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Oslo Idrettskrets 

Gen.sek Magne Brekke 

 

 

Tilbakemelding på «Høringsforslag - Strategisk plan for Oslo Idrettskrets 2020-2024» 

Oslo Idrettskrets har publisert et høringsforslag til Strategisk plan for Oslo Idrettskrets 2020-

2024 på sine nettsider med høringsfrist 5. mars. Planen skal legges fra til endelig behandling 

på idrettskretsens ting 9. juni 2020. 

 

NFF Oslo har følgende tilbakemelding på høringsforslaget: 

Oppgavedeling mellom idrettsforbund/idrettskrets og særforbund/særkrets. 

Idrettskretsen er en viktig ressurs og samarbeidspartner for særkretsene for fleridrettslagene 

på områdene 

− Organisasjonsutvikling mot klubbene våre 

− Rammevilkår for idretten i Oslo kommune 

Særkretsene ivaretar aktiviteten og utvikling av denne inklusive trener, dommer, spiller, leder 

og arrangement.  

Det vil kanskje spesielt på ledersiden være krysningspunkter som f.eks. i fotballen hvor 

fotballens lederkurs har spesielt fokus på å lede en fotballklubb/ei fotballgruppe i et 

fleridrettslag, mens idrettskretsens tilbud som f.eks. kurset styrearbeid i praksis fokuserer på 

klubbledelse generelt og på tvers av idretter. 

NFF Oslo anbefaler at dette skillet mellom organisasjon/rammevilkår på den ene side i 

idrettskretsens regi og aktiviteten i særkretsenes regi kommer enda tydeligere fram i 

strategiplanen. 

 

Kortreist idrett 

NFF Oslo støtter strategiplanens fokusering på idrettens ansvar for at den aktiviteten vi 

bedriver, skaper minst mulig fotavtrykk i miljøet. Når det gjelder fotballbaner har 

Bymiljøetaten iverksatt tiltak for å redusere spredning av gummigranulat på ved rehabilitering 

og nybygging av baner.  Disse tiltakene bør snarest mulig gjennomføres på alle baner. 

Redselen for spredning av gummigranulat må ikke redusere tilgangen til anlegg eller 

stenging av anlegg. Idrettskretsen må presse på for å sikre at Oslo kommune i samarbeid 

med andre interessenter finner gode, miljøvennlige erstatnings-materialer til gummigranulat.  

 

NFF Oslo ga i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2020 følgende innspill til bystyret: 

«Inntil gode og rimelige erstatningsmaterialer for gummigranulat foreligger, vil Oslo 

kommune at gummigranulat som fyllstoff i kunstgressbanene skal begrenses mest mulig. Det 

skal utarbeides driftsrutiner og tiltak som sikrer at gummigranulat ikke kommer ut i naturen 

fra eksisterende baner. I baner som i hovedsak brukes av barn opp til og med 12 år kan det 

brukes sand som fyll». 
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Variert og rimelig idrett 

Vi støtter målet om at økonomi skal fjernes som barrierer for idrettsdeltakelse for barn og 

unge i Oslo. 

 

NFF Oslo er imidlertid usikker på idrettskretsens rolle med hensyn til å lage regler og 

retningslinjer for utstyr sammen med særkretsene. Våre klubber er selvstendige enheter med 

ulike rammebetingelser mht. anleggssituasjon, sponsormidler mm. Vi vet at ulike idretter vil 

ha et ulikt kostnadsbilde og det er store forskjeller med hensyn til hva som trengs av utstyr 

og anlegg for å drive den aktuelle idretten. Et eksempel fra fotballen, er at siden fotballen 

ikke slipper inn i idrettshallene på vinteren, er klubber avhengig av å leie 

baner/innendørshaller til trening for sine ungdomslag på vinteren for å kunne tilby 

tilfredsstillende fasiliteter. Små gymsaler egner seg ikke for fotballer\treninger for et juniorlag 

med 20 deltakere.  

På samme måte som vi erfarer at det ved nybygg av skoler, bygges idrettshaller i stedet for 

gymsaler, noe som fratar fotballen mulighet til å bruke gymsaler til trening for de yngste fra 6-

12 år på vinter. 

Slike infrastrukturforskjeller må bety at kostnadene ved å drive en idrett vil variere med de 

enkelte klubbenes rammebetingelser. 

 

Oslo Idrettskrets har som mål at idretten skal inngå et partnerskap med Oslo-skolen slik at 

det kan tilbys trening i heldagsskolens tid for barn opp til 12 år. Selv om dette kan høres ut 

som en god ide både for utnytte anleggene bedre og gi familiene mer tid sammen, er vi ikke 

enig i at dette er framtidens idrettsmodell. Våre fotballklubber er avhengige av foreldre som 

frivillige trenere og lagledere. Dette sikrer vi ved å få foreldre med når barna er små, utdanne 

dem som trenere og lagledere og sikre at de er trygge i rollen når barna er små. På denne 

måten får vi dem med videre også i ungdomsaktiviteten. En modell slik den idrettskretsen 

beskriver, vil kreve at vi fra 13 år erstatter frivillige med betalte trenere – noe som ikke 

reduserer kostnadene ved å drive idrett. 

Idrettskretsen har et ambisiøst mål om at alle barn skal ha prøvd tre ulike idretter før de er 10 

år – dette krever anlegg/utstyr og frivillige langt ut over de mange klubber har tilgjengelig i 

dag, og øke, ikke reduserer kostnadene ved å delta i idrettsaktiviteter. 

Oslo Idrettskrets ser for seg at de gjennom Ekeberg Idrettspark skal utdanne og rekruttere 

ledere og trenere til hele Oslo-idretten Vi er usikre på om det er idrettskretsens oppgave å 

konkurrere med særkretsene om å tilby trenerekompetanse. Trenerkurs i regi av særkretser 

er viktige kompetansetiltak for at de ulike idrettene skal ha god kompetanse blant sine 

frivillige. Vi ser ikke det som naturlig at idrettskretsen overtar denne rollen i fotballen. 

 

For NFF Oslo 

 

Kari Margrete Hove      Tore Jarl Bråteng 

Kretsleder      Daglig leder 


