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Høringsuttalelse fra Oslo Rokrets til Strategisk plan for Oslo Idrettskrets 2020-
2024 
 

Oslo Rokrets har behandlet utkastet til strategisk plan for Oslo Idrettskrets i Styremøte den 27. februar 2020. 

Oslo Rokrets deler fullt ut de forslag som er prioritert i Strategisk plan for 2020 til 2024. 

 

Vi er helt enig i de prioriteringer som ligger i utkastet om at hovedmålet er at Oslo Idrettskrets skal arbeide for å 

utvikle tilbud som gjør at flest mulig av byens innbyggere ønsker og har mulighet til å delta i organisert idrett i 

hele livet fra tidlig barndom til sen alderdom. 

 

I det ligger ikke minst at økonomisk barrierer for deltakelse skal bygges ned så langt mulig, slik at alle har 

anledning til å delta uavhengig av familieøkonomi. I denne sammenheng er det viktig både at særkretser og 

idrettslag så langt mulig arbeider for at tilbudene skal være så rimelige som mulig, blant annet ved at ledelse i 

størst mulig grad baseres på frivillig arbeid og ikke dyre betalte trenere. I tillegg bør Oslo Idrettskrets arbeide 

politisk for at økonomiske tilskudd kan økes fra kommunen med vekt på å støtte barn og unge fra familier med 

svak økonomi. 

 

At tilskuddsmidler og egenbetaling i barne- og ungdomsidretten ikke går til støtte av toppidrett er særs viktig. 

Når det gjelder å øke spesielt jenters deltakelse og redusere frafall både blant jenter og gutter, er det viktig både 

at det er tilbud i nærmiljøet, at tilbudene er økonomisk overkommelige og at det samarbeides med lokale skoler. 

Vi er helt enig i at dette er viktige mål i strategisk plan. Vi synes disse forhold har fått en god utforming i 

planen. 

 

Oslo Rokrets er naturlig nok helt enig i at lokale anlegg og tilbud i nærområdet er svært viktig. På den annen 

side representerer vi en idrett som ikke vil kunne tilbys lokalt i alle deler av Oslo. Roidretten rekrutterer nok i 

hovedsak fra områder i relativ nærhet til de eksisterende roklubber. Men vi ønsker en bredere rekruttering, der 

ungdom fra hele byen har anledning til deltakelse i vår idrett. I den grad det er mulig bør Oslo Idrettskrets ideelt 

sett også stimulere til deltakelse i idretter som ikke er representert i alle deler av byen.  

 

Når det gjelder anleggsbehov, har Oslo Rokrets i lang tid arbeidet for etablering av en robane i Ulvøya-

Malmøya-området, blant annet i kontakt med både Bymiljøetaten og Plan- og bygningsetaten. Dette er eventuelt 

et anlegg som ikke vil være svært kostbart. Vi håper på Idrettskretsens støtte i dette arbeidet.  

 

Vennlig hilsen 

Oslo Rokrets 

 
Torstein Rekkedal 

leder 

 


