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Fordeling av uteanlegg, sommersesongen 2021 

Oppsummering av innspill 
(Baseball/softball og tennis har ikke levert innspill) 

Amerikansk fotball 

Dette er problemet: 

Barnefotballen i Amerikansk Fotball for Vålerenga Trolls har blitt ytterligere rammet av at de har 
mistet tidlig tid i sitt nærmiljø på Kampen Skole. VIF Trolls Amerikansk fotball har vært hardt 
rammet av anleggssituasjonen på Jordal og har de siste 4 år mistet over 50% av sine medlemmer.  
 
Selv om VIF Trolls fikk en "erstatningsbane" med kunstgress fra den amerikanske fotballbane på 
Jordal (som også beskrevet i flere mail mellom Magne Brekke og Fotballklubben Forward i 2019) 
har man fortsatt å miste medlemmer. I starten var dette mest seniorspillere, men etter at VIF 
Trolls mistede begge sine "tidlig tider" i tildeling for 2020 ser man at det også har påvirket 
barneaktiviteten i betydelig grad. 

Dette ønsker vi å få til: 

2021 vil være et år hvor NAIF, via et samarbeide med Sparebankstiftelsen (der er tildelt 2,5 mill til 
utstyr, og med tilhørende oppbygging av barne- & ungdomsidrettsklubber skal fokusere på økt 
aktivitet for barn ned til 10 år. For å få til dette må klubbene har tid i sitt nærmiljø (der hvor 
barnene bor) og på et tidligere tidspunkt på dagen. 

For å få dette til trenger vi følgende når det gjelder tilgang til anlegg: 

VIF Trolls ønsker seg tilbake til fordelingen som gir dem tid 2 dager i uken fra kl. 17. Gjerne som 
det ble gjort for 2019. Der hadde man i tillegg til fordelingen for 2020 tid man+ons fra 17-18. 
Alternativt er at får minimum 1 dag med tidlig tid. 

Vi har følgende konkrete forslag til bytter/endringer: 

På grunn av lokasjon og utstyr er Bryn Skole ikke et alternativ: Når det gjelder Frogner Stadion er 
det litt motsatt. Her har man mye tidlig tid men ønsker seg gjerne 1 dag i uken (man-tor) hvor man 
kan trene etter kl. 20. Om dette ikke er mulig å få ønsker man å beholde samme fordeling som i 
2020. 

Berørte aktører: 

- Fotball 
- Lacrosse? 

 

  



2 
 

Cricket 

Dette er problemet: 

Fordeling føles ikke rettferdig og lite verdig. Årsaken til det er at cricket må nøye seg med det 
fotball ikke har behov for. Ser stadig det er flere andre baner ledig på Ekebergsletta men kamper 
er fortsatt satt opp på banene rundt Ekeberg 2. Fotball har langt flere baner å rutte med enn det 
Cricket har. 

Dette ønsker vi å få til: 

Mer rettferdig fordeling. Mer tilgang til Ekeberg 2 i 2021. Cricket pitch mellom to fotballbaner flere 
andre steder, f.eks. øverst på Voldsløkka? 

For å få dette til trenger vi følgende når det gjelder tilgang til anlegg: 

At fordelingen er rettferdig og gjøres på lik linje med fotball. 

Vi har følgende konkrete forslag til bytter/endringer: 

Cricket sesongen: første helg i mai og varer normalt til midten av september. På Ekeberg 2 kunne 
vi i denne perioden ha delt antall helger og hverdager. I tillegg må ikke Ekeberg 2 stenges like tidlig 
under Norway Cup som Ekeberg 1 og 3. Cricket må kunne begynne å bruke Ekeberg 2 tidligere 
etter Norway Cup. Dette fordi opp- og nedriggarbeidet ikke foregår på denne siden av sletta. 

Berørte aktører: 

- Fotball 
- Rugby? 
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Fotball 

Dette er problemet: 

Ingen konkrete problem 

Dette ønsker vi å få til: 

Vi ønsker stort sett at sesongen 2021 skal være et speilbilde av sesongen 2020 ift banefordeling. 

