
INNSPILLSMØTE OM EGENORGANISERT AKTIVITET - KULTURDEPARTEMENTET, 27.03.17. 

FURUSET IDRETTSFORENING 

 

Statsråd, kjære idrettsvenner og kollegaer. 

I Furuset Idrettsforening har vi gjennom mange år lagt til rette for, og støttet egenorganisert 

aktivitet. Vi har, gjennom den organiserte idretten, skapt miljøer som driver sin trening selvstendig 

og uten konkurranse. 

 

Vi legger til rette for, og stiller våre anlegg til disposisjon for Parkour, dansegrupper, 

veldedighetsturneringer i Futsal, 17. mai-arrangementer med idrettsleker, og trim og 

stavgangsgrupper - for å nevne noe. På fredags- og lørdagskvelder åpner vi anleggene våre for 

egenorganisert fotball, basketball, bordtennis, dans, innebandy og mer. Dette er tidspunkter som 

den organiserte idretten ikke ønsker å benytte til trening.  

 

Vi har et nært samarbeid med 11 aktivitetsskoler fra Bydel Alna og Bydel Stovner der 628 barn fire 

dager i uken får prøve seg på allsidige idretts- og kulturaktiviteter i hall og på is, og vi samarbeider 

med Bydel Alnas barnehager der om lag 500 barn tre dager i uken benytter de samme tilbudene. Vi 

har Norges nest største skøyte- og hockeskole med 225 deltakere. 

 

Vi har Regnbuen arbeids- og aktivitetsforum, som er en gruppe på 20 mennesker med fysisk eller 

psykisk utviklingshemming som har sin arbeidsplass hos oss. De ble kretsmestere i Unified-fotball i 

fjor, og er av de ivrigste tilskuerne og tilretteleggerne for Furuset Ishockey, Furuset Fotball og Furuset 

Håndball.  

 

Vi har Alnaskolen for unge ledere. 235 unge mennesker uten spesiell bakgrunn fra idretten har siden 

2009 blitt skolerte til å bli forbilder i lokalsamfunnet og i klubben. 30 av disse jobber i dag som 

instruktører og ungdomsledere i foreningen. Alnaskolen har blitt internasjonalt kjent fordi man 

introduserer idrettsbevegelsen til ungdom på en banebrytende måte - ved å rekruttere de uten 

erfaring fra før - og ved å kombinere idrett, kultur, kompetansebygging og forebygging.  

 

Vi gjør dette med den organiserte idretten i ryggen. Den allerede eksisterende idrettsbevegelsen er 

den største tilretteleggeren for egenorganisert aktivitet, og vi mener at nye organisasjoner, muligens 

med personlige interesser - også økonomisk - vil kunne hindre en videreutvikling av den 

egenorganiserte idretten som bevegelsen allerede legger til rette for i stor grad.    

 

 Hva er de største hindrene for at flere kan utøve sin egenorganiserte aktivitet i dag? 

 

Vi behøver flere idrettsanlegg. Flerbruksanlegg som er tilgjengelig for et bredt spekter av interesser, 

og som har kapasitet til å romme mer enn de tradisjonelle idrettene, gjerne i en kombinasjon av 

fysisk aktivitet og ungdomsklubbvirksomhet. Samtidig er det for få kompetente trenere som synes 

det er givende, og som skjønner viktigheten av å drive med breddeidrett. 

 

 

  

 



 

 Hvilke grep kan regjeringen gjøre for bedre å legge til rette for egenorganisert aktivitet? 

 

Staten bør legge til rette for at kommuner og bydeler kan i større grad inngå partnerskapsavtaler 

med idrettskretser, idrettslag og foreninger for at barn og unge, særlig de som er i faresonen for å 

falle utenfor, eller er begrenset av sine familiers sosioøkonomiske forhold får delta i en eller annen 

form for daglig fysisk aktivitet.  

 

Man bør legge til rette for «meråpne» idrettsanlegg med muligheter variert innhold – jmf. FUBIAK-

modellen, samt plassere åpne parkour-lignende anlegg til parker og plasser. 

 

Trender for ulike egenorganiserte aktiviteter er i stadig endring, og det er viktig å ha sentrale forbund 

/ personer som fronter dette. 

 

 Hvordan kan regjeringen sikre at en større andel av tilskuddene går til egenorganisert 

aktivitet? 

 

Gjennom egne stønadsordninger øremerket dette gjennom NIF / Idrettskretsene, med klare 

rapporteringsrutiner og oppfølging «i felt». 

 

Gjennom kompetanseheving av ledere / trenere innen betydningen av breddeidrett. 

 

Med hilsen 

Furuset Idrettsforening 

 

 

 

 


