Sagene

Referat Idrettens samarbeidsutvalg i Bydel Sagene
Tid:

11. september 2019 kl 18.00-19.40

Sted: Sagene samfunnshus, Kristiansandsgt 2
Medlemmer til stede: Henning Strøm (Sagene IF ISU-leder), Tord Freberg (Torshov
Bobteam), Dag Markebom (oslo Bordtennisklubb), Wasif Jalal (Friends Cricketklubb),
Sondre Arbog (BI Athletics), Johanne Foss (BI Athletics), Elisabeth Bidne (Oslo Drill), Grethe
Johansen (Freestyle IL), Einar Eriksen (Sagene IF), Terje Dietrichson (Oslomarka
trekkhundklubb), Frank Guldstrand (Oslo Roller Derby), Perzin Nazari (IF Ørnulf
bokseklubb), Christopher Carivau (Oslo klatreklubb), Marlene Persson (Oslo
sandvolleyballklubb), Tarald Rohde (Skeid), Vibeke T. Wiig (Oslo squashklubb).
Observatører til stede: Helge Stoltenberg (leder i bydelsutvalget), Kate H Nielsen (Oslo
idrettskrets), Magne Brekke (Oslo idrettskrets), Martin Svingen Refseth (bydelsplanlegger),
Andreas Fætten (sekretær)
Presentasjon fra Oslo idrettskrets
Generalsekretær Magne Brekke Innledet om Oslo idrettskrets’ handlingsplan for å følge
opp resolusjonen fra idrettstinget i 2019:
«Idretten må selv arbeide for å redusere egne kostnadsdrivere og jobbe for bedre
rammevilkår fra det offentlige, slik at idrettslagenes kostnader kan reduseres mest mulig»
Presentasjonen er vedlagt
Konstituering
Henning Strøm (Sagene IF) ble valgt til møteleder
Andreas Fætten (Bydel Sagene) ble valgt til ordstyrer og referent

Kultur- og nærmiljøenheten

Tlf: 21802180

Org.nr: 974 778 726

postmottak@bsa.oslo.kommune.no

Sagene samfunnshus,

Postboks 4 Torshov

Giro: 1315 01 00253

www.bydel-sagene.oslo.kommune.no

Kristiansandsgate 2
0412 Oslo

1. Presentasjon av arbeidsutvalgets årsberetning for 2018-19
Styret i ISU-Sagene har i perioden bestått av
Henning Strøm, (leder)
Tarald Rohde(Skeid)
Line Løw (Oslomarka Trekkhundklubb)
Marlene Persson(Oslo Sandvolleyballklubb)
Det har blitt arrangert ett medlemsmøte i perioden. Her ble alle idrettslagene i bydelen
innkalt. Medlemsmøtet hadde en grundig gjennomgang av planene for regulering av
«nedre bane» på Voldsløkka.
Det er ikke avgitt noen formell høringsuttalelse til reguleringen da årsmøtet vedtok å
vente fram til det kommer et endelig planforslag. Tarald Rohde fra Skeid har orientert
om Skeid sine planer for utbygging på Nordre Åsen.
Leder har deltatt på de faste halvårlige møtene i regi av Oslo Idrettskrets for
særforbund og ISUer.
Vedtak: beretningen tas til orientering
2. Saker fra idrettslagene i bydel Sagene
Oslo sandvolleyballklubb ønsker at ISU uttaler seg om utbyggingen av haller på
Voldsløkka, og søker støtte til sitt forslag (vedlagt) om å reservere en av de planlagte
hallene til spesialanlegg for innendørs sandvolleyball.
Vedtak: Innspillet tas til orientering
3. Fordeling av lokale aktivitetsmidler
Lokale aktivitetsmidler er ment å bidra til aktivitet og deltakelse for barn og ungdom, se
vedlagte informasjon fra Oslo idrettskrets. For å få tildelt dette må idrettslaget ha
sendt inn og få godkjent årsberetning, regnskap og protokoll fra årsmøte av Oslo
idrettskrets innen fristen i juni. I Bydel Sagene skal det fordeles kr 1 136 787,- på
godkjente medlemmer (se vedlegg).
ISU skal sikre av 1/3 av midlene tilfaller barn (6-12 år), og 2/3 av midlene tilfaller
ungdom (13-19) år. Idrettslag som ikke er representert på møtet vil få avkortning i sitt
tilskudd, og få tilskudd bare for 70 % av godkjente medlemmer, i samsvar med
retningslinjene for LAM.

