
 
Statsråd og idrettsvenner! 
 
Idrettslaget Heming er Oslos største idrettslag, og følgelig et av de største i landet med over 5.700 
medlemmer. Vi favner bredt fra fotball som den største avdelingen, gjennom nær 15 ulike 
aktivitetstilbud, til idrett for psykisk utviklingshemmede. 
Heming er en breddeklubb, der det skal være mulig å drive aktivitet i alle aldre, uavhengig om du 
foretrekker toppidrett og konkurranse, eller upretensiøst aktivitetstilbud. 
 
Vi reagerer på at det skapes et inntrykk av at det ikke er mulig å kunne drive egen aktivitet under NIF-
paraply eller et idrettslag. Det er kun de færreste i NIFs medlemsdatabase som ender opp i 
toppidrett, de aller fleste driver med sine aktiviteter fordi det er gøy. 
Alle står fritt til å skape sitt eget tilbud og sine egne aktiviteter, også under idrettslagets paraply. 
Innslaget på Sportsrevyen søndag 26. mars med utøvere fra parkour er et godt eksempel på nye 
aktiviteter som kan finne sin plass i IL Heming, da vi har parkour på programmet, og et av 
intervjuobjektene er Heming-medlem og trener i gruppen. Voksende idretter med lav 
konkurransefaktor er også for eksempel twin-tip og snowboard, som har et stort miljø på Heming. 
Alle er velkomne i idretten, og til å være med på å forme den slik de vil. 
 
Finansieringsmodellen til norsk idrett er svært verdifull for å skaffe flest mulig et tilbud, i samarbeid 
med kommunene. Det gjøres best ved å bygge gode anlegg og arenaer, der idrett og aktivitet kan 
utøves. Det skal alltid finnes muligheter for å drive med det man har lyst til i kommunens eller 
idrettslags anlegg. 
 
NIF og idrettslagene har gode rutiner på oppfølging og kontroll av spillemidler, som er fellesskapets 
midler. Vi oppfordrer statsråden å finne gode løsninger på de anleggsbehovene som finnes i 
samarbeid med kommuner og idrettslag. Ordningen med tilskudd til driftsmidler må også 
forbeholdes NIFs idrettslag. Alle kan få være med i gjengen hos oss, alle kan bli med i laget og drive 
med det de selv ønsker. 
 
Organisering av det uorganiserte skaper kunstige og unødige skiller. 
 
Med sportslig hilsen 
 
Einar Eide-Fredriksen 

Daglig leder 
IL Heming 
 

 
 
Mob: 926 35 045 
E-post: einar@heming.no 

Hjemmeside: www.heming.no 
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