Tilbakemeldinger etter 2. utkast
06.05.2021
Det har ikke kommet tilbakemeldinger fra cheerleading, futsal og ultimate frisbee.

Badminton
BESKRIV PROBLEM
Prioritet 1: Ekstra særkrets spilletid
alle 9 klubber alle haller under når som helst

BESKRIV ØNSKET LØSNING

OIK KOMMENTAR

Bjølsenhallen - Sagene
Grorudhallen – Nord og Rødtvet (Noreel)
Haugerudhallen - Haugerud
Klemetsrudhallen - Klemetsrud
Klemetsrudhallen – Mortensrud Aker
Lambertseterhallen - Lambertseter
Linderudhallen - Linderud
Oppsal2 - Haugerud
Vestlihallen - Sangam
Voksenhallen – Vestre Aker

Etter idrettsregistreringen 30/4/2021 har OFBKs
OIK-hall-klubber hatt en stor medlemsvekst i
koronaåret 2020, fra 463 i 2019 til rundt 700 i
2020, en unik vekst på rundt 50% medlemmer, og
da i koronaåret 2020.

På lik linje med de andre idrettene må det
prioriteres mellom klubbene innenfor angitte
total ramme for antall timer.

Ønsker ellers å beholde særkretsens eksisterende
55,5 timer slik de er i sine ulike klubber og haller
og kvelders treningstider

Da burde man kunne forvente ekstra spilletid,
som egentlig kan fordeles til alle klubber og haller
etter hva som passer i helheten.
OFBKs prioritet for ekstratimer er ellers:
1. Lambertseter
2. Mortensrud Aker/Klemetsrud
3. Sangam
4. Haugerud
5. Vestre Aker
Noreel/Sagene/Linderud
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Prioritet 1: Ungdomsspilletid nabolagsklubb
Klemetsrudhallen før 2000
Klemetsrud IL – badminton (KILBK)
Merk at både KIL og MASK har fått timer i samme
Klemetsrudhaller.

OFBK har fått antydet at KIL – badminton får
nabolagsklubbtimer i Klemetsrudhallen, og ber
om at majoriteten av disse timene kommer før
2000 slik at man kan satse på den største
nåværende spillergruppen, som er ungdommer.

Tid til Nabolagsklubbene avtales mellom OIK og
hovedstyret i den aktuelle Nabolagsklubb. Tiden
er ikke gjenstand for diskusjon i fordelingen
mellom særidrettene.

Det er viktig å ha en balanse mellom timer før og
etter 2000 så lenge badminton er en livslang
idrett hvor både ungdommer og seniorer må få
mulighet til å spille og få spilletimer.
Prioritet 1: Ungdomsspilletid nabolagsklubb
Klemetsrudhallen før 2000
Mortensrud Aker SK – badminton (MABK)
Merk at både MASK og KIL har fått timer i samme
Klemetsrudhaller.

OFBK har fått antydet at MASK – badminton får
nabolagsklubbtimer i Klemetsrudhallen, og ber
om at majoriteten av disse timene kommer før
2000 slik at man kan satse på største nåværende
spillergruppen som er ungdommer.
Det er viktig å ha en balanse mellom timer før og
etter 2000 så lenge badminton er en livslang
idrett hvor både ungdommer og seniorer må få
mulighet til å spille og få spilletimer.
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Tid til Nabolagsklubbene avtales mellom OIK og
hovedstyret i den aktuelle Nabolagsklubb. Tiden
er ikke gjenstand for diskusjon i fordelingen
mellom særidrettene.

Basket
BESKRIV PROBLEM
Bestum/Ullern Idrettspark:
Basket avslutter alle dagene i Bestum. Det
oppleves svært urettferdig, da basket ønsker
tidlig tid. Må være rettferdig med en fordeling av
tidlige/sene timer.
Ullern I:
Fredager ønsker basket å starte dagen, som i
utkast 1. Dette pga klisterproblematikk.
Ullern Basket drifter eller deler driftsansvar i
begge haller.