Vedtak: Lokale aktivitetsmidler fordeles iht. fordelingsnøkkel:

Lokale aktivitetsmidler
tildelt pr gruppe

Medlemstall
6-12 år

Sum tildeling
2019

13-19 år

6-12 år

13-19 år

0

24

-

18 060

18 060

Freestyle Idrettslag

5

43

1 138

32 358

33 496

Friends Cricket Club

11

21

2 503

15 803

18 306

119

59 166

89 550

148 716

BI Athletics

Oslo Bordtennisklubb

260

Oslo Drillklubb

16

11

3 641

8 278

11 919

Oslo Klatreklubb

90

78

20 481

58 696

79 177

Oslo Sandvolleyball

14

18

3 186

13 545

16 731

Oslo Squash Klubb

14

41

3 186

30 853

34 039

Oslomarka Trekkhund

13

38

2 958

28 596

31 554

Sagene IF

682

266

155 198

200 170

355 368

Skeid

541

296

123 112

222 745

345 857

1 365

6 773

8 138

2 958

32 358

35 317

378 893

757 785

Torshov Bob Team
Ørnulf, IF
SUM

6
13
1665

9
43
1007

1 136 678

4. Valg av arbeidsutvalg
Valg til AU skal finne sted hvert år i september. Medlemmene med vara velges for to år
av gangen med valg av tre medlemmer et år, to medlemmer det neste.
Vedtak:
Henning Strøm (Sagene IF) gjenvelges som leder for to år
Tarald Rohde (Skeid) gjenvelges som medlem for to år
Marlene Persson (Oslo sandvolleyballklubb) gjenvelges som medlem for to år
Perzin Nazari (IF Ørnulf bokseklubb) velges som varamedlem for to år
Øvrige idrettslag oppfordres til å finne kandidater til AU til neste års møte i ISU.
5. Eventuelt
Oslo kommunes Behovsplan for idrett og friluftsliv skal rulleres igjen. Bydelen leverte
forrige gang høringsuttalelse i april 2018 (se vedlegg). Bydelen har mottatt forespørsel
fra Bymiljøetaten om å komme med tidlige innspill i denne prosessen. I den sammenheng
er det mulig for ISU å spille inn nye konkrete ønsker som ikke har vært spilt inn tidligere,
slik at disse kan utredes i et nytt høringsutkast.
Innspill må komme på epost til postmottak@bsa.oslo.kommune.no innen 14. september.
Vedtak: Tas til orientering.
----------Referent: Andreas Fætten, Bydel Sagene
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Idrettsglede for alle – i Oslo

September 2018

Hva gjør vi?
1.
2.
3.

Informere og påvirke
Idrettsløft
Foregangsklubber

Dette innebærer prioritering av:
• Offentlige tilskudd
• Tid på kommunale idrettsanlegg
• Særidrettenes og idrettslagenes fremtidige anleggsbehov

Oslo Idrettskrets - «Vi skaper idrettsglede»
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12.09.2019

Resolusjon fra Idrettstinget 2019

«Idretten må selv arbeide for å redusere egne
kostnadsdrivere og jobbe for bedre rammevilkår
fra det offentlige, slik at idrettslagenes
kostnader kan reduseres mest mulig.»

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

3

Byrådet om idretten
• Byrådet investerer 6,2 milliarder kroner i idrettsanlegg.
Dette er investeringer i fellesarealer som alle barn og
unge skal ha mulighet til å kunne benytte seg av.
• For mange av barrierene er det idretten selv som sitter
på virkemidlene og dermed må ta ansvaret for å bygge
dem ned.
• Idretten må ta kampen mot kostnader som ikke er
strengt tatt nødvendige.
• Barn og unge skal ikke betale for de voksnes idrett eller
betale for drift av særforbund.
Oslo Idrettskrets - «Vi skaper idrettsglede»
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Endringer for økonomisk støtte til idrettslag
•

Dagens medlemsstøtte vil bli erstattet med aktivitetsstøtte
•
•
•

•

Krav om varighet og regelmessighet i aktiviteten
Medlemskap fra selvfinansierende tilbud gir ikke støtte
Medlemmer tilknyttet særidretter med lisenser/avgifter over en viss terskel
vil få avkortet støtte.

