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Cheerleading, dans, roller derby og ultimate frisbee hadde ingen kommentarer til utkastet. 

 

Badminton 

Beskriv problem Konkret forslag til bytter/endringer OIKS KOMMENTAR 

Prioritet 1: Bytte av dag og tid samme hall 
samme klubb  

 

Til Voksenhallen mandag 1600-1800 

 

Fra Voksenhallen fredag 2000-2200 

 

Voksenhallen (og Vestre Aker SK – badminton) 
har fått oversvømmelse og antas ikke å kunne tas 
i bruk igjen før høsten 2022, noe som kan skape 
ekstra problemer for nødvendige rekrutterings- 
og retention-tiltak.  I tillegg har VABK noen 
utfordringer som er unike for Oslos 
badmintonklubber: 

• generasjonsskifter på gang i to aldersgrupper av 
ungdommer 

• uventet medlemsfall grunnet korona og høy 
prissensitivitet spillere 

 

På den positive siden har VABK nylig ansatt 
trenerteam på landslagsnivå hele mandagen og 
onsdagen som beviselig gjør klubben mer 
tiltrekkende for ungdommer. De kan ikke jobbe 
fredager pga reisedager til turneringer 

 

Får ikke VABK treningstiden mandag 1600-1800 
har antagelig ikke klubben nok spilletimer for 

Det er ikke et åpenbart godt bytte av tidspunkt 
for idretten det foreslås å byttes med. 



barn og ungdommer til å lykkes med den 
planlagte rekrutteringskampanjen. VABK må ha 
16-20 både mandag og onsdag  
for at årets vekstplaner og 
medlemsbudsjetter/trenerlønner skal lykkes. 

Prioritet 2: Bytte av dag og tid mellom to haller 
og to klubber 

Kun hvis prioritet 1 over ikke gjennomføres 

 

Til Voksenhallen mandag 1600-1800 

 

Fra Tokerudhallen onsdag 2030-2230 

Voksenhallen og VABK har de siste årene i flere 
runder avgitt timer til Sangams ulike 
halltildelinger. Hvis prioritet 1 over ikke er mulig, 
ønsker OFBK å flytte tilbake timer fra Sangam til 
VABK. Sangam har også mulighet å flytte noe 
spilletid til søndagskveldene når de nå blir 
halldriftere. Hvis Sangam mot formodning ikke 
blir halldriftere, bortfaller denne prioritet 2. 

Flyttet fra Tokerud onsdag til Voksen mandag. 

Prioritet 3: Bytte av dag og tid mellom to haller 
og to klubber 

Kun hvis prioritet 1 og 2 over ikke gjennomføres 

 

Til Voksenhallen mandag 1600-1800 

 

Fra Grorudhallen torsdag 1600-1800 

Som vist i mer detalj i eget endringsønske under 
er det noe risiko for at Nord og Rødtvedt ikke vil 
rekke å sikre nok jenter, barn og ungdommer til 
kun 2 timer i uken i en hall så tidlig som 1600-
1800. Som en prioritet 3, hvis prioritet 1 og 2 
over ikke er mulig, er det derfor viktigere å sikre 
nok vekst i Voksenhallen og VABK 2022-23. Hvis 
Grorud får flyttet sine timer fra 16-18 til 18-20, 
bortfaller denne prioritet 3. 

Ivaretatt med endringen over. 

Prioritet 1: Bytte av tid samme dag samme hall 
samme klubb 

 

Til Grorudhallen torsdag 1800-2000 

Nord og Rødtvedt har fått ny ung kvinnelig 
badminton-gruppe-leder (25 år), ansatt egen 
trener sammen med kretsen, og satt i gang et 
jente-rekrutteringsprosjekt for å lykkes med å 
rekruttere nok badminton-spillere til 
Grorudhallen. Klubben har en stor eksisterende 

Lar seg ikke gjennomføre, tiden som er foreslått 
er avsatt til paraidrett. 



 

Fra Grorudhallen torsdag 1600-1800 

 

ungdoms-medlemsbase, men mange ønsker å 
spille sammen som foreldre og barn. Det er også 
krevende å rekke frem til 1600 når skole og jobb 
slutter like før 1600. Nord og Rødtvedt ber derfor 
om å få flytte sine tider fra 16-18 til 18-20. Tiden 
18-20 er viktigere enn ukedagen torsdag, så 18-
20-timene kan gjerne være mandag, tirsdag, 
onsdag og fredag. 

Beholdes tiden 16-18 vil klubben (og kretsen) 
gjøre et hederlig forsøk, men det er en viss risiko 
for at voksenandelen vil være høyere i 
startperioden enn ønskelig og at det kan ta tid å 
snu denne trenden. 