F21:
Basket har mistet 3,5 timer og står nå kun igjen
med 7,5 timer, hvorav eneste dag med tidlig start
er fredag. Dette vil bety «siste spiker i kista» for
Vålerenga Basket, som drifter hallen.
Furuset:
Bytte av «basket-dag» fra torsdag til onsdag. For
Høybråten basket blir dette svært utfordrende,
da de har treningstid på skoler i nærområdet
onsdager.
Persbråten:
Persbråten BBK har vokst i antall yngre
medlemmer, og timene som er byttet bort her
går utover klubbens muligheter til å gi lokale barn
og ungdommer et tilbud.

BESKRIV ØNSKET LØSNING

OIK KOMMENTAR

Dette forslaget oppleves verre enn 1.utkast for
Ullern Basket. Bestum: Det oppleves svært
urettferdig at basket må avslutte alle dagene.
Denne hallen brukes til trening for yngre lokale
barn og ungdommer. Her må minimum 2 av
dagene «byttes slik at Basket starter dagene».
Ullern Idrettspark: Byttet der håndball starter
fredagen er svært upraktisk for basket, da
håndballklister gjør at treningstiden senere på
dagen blir forringet. Det er ønskelig at håndball
avslutter dagen slik at hallen kan rengjøres lørdag
morgen, før helgens kamper.

Internfordelingen i Ullern IF tas direkte med
idrettslaget ifm Nabolagsklubb. Lite trolig at det
finnes en relevant løsning i fordelingsmøtet.

Her må vi se på muligheter for å både justere
tider, men også for å komme oss tilbake til
timetallet fra fordelingen i utkast 1.

Ingen forslag til bytter. Sak for fordelingsmøtet.

Høybråten basket ønsker basket-dager i Furuset
tirsdager, torsdager og fredager som tidligere.
Dette pga «krasj» med treningstider klubben har
på skoler onsdager.

Det er dessverre ikke mulig å ta hensyn til evt.
gymsalkapasitet.

Her må vi se på «Helheten» sammen igjen, for å
se om det finnes muligheter for justeringer.
Legger ved egen tilbakemelding fra Persbråten
Basket.
Dersom vi ikke kan finne flere timer totalt sett til
basket her, må vi se på muligheter for å justere

Innspill notert, men forslagene til løsning levert
av klubben er litt ut av kontekst. Sak for
fordelingsmøte.
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Det bemerkes at det ikke er basketgruppa som er
juridisk ansvarlig for driftsavtalen i hallen, det er
Ullern IF.

balansen mellom tidlig/sen tid, slik at klubben
fortsatt vil være i stand til å gi lokale barn og
unge et tilbud.
Oppsal Arena 2
Ønsker å flytte tiden fra fredag til mandag.

Ønsker å flytte tiden til mandag, for å harmonere
bedre med helheten. Det er ekstremt trangt med
tid for våre aktuelle klubber her.

Vahl:
Problem: Oslo Basket ønsker seg 4,5
treningstimer som tidligere. Det blir utfordrende
med tilstrekkelig tid til klubbens lag.
Årvoll
Her har basket fått mandag og fredag, som er de
to minst attraktive treningsdagene. Dette vil
vesentlig forringe tilbudet til Årvoll Basket. Her
ønsker vi oss tilbake til 1.utkastet, der basket
hadde mandager og onsdager.
Bøler
Viser ellers til våre tilbakemeldinger til 1.utkastet
for Bøler Flerbrukshall
Lambertseter
Viser ellers til våre tilbakemeldinger til 1.utkastet
for Lambertseter.
Apalløkka 1/Ammerud skole
Viser ellers til våre tilbakemeldinger til 1.utkastet
for Apalløkka 1/Ammerud skole.

Basket har relativt lite fredager. Ikke byttet.

4 timer er nok så nære vi kommer.

