Oslo 5. mars.2020

Høringssvar: Forslag til strategisk plan for Oslo Idrettskrets
2020 - 2024
Viser til høring av Oslo Idrettskrets strategiske plan for perioden 2020-2024, med høringsfrist
5. mars. Vi svarer på denne høringen på vegne av Oslostudentenes Idrettsklubb, BI
Athletics, Legestudentenes Idrettsklubb UiO og Velferdstinget i Oslo og Akershus.
Utkastet til strategi inneholder mange gode elementer, og det settes gode mål. Likevel
mener vi at den har en essensiell mangel, og det er anerkjennelse av at veldig mange ikke
går direkte fra barne- og ungdomsidretten og over i voksenidretten. De er innom
studentidretten på veien. Dersom det er et ønske å beholde folk i idrettslag mellom barneog ungdomsårene og over i voksenidretten, må det legges til rette for gode studentidrettslag.
Det skrives blant annet i forslaget til strategi at “Hovedmålet for Osloidretten er å sørge for at
vi har så attraktive tilbud at innbyggerne i byen ønsker å delta livet ut”, og vi kunne ikke vært
mer enige. Dessverre er det flere som faller ut dersom de ikke har mulighet til å fortsette
aktiviteten under studietiden. Flere studentidrettslag må si nei til mange studenter hvert år,
på grunn av kapasitetsmangel og lav kjøpekraft.
I forslaget til strategi er det også listet et mål om å sikre at alle får muligheten til å bli med i
barneidretten - og at ungdomsidretten utvikles slik at enda flere blir med lenger. Dette i
kombinasjon med ønsket om at Oslos innbyggere skal ønske å delta livet ut, mener vi
tydeliggjør behovet for økt satsning også på de som er i overgangen mellom barne- og
ungdomsidretten og voksenidretten, og vi ønsker å se dette i strategien.
Under tiltak for å fjerne økonomi som barriere står det at “God utnyttelse av idrettsanleggene
på ettermiddagen vil frigjøre bedre treningstider for ungdom og voksne”. Dersom det
frigjøres treningstider, bør studentidretten prioriteres fremfor voksenidretten. Vi anmoder
idrettskretsen om å jobbe for at studentidretten, som i dag ikke har tilgang på kommunale
innlegg, skal tilbys plass dersom det finnes hall- eller banetid som ikke brukes av barne- og
ungdomsidretten.
Det listes senere i strategien opp et tiltak hvor man ønsker å etablere fellestjenester for
økonomistyring og økonomisk rådgivning for å lette de frivilliges hverdag og begrense at
idrettslagenes penger går til å kjøpe tjenester på dette området”
Dette er et kjempebra tiltak vi håper også blir tilgjengelige for studentidrettslag.
Vi håper med dette at dere ser behovet for å også satse på studentidrett, og at dere vil
inkludere studentidretten i den endelige strategien for 2020-2015.
Vennlig hilsen Oslostudentenes Idrettsklubb, BI Athletics, Legestudentenes Idrettsklubb og
Velferdstingets arbeidsutvalg v/
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