For å få dette til trenger vi følgende når det gjelder tilgang til anlegg: 

 

Vi har følgende konkrete forslag til bytter/endringer: 

Voldsløkka 
Når det gjelder rehabilitering av Voldsløkka gressbaner har fotball behov for følgende baner: 4 x 
5er baner, 4 x 7er baner, 1 x 11er bane med 2 x 9er baner på tvers. Dette betinger nok fotballmål 
på anlegget. 9er kamper spilles med 7er mål. Henvises til tidligere dialog med tanke på 
sikkerhetssoner og plassering av banene. 
 
Kampen skole 
Ønsker noe mer tid der, spesielt på hverdag. AKS "spiser" opp halvparten av den tiden fotball er 
tildelt på hverdager. Ønskelig at amerikansk fotball også kan ta en del av helgen slik at fotball kan 
få mer på hverdag. Dersom dette ikke er aktuelt for amerikansk fotball kan amerikansk fotball få 
treningstid på Bryn kunstgress i bytte mot mer tid på Kampen skole. Hverdag eller helg, det blir vi 
helt sikkert enige om. Forward, som trener på Kampen skole, har et veldig tilsig av fotballspillende 
barn fra Kampen skole. 

Berørte aktører: 

- Amerikansk fotball 
- Rugby 
- OBIK 
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Friidrett 

Dette er problemet: 

 

Dette ønsker vi å få til: 

 

For å få dette til trenger vi følgende når det gjelder tilgang til anlegg: 

 

Vi har følgende konkrete forslag til bytter/endringer: 

Friidretten ønsker samme ordning for 2021 som fjoråret når det gjelder treningstider. Status quo, 
der altså. 
 
Arrangementer: 
Lambertseter: 

• 7. mai – Lambertsetersprinten 

• 18. mai – KM stafetter 

• 5. juni – Peter pan-løpet 

• 26. september – Åpent klubbmesterskap 
 
Stovnerbanen 

• 1.juni – KM veteraner 

• 13.-15. august – Groruddalslekene 

• 17.-19. september – KM 11 – 19 år 

• 25. september – Klubbmesterskap 
 
Haraløkka: 

• 5. mai – Bølerstafetten 

• 9. oktober – Nøklevann Rundt 
 

Berørte aktører: 

- Fotball 
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Lacrosse 

Dette er problemet: 

Vi er godt fornøyde med de timer som vi fikk i fjor (både for Frogner Stadion og Linderud) og ser at 
det at vi har fått tid på Linderud har gjort at vi har fått startet opp et ungdomsparti. Vi ser dog at 
selve tidspunktet som er tildelt er litt tidlig for målgruppen som skaper noen utfordringer for å få 
flere unge involvert (mange som trenger kjøring av foreldre). 

Dette ønsker vi å få til: 

Vi har nå startet ungdomslag, men trenger flere for å skape et levedyktig lag, både i denne 
aldersgruppe og yngre. 

For å få dette til trenger vi følgende når det gjelder tilgang til anlegg: 

Vi lurer på om det er mulig å få timer i kjernetid (18-20) på onsdagene på Linderud 

Vi har følgende konkrete forslag til bytter/endringer: 

Mer kjernetid på Linderud. For voksenlacrossen ønsker vi gjerne mere tid mandag og onsdag enten 
på Linderud eller f.eks. på Bryn Skole. 

Berørte aktører: 

- Fotball 
- OBIK? 
- Amerikansk fotball? 
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Landhockey 

Dette er problemet: 

Mortensrud: Vi ønsker treningstid for den lokale klubben MASK på Klemetsrud sin fotball bane da 
nåværende landhockey bane ikke kan brukes på grunn av sikkerhetshensyn.  
Mask sin begrunnelse: Vår begrunnelse er at vi nå i tre år ikke har hatt treninger for våre barn og 
ungdommer på Mortensrud og av den grunn mister/har mistet alt for mange av barn til uønsket 
aktiviteter. Det er ikke bra verken for klubben eller nærmiljø. Klemetsrud IL har egen fotballbane 
nede ved den utslitte hockeybanen som er 20 år gammelt. I tillegg har de fotballbaner på 
Klemetsrudanlegg som de kan bruke, men vi har ingen sted å trene.  
 
Furuset: Ønsker mer tid her da den lokale klubben Furuset LHK vokser og trenger mer treningstid 
her. 