Kun idrettslag som tilfredsstiller minimumskrav iht NIFs lov og norsk
lov vil være berettiget støtte.
•
•
•

Organisasjon og styresett iht idrettens bestemmelser
Idrettslaget skal svare bekreftende på 9 kontrollspørsmål
Aktiviteten skal være i samsvar med idrettens bestemmelser

Oslo Idrettskrets - «Vi skaper idrettsglede»
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Behovsplan 2021• 16.09.2019: Frist for innmelding av tidlige innspill
• Våren 2020: Utkast sendes på offentlig høring
• Desember 2020: Behovsplanen vedtas av Bystyret

Oslo Idrettskrets - «Vi skaper idrettsglede»

6

3

Ang. reguleringssak 201814722– Voldsløkka idrettsanlegg: Innspill om bruk av hallflate
til innendørs sandvolleyballanlegg
Til Oslo Kommune
v/ Idrettsavdelingen Bymiljøetaten

Oslo, 16.01.2019

Fra
Oslo Sandvolleyballklubb
v/ Marlene Persson
Bakgrunn
I forbindelse med utbyggingen av Voldsløkka idrettspark foreslås det med dette at en av de foreslåtte
hallflatene benyttes til utbygging av et innendørs sandvolleyballanlegg. Behovet for et innendørs
sandvolleyballanlegg er forankret i Behovsplan for idrett og friluftsliv 2017-2027. Dette er en
enestående mulighet til å etablere sandvolleyball som en helårsidrett for barn og unge i Oslo, i
tilknytning til det som allerede er det mest aktive miljøet i landet.
Sandvolleyball
på
Voldsløkka
Per i dag finnes det åtte kommunale sandvolleyballbaner utendørs på Voldsløkka, som siden 2012 har
blitt driftet av Oslo Sandvolleyballklubb (OSVB). OSVB har de siste årene sett en gledelig medlemsvekst
og økning i aktivitet og utgjør den største volleyballklubben i landet, og det desidert største aktive
sandvolleyballmiljøet. Klubben har tredoblet medlemsmassen fra 114 registrerte medlemmer i 2013,
til 314 aktive medlemmer i 2017. Sesongen 2018 startet OSVB også en satsning for aldersgruppa 7-12
år som raskt vokste seg populær, med omtrent 40 deltagende allerede første sesong.
Parallelt med medlemsøkningen har også den totale aktiviteten på banene økt vesentlig, både i og
utenfor klubbens tildelte treningstider. Status for banene utendørs i dag er at kapasiteten er sprengt.
To baner er alltid åpent for allmenheten, mens OSVB disponerer tid tildelt til organisert trening på seks
baner fra mandag til fredag. OSVB benytter majoriteten av tildelt tid, men også Footvolley har faste
treningstider. Ventelistene for å delta på treninger i 2018 var lange og vi klarte ikke å møte all pågang.
Pågangen på banene for egenorganisert aktivitet er i tillegg så stor at man kan stå flere timer i kø i
helgene og på kvelden for å få spille en 15 minutters kamp. Vi forventer at pågangen vil øke ytterligere
i de kommende årene med planene som foreligger for området. Klubben har derfor foreslått at
anlegget utvides med fire nye baner innenfor et område som i dag utgjør lite annet enn en
dreneringsutfordring (Se høringsinnspill ifm. rullering av Behovsplanen 2017-2027). I tillegg til
organisert og egenorganisert aktivitet, benyttes anlegget av flere skoleklasser i nærområdet, som
klubben gledelig låner ut utstyr til.
Aktiviteten som foregår på de nåværende banene foregår utelukkende i sommerhalvåret. For
helårsaktivitet er det eneste alternativet for sandvolleyballspillere på hele østlandsområdet i dag
lokalisert på Greverud i Oppegård. Dette anlegget består av tre baner i et mørkt og fuktig nedlagt
tilfluktsrom. OSVB organiserer pr i dag sosiale turneringer der gjennom vinteren, og hittil gjennom
vinteren 2018/2019 har vi hatt ventelister på lavterskelturneringer for unge fredag kveld. Dessverre er
atkomst til anlegget med kollektivtrafikk tidkrevende og krever togreise ut av Oslo. Dette gjør det til et
lite attraktivt og egnet tilbud for barn og ungdom.

