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Oppsummering fra Idrettsrådskonferanse 2020/Idrettscruise til Danmark. 

Deltakere: 

12 kommuner representert med ordførere/varaordførere/utvalgsledere 

Flere kommuner representert ved idrettskonsulent og/eller kultursjef 

16 idrettsråd 

2 fra Idrettens Olympiade as 

2 fra Hordaland fylkeskommune – 2 meldt avbud om følge av smittesituasjonen; ordfører og 

utvalgsleder) 

6 fra Vestland idrettskrets 

1 fra Lokale- og Anlægsfonden, Danmark

1 fra Hordaland friidrettskrets 

1 tidligere idrettspresident NIF 

Kort oppsummering; 

Fellesskap, flerbruk, åpne og transperante arenaer med sosial bærekraft aktivisering av 

uorganisert ungdom. 

Besøkte anlegg 

Tornhøy (Aalborg), ØstreAalborg, kommunalt anlegg m/ betydlig frivillig drift 

Ombygging av eksisterende idrettshall 

• Oppnådd transperante arenaer

• Felleskap på tvers av klubber

• Økt grad av egenorganisert akivitet

• Omdisponering av aral ga god effekt

• Bruk av enkle og rimelige løsninger

• Kommunen tilrettela for 7 klubber som drev eget treningsenter

• Enkle / rielige lsøninger valgt i ombyggingen / prosjektet
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Streetmekka, Viborg kommune, kommunalt eid, drift av organisasjonen «Game». 

Ombygget fabrikk/produksjonshall 

• Mye likehetstrekk med Streetmekka Aalborg

• Andre aktiviteter enn Aalborg

• Lav årskont. Dkr 50,-, 10 Dkr pr. gang/bruk for ungdom

• Dropp-in prinsippet

• Playmaker vertskap, essensielt og uvurderlig

• Kombinasjon av aktivitetsområder, håndverks – verksteder og kulturaktivitet

• Omfattende og grundig utvikling over flere år med bredt innspill fra brukergrupper

• Betydelig økning av medlemmer over kun 2 år

• Tar ikke medlemmer fra annen aktiviteter, men leverer til tradisjonell idrett

• Lave krav til overflater, innredning som innbefatter rimelige men gode løsninger.
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Hald Ege, Viborg kommune 

Eksisterende idrettshall renovert og tilbygget ny hall og nye fasiliteter, ute og inne 

• Åpen og transparent løsning

• Mange forskjellige soner

• I ny hall, div. aktiviteter åpent mot idrettsbanene

• Betydelig sambruk inne og uteaktiviteter

• Mange sosiale soner

• Kafe plassert sentralt mellom aktivitetsflatene

• Nedsenket løsning med godt innsyn

• Tillagt gode uteaktiviteter f.eks. «mountain-bike» bane

Skørping skoleplass/skolegård 

• Innoativ skolegård med mange og varierte aktiviteter

• Mulighet for videreutvikling

• Sambruk mellom skole 1–10 klasse + barnehage

• Bruk av enkle og rimelige løsninger

• Åpent døgnet rundt for alle
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Stikkord fra konferansen 

• Stor fokus på prosessene med utvikling av anlegget, samspill med store brukergrupper

• Den tradisjonelle idretten står ikke i fokus, men var inkludert

• Egenorganisert, «drop-in» er viktige element

• Sosiale møteplasser for alle grupper, organisasjoner, osv.

• Tilrettelagt for egenorganisert streetkultur, både ute og inne

• Felleskap

• Flerbruk

• Semi-organiserte hallverter

• Transparente arenaer

• Kultur, idrett, skole og kommunale tjenester i felleskap

• Gjenbruk av industrihaller – oppgradert til «nok er nok» standard

Spesiell informasjon som bør følges opp 

- Nedlagte anlegg mer enn 3 mnd. – skal meldes til Kulturdepartementet og tas ut av

oversikt over anlegg.

- Sjekke anleggslisten i kommunen.

- Dagsturhytter suksess i en rekke kommuner med svært stor bruk.

Innhold/utbytte/oppsummering fra deltakere 

Svært nyttig konferanse. 

Deltakere fra andre kommuner pekte på verdien av at politiker, administrasjon og idretten 

møtte felles, for felles erfaring og læring. 

Mye av innholdet er svært aktuelt for videreutvikling knyttet til skoleutbygging og 

idrettsanlegg på Askøy – med bakgrunn i dagens situasjon, både økonomisk og mangel på 

anlegg og utformingen/samspillet mellom skole, kommunale funksjoner og frivilligheten i et 

bredt spekter, også opp mot egenorganisert bruk. 
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Det bør vurderes om en kan benytte det gamle idrettsanlegget på Kleppestø/Myrane til et 

«Street-mekka» på Askøy i stedet for å rive det. 

Innleggene fra konferansen kan sees på VIK hjemmesider. 

Stavangerfjord 08.03.2020 

TH / HDJ / EJ 




