starter dagen.  

 
Gjør ikke noe nå, ser på dette i videre utkast. 
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Uranienborg: 
Her har Basketball fått 4 ukedager med sen 
trening og kun 1 dag med tidlig start. Sesongen 
20-21 hadde vi 2 dager med tidlig start. 
Basketball har mange unge lokale medlemmer i 
dette området og tidlig tid er en prioritet for oss. 

 
Foreslår konkret at Basketball bytter tidlig/sen tid 
med Innebandy enten tirsdager eller torsdager.  

 
Aktiviteten til innebandy består av barn og kan 
ikke trene sent. Innebandy disponerer sen tid 
både i Skøyen og Ullern vgs. 
 
Flyttet håndball ut av hallen og basket har fått 
fredag kveld. 

Apalløkka/Ammerud Skole: 
Ammerud Basket ønsker flere timer fra Ammerud 
Skole til Apalløkka, samt hele dager i Apalløkka. 
 
Samle baskettidene for å få mest mulig hele 
dager. 

  
Notert. Byttet mandag/tirsdag i Apalløkka 1. 

 

 
 

Dans 
BESKRIV PROBLEM BESKRIV ØNSKET LØSNING  

Vi har mistet all halltid i Klemetsrud liten. Denne 
hallen er svært viktig for en av klubbene våre da 
den ligger i nærmiljøet og de hovedsakelig har 
barn under 13 år på sine aktiviteter. Å miste 
denne hallen vil gå utover å beholde nåværende 
medlemmer, samt videre rekruttering. 

Bytte treningstiden vi har fått på Valle Hovin på 
fredager fra kl. 18:00-1930, samt torsdager 
21:30-22:30 for å få tre sammenhengende 
treningstimer i tidsrommet 17:00-21:00 på 
Klemetsrud liten på mandager eller onsdager. Vi 
kan også gi fra oss tidspunktene 16:00-17:00 og 
21:30-22:30 på Kastellet på tirsdager om det er 
bedre. 

Aktivitetene til MASK og Klemetsrud er prioritert i 
denne Klemetsrudhallen kommende sesong. 

Sen oppstart av trening på Valle Hovin mandag 
og onsdag.  

Om mulig tid fra kl. 18:00, i bytte mot noen av 
treningstidene nevnt over, men Klemetsrud liten 
er førsteprioritet om ikke begge deler er mulig.  

VIF Samfunn benytter den nevnte tiden og har 
dessverre ikke anledning til å bytte. 
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Gym & turn 
BESKRIV PROBLEM BESKRIV ØNSKET LØSNING  

Uranienborg Turnforening / Uranienborghallen 
Har tidligere hatt hallen fra kl. 16.00-21.00 
tirsdag og torsdag, samt 16.00-19.00 på fredag.  
For de yngste er kl. 17.30 for sent, samt at rigg av 
utstyr tar mye tid (30 min før og etter trening), 
noe som forsinker partiene etterpå. Kan starte 
kl.17.00, men kl.17.30 har rotet til alle partiene 
våre. Det gjør at timeplanen ikke går opp. Fikk 
fredag fra kl.16.00 og ut kvelden i vår, noe som 
hjalp. Å starte kl.17.30 på fredag går dessverre 
ikke. 
Klubben har observert at BMIL (tirs og tors) ikke 
er så mange barn (maks 10-15 stk), og lurer 
derfor på muligheten for at de bruker 2/3 av 
hallen, slik at turn kan ha «gymlek» med 35 barn, 
eller «foreldre og barn» med 20 barn m/foreldre i 
1/3 av hallen. 
 

 
Ønsker hall tirsdag og torsdag fra kl. 16.00-21.00, 
og fredag kl. 16.00-19.00.  
Foreslår å dele hallen med BMIL (innebandy) med 
2/3 til innebandy og 1/3 til turn fra 16.00-17.30 
tirsdag og torsdag. 
Er det mulig å bytte tid med håndball på fredager 
(gym og turn fra kl. 16 og håndball fra kl. 19.00)? 

 
Innebandy ønsker mer tid tirsdag/torsdag. 
Kompromiss at tiden beholdes som i dag. 
 
Basket fra 19.00 på fredager for å gi dem mer tid. 

