
OPPSUMMERING GRUPPEARBEID HØSTSEMINAR 2021 

FREDAG 

Hva er de viktigste tiltak i ditt idrettslag for å nå bærekrafts-målene?  
- Bygge boder slik at hockeybarn slipper å frakte utstyr, og derved redusere transport  
- Tilrettelegge for at ubemidlede kan søke om fritidsstipend  
- Plan om å inkludere bærekraft i strategiarbeid  
- Satsing på jentehockey og kunstløp for å få med jenter på isen  
- Mangfold og integrering, og fattigdomsbekjempelse viktige for klubben Begge på agendaen i 

styret.  
- VBS: 
- Klubben låner ut utstyr, byttekveld, leasing mulighet for våpen og annet utstyr.  
- Integrering av blinde skyttere.  
- Energieffektivisering viktig, effektiv bruk av vann  
- Kan nok bli bedre på sosial integrering, samarbeider med Vivil. 
- Jobber med å forlenge levetid til anlegg, hindre granulatsvinn.  
- Opptatt av sosial profil, søker ikke å ha høyere kostnader enn andre klubber  
- Har sosial profil på agendaen, men ikke bærekraft i seg selv.  
- Har testet ut kjørefri trening.  
- Selger overskuddsvarme 

- Brukes mye energi på å drifte anlegg, mye å spare der 

- Ikke bytte drakter for ofte, hvordan kan vi minimere det? 

- Gjenbruk av utstyr, veldig viktig. 

- Eie utstyr i klubben, og så bytte mellom utøverne. I alle fall i oppstartsfasen, så folk som bare 

driver med idretten i få år ikke kjøper unødvendig 

- Når utøvere slutter, kanskje spørre om de vil avse noe utstyr. Ikke bare ut av registeret. 

- Fotballen i Stabæk har prosjekt med kommunen; mindre kjøring på Bekkestua, så godt 

fornøyde. Fortsetter med det. Samarbeid med Ruter, men krever mye logistikk. 

- Rideshare løsning for idretten burde gå an, men er en utfordring med at det er mye utstyr i 

mange idretter.  

- Skibussen lagt på is? Oppfordres til å ta kollektiv 

- Kan man lene seg på Viken for en smørbrødliste? 

- I stedet for 17 bærekrafts-mål så må man slanke det, prioritere og ta det som betyr mest. 

- Lysanlegg, strømanlegg og aggregater osv må bli så grønne som mulig 

- Kommunen vil ikke hjelpe til med strømavtaler for anlegg, hvorfor ikke?  

- Må samkjøre strømbruk så det man bli kvitt overskuddsstrøm 

- Kan man kjøre buss/minibuss/elbuss i stedet for at alle skal kjøre selv til 

stevner/arrangement 

- «Fler og lenger» 

- mer offensiv tilnærming til bærekrafts-målene og hva alle skal levere på disse.  

- Alle kan gjøre litt!  

- Vekst i "standard" for anlegg - har en kostnad for miljøet. Energikrevende, plasskrevende?  

- Bør være tydeligere fra toppen/sentralledd på hva som kan gjøres på anleggssiden for å 

bedre oppnå målene. 

- Helhetstankegang/brukerperspektiver rundt infrastruktur og hvordan vi lager anleggene. Hva 

er "riktig" sett fra et totalhensyn til bærekraft? Mindre bil, men større anlegg?  

- Hvilke bærekrafts-mål er relevante; 3 Helse, 4 God utdanning, 5 Likestilling - Utfordrende 

rekruttering til styrer , 10 Mindre ulikheter  og 17 Samarbeid for å nå målene 

- NIF kommer med forslag til klubbene?  



- Bygging av nye anlegg, økt bærekrafts-fokus i byggefase/prosjekteringsfase  

- Idrettslagene: Påvirke valgkomiteene til å jobbe med balanse. Balanse i trenerutdanningen.  

- Idrettslagene: Samarbeid på tvers i typiske hallidretter, fellestrekk/felles utgangspunkt som 

kan samkjøres.  

- idrettslag? Hva er fy-fy?  

- F.eks design av "nye" klubbdrakter så blir alle gamle drakter utdatert.  

- Leverandørene; bærekraftig utstyr, materialbruk, prosesser for gjenbruk/resirkulering, her 

kan idretten være mer samlet og tydelig mot leverandørleddet.  

- Anlegg; gjenbruk,  

- Kan hallene til f.eks de store bedriftene leies av idrettslagene?  

- I fremtiden bør BIR (eller særlig BK) presse store bedrifter med egne idrettshaller til å tilby de 

for fellesskapet. Kan reguleringsbestemmelser også brukes her?  

- Energikonsum;  

- Økt belegg/utnyttelsesgrad,  

- Fokus på utskiftning til bedre utstyr, led belysning, varmepumper mm.  

