Hei hei!
Vi har sett på den nye høringen, og kan langt på vei gi samtykke til den.
Som et idrettslag som i de siste 10 årene kun har vokst seg større i form av aktivitet og antall
medlemmer, er det mange parametre i denne høringen vi vet fungerer og som bør være med i en slik
strategisk plan.
Vi tillater oss å sette opp en "topp 3 liste" over hva vi synes er viktigst for å lykkes med idrett blandt
barn og unge, som en liten referanse til deres høring:
1. Frie rammer
Frie rammer som passer brukerne opplever vi som usedvanlig viktig for at barn og unge skal søke til,
og bli i idretten. Det er ikke alle, kanskje færre og færre, som passer inn i "off-side idretter" og
spikrede rammer. Undommen i 2020 har flere valg enn noen gang, og tilbudene som tilbys må speile
dette. "Idrett på brukernes premisser" tror vi vil være avgjørende for å videreutvikle idretten videre,
selvfølgelig sammen med suksessene med nåværende modeller.
2. Lokal aktivitet
Mye fyller hverdagen og døgnets 24 timer til dagens barn og unge, ja sågar foresatte. Hverdagen er
hektisk, og vi som er plassert midt i et boligområde ser den enorme verdien av den lokale
tilhørigheten - og det på mange plan.
Vi som driver midt på Lindeberg ser klart og tydelig at en lokal aktivitet, forankret med lokale verdier,
blir mer og mer populært da det er nært hus og hjem. Tilgjengeligheten i form av transporttid til
aktiviteten er nok for mange avgjørende for hvor lenge man "gidder" å drive med aktiviteten - særlig
over en viss aldersgrense. Er fotballbanen eller i vårt tilfelle, slalombakken, rett utenfor stuedøren ja så er terskelen for deltakelse mye lavere.
"Dugnadsånden" er fallende, noe de fleste undersøkelser viser. Det hjelper heller ikke at aktiviteten
det skal støttes opp om er langt unna, med reisevei tidlig på ettermiddagen osv osv. Er barnets
aktivitet i nærmiljøet, er det også lettere for de foresatte å delta i en eller annen form.
Generasjoner, sammen, skaper trygghet og solide rammer. Idretten trenger disse rammene i
nærmiljøet for å skape glede og stimulere til utfoldelse og utvikling.
3. Lavterskelstilbud
Som det nevnes i høringen er det mange familier i Oslo med vedvarende lav inntekt. Dette går utover
barna, og er faktisk også kjønnsdelt i visse trossamfunn. Vårt tilbud er en suksess pga en lav pris for
deltakelse, men ikke minst at man gjennom avgiften også kan låne utstyr gratis i anleggets
åpningstid. At vi også tilbyr gratis opplæring, bidrar til rekrutering av de som er litt dårligere stilt enn
andre.
Som en siste, og for oss avgjørende faktor, kan vi si at å inkludere barn og unge dypere i aktiviteten i
form av aktiv deltakelse og opplæring gir en fantastisk glede blandt både aktive og de som lærer bort.
Vårt prosjekt Ung På Ski har vært, og er i større og større grad, en faktor som er med å skape
suksessen Jerikobakken har blitt i Groruddalen.
Takk for at vi får gi innspill.
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