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Bjørndal IF er ett fleridrettslag med ca. 1300 medlemmer. Vi holder til 
i Søndre Nordstrand helt syd i Oslo. Vi har organiserte grupper 
innenfor fotball, håndball, ski, sykkel, klatring og bordtennis.  
 
I tillegg legger vi til rette for mye egenorganisert aktiviteter. Om 
vinteren legger vi til rette for skispor, aking og vi lager skøytebane. 
Resten av året har vi Tennisbaner, bordtennis, Cricket Pitch, 
rulleskiløype, turløyper og mange muligheter for å spille ballspill. Alt 
dette er gratis, og klubben legger til rette for aktivitet ved å 
vedlikeholde og drifte anlegget. 
 
Klubben låner ut gratis utstyr til blant annet langrenn, skøyter, tennis, 
bordtennis, cricket og mange andre typer ballaktiviteter. Klubben ser 
at behov for denne type ordninger er økende, og vi forsøker å legge 
til rette for dette. Jeg kan nevne at BUA, som står for utlån av Ski og 
skøyter, har selv med en «dårlig» vinter hatt over 5000 utlån. 
 
Bjørndal er et flerkulturelt område der det er nesten 60% 
innvandrere eller norskfødte med innvandrerforeldre. Det er også 
mange med lav inntekt i området, og en høy andel som mottar 
sosialhjelp. Så fokus på inkludering, lave kostnader og utlån er derfor 
veldig viktig for oss.  
 
Vi har klart å holde lave medlemsavgift og det koster 300,- for 
medlemskap i klubben (600,- for familiemedlemskap). 
 
Treningsavgiftene avhenger av alder, og er mellom 900,- og 1800,- for 
barn og ungdom. Uansett hvor mange idretter du driver med betales 
det kun en treningsavgift frem til du har fylte 14 år. 
 
Selv med et så lave kostnader opplever vi at barn/ungdom faller 
utenfor på grunn av økonomi. 



Fordelingen av spillemidlene slik de er i dag er svært viktig for å 
opprettholde aktiviteten i klubbene. Skulle det fremover bli mindre 
midler til å skape aktivitet, er vi, og nok mange andre klubber, nødt å 
øke medlems- og treningsavgift. Jeg er overbevist om at dette i så fall 
vil føre til økt frafall. Selv med støtteordninger opplever vi at det er 
forbundet med skam å be om å få dekket kostnadene.  
 
I tillegg til økt klasseskille vil dette potensielt påvirke de mange tusen 
dugnadstimer som legges ned for å skape aktivitet i lokalmiljøet. 
Både den organisert og den egenorganisert aktiviteten tilrettelegges 
med dugnadstimer. 
 
I forhold til midler som blir brukt på anlegg, kan jeg si at jeg på vegne 
av BIF er fornøyd med dagens ordning for Oslo. Klubbene sitter selv i 
ISU som er med på å sette opp prioriteringslister for vår bydel, som 
meldes inn til Oslo Idrettskrets.  
 
Vi mener at hvis man vil styrke tilbudet til egenorganisert idrett, bør 
dette gjøres via klubbene. Idrettslagene har den organiseringen og 
struktur som skal til for å vedlikeholde og organiserer dugnad rundet 
et anlegg eller område.  
 
Jeg håper kulturministeren tenker seg godt om før hun vurdere å 
redusere midlene til breddeklubbene. lokale aktivitetsmidler går i dag 
til de klubber hvor det skapes aktivitet. Vi er også avhengig av de 
andre tilskuddene som inkluderingsmidler og driftstilskudd. Dette er 
med på å gi forutsigbarhet for oss som legger til rette for aktivitet. 