Høyenhall gymnastikkforening/ Høyenhallen 
Foreningen ønsker å utvide treningstiden med en 
time pr dag; tirsdag kl. 16.00-20.00 og torsdager 
kl. 16.00-19.00, for å dekke etterspørselen etter 
vårt tilbud til barn i nærområdet. 
Målet er å tilby 2 treningstimer per uke til 
deltagere fra 3. klasse, samt å gjenopprette 
tilbudet og jobbe videre med målsetningen om å 
beholde deltagerne ut 
ungdomsskolen. 
 

 
Foreningen ønsker å utvide treningstiden med en 
time pr dag; tirsdag kl. 16.00-20.00 og torsdager 
kl. 16.00-19.00. 
 

 
Fått én time mer torsdager. 
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Håndball 
BESKRIV PROBLEM BESKRIV ØNSKET LØSNING  

Bøler, fordeling av timer mellom idrettene Kunne vi fått en time mer på tirsdag eller onsdag, 
torsdag tidlig. Og slik at innebandy og basket 
hadde mer likt antall timer i hallen. Eller tidlig 
fredag 

Tas med til fordelingsmøte. 

Holmlia timer sent/tidlig fredag Vi hadde sene timer i fjor. Kunne vi byttet til 
tidlige timer denne sesongen 

Gir liten mening å legge 2 timer for seg selv sent 
fredag. Dette bør være mulig å løse internt i 
idrettslaget. 

Ekeberg og fredag Bytte med innebandy slik at vi har annen hvert år 
fredagstimer. Vi hadde fredag i fjor også 

Håndball har høyest andel fredagstimer totalt 
sett. Byttet med onsdag i samme hall. 

Veitvet og klister  Har fredagstimer i en hall som ikke kan bruke 
klister. Byttes gjerne bort alle timer hele uken 
siden at dette er en hall uten håndball tilknytting. 
Kan ikke få noen tilreisende inn i hallen på grunn 
av klisterbruken. Da må Årvoll og Linderud ut av 
sin nærhall og det forsøker vi å unngå. 

Det er dessverre ikke mulig å ta hensyn til klister 
for samtlige håndballtimer uten at det blir 
urimelig last for andre idretter/idrettslag. I dette 
tilfellet er alternativet å ikke få tiden tildelt. 

Årvoll og fredag Årvoll bytter med basket som kan ta litt av 
fredagen og siden vi hadde hele fredagen i fjor 

Byttet, men dette bør de kunne finne en god 
ordning på internt i klubben. 

Ullern Idrettspark og fredag Basket og håndball bytter på tidlig sent annet 
hvert år. 

Neppe etablert praksis siden hallen bare har vært 
i drift én korona-sesong, men byttet er gjort. 

Vil gjerne ha flere timer tidlig i Ullern vgs. da vi 
har mindre i år. 

Har fredag både i Øraker og Ullern idrettspark. Så 
spør om det kunne vært mulig med flere timer i 
vgs utenom fredag. 

Basket må også få tid på stor bane. Ullern og 
Øraker ikke aktuelle. Gitt at rammen på antall 
timer settes mellom idrettene bør fordeling på 
dager kunne løses internt i klubb. 
 
Ikke basket i Ullern vgs og innebandy er avhengig 
av denne tiden. 

Bestum og små hall utfordring Er det mulighet for å bytte timer vekk fra Bestum 
til steder der basket har timer og som mulig kan 
bruke denne. F.eks. bytte i Ullern flerbruk/Øraker 
eller Ullern vgs. Trenger tidlige timer for barn. 
Eller innebandy? 

Haugenstua og idretter Her ser vi at det er godt med timer og kunne 
tenkt oss færre timer og heller flere i f.eks. 
Stovnerhallen.  Er en hall som det er vanskelig å 
gjennomføre kampaktivitet etter 14 års alder. 

I Stovner vil bytte gå på bekostning av halldrifter 
Stover SK. Ikke prioritert og ikke byttet. 
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Innebandy 
BESKRIV PROBLEM BESKRIV ØNSKET LØSNING  

F21 + Teglverket 
Her har vi fra i fjor mistet 6 av totalt 16 timer. VIF 
har hatt en positiv utvikling med et sterkere fokus 
på rekruttering av barn og unge. Prosessen i 
forbindelse med en «pålagt flytting «fra 
Teglverket og oppstart i en helt ny hall har vært 
krevende for klubben. Løsningen i 1. utkast vil 
legge ytterligere begrensninger på klubben. Det 
er særdeles viktig at man finner en 
tilfredsstillende løsning i VIF sitt naturlige 
nærområde. 