Tilbake til start. Sak for fordelingsmøtet?

Sak for fordelingsmøtet.

Sak for fordelingsmøtet.

Sak for fordelingsmøtet.
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Dans
BESKRIV PROBLEM
Ikke mottatt ytterligere innspill siden 1. utkast

BESKRIV ØNSKET LØSNING

OIK KOMMENTAR

BESKRIV PROBLEM
Uranienborg Flerbrukshall
Tirsdag og torsdag kl. 17.30-21.
Fredag kl. 16-19.

BESKRIV ØNSKET LØSNING
Uranienborg Flerbrukshall
Tirsdag og torsdag kl. 16-21 (ev. 16.30-21).
Fredag kl. 16-19 (fredag er bra)

OIK KOMMENTAR

Klubben fikk avkortet treningsdagen med 1,5
time både tirsdager og torsdager. De hadde
halltid samme dager fra 16-21 i fjor, nå har vi fått
17.30-21.
De første partiene våre er de yngste; fra 1-3 år
(foreldre og barn) og 3-5 (lekeparti). For disse er
17.30 for sent å begynne.
Klubben må rigge til utstyr, noe som tar minst 20
min før treningen kan starte, dermed blir
treningsstart kl. 17.50. De yngste er da slitne
etter en lang dag, og mange av dem ender med å
gå før treningen er ferdig.
Etter trening må klubben også rigge ned i minst
20-30 min. Da står man igjen med 2 timer og 10
minutters treningstid til 7 forskjellige partier med
ca. 300 deltakere.
Klubben har lange ventelister, spesielt på de
yngste gruppene, men kan ikke lenger gi dem et
godt nok tilbud med så lite treningstid.

Klubben ønsker å begynne tidligere, helst fra kl
16, senest kl.16.30, og kan bruke den ene
tredjedelen av hallen den første timen.
Innebandygruppen har kun 10-15 barn inne
samme tidspunkt! De kan få to tredjedeler av
hallen. Gym og turn er 20 barn og minst 20
voksne, og kan bruke 1 halldel. Det hadde gjort
treningshverdagen mye enklere for gym og turn,
og alle får trene samtidig.

Håndball har ikke tid i dag, men ønsker seg tid.
Disse blir ikke prioritert. Innebandy ønsker seg
mer tid enn de har. Det prioriteres ikke mer tid til
dem. Basket ønsker seg mer tid enn de har, fikk
fredag kveld som G&T ikke ønsket å benytte.
Utover dette; ikke prioritert mer tid til basket.
Det blir vanskelig å prioritere den tidlige tiden til
G&T pt.

Gym & turn

Fredag fungerer bra.
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Aldersgruppene 1-3 år og 3-5 år er ikke
prioriterte grupper i hallfordelingen.

Håndball
BESKRIV PROBLEM
Apalløkka 1 og 2 og fredag

BESKRIV ØNSKET LØSNING
Vi ser at håndball og innebandy har fredager.
Roller Derby og Basket er muligens lokale de
også? Kunne de hatt fredager slik at det fordeles
på fredager fra år til år?

Apalløkka 1 og 2

Håndball har også veldig lyst på flere timer på
Apalløkka 1. Nå har de veldig mye i Apalløkka 2
men vil gjerne ha litt flere timer nede på
hovedbanen. Bytte litt med basket f.eks.
Vi ser vi mistet timer i denne hallen. Er flere som
bor i dette området og som spiller håndball. Vil
gjerne ha timer der.

Uranienborg

OIK KOMMENTAR
Basket har fredagene på Ammerud skole.
Innebandy, håndball og basket har med andre
ord en fredag hver. Disse fredagene kunne
teoretisk sett roteres fra hallflate til hallflate fra
år til år, men det fremstår som lite
hensiktsmessig?
Basket har mulighet til å gjennomføre to
treninger samtidig i Apalløkka 1. Utnyttelsen av
anlegget tilsier at den tiden basket får i Apalløkka
1 og 2 bør plasseres i Apalløkka 1.
Det betydelig flere ønsker om tid i denne hallen
enn det kapasiteten tilsier. Håndball blir
dessverre ikke prioritert i denne omgang.