- Samarbeid innenfor driftsmiljøene? Har BK egne driftsmiljøer som kan lære av hverandre for 

bedre driftsmetoder/strategier? Særlig aktuelt for energikrevende anlegg som kunstgress og 

kunstis. 

- Redusere store haller mot mindre haller for tennis. 

- Sette bærekraftmålene i system for å se hvilke tiltak som gir mest. Få til samarbeid med 

andre idrettslag for å få gode løsninger. 

- Redusere energiforbruk og benytte nye energikilder (solkraft / fjernvarme / jordvarme / 

energigjenvinning) der det er mulig 

- Arealeffektivisering – nybygg og eksisterende anlegg  

- Klubben skal jobbe for å utnytte areal best mulig Flere idretter kan benytte samme hall, 

alternativt bygge haller som ligger vegg i vegg med andre for å utnytte og gjenvinne energi 

- Vi må oppfordre kollektivselskapene til å ha ruter på kryss og tvers som kjører faste ruter 

innom de sentrale idrettsanleggene i kommunen – Samle flere idretter på samme område for 

kostnadseffektivisering 

- Klubben må også benytte seg av de ressursene man har internt i form av egen kompetanse 

blant medlemmene. Idretten generelt bør opparbeide en felles idebank lokalt og nasjonalt 

slik at klubbene kan benytte dette i egen organisasjon 

- Samarbeid mellom flere lag med samme idrett for best mulig utnyttelse av anlegg.  

Eksempel: - Felles sesongkort Kolsås / Kirkerud m.fl. – Økonomisering  

- Felles ansatt for flere idretter – Kruttet behøver ikke finnes opp flere ganger……. 

Det er mulig for flere klubber å samarbeide.  

- Miljø gjenvinning 

Eksempel: Bly, Granulat, Metall, Matrester, Papp/papir, Gjenbruk 

- Laget bør gjenvinne så mye som mulig av avfallet det produserer. Bly fra ammunisjon fanges 

opp og gjenvinnes eller selges, granulat fra kunstgressbaner samles opp og brukes på nytt, 

Metallavfall selges eller leveres til gjenvinning, Gammelt utstyr brukes på nytt i 

utlånssentraler m.m. 

- Særforbundene bør ha en felles politikk om hvordan de håndterer problemavfall og 

miljøforurensing. Like muligheter 

- Alle skal få en mulighet til å bedrive en idrett, idretten må inkludere alle og gi et tilbud til alle. 

- sette mål om utvidet sykkelbruk? 

 

 



Hva bør BIR gjøre for å støtte idrettslagenes arbeid? 
- Fortsatt fokus på energieffektivisering.  
- Identifisere noen få viktige områder. 
- Bidra til at kommunen bruker idrettslagene til integrering og mangfold  
- BIR fasilitere samlinger for styrene der styrene kan få økt kompetanse om bærekraft 
- Samle inn og få oversikt over tiltak som faktisk hjelper 

- spre budskap, sørge for informasjonsflyt 

- Bli flinkere til å opprettholde en verktøykasse, feks mtp hvor man kan søke etter midler og støtte 

- Hvordan vet man hvor man får mest? 

- Sikre og trygge anlegg, ved at anlegg blir ivaretatt.  

- Mange driver «farlige», eller komplekse anlegg så hjelp med dette er ønskelig 

- Kanskje en felles løsning for drift av anlegg og bidrag med kompetanse 

- Kalles gjerne en hub/portal 

- Er et Bærumsproblem at anleggene faktisk driftes av foreldre og frivillige, ofte uten kompetanse 

på hvordan det gjøres.  

- Er nå samarbeid mellom Kolsås og Kirkerudbakken om drift. Prøver å få inn Lommedalen 

- Regelen om stemmerett for ansatte/daglige ledere må endres? 

- Hvordan man kan manøvrere seg rundt i dette, for det blir jo bare flere og flere ansatte i 

idrettslag generelt. 

- Kan BIR lage et verktøy som idrettslag kan/må rapportere inn til? Krav o.l. 

- Hvordan skal frivillige/ansatte i idrettslaget balanseres? 

- Hvordan sørger vi for like muligheter for alle? Veldig vanskelig i idretter med høye kostnader iaf. 

- Veldig store forskjeller avhengig av hvor i kommunen du bor. Stabekk/Rykkinn. 

- Hvordan kan man jobbe sammen med skolene på dette.  

- Er en prosess på gang, etter møtet med skolesjefen i kommunen, om å få til en greie hvor man 

kan gi info på starten av hver sesong, siden ranselpost ikke lenger er lov. 

- Hadde man fått idrett og kultur i Bærum visualisert på en annen måte i tidlig alder/sesong så får 

man en god oversikt over  

- Ordning med FAU for å få til liste over det i nærområdet? 

