
Innspill til regjeringen V/ kulturdepartementet om tildeling av midler.  

 

Jeg jobber i ungdomsklubb – Arena Bekkestua i Bærum kommune. Det er en aktivitetshall 

med tilbud for skateboard, sparkesykkel, rulleskøyter (in-line) og BMX tricksesykkel. 

Hvert år kommer det en 15 åring til meg som sier han har sluttet på fotball. Han elsker å 

spille fotball, men vil ikke «satse» med å måtte spille 4 dager i uken og hver helg. 2 Ganger i 

uken med venner ville vært tipp, men det tilbudet finnes ikke. Han sluttet.  

Når ikke engang fotballforbundet klarer tilrettelegge for disse, er det feil å påstå at NIF det 

NIF klarer ivareta de uorganiserte.  

Jeg mener det mangler et system på hvordan regjeringen og NIF forholder seg til det 

uorganiserte. Når representanter for NIF påstår de ivaretar det egenorganiserte (et begrep 

man ikke er nær ved å enes om hva rommer), så tar de feil!  

 

Jeg har en annen påstand, og den er: Et medlemskap har aldri generert en time aktivitet i 

seg selv. Som metode for tilrettelegging og å skape muligheter fungerer det, men å hevde at 

et medlemskap skaper aktivitet i seg selv er feil!  

Man må derimot erkjenne at den uorganiserte aktivitetsformen fungerer for brukerne selv. De 

skaper aktivitet uten medlemskap.  

 

I 2008 skaffet jeg rullebrett en egen tolltariff, nettopp med tanke på at skating blir frarøvet sin 

rettmessige del av kaken fordi skating er uorganisert, og i svært liten grad lar seg telle i den 

rigide formen som kreves bl.a. i NIF. Importen av utstyr derimot slår fast noe om omfanget, 

og dermed kan man si noe om aktiviteten. Noen som tør gjette hvor mange rullebrett som er 

importert de siste 5 årene? 352.857 stk.  

 

BMX tricksesykling og in-line (rulleskøyter) har vi hørt har en del aktive. Sparkesykkel – har 

enormt mange aktive! Skulle vært artig å kjenne importtallene for sparkesykkel. De er 

overalt, men de er ikke engang påmeldt her! Det sier noe om avstanden til de aktive vi så 

gjerne vil tilrettelegge for! Sparkesykkel har nær inaktive klubber og et sovende forbund. 

Skateboardkulturen er etter 25 års kamp i ferd med å knekke koden for tildeling av 

spillemidler, og begynner få mange bra anlegg.  

Jeg unner ikke sparkesykkel å slite like lenge som skateboard med å bli hørt, og i 

mellomtiden blir de behandlet som parasitter i skateparkene fordi det er for trangt. 

Skateparker er dimensjonert for skating, og det er ofte for lite plass til å inkludere alle de 

andre rullende som vil bruke parkene. Disse anleggene må bygges større.  

Mine innspill oppsummert:  

 

- Regjeringen må la folk evne realisere anlegg for aktivitet uten mye byråkrati.  

- Man må telle aktive, ikke medlemmer.  

- Man trenger flere drop-in anlegg.  

 

Takk for meg.  

Fritjof C. Krogvold 

Arena Bekkestua.  