Innebandy
BESKRIV PROBLEM
Vi ser at vi fra første til andre utkast har mistet
totalt 6,5 time i Oppsal, Ekeberg Skole og
Høyenhall. Alle tre hallene ligger i et område som
må sees under et. Slik vi leser 2. utkast så er vi
kompensert med 3 timer i F21 og tre timer i
Bestum. Sistnevnte hall er en «vollyballhall». Er
tiden i Bestum «tatt «fra OA 2? Hvis ja- så
fremstår denne løsningen som særdeles urimelig
og innebærer at vi mister 1,5 t.
Fordelingen av dagene i Ekeberg Skole endret slik
at vi har fått hele fredagen.
Høyenhall
I 2. utkast har vi mistet en time i Høyenhall.

BESKRIV ØNSKET LØSNING
Vi tildeles ytterligere 1,5 t på bakgrunn av
forskjellen mellom Bestum og Oppsal, Ekeberg
Skole og Høyenhall.

OIK KOMMENTAR
Bestum flyttet til Oppsal.

Fredagen deles mellom håndball og innebandy.
Delingen tidlig / sent roteres fra år til år.

Håndball har mer fredagstimer enn innebandy.
Byttes ikke.

Fordelingen av Høyenhall endres til slik den var i
1.utkast
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Vi registrerer at Gym & Turn ønsker seg mer tid
ut fra en forventet økning i aktiviteten. I OIK sine
retningslinjer for fordeling av treningstid
pkt2.4(Skjønnsmessig vurdering) heter det at «b)
Grunnlaget for denne vurderingen er omfanget
av konkurransevirksomhet foregående sesong.».
Endringen som er gjort til 2.utkast må derfor
antas komme som et resultat av en forventet
vekst i aktivitet. Vi mener det er en uakseptabel
løsning, så lenge alle andre idretter tildeles tid på
grunnlag av gjennomførte terminfestede
aktiviteter foregående år / sesong.
Ved inngangen til årets fordeling av treningstid,
så var det enighet om å ta utgangspunkt i
fjorårets tall (fordeling) – dvs.
konkurransevirksomheten for sesongen
2019/2020. Ved fjorårets fordeling, så fikk G/T
økt sitt antall timer i Høyenhall på bakgrunn av
en forventet vekst. At man i år igjen velger å øke
antall timer ytterligere basert det samme
grunnlaget er helt uforståelig og svært urimelig.
Vi forventer at fordelingen følger gjeldene
retningslinjer og at alle idrettene likebehandles.
Det kan ikke være slik at det for en idrett så gis
en økning i antall treningstimer kun gjennom
reell vekst og på bakgrunn av fjorårets
aktivitetstall (og treningstiden fordeles i tre- fire
idrettshaller). Mens en annen idrett tildeles tid
på bakgrunn av antagelser og får samlet all sin
aktivitet i en hall.
Vi anerkjenner at det finnes en knapphet på
treningstid i enkelte områder. Men den byrden
må fordeles likt.

Innebandy har tatt nedgang i totale antall timer i
byen på 1,64 % (fra 244 til 240), mens G&T har
hatt nedgang på 2,45 % (102 til 99,5).
Som de andre idrettene har G&T meldt sine
ønsker knyttet til disponering av timer.
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Bestum
Vi tildelt 1,5 t x 2 fra 16.00-17.30. Det er kun to
klubber i dette området- Ullern og Monolitten.
Monolitten har allerede tidlig tid i Skøyen, Ullern
VGS og Uranienborg. Det er derfor ønskelig å
overføre en av dagene til Uranienborg.
Uranienborg Skole
OIK sier i sin kommentar til 2. utkast «Turn mener
tiden kunne vært utnyttet bedre». Vi stiller oss
veldig undrende til en slik tilbakemelding. Det
kan ikke være slik at en særidretts oppfatning av
hvordan andre idretter utnytter tildelt tid legges
til grunn i en slik prosess. Hvis det finnes tilfeller
hvor klubber ikke utnytter tiden maksimalt, så er
det noe som må meldes inn i det aktuelle
tidsrommet. Ikke noe man «bringer til bords «for
å skaffe seg en fordel under en pågående
fordelingsprosess. Grunnlaget og utgangspunktet
for fordelingen må være den aktiviteten hver
enkelt idrett melder inn.