- Kanskje en portal/kart over muligheter i de ulike regionene i kommunen basert på alder o.l. 

- Idrettsfane på siden av skolenes hjemmeside kanskje? Foreløpig sagt nei til det men det jobbes 

med det. 

- En felles portal via skolevesenet i kommunen kanskje hadde vært en løsning 

- Kan man få dette linka via BIR i stedet kanskje? 

- Sette opp kurs som bidrar til at kompetanse samt få idrettslag til å samarbeide enda bedre samt 

å få tips for å nå bærermålene. 

- Konkretisering for hvert enkelt idrettslag blir nødvendig.  

- Komme med forslag til tiltak til klubbene? Ett eller flere som forslag til (frivillig) gjennomføring?  

- Hvilke tiltak som har betydning/fotavtrykk kan hvert lag gjennomføres?  

- Bidra med veiledning for f.eks arrangere bruktmarked, reparasjon av utstyr 

- Hjelpe klubbene med bærekraftig utstyr, gjenbruk. Kan BIR hjelpe med f.eks en mal for 

anskaffelsesprosess for utstyr med bærekraftig profil? Hva slags seleksjonskriterier? 

- Aktivt lokalsamfunn er en av anbefalingene. Flere får prøve flere idretter i SFO tiden. 

Nærmiljøet og idrettslagene har tatt et utvidet ansvar for å styrke tilhørigheten. 

Prosjektet er sponset av sparebank 1 stiftelsen. 

Lommedalen IL kjører håndball aktivitet i skolenes sfo tid og tilbudet er gratis. 

- Anleggene blir fort skolens anlegg !! 

Skolene blir ofte bygd tett på idretts anleggene. Klubbene ønsker at BIR hjelper til med 



anleggskostnader, grunnet større slitasje på anlegget. 

Stor på gang, gir større slitasje på materiell og mer søppel. 

- Stille kommunale garantier: 

Bygging av flere anlegg gjør at klubbene må ta private lån i bankene.  

Hvorfor kan ikke kommunen stille kommunale garantier, så at klubbene ikke må låne penger til 6-

7% rente? Mindre rente utgifter gjør at barn og unge får billigere aktivitet, og holder barna i 

idretten lenger.  

- BIR kan «oversette» bærekrafts-målene vis a vis kommune. Se på støtteordninger for 

prosjektmidler innen Bærekraft. 

- Kompetanseheving – ivareta mangfold og håndtere bedre ulike fysiske og psykiske utfordringer. 

- Være konkret på bærekrafts målene en vil satse på 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LØRDAG 

Forslag til mulig hovedfokus for anleggsplan 2023-26 
- Hvilken idrettsgren har minst dekning? 

- Driftssamarbeid mellom Kolsåsbakkken og Kirkerudbakken 

- Produksjonssamarbeid må stå som nummer 1? 

- Slalåmbakkene er ordnet, men langrenn sliter 

- Dette er også for allmenne folk i gata 

- Skianleggene ligger på feil sted, lenger inn i dalen er det et kuldehøl 

- Alle anlegg som settes opp nå MÅ være mulig å bruke til mer enn 1 idrett 

- Kombinere rulleski med vanlig skianlegg, dette ses overalt. Holmenkollen, Sjusjøen osv 

- Er det inngripende å asfaltere kanskje? 

- Snøproduksjon i løyper krever MYE snø i ulendt terreng, er det rulleskiløyper under (asfalt) så 

trenger du kun et tynt lag 

- Helårsanlegg for flere idretter MÅ være prioritert. 

- Planer om bandyhall på Rud går mot dette med nærhet til anlegg? 

- Politisk vedtatte omreguleringer, hvorfor skal de pengene tas fra vårt budsjett? 

- Masse bra infrastruktur rundt kollektiv i Bærum, kan man da forsvare at det er anlegg 

overalt? 

- Grunnforhold er et stort problem i de aller fleste anleggsprosjekter 

- Mindre lokale anlegg 

- Støtte «mer idrett for «penga» 

- Jar: overbygg over utebane, bygging av boder for å redusere transportbehov 

- Lommedalen: snøproduksjon og langrenn. Nærmiljøanlegg for skiidrett.  

- Fornebu: mulighet for å arrangere konkurranser/ turneringer / mesterskap (evt i Telenor 

arena) 

- Snarøya: kunstgress 11 bane ved flytårnet med undervarme. God anleggsdekning med 

helårsanlegg. 

- Jutul: nytt klubbhus felles for alle idrettene.  

- VBS: fornyelse av klubbhus, bedre forhold.  

- Flerbruksfordeler, utnytte kapasiteten best mulig. 