Ønsket løsning 
1. Samme løsning i F21 som i fjor. 
2. Tapte timer fra F21+ Teglverket erstattes 

med timer i Jordal 

Satt tilbake til fjorårets. Siden intet annet er 
oppgitt er tid byttet med tid fra Oppsal Arena. 
Fredag mot fredag med basket. 

Grefsen 
Her har vi mistet alle sene timer fra i fjor. I våre 
samtaler med OIK vedr treningstid og IK 
Akerselva sine seniorlag, så var vi veldig tydelig 
på at vi som idrett ikke kunne bli skadelidende. 

Vi ønsker en avklaring på: 
1. Hvor er fjorårets timer (etter kl 20) i 

Grefsen flyttet til? 
2. Hva skjer når IK Akerselva skal tilbake i de 

kommunale hallene? 

1. Timene er flyttet rundt litt her og litt der 
uten konkret strategisk mål. Har hatt 
fokus på å få totalen til å stemme. 

2. Da vil klubben delta på lik linje som andre 
klubber. 

Skøyenhallen 
Vi er igjen tildelt sene fredagstimer i 
Skøyenhallen og på Ullern V.G. skole. Det betyr at 
samme klubb får to(sene) fredager 

Vi ønsker at innebandy tildeles tiden fra 16-19 i 
Skøyenhallen. 

Ser ut til å være innebandy sin tur. Byttet. 

Uranienborg 
Monolitten har hatt vekst i sin barneaktivitet. 90 
min er ikke tilstrekkelig tid for to treningsgrupper 

Vi ber om at vi tildeles tiden 16-18 både tirsdag 
og torsdag 

Turn mener tiden kunne vært utnyttet bedre. 
Kompromiss at tiden beholdes som i dag. 

Antall timer (totalt) Hva er årsaken til at vi har fått tildelt 2,5 timer 
mindre enn i fjor? 

I fjor var det 1.286 timer til fordeling mellom 
lagidrettene. I det første utkastet er det 1.269,73 
timer til fordeling mellom lagidrettene. 
%-fordelingen mellom lagidrettene er lik som i 
fjor, så det betyr at alle lagidrettene har fått noen 
timer mindre. 
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Landhockey 

Alternativ 1 (landhockey kan plasseres flere steder) 
BESKRIV PROBLEM BESKRIV ØNSKET LØSNING  

Vahl 
Her er det ønsket at både Oslo og Sagene skal få 
treningstid. Begge klubbene har krav på 3,0 timer 
hver i vår beregning. Oslo kan også trene 1 dag 
på Furuset. Dermed trenger vi 4,5 timer i Vahl. 
1,5 time for Sagene må være tidlig tid da de er 
ment for barn.  

Vahl 
Landhockey får halvtime mer som tas fra «Andre 
tiltak». Landhockey disponerer hele torsdagen 
18:00-22:30. Kan ikke trene med innebandyvant. 
Må ha landhockeyvant. 

 
Torsdag prioriteres til lokale tiltak og basket. 
Tiden er samlet på onsdag. 

Veitvet 
Her har vi ikke fått noen timer. Tas fra kvoten til 
Kringsjå SK. Det er tenkt å starte miljø i Veitvet i 
samarbeid med Kringsjå. 

Veitvet 
1 time tirsdag kl. 19:30-20:30. Kan trene med 
innebandy vant da det er trening for barn. 

 
Notert. Har også byttet innebandy/håndball 
tirsdag/onsdag. 

Furuset 
Onsdager passer veldig dårlig for de fleste av våre 
medlemmer. De siste årene har vi merket 
nedgang i deltakelse på onsdags treninger blant 
barn.  

Furuset 
Utendørs har vi mandager og torsdager og det 
funker veldig bra. Derfor ønskes det at onsdagen 
byttes med torsdag. 

 
Notert og byttet. 

Bjørnholt 
Dagene passer ikke for Kringsjå SK. 