En av dagene i Bestum flyttes til Uranienborg og
fordeles med 0,5 t hver av dagene.

Tiden er flyttet til Oppsal, ref innspill over.

Vi ber om at vi får tildelt tiden 16-18.

Håndball har ikke tid i dag, men ønsker seg tid.
Disse blir ikke prioritert. Basket ønsker seg mer
tid enn de har, fikk fredag kveld som G&T ikke
ønsket å benytte. Utover dette; ikke prioritert
mer tid til basket. G&T ønsker mer tid, men ikke
prioritert. Det er ikke prioritert mer tid til
innebandy i denne omgang.

BESKRIV ØNSKET LØSNING
Vahl: Vi får tiden til håndball på mandager.
Sagene 3,5 timer på onsdag og Oslo SK 1,5 time
på mandag.
Veitvet: Vi får tirsdager 18:30-19:30. Innebandy
barn/unge 16:00-18:30 og innebandy voksne
19:30-20:30.
Bjørnholt: Vi får det vi spilte inn på 1. utkastet.
Mandager: 2000-2230 og onsdager 1800-2100

OIK KOMMENTAR
Mandag er byttet.

Landhockey
BESKRIV PROBLEM
Vahl: Her har vi fått 0,5 time mindre enn første
utkastet. Vi er nødt til å få 1,5 time mer her hvis
onsdagen skal se ut som på 2. utkast.
Veitvet: Vi ser nå at 19:30-20:30 kan bli litt seint
hvis vi skal starte opp nytt miljø i område for barn
og ungdom.
Bjørnholt: Vi har fått 0,5 time mindre enn på
utkast 1. Dette er vi nødt til å få tilbake da
Kringsjå har krav på 7,5 timer (av landhockeyens
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Sak for fordelingsmøtet.

Den halve timen er tilbake.

35 timer) men har sagt seg villig til å få 5,5 mot at
1 time går til Veitvet.
Klemetsrud: Mask har krav på 9,5-10,5 timer (av
landhockeyens 35 timer). Vi kan gi dem maks
10,5 timer og derfor trenger vi kun 10,5 timer i
Klemetsrudhallen. Vi har ingen behov for
landhockey tid i lille hallen da vantene ligger
nede i stor hallen.
PS: Eneste hall vi ikke trenger landhockeyvant i er
Veitvet. Her kan det spilles med innebandyvant.
Alle andre haller må vi ha landhockeyvant.

Klemetsrud: Det foreslås hele mandag 1700-2230
og hele onsdag 17:30-22:30 for Mask landhockey.

10,5 t er satt av til landhockey i
Klemetsrudhallen. Plassering av timene velger
klubben selv innenfor de rammer de har blitt
tildelt.

BESKRIV ØNSKET LØSNING

OIK KOMMENTAR

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.

Roller derby
BESKRIV PROBLEM
Samme som 1. utkast
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Volleyball
BESKRIV PROBLEM
TEGLVERKET FREDAG
TÅSEN VALGFRI DAG

BESKRIV ØNSKET LØSNING
Vi ønsker hallen fra 20.30
Vi ønsker å gi fra oss tilstrekkelig tid i Tåsen for å
få 0,5t mer i Teglverket fredag
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OIK KOMMENTAR
0,5 time er flyttet fra Tåsen til Teglverket.

