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1. Informasjons – og påvirkningsarbeid 

Aktiviteten i idrettslagene eies av idrettslagene selv og er i stor grad formet av 

særforbundenes aktivitetskonsepter. En endring av aktivitetstilbudet avhenger av at 

ledere i idrettslag, særkretser, regioner og forbund bifaller målsettingene og er villige til 

endring. Vi er samtidig tjent med allmenn forståelse av hva idretten står for og hvordan 

idrettstilbudet bør være.  

Vi vil gjennom 2018 spre våre budskap til omgivelsene, forankre vår planlagte 

virkemiddelbruk og skape engasjement om temaet i idrettsorganisasjonen.  

Vi vil invitere særidrettene i Oslo til å ta aktivt del i arbeidet med Idrett for alle. Vi vil 

utfordre særidrettene til å tenke gjennom tilstand og aktuelle tiltak for egen virksomhet. 

For noen særidretter er det aktuelt å se nærmere på virkemidler som anleggstilgang og 

økonomiske tilskudd for å stimulere til endring. 

Vi vil i løpet av andre halvår tydeliggjøre våre virkemidler ytterligere og identifisere 

pilotprosjekter for både områdesatsing og foregangsklubber. 

 

2. Områdesatsing 

I områder av byen er idrettstilbudet i dag svakt. Idrettslagene her er avhengige av å 

kunne tilby aktiviteter med svært lav terskel for deltagelse. Utfordringene er i stor grad 

knyttet til organisasjon, og evnen til å etablere stabile tilbud. Områdesatsingen har som 

målsetting å etablere god idrettslagsdrift og tilby idrettsaktivitet til alle barn og unge i 

nærområdet.  

 

Omfanget av områdesatsingen (antall klubber og virkemiddelbruk) vil avhenge av 

tilgjengelige ressurser. Om det ikke tilføres nye særskilte midler kan omfordeling av 

midler fra andre ordninger være aktuelt. Langsiktighet og forutsigbarhet er viktig for 

måloppnåelse. En områdesatsing bør ha varighet på minst 3 år. 

 

Aktuelle virkemidler: 

 

• Økonomisk støtte til drift utover normal hodestøtte.  

• Klubbutvikling med mulighet for administrativ støtte i idrettslaget. 

• Samarbeid mellom idrettslag. 

• Samarbeid / partnerskap med skole og bydel, evt. næringsliv. 

• Forfordeling av treningstid – prioritering av lavterskeltilbud. 

• Forsterket sportslig støtte fra aktuelle særidretter. 

  



 

 

3. Foregangsklubber 

I store deler av byen har vi solide veldrevne idrettslag som i det store og hele gjør en 

fantastisk jobb for medlemmene og for samfunnet for øvrig. Frafallet i ungdomsidretten 

og kvaliteten på breddeidrettstilbudet er allikevel en utfordring. Idrettslagene må være 

oppmerksom på at betalingsevnen ikke er ubegrenset, selv om «alle» tilsynelatende er 

med. Profesjonaliseringen og kvalitetskrav med tilhørende kostnader må ikke få 

dominere slik at det går ut over et målsettingen om idrett for alle.  Den frivillige baserte 

(foreldredrevne) idretten må gis rom for å drive parallelt med den sportslige satsingen. 

En foregangsklubb skal ta målsettingen om idrett for alle på alvor. Klubber som velges 

skal være administrativt velfungerende, men utfordres særskilt på aktivitetsutvikling og 

deltagelse. Foregangsklubben skal dekke et naturlig geografisk område og engasjere 

befolkningen der. Konseptet skal peke ut kvalitetskriteria innenfor aktivitetstilbudet og 

organisasjonsarbeidet som foregangsklubbene skal levere på.  

Aktuelle aktivitetsmål: 

• Lokalt tilpasset idrettstilbud  

• Legge til rett for allsidighet - hindre tidlig spesialisering 

• Kvalitet uten tidlig seleksjon 

• Åpenhet for etablering av ny aktivitet 

• Livslang idrettsgleder - tilbud til barn, ungdom, voksne og eldre. 

• Ungdomstilbud på ungdommenes premisser 

• Samarbeid med lokale skoler og andre aktivitetstilbydere i nærområdet 

Aktuelle organisasjonsmål: 

• Skal drive innenfor idrettens regelverk og verdisett 

• Skal være medlemsstyrt og bygges på frivillighet 

• Mål om å begrense kostnader for deltagelse 

• Tilby kompetansehevende tiltak for ungdom, unge ledere, trenere etc.  

OIKs virkemidler: 

• Forsterket klubbutviklingsarbeid 

• Tilskudd til særskilte programmer for kompetanseutvikling – ung leder / 

jenteidrett etc. 

• Særskilt økonomisk tilskudd (prosjektledelse, kursdeltagelse etc.) 

• Forfordeling av treningstid på kommunale anlegg 

• Sørge for at plass til alle prioriteres foran ekstratilbud, akademier o.a. 

• Sørge for at plass til aktivitet basert på frivillighet går foran betalte tilbud 

 

 