Prioritet 1: Bytte av tid og dag samme hall 
samme klubb 

 

Til Stovnerhallen utvalgte timer tirsdag eller 
torsdag 

 

Fra Stovnerhallen mandag 1900-2100 

 

OFBK, Sangam og Stovner ved John Walstad har 
pratet sammen om muligheter til samkjøring av 
trenerressurser og ber da om at alle Sangams 
særkretstimer blir på mandager og onsdager som 
i 1. utkast og flest mulig av Stovners tiltakstimer 
blir på tirsdager og torsdager. Dermed kan 
klubbene dele og sikre trenerressurser. Fredager 
er mindre aktuelt som trenerdag, da de aktuelle 
trenerne ofte er på reise til egne turneringer. 
John Walstad vil som nabolagsklubb-
representant også sende egen email med dette 
ønsket og eventuelle andre tilleggsønsker.  

Timene er fordelt til Stovner SK som en del av 
Nabolagsklubb, OIK har direkte dialog med dem. 
Flyttet fra Stovner tirsdag til Tokerud onsdag. 

Kritisk behov: Klisterforbud i badmintonhaller 

 

Grorudhallen – Nord og Rødtvet 

Haugerudhallen - Haugerud 

Viktig at alle disse hallene har klisterforbud som 
rekommuniseres regelmessig, minst årlig, når 
håndball har fått fordelt timer i hallene.  

Dessverre er trenden at klisterproblemet har blitt 
verre over tid. 

Så langt det er mulig, forsøkes det å legge til rette 
for det. 



Lambertseterhallen - Lambertseter 

Oppsal2 - Haugerud 

Tokerudhallen - Sangam 

Voksenhallen – Vestre Aker 

 

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

 

Klemetsrudhallen – MASK og KIL 

Plasthallen - KIL 

Stovnerhallen og Tokerudhallen - Stovner 

 

Ønsker ellers å beholde nabolagsklubbenes 
eksisterende badmintontimer  
slik de selv har kommunisert til OIK i flere runder 

Gradvis er ønsket at badmintonhallene ikke får 
tildelt håndballtimer, 
men dette vil nok dessverre aldri kunne være et 
absolutt krav. 

Badminton vil også ta direkte kontakt med 
halldriftere i alle disse badmintonhallene for å be 
dem videreformidle klisterforbudet. 

 

 

  



Basket 

Beskriv problem Konkret forslag til bytter/endringer OIKS KOMMENTAR 

Apalløkka 1/2 vs Ammerud Skole 

Ammerud Basket er i vekst og trenger mer tid i 
disse hallene. Det er i tillegg en utfordring at 
sidekurvene på Ammerud Skole ikke kan justeres 
i høyden (ref. Ammerud Basket). Dette gjør 
trening med yngre lag utfordrende.  

 

Apalløkka 2 vs Grorud 

Vi ønsker oss mer tid i Apalløkka 2.   

Grunnet at sidekurvene ikke kan heves/senkes i 
Ammerud skole ønsker vi å få flere timer i enten 
Apalløkka 1 eller Apalløkka 2. Foreslår at timene 
tas fra Ammerud Skole. Vi er klar over at timene 
ikke teller likt i disse anleggene, så konkret blir 
forslaget å flytte så mange timer som mulig fra 
Ammerud skole til Apalløkka 1 og/eller Apalløkka 
2.  

 

Foreslår at 6 ruter basketball i Grorud byttes mot 
6 ruter håndball i Apalløkka 2 onsdager fra 
kl.16:00. Dette vil gi Ammerud mulighet til å gi 
lokale barn og unge et bedre treningstilbud.  

Flere idretter har innspill til Apalløkka, egner seg 
mest til fordelingsmøte. 

Bestum 

Her har basketball i flere sesonger fått de sene 
timene og håndball de tidlige timene. For 
basketball (og sikkert også håndball) oppleves 
nok de tidlige timene som de mest 
verdifulle/brukbare. Vi foreslår en mer 
fornuftig/rettferdig fordeling av disse timene. 

Det er et tilleggsmoment her at Ullern Basket vil 
få treningstid i Ullern Idrettspark/Øraker. De 
timene blir fordelt på tirsdag til og med fredag. 
Det er derfor ønskelig for oss med full mandag i 
Bestum.  

Forslag:  

4 basketruter tirsdag sammen med 1 basketrute 
onsdag flyttes til mandag. Dette vil gi basket full 
mandag og håndball full tirsdag. Resterende to 
basketruter onsdag flyttes til fredag, og 
basketball starter dagen mens håndball avslutter 
dagen. Dette gir igjen håndball sent onsdag (som 
basket har i dag) og tidlig basketstart fredag. 
Totalt får altså basket hele mandag og tidlig start 
fredag, mens håndball da avslutter fredagen. 
Dette mener vi er et rettferdig forslag, som igjen 
vil kunne gi Ullern Basket fleksibilitet ifht 
treningstider.  

