Høringssvar fra Viken og Oslo Gymnastikk - og Turnkrets

VIKEN OG OSLO GYMNASTIKK- OG TURNKRETS

Strategisk plan for Oslo Idrettskrets 2020-2024
Viken og Oslo Gymnastikk og Turnkrets (VOGTK) kan i det alt vesentlige stille seg bak de foreslåtte
målene under innsatsområdene. Vi støtter OIK spesielt i målet om å få til trening i nærmiljø for barn
og unge.
Samtidig mener vi det er viktig at idrettskretsen er en pådriver til samarbeid mellom de ulike
særidrettene, slik at idrettsanlegg i større grad enn i dag kan ivareta flere idretter. Mange idretter
opplever en hverdag med treningsanlegg som i større eller mindre grad er uegnet for den enkelte
idrettsaktiviteten. For aktivitetene under gym- og turnparaplyen er det en typisk situasjon at mange
må trene i flerbrukshaller som først og fremst er tilrettelagt for ballspill. Dette betyr at man på den ene
siden har stort behov for lagerplass til utstyr, og for frivillige som kan sjaue apparater før og etter
trening. På den andre siden er resultatet ofte at utøverne får begrenset tilgang til relevant utstyr.
Anleggsbehovene preges av at det først og fremst er en mangel på areal for etablering av flere
spesialanlegg for idretten. Vi mener at det ikke er konkurransearenaer hvor mangelen er mest
prekær, selv om det også er behov for flere konkurranseanlegg. For breddeaktiviteten ligger
utfordringen først og fremst i mangel på gode treningsfasiliteter i nærområder der barn og unge bor.
Når nye anlegg bygges og rehabiliteres, mener vi det ligger et stort potensiale i å prosjektere flere
typer anleggsflater samtidig. Vi tror det både er arealeffektivt og økonomisk gunstig å bygge flere
saler i et nybygg, fremfor å for eksempel bygge en flerbrukshall og deretter bygge et frittstående
anlegg for idretter med andre typer behov. Dette gjelder for gym og turn, men det vil naturligvis også
gjelde andre typer saler, som for eksempel dans, kampsportanneks, parkour, skateanlegg osv., hvor
det vil være kostnadseffektivt å prosjektere tilleggssaler sammen med flerbrukshaller.
Dette betyr at Oslo Idrettskrets også burde ha en rolle i forhold til samarbeid mellom skoleutbyggere
og særidrettene slik at skolers aktivitetsarenaer tilpasses flere typer idretter. Videre må det sikres at
frivilligheten gis tilgang til aktivitetsarenaene også i helger og ferier, i tillegg til på
ettermiddager/kvelder.
VOGTK vil fremheve behovet for å bygge flere basishaller. Dette er anlegg som er tilpasset turn, men
som også passer utmerket for skoler, AKS og barnehager på dagtid, og hvor det også kan brukes av
fleridrettslag og annen aktivitet.
Vi ønsker å fremheve at gymnastikk og turn er den idretten som har vokst mest de siste seks årene,
målt i antall aktive. Dette til tross for et betydelig underskudd på egnede treningsanlegg. Med flere
arenaer for gymnastikk og turn i Oslo, vil vi påstå at vi kan bidra sterkt til at OIK når sitt resultatmål om
økt deltagelse.

Brynsveien 13, 0667 Oslo

www.gymogturn.no/viken-og-oslo

Org.nr.: 913866568

@vikenogosloGTK

gymogturn@gymogturn.no

@gymogturn

VIKEN OG OSLO GYMNASTIKK- OG TURNKRETS

Gymnastikk og turn er en idrett som favner bredt, hvor det er breddeaktivitet for små barn under
skolealder og helt opp til voksne i 80 og 90-års alder. Paraturn er også fremvoksende, da særlig der
hvor det er bygget basishaller. Tilrettelagte anlegg med apparater, myke gulv, matter og
skumgummiapparater bidrar til folkehelse og idrettsglede for alle aldersgrupper. I gymnastikk og turn
opplever vi økt deltagelse fra ungdom og unge voksne der det er kommet opp basishaller/turnhaller. I
denne aldersgruppen er kravet til apparater og sikringsutstyr større enn for de yngste og de eldste, og
for denne aldersgruppen er det vanskelig å gjennomføre god og sikker trening i gymsaler uten utstyr.
Når det gjelder hovedmålet som OIK har satt opp syns vi det er unaturlig å sette opp ulikt mål for
gutter og jenter. Selv om det nå er delt, trenger ikke målet også i fremtiden å være at det skal være
større deltagelse blant guttene. All idrett må legge til rette for like mye og like god trening for begge
kjønn.
Vi vil foreslå at målet korrigeres til å være 65% for begge kjønn.
Vi vil også her spille inn at for å få flere jenter til å drive med aktiviteter og idrett, er det avgjørende at
man fremover får til en satsning på idretter og aktiviteter med høy jenteandel. Dette betyr blant annet
at man i større grad må prioritere idretter som er populære blant jenter når man planlegger nye
anlegg.
Oppsummert høringsinnspill fra Viken og Oslo Gymnastikk- og Turnkrets
-

Resultatmål
o

-

65% av elever på 10. skoletrinn i Oslo skal delta i idrettsaktivitet

Under Kortreist idrett - tiltak;
o

skal være en pådriver for samarbeid mellom idrettene for anleggsutbygging slik at
disse ivaretar flere særidretter i samme anlegg.

o

skal være pådriver ved skoleutbygging slik at aktivitetsarenaer tilpasses idrettsaktivitet.

o

For å stimulere til økt andel aktivitet blant jenter skal OIK være en pådriver for anlegg
til idretter og aktiviteter med høy jenteandel.

o

skal jobbe for at skolers aktivitetsarenaer gjøres tilgjengelig for idretten også i helger
og i ferier.
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