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Høringssvar – Strategisk plan for Oslo Idrettskrets 2020-2024
Særforbund: Norges Håndballforbund – Region Øst
Innsendere: Anne Berit Lund Haube – styreleder, Janne Tuven – daglig leder
Innsatsområde 1: Variert og rimelig idrett.
Mål: Økonomi skal fjernes som barriere for idrettsdeltakelse for barn og unge i Oslo.
I forhold til punktet om økonomi og tiltaket Blant annet skal det utarbeides en norm for hva en
normalkostnad for et barn i Oslo-idretten bør være, innenfor de ulike idrettene.
Her stiller vi spørsmål om hvordan en skal få dette til på en rettferdig måte. Det er mange ulike
vurderinger i klubbene mht. hva som legges innenfor en treningsavgift. Vi vet at enkelte klubber har
treningsavgifter som dekker f.eks. halleie, dommerutgifter og påmeldingsavgifter, mens andre har
inkludert medisinsk utstyr, drakter og påmeldingsavgifter til et gitt antall turneringer per lag per år i
tillegg.
Innspill til samarbeidet mellom skole / idrett
Allidrettslige tilbud i samarbeid med skole er et godt tiltak. Dette avhenger av at idrettslag og skole
har et godt samarbeid. Dette fungerer per i dag godt enkelte steder, men er fraværende andre
steder. Enkelte skoler/aktivitetsskole har egne tilbud, og hvor idrettens tilbud vil oppleves som en
direkte konkurranse for disse. I tillegg forventes det fra skole/aktivitetsskole at tilbud fra idrettslag
som krysser tiden skole ev. disponerer hall, skal være gratis. For klubber som driftes på frivillighet, og
med instruktører/trenere som gjør sin innsats på fritid, vil det være vanskeligere å stille med
ressurser som skal dekke aktivitet som krysser eks. arbeidstid.
OIK må sørge for å forankre/avtale samarbeidet mellom skole og idrett med Oslo kommune sentralt,
slik at det ikke skal være opp til det enkelte idrettslag å få etablert en samarbeidsrelasjon med den
enkelte skole, og være avhengig av den enkelte rektors velvilje for å til et slikt samarbeid.
Med et sentralt vedtak legges det til rette for å etablere slike samarbeid. Med dette som begrunnelse
foreslår vi at punktet:
•

Økt samarbeid og formelle partnerskap med Osloskolen

endres til:
•

Oslo idrettskrets skal inngå formelt partnerskap med Oslo kommune som legger til rette for
at idrettslagene kan etablere et økt samarbeid med Osloskolen
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At hoveddelen av barn under 12 år skal være ferdig trent kl. 18 er en god tanke, men det legger
samtidig et større press på det som omtales i innsatsområde 3 – at barn må sikres kort reisevei og
gode instruktører/trenere. Det kan være en utfordring med tidlig trening for barn som er avhengig av
frakt eller følge av foreldre. Vi foreslår på bakgrunn av dette til å endre tidspunktet til kl. 19.
Det er et godt tiltak å ytterligere forbedre idrettslagenes rammebetingelser, med særlig fokus på
enkelte områder. Vi mener også at dette må innebære at man ser på eventuelle økonomiske
overføringer i områder hvor det er ekstra behov.
Det er positivt at det trekkes frem toppidrett sammen med allsidighet, men det er dessverre et
faktum at hallidrettene, herunder også turn, gjennom en årrekke har etterlyst et velegnet anlegg for
toppidretten uten å legge listen for høyt. Vi anser det som mulig å forene behovene for en arena
som kan brukes til toppidrett også kan møte lokalidrettens behov f.eks. i et kombinert anlegg med to
eller tre flater for bredde, som kan gjøres om til en hall for toppidrett ved behov. Dette punktet
burde således inn under anleggsdelen.
Innsatsområde 2: Bedre idrettslag.
Mål: Oslo skal ha et heldekkende nettverk av gode idrettslag som møter aktivitetsbehovet lokalt
Vi ønsker å påpeke at det det er forskjell på hvordan de beskrevne tiltakene vil fungere avhengig av
om klubben har ansatte eller om idrettslaget kun tuftes på frivillighet med foreldre og øvrige som
bidrar på egen fritid.

Innsatsområde 3: Kortreist idrett.
Mål: Alle barn og unge skal kunne delta i idrettsaktivitet i eget nærmiljø:
Situasjonen mange steder i dag, er at man sender barn og unge til haller langt unna bosted, og det er
i seg selv stikk i strid med nærmiljøprinsippet som allerede ligger til grunn i eks. retningslinjene for
tildeling av halltid/treningstid i Oslo. Flere idrettsanlegg er definitivt en nødvendighet, men dette
løses ikke i en håndvending, og man må se på løsninger mens arbeidet med å øke hallkapasiteten
pågår. Barn og unge må sikres et tilbud i sitt nærmiljø. At barn må reise langt, og i tillegg ev. måtte
betale for slik reise, kan i seg selv føre til frafall og dette henger jo sånn sett litt sammen med
innsatsområde 1.
Med vennlig hilsen
Anne Berit Lund Haube (sign.)
Styreleder

Norges Håndballforbund
Region Øst
Strømsveien 80
2010 Strømmen

+47 66 94 16 53
nhf.ron@handball.no
handball.no/ron
Org.nr.: 986 793 283MVA
nhf.ron@handball.no |

Janne Tuven (sign.)
Daglig leder