Vi har diskutert Bestum, Øraker og Ullern 
idrettspark med Ullern IF lokalt uten at det er 
enighet. Vårt forslag er et slags kompromiss. 



Lambertseter:  

Nordstrand Basket er i vekst og har i mange år 
måttet reise rundt til flere haller for å dekke sitt 
behov for treningstid. Dette gjelder også for unge 
lokale spillere. Dette må vi få gjort noe med.  

Foreslår at 4 basketballruter i Vahl kl.16-18 
tirsdager og 2 basketballruter i Grorud enten 
dyttes til onsdager fra 16 eller fra 18:30 til 21:30 
torsdager i Lambertseter (byttes da med 
håndball). 

Diskuteres på fordelingsmøte. 

  



Futsal 

Beskriv problem Konkret forslag til bytter/endringer OIKS KOMMENTAR 

Årvoll, to damelag Ønsker å bytte to tildelte timer i Stovner med to 
timer i Årvoll. 

Flyttet. 

Valle Hovin (32x20) Hall ikke søkt om, ønsker tiden i enten Nydalen, 
Teglverket eller Vahl. 

Flyttet fra Valle Hovin til Haugerud. 

Futsal er tildelt en og en halv time mindre enn 
hva det er søkt om. Dette ifm at BSK er tatt med i 
«det kommunale regnskapet». Futsal er tildelt 
32,5 timer, mens det er søkt om 32 timer + to 
timer for BSK. 

Ønske om halltid i Oppsal Arena eller F21. Viser til muntlig kommunikasjon. Futsal har 33 
timer som tilsvarer 1 time per tellende lag. 

 

  



Gym og turn 

Beskriv problem Konkret forslag til bytter/endringer OIKS KOMMENTAR 

Anleggsnavn: Uranienborg 
Tidspunkt: Tirsdag og torsdag fra kl. 16.00 
 
Uranienborg Turnforening tilbyr turn for 1-6 
åringer. Ved å starte kl. 17.30 vil dette bli veldig 
sent for de minste ungene. I tillegg må 
turnforeningen rigge 3 hele turnhaller før barna 
kommer. Det vil si at de ikke får begynt å rigge 
før kl. 17.30, da det er innebandytrening før turn 
både tirsdag og torsdag.   

Det hadde blitt satt stor pris på om man fikk 
bytte f. eks tirsdag kl. 16 – 17.30 med fredag kl. 
16 – 17.30.  

Fordelingen teller fra 8 år. Gym og turn har en 
lavere prosentandel på fredager enn andre 
særidretter, og må regne med at noe tid fordeles 
fredag. 

 

  



Håndball 

Beskriv problem Konkret forslag til bytter/endringer OIKS KOMMENTAR 

Apalløkka 1: Ønsker to dager i Apalløkka 1 Ønsker tid tirsdag eller onsdag Flere idretter har innspill til Apalløkka, egner seg 
mest til fordelingsmøte. 

Apalløkka 2:  Håndball ønsker mer treningstid i Apalløkka 1, 
grunnet luftkvalitet, størrelse, dekke, mulighet 
for kamper treningstid og at det er Ammeruds 
hovedbane. Apalløkka 2 har dårlig kjøling.  

Videre mener vi at andre idretter, spesielt Roller 
Derby nå bør bli tildelt tid fredag, da de ikke 
har hatt det tidligere. 

Basket hevder at de ikke kan utnytte Apalløkka 2 
på samme måte som Apalløkka 1. Ja, APA 1 er 
større, men det er også 2 baner på tvers i APA 2.  

 

Flere idretter har innspill til Apalløkka, egner seg 
mest til fordelingsmøte. 

Bøler: Det bør være lik fordeling mellom basket, 
innebandy og basket 

Håndball har 8 timer, innebandy 8,5 og basket 
11. Det burde være like mange timer på alle 
idrettene. 

Vi har regnet på det, håndball får 1,5 t til i Bøler. 

F21: Bytte fredag Håndball hadde fredag i år, kan basket ta 
fredagen neste sesong? 

Flere idretter har innspill til F21, tas på 
fordelingsmøte. 

Furuset: Ta vekk timene, bytte med futsal? Gjerne bytte håndballens timer i Furuset med 
futsal sine timer i Haugenstua 

Flyttet til Bjørnholthallen. 

Grefsen: Bytte fredag Håndball hadde fredag i år, kan innebandy ta 
fredagen neste sesong, og vi tirsdagen? 