Status for sandvolleyball i Oslo i dag er at det største aktive miljøet i landet holder til på Voldsløkka.
Med dagens anleggssituasjon er det imidlertid svært begrenset hvor mye mer miljøet kan vokse: Det
nåværende anlegget på Voldsløkka har sprengt kapasitet, til tross for nye baner på Kringsjå. Mangelen
på et helårstilbud, gjør det videre ekstremt vanskelig å rekruttere og holde på barn og ungdom. For
dem vil sandvolleyball forbli lite annet enn en «godværsaktivitet» frem til sandvolleyball kan spilles i
Oslo hele året.
Forslag
Med bakgrunn i overnevnte anser vi det som svært hensiktsmessig at en av de fire foreslåtte hallflatene
ifm. utbyggingen av Voldsløkka idrettspark, dedikeres til innendørsanlegg for sandvolleyball. Det er
flere klare fordeler ved dette:
o

o
o
o
o
o

Sandvolleyball er en ekstremt lite kostnadskrevende idrett å bedrive, ettersom det ikke
krever noen form for utstyr i form av fottøy eller bekledning. I en by med store sosiale
forskjeller, har den dermed et enormt potensiale til å nå ut til barn og ungdom på tvers av
økonomisk bakgrunn
Ved å lokalisere anlegget tilknyttet et allerede godt etablert miljø sikrer man at anlegget tas i
bruk fra dag én
Å knytte anlegget til skolebygg, vil sikre at dette kan utnyttes også på dagtid av skoleklasser
og barnehager i området
Et sandvolleyballanlegg vil føye seg svært godt inn i profilen Voldsløkka idrettspark nå har,
der man har etablert «særanlegg» som landhockeybanen og skatehallen
Et sandvolleyballanlegg kan også benyttes av andre idretter, som footvolley og beachtennis.
Med noe ekstra tilrettelegging kan beachfotball og beachhåndball også muliggjøres
Som dagens anlegg på Voldsløkka illustrerer er sandvolleyball særegent i det at det er både
en organisert, og en egenorganisert aktivitet. Men terskelen for å oppsøke anlegg for å spille
på egenhånd kan være høy første gang for barn og ungdom, særlig når pågangen til
anleggene er så stor og køene lange. Om man bedrer vilkårene for sandvolleyball i Oslo hele
året, kan man sosialisere flere barn og ungdom inn i sandvolleyball som aktivitet. Dette kan
være med på å bidra til at kommunen i større grad får utnyttet det potensiale som ligger i
alle nærmiljøanleggene med lite benyttede sandvolleyballbaner rundt om i byen

Avslutning
OSVB har som mål om å rekruttere flere barn og unge inn i sandvolleyball som aktivitet. En forutsetning
for å få til dette er at Voldsløkka settes i stand til å møte den store pågangen, både gjennom en økning
av antallet baner utendørs og ved at det etableres et helårstilbud. For at barn og ungdom skal kunne
se på sandvolleyball som en attraktiv aktivitet, er dette en forutsetning.
Oslo kommune har her en helt unik mulighet til å sørge for et enda bredere aktivitetstilbud til barn og
unge. Dette vil gjøre det mulig å nå ut til en målgruppe man ikke har et tilbud for med dagens
anleggssituasjon. OSVB er beredt til å bidra der vi kan, og håper Oslo kommune griper denne
muligheten.
På vegne av Oslo Sandvolleyballklubb

……………………………………….
Marlene Persson, nestleder OSVB