- Strengere krav til utbyggere om bidrag til anlegg ved utbygging 

- Treningshaller – hvor stort reelt behov for tribuneanlegg mm er det egentlig? Mer kapasitet 

til lavere kostnad? Mulig å lage enklere konsepter som er bærekraftig på lang sikt 

- BIR må forvente mer penger til nya anlegg fra Bærum Kommune 

- Alternativ til nybygg? En løsning å bygge om eller utnytte eksisterende areal på en smartere 

måte? Parkeringshus – eller kjellere? Påbygg på eksisterende bygg? 

- ny «Combihall»/ flerbrukshall, som må være litt større enn den de har i dag. Større areal vil si 

at Eiendom må inn i bildet. Forslag om at det kunne være pistolklubb i kjelleren, - eller 

Bærum Salongskytterlag som også har vært på jakt etter et sted å være i Bærum i mange år. 

Antatt kostnad kr 100 mill. dvs kommunalt anlegg?? 

- ETK har fått et løfte om å etablere en 4-baners tennishall i tillegg til 2 utebaner i forbindelse 

med ny Stabekk Arena. De har pr i dag 4 (eller 3?) utebaner på stedet. 

- Blommenholm og Sandvika Tennisklubb (BSTK) har fått rammetillatelse til å utvide sin 

eksisterende 2- baners tennishall med å bygge inn en tredje bane som ligger rett utenfor og 

på samme nivå. Det er en ren forlengelse av eksisterende hall og det er planlagt gjenbruk av 

gavlvegg som er dekket med espalier og planter. 

- I tillegg har BSTK fått rammetillatelse til å sette opp et lite servicebygg, 1 meter fra 

tennishallen, for å unngå vannavgift for hele volumet av tennishallen.  



 

- Cheerleading trenger hall med svikende gulv og høyt under taket. Gjerne område Rykkin/ 

Lommedalen. Berger svømmehall har vært vurdert som et alternativ tidligere. Nå som 

Bærum har fått den nye flotte svømmehallen på Rud kan dette muligens være en løsning å 

bygge der? 

- RG (Rytmisk gymnastikk) og turn trenger en hall. Behovet ble fremmet fra en engasjert fra 

Snarøya Gymnastikk og Turn.  De har pt ingen områder som er aktuelle.   Vi noterte oss at 

han nevnte OBOS og Sandvika, men dette kan og bør kombineres med cheerleading. 

- forslag fra Jardar friidrett om deling av tid på Tyrving sine inne- og ute-arealer i BIP. 

- Hovedfokus – Flerbruksanlegg – Hvem kan få innpass – Tilgjengelighet                                  

Hvor kan man få info? Finnes det andre som har samme behovet? Hvilke idretter er det i 

Bærum? Har vi lokaler og anlegg for disse innenfor Bærum kommune.  

- Det skal være mulig å drive idretten sin i kommunen. Alle idrettslag med tilhørighet i Bærum 

bør ha eget lokale alene, eller sammen med andre klubber slik at idretten kan drives i 

kommunen. 

- Felles driftsløsninger for idretten i Bærum. Felles regnskapsløsning / kontor. Det bør 

opprettes et «Idrettens hus» i Bærum som kan ta seg av regnskapsføring og felles oppgaver 

for idretten i Bærum 

- Problemer rundt tilslag om tippemidler. Anleggsarbeid kan ikke påbegynnes før man har fått 

tilsagn om tippemidler. Kommunen må i større grad kunne forskuttere, eller garantere for 

nye anlegg 

- Planleggingskostnader – Endring av reguleringsplan. – Retningslinjer for utarbeidelse av 

planer.  Kommunen må hjelpe til med dyre reguleringskostnader i forbindelse med etablering 

eller omgjøring av idrettsanlegg. 

- Systemet i dag «premierer» dårlig vedlikehold. – Det settes ikke av midler til vedlikehold. 

- Tippemidler til oppussing og vedlikehold?  Når det blir tid for store vedlikehold, rives anlegg 

og det bygges nytt da det blir rimeligere enn totalrenovering. Setter man av midler til årlig 

vedlikehold, vil anleggene vare lenger og behov for nybygging / totalrenovering reduseres 

betraktelig. 

- Bygge en felles arena på Rud. 

Det er viktig med sentralisering for å få en miljøvennlig drift. 

Klubbene ønsker støtte til avfallshåndtering. Mat avfall, plast osv. 

- Hovedfokus er å få flere treningsflater lokalt. 

Miljø:  Tenke større enheter – samhandle mer – dele på anleggsutstyr, personell og 

kompetanseheving. Samarbeid / integrasjon (mellom idrettslag) 

- Sosiale forhold: Bruke BIR systemet for å lage møteplass for idrettslagene utover daglig leder 

møtene. Feks. anleggs møte/erfaringsoverføring 

- Økonomi: Fokusere mer på tema: Rehabilitering og økonomi for dette. (vi skal ikke gjøre som 

Oslo) 

- BIR må jobbe hardere for å øke årlig ramme på 17,5 mill. Dette er for lavt! 

 

 