Dette ønsker vi å få til: 

Mortensrud (På Klemetsrud fotballbanen): Vi søker treningstider to dager i uken fra Kl 19:00 til 
20:30. Det kan være mandag og onsdag eller tirsdag og torsdag. Der våre lag deler banen i seg 
imellom 
 
Furuset (Trimmen): Mandager og torsdager 17:30 - 22:00 

For å få dette til trenger vi følgende når det gjelder tilgang til anlegg: 

Vi trenger tilgang til Klemetsrud fotballbane ved plasthallen og Furuset trimmen. 

Vi har følgende konkrete forslag til bytter/endringer: 

Furuset: Ingen bruker tiden etter oss på mandager og torsdager og derfor syns vi at vi burde få 
tiden etter kl. 21:00 til voksen aktiviteten slik at voksne kan først trene barna og ungdommen og 
deretter trene selv på kvelden. 

Berørte aktører: 

- Fotball 
- OBIK? 
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Rugby 

Dette er problemet: 

I starten av september i år fikk Norges Rugbyforbund (NRF) region Øst vite via Sagene IF at 
Bymiljøetaten (BYM) kunne få gjennomført rehabilitering av naturgresset på Voldsløkka i løpet av 
høsten 2020. Siden den tid har Norges Rugbyforbund region Øst og Oslo Rugbykrets vært i dialog 
med både BYM og Oslo Fotballkrets/NFF Oslo om bruken av naturgresset på Voldsløkka. Oslo 
Idrettskrets har vært kopiadressat på flere av mailutvekslingene. 
 
Fra BYM har vi fått gode innspill og god støtte med råd om hva som kan være mulig, men i 
dialogen med Oslo Fotballkrets/NFF Oslo har vi ikke klart å komme til en enighet om fordelingen 
av antall baner på naturgresset på Voldsløkka.  
 
Denne e-posten er en oppsummering sett fra Norges Rugbyforbund region Øst sin side, og 
forsøker å beskrive nå-situasjonen samt fremtidig behov og ønsker.  

Dette ønsker vi å få til: 

Etter vår mening er arealet på Voldsløkka i dag underutnyttet og fra vår side er det behov for flere 
baner med full størrelse, både for trening og for kamper og turneringer. Vi mener det er mulig å ha 
3 baner av full størrelse, og likevel fortsatt få plass til det samme antallet baner av mindre 
størrelse som er tilgjengelig i dag på Voldsløkka. 
 
For Norges Rugbyforbund så handler dette om at flest mulig barn og unge, samt seniorer skal få 
muligheten til å bedrive den idretten de er en del av. I tillegg til rugby union og rugby League (som 
er to forskjellige aktiviteter) så har vi Australsk fotball og Gealic fotball. I tillegg benytter idretten 
quidditch våre baner, samt at lag fra amerikansk fotball har benyttet banene sporadisk.  
 
Antall klubber i Oslo tilknyttet Oslo rugbykrets er pr 27. oktober 9, og 2 klubber er under 
opprettelse. I Oslo er det kun på Voldsløkka at det er rugbybaner og derfor må alle klubber 
tilknyttet Oslo rugbykrets (med unntak av rullestolrugby) trene og spille kamper på Voldsløkka. Slik 
det er i dag så har vi også noen som trener inne i Frognerparken, og det er ikke noen god løsning.  
 
Norges Rugbyforbund region Øst har i sin strategiplan for 2021 oppstart av turneringer/aktiviteter 
for U8 (6-7 år), U10 (8-9 år), U12 (10-11 år), U14 (12-13 år), U16 (14-15 år) og U18 (16-17 år), samt 
U20 og seniorer. Dette er en betraktelig økning i aktivitet sammenlignet med tidligere år.  

For å få dette til trenger vi følgende når det gjelder tilgang til anlegg: 

Rugby har i dag to baner på Voldsløkka; 1 stk 15s bane (tilsvarende 11’er) og 1 stk 7’er bane. Vårt 
ønske er å gjøre om 7er banen til en 15s (11’er). Fra vår side er det da en kapasitetsøkning uten å 
øke antall baner. 
 
