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Hei, jeg heter Jon Harald Aspheim og har brukt halve livet til å stå på skateboard. I 2010 ble jeg 

erklært toppidrettutøver gjennom NORB og Olympiatoppen sitt samarbeid. Dette var for meg ikke 

annet enn et påskudd for å slippe førstegangstjenesten. 

Da jeg startet med skateboard for 14 år siden, var det ingen tilrettelagte arenaer for skating der jeg 

bodde (og fremdeles bor) – På Ulefoss, midt i Telemark. Den arkitektoniske utformingen av 

gatebildet på Ulefoss, med et grovt og gammelt asfaltdekke, der gatene kanskje ble sopet fri for sand 

innen 17.mai - hadde som dere skjønner ikke den største appellen.  

Det ble da naturlig å starte en skateboardklubb, men det formål å få bygget en rampe, og på sikt en 

skatepark. Det er denne foreningen jeg representerer her i dag – Holla Skateboardklubb, der Holla er 

det gamle navnet på Ulefoss – og ikke spansk for hei og hallo.  

 

Det er som kjent vanskelig å være profet i eget land, og med det møtte jeg og mine kamerater i 

skateklubben en rekke utfordringer. Fordommer, hersketeknikker og byråkrati. Jeg ser tilbake på 

dette med den største glede, over hindringer som vi overkom og lærdom vi tilegnet oss – men 

selvsagt kjenner jeg mange som har gitt opp ovenfor lignende utfordringer.   

 

Vår klubb lykkes med å få bygget en liten skatepark av tre, og etter noen år fikk vi også låne en 

gammel gymsal av kommunen som innendørs skatepark. Men intet av dette er for evig, og avhenger 

fult ut av ivrige ildsjeler.  

Derfor er en betongpark, eller en stor innendørshall å foretrekke. Men de summer som kreves for å 

realisere noe slik, er et godt stykke unna en utendørs skatepark av trevirke som gradvis har vokst fra 

år til år – mye takket være støtte fra frifond.  

 

Regjeringen har en utmerket støtteordning i spillemidler, der en betongpark kan få inntil 1/3 av 

kostnadene dekket, med andre ord maksimalt 2 millioner. Innendørsanlegg må vurderes står det.  

Forutsetningen får å kunne søke spillemidler, er at planen har en idrettsfunksjonell 

forhåndsgodkjenning, og her kommer det store aberet som jeg stiller spørsmåltegn ved:  

punkt 2.2.5 KRAV OM EIDOMSRETT ELLER FESTE-/LEIERETT TIL GRUNN, på «hold dere fast» 30år! 

Dette er etter mitt syn en meget høy terskel, når man selvsagt ønsker seg en sentrumsnær tomt, lett 

tilgjengelig for barn og ungdom. Videre er det ofte vanskelig å tilfredsstille kravet om universal 

utforming, da de fleste norske skatehaller finnes i gamle industribygg uten langsiktige leieavtaler. 