Bjørnholt 
Beholde samme antall timer men bytte til 
mandag og onsdag. Kan ikke trene med 
innebandyvant. Må ha landhockeyvant. 

 
Notert og byttet. 

Klemetsrud 
Mandager og onsdager var ment for jentehockey 
i Mask i alder under 19 år. De kan ikke trene så 
seint som vi har fått tid. 

Klemetsrud 
Det foreslås mandag og onsdager 18:30-20:00 og 
tirsdager 18:00-22:30 og torsdager 18:00-21:30. 
Mer tid til «Andre tiltak» i lille hallen på onsdag. 

 
Denne hallen løses i dialog med de lokalene 
klubbene. 

PS: Eneste hall vi ikke trenger landhockeyvant i er 
Veitvet. Her kan det spilles med innebandyvant. 
Alle andre haller må vi ha landhockeyvant. 

 Notert. 
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Vi ønsker også å ha tilgang til Ullern idrettshall. 
Her kan også barn trene med innebandyvant. Her 
ønsker vi ikke en tildeling foreløpig, men klubben 
ønsker fleksibilitet for bruk av hallen til 
landhockey dersom de internt bruker noe tid til 
landhockey i for eksempel «åpen hall» eller 
«Allidrett» osv. 

 

 

 

Alternativ 2 (landhockey er begrenset til Furuset og Klemetstudhallen) 
BESKRIV PROBLEM BESKRIV ØNSKET LØSNING  

Furuset 
Onsdager passer veldig dårlig for de fleste av våre 
medlemmer. De siste årene har vi merket 
nedgang i deltakelse på onsdags treninger blant 
barn. Her må vi også dytte inn tidene som var gitt 
oss i Vahl. Vi foreslår tirsdager 18:00-22:30 

Furuset 
Utendørs har vi mandager og torsdager og det 
funker veldig bra. Derfor ønskes det at onsdagen 
byttes med torsdag. Her må vi også dytte inn 
tidene som var gitt oss i Vahl. Vi foreslår tirsdager 
18:00-22:30. Se tabell under. 

Ikke vurdert i denne runden. 

Klemetsrud Stor 
Mandager og onsdager var ment for jentehockey 
i Mask i alder under 19 år. De kan ikke trene så 
seint som vi har fått tid. 

Klemetsrud Stor 
Det foreslås mandag og onsdager 18:30-20:00 og 
tirsdager 18:00-22:30 og torsdager 18:00-21:30. 
Her må vi også dytte inn 5,5 timer fra Bjørnholt 
for Kringsjå SK. Se tabellen under. 

Klemetsrud Liten 
Hvis vi kan bruke Veitvet med innebandyvant da 
trenger vi ikke tid i lille hallen. Men dersom vi 
ikke kan bruke Veitvet må den ene timen flyttes 
til Klemetsrud Liten 

Klemetsrud Liten 
Dersom vi kan bruke Veitvet med innebandyvant, 
kan den tiden som ble foreslått i scenario 1 stå. 
Hvis ikke flyttes denne ene timen til Klemetsrud 
Liten onsdager 20:30-22:30. Se tabell under. 
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Roller derby 
BESKRIV PROBLEM BESKRIV ØNSKET LØSNING  

Apalløkka tirsdag og torsdag fra 20.30 – 
Utfordrende med to så sene treninger i uka. 

Hadde det vært mulig om vi kunne byttet tid med 
et av de andre voksne idrettslagene som trener 
før oss en av dagene? 

Treningsgrupper bestående av voksne må 
dessverre regne med å få tildelt de sene 
treningstimene. 

 

 

 

Volleyball 
BESKRIV PROBLEM BESKRIV ØNSKET LØSNING  

Teglverket 
Fredag 20:00-22:00 

Vi ønsker å få tilbake de to timene i Teglverket på 
fredager 

Ikke tilstrekkelig med tid i foreslåtte bytter, så 
bare plassert inn én time. 

Tåsen 
Onsdag 17:30-18:00 

Vi kan gi fra oss den ekstra halvtimen i Tåsen for 
å få tilbake de to timene i Teglverket. 

Notert. 

Voksen 
Tirsdag 21:30-22:30 

Vi kan gi fra oss den ekstra timen i Voksen for å få 
tilbake de to timene i Teglverket. 

Notert. 

 

 

 