Innebandy er en av de idrettene som har mest tid 
på fredager, i tillegg har de kun 1 dag i Grefsen. 
Tas på fordelingsmøte. 



Holmlia: Bytte sen fredag Håndball hadde sen fredag i år, kan innebandy ha 
sen fredag i år? 

Innebandy er en av de idrettene som har mest tid 
på fredager. Tas på fordelingsmøte. 

Persbråten: Bytte fredag Håndball har hatt fredag i flere år, vil bytte fredag 
mot mandag eller tirsdag. Basket kan ta fredag. 

Tas på fordelingsmøte. 

Vestli: Har for mye timer i dette området. Kan vi se på en løsning om det er mulig å bytte 
tid med noen «spesielle tiltak» eller andre 
idretter slik at vi ikke har alle fredagene i 
området? 

Vi ser problemstillingen, ingen løsning. 

Årvoll: Bytte fredag Håndball hadde fredag i år, kan en annen idrett 
ha sen fredag i år? 

Tas på fordelingsmøte. 



 Innebandy 

Beskriv problem Konkret forslag til bytter/endringer OIKS KOMMENTAR 

Bøler kontra Apalløkka OABR foreslår å bytte 1,5 timer med basket, hvor 
basket får 1,5 timer mer i Apalløkka og innebandy 
får 1,5 timer mer i Bøler 

Flere idretter har innspill til Apalløkka, egner seg 
mest til fordelingsmøte. 

Vi har regnet på Bøler, og innebandy har 
tilstrekkelig med timer sammenlignet med 
håndball og basket. 

Ekeberg Skole, fredager Innebandy hadde fredager i 21-22, håndball i 20-
21. Det er håndballens tur til å ha fredager i 
22/23. Byttes med onsdager. 

Tas på fordelingsmøte. 

Korsvoll ny hall Innebandy ønsker 1,5 timer treningstid fra 
kl.21.00 til Korsvoll innebandy når hallen åpner. 

Åpen for dette, men må vite hva det skal byttes 
mot. Tas på fordelingsmøte. 

Ullern VGS, fredager Innebandy hadde fredager i 21/22, det er 
håndballen sin tur til å ha fredager i 22-23. Bytte 
torsdager og fredager. 

Tas på fordelingsmøte. 

Bestum og Uranienborg Bytte innebandytimer i Bestum til basket, mot 
baskettimer i Uranienborg til innebandy. 

Tidene til innebandy er lokalt forankret med 
Ullern IF. 

Bjølsen Bytte innebandytimen og håndballtimen på 
tirsdager for å få sammenheng i dagen. 

Forslag fra Sagene IF. 

Oppsal Arena 2, fredager Innebandy har sen fredag for andre året på rad. 
Bytte med basket. 

Basket har hele fredag i Oppsal Arena 4, OIK 
mener det er en rettferdig fordeling av fredager i 
Oppsal Arena totalt sett. 

F21, fredager Innebandy har sen fredag for andre året på rad. 
Bytte med håndball. 

Tas på fordelingsmøte. 

 



Landhockey 

Beskriv problem Konkret forslag til bytter/endringer OIKS KOMMENTAR 

Furuset ønsker å bytte mandager med tirsdager, 
siden de har de samme tidene utendørs. 

Bytte Mandag 1600-22:30 i Furusethallen til 
Tirsdag 1600-2230 i Furusethallen. 

Byttet mandag med tirsdag. 

Siden løsningen i Bjørnholthallen ikke er rimelig 
for hockeymiljøet ønskes det mindre kveldstid i 
Bjørnholthallen. 

Bytte mandagstiden i Bjørnholthallen (21:00-
22:30) med onsdag (21:00-22:30) i Furusethallen. 

Byttet til Furusethallen. 

 

  



Volleyball 

Beskriv problem Konkret forslag til bytter/endringer OIKS KOMMENTAR 

Vektingen i Tåsenhallen er feil, og de 19 timene vi 
står med der er i realiteten 6,65t som det var i 
fjor. Om det medfører riktighet at volleyball skal 
ha 12,35t mer tid enn det vi har fått så ønsker vi 
å få det i en eller flere av de andre hallene vi 
allerede bruker, som Teglverket, Kringsjå, 
Nydalen, Stovner eller Voksen. Vi kan gjerne ta 
mer tid i Teglverket der vi har mistet tid fra 
forrige sesong. 

Vi kan ta noen timer i Teglverket mandag og/eller 
onsdag, minimum 1,5t økter. Vi er ellers ganske 
fleksible ift hvordan disse timene bør fordeles. 

Fordelt noen timer tirsdag og torsdag i Stovner 
og fredag i Nydalen. 

 