Fotball har i dag 9 baner på Voldsløkka naturgress; 1 stk 9’er bane, 4 stk 7’er og 4 stk 5’er baner. I 
tillegg har de en 11’bane på Bjølsen kunstgress (denne er igjen delt opp i 2 9’er og 2 7’er).  
NFF Oslo har meldt at de gjerne vil se på hvilke muligheter som er på Voldsløkka etter 
rehabiliteringen. De har meldt at deres behov vil være; 1 stk 11’er bane, 1 stk 9’er bane, 4 stk 7’er 
og 4 stk 5’er baner. Dette er det da en kapasitetsøkning ved å øke antall baner til 10 med én 11’er 
bane. 
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Fotball har hatt 9 baner på Voldsløkka (1 stk 9’er bane, 4 stk 7’er og 4 stk 5’er baner) i 2019 og 
2020. I 2017 og 2018 var det også 9 baner til fotball, med den forskjell at 9’er banen var en 11’er 
bane. 

Vi har følgende konkrete forslag til bytter/endringer: 

Norges Rugbyforbund region Øst har etter beste evne forsøkt å tegne opp forslag til fordeling av 
banene. Vi har også forsøkt å tilfredsstille innspill og krav fra NFF Oslo. Dette inkluderer at 
fotballens småbaner ikke må ligge bak kortlinjene på de store banene, da dette vil kunne skape 
flere situasjoner der voksne spillere skyter i retning av de små barna. Avstanden mellom banene 
må også være av en slik størrelse at alle lovpålagte sikkerhetssone opprettholdes og at ikke det blir 
så tett at ballen går over på nabobanen hele tiden. Dette har vi forsøkt hensyntatt i prosessen. 
NFF Oslo har også kommentert at banenes plassering i forhold til hverandre også er en utfordring 
og de mener at alle 7’er baner bør samles og alle 5’er baner bør samles. Dette da det ikke er kart 
og banenummer på dette feltet og det vil være utfordrende for tilreisende lag å finne frem riktig. 
Dette mener vi kan og bør løses ved at det lages oppdaterte banekart både på nett og på 
Voldsløkka. 
 
Det skal også nevnes at det finnes 3 7’er baner på Voldsløkka kunstgress (det gamle kunstgresset) 
men det er usikkert om dette benyttes av NFF Oslo pr dd. Vi tror dette disponeres av OBIK. 
 
Siden det ikke har lyktes Norges Rugbyforbund region Øst å tilfredstille alles behov, så har vi nå 
laget et forslag der det kun er kapasitetsøkning i form av større baner men ikke flere baner. 
 
Dette gir en løsning der fotball får 1 stk 11’er bane, 4 stk 7’er og 4 stk 5’er baner, og rugby får 2 stk 
15s baner (11’er). Vi er selvfølgelig åpne på at rugbybanene kan brukes av fotball når de ikke 
benyttes av rugby. Løsningen gir fotball tilbake en 11’er bane som i 2019 ble gjort om til en 9’er.  
NFF Oslo har også meldt at fotball har i utgangspunktet, slik anlegget var merket før 
rehabiliteringen, plass til de baner som det er behov for pr dag dato. Der det er merket 9’er bane 
er feltet stort nok til å merke en 11’er (var 11’er i utgangspunktet). Med dette leser vi at fotball 
kan leve med å enten ha en 11’er bane eller en 9’er bane. 
 
Hvis det er bekymring om at banene til fotball og rugby ligger for nærme hverandre så kan dette 
løses på samme måte som på Ekeberg, der det ikke spilles Cricket på feltet når det spilles fotball. 
 
Norges Rugbyforbund region Øst og Oslo Rugbykrets kan også foreslå andre løsninger som ser på 
utnyttelse av totalen av baner på Voldsløkka/Bjølsenfeltet. Dette kan vi komme tilbake til hvis vårt 
vedlagte forslag under ikke lar seg gjennomføre.  
Norges Rugbyforbund region Øst og Oslo Rugbykrets ber derfor Oslo Idrettskrets og Bymiljøetaten 
ta saken videre. Vi er veldig gjerne med på å diskutere andre løsninger enn det vi har foreslått. 

Berørte aktører: 

- Fotball 
- (Bymiljøetaten) 
- OBIK? 
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OBIK 

Dette er problemet: 

 

Dette ønsker vi å få til: 

 

For å få dette til trenger vi følgende når det gjelder tilgang til anlegg: 

 

Vi har følgende konkrete forslag til bytter/endringer: 

Ønsker det samme som i 2020. 

Berørte aktører: 

- Fotball 
- Landhockey 

 


