Oslo 30.04.2019

Innspill fra Sentralt ungdomsråd i Oslo om sak om barrierer for
deltakelse i idretten
Sentralt ungdomsråd i Oslo (SUR) diskuterte saken på sitt møte tirsdag 30/4-2019.
Rådet kjenner seg igjen i utfordringene som beskrives i saken, og har følgende
innspill:
●

●

●

●

Ungdom er avhengige av at familien kan engasjere seg i deres aktivitet:
○ Hvis man er med i idrettslag som har egen hall, må familien typisk
være hallvakt i 6-8 timer, og ikke alle har mulighet til det. Dermed
faller en del ungdommer fra.
○ Forslag: Innføre kjøregodtgjørelse for foreldre som kjører barn/lag på
cup, stevner, kamper ol.
Topping er et stort problem
○ Det skjer allerede fra tidlig alder
○ “De kule” kommer på førstelaget
○ Kan føre til at man mister motivasjonen og føler seg utelatt
○ De flinkeste flytter over til andre klubber, og da går mange klubber i
oppløsning.
○ Det er generelt for mye konkurranse og for lite moro
Kostnader er høye, og tilskuddsordninger er ikke godt nok kjent, og er
forbundet med skam og stigmatisering
○ I noen klubber får du reduksjon i kostnader (f.eks. medlemsavgiften)
hvis du er med på dugnader. Det er et godt og inkluderende tiltak!
○ Utstyr kan være like dyrt som medlemsavgift. Forslag: Utstyrsboder i
alle bydeler, med lånekort som på biblioteket.
○ Mange har ikke hørt om eksisterende utstyrsboder og -leie
○ Mange synes det er flaut å leie utstyr. Det er viktig at man
normaliserer det å låne/ leie utstyr.
○ Mange unngår tilskuddsordninger fra bydelen fordi det er
stigmatisert
○ Forslag: Gi bedre informasjon om utstyrslån/-leie i klubbene, og legg
opp til holdningsarbeid for å gjøre noe med stigmaet
Kjønnsforskjeller er en realitet:
○ De “gode” klubbene fordeler banene ulikt.. Hvis dame- og herrelaget
skal trene samtidig får herrelaget størstedelen (kanskje hele ⅞) av
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banen. Damelaget nedprioriteres alltid.
Mange har lang reisevei til idrettsanlegg for den aktiviteten de vil drive med
○ I bydel St.Hanshaugen mangler vi idrettshaller. Det er lang reisevei
hvis du vil drive med f.eks. håndball. Det gjør at det er høy terskel for å
bli med.
○ Selv om det er hall eller anlegg i bydelen der man bor, er det ikke
alltid god kollektivdekning eller tilgjengelighet innad i bydelen.
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