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De fleste er enige om at idrett er mer enn lek og fysisk aktivitet. Idrett er 

også en arena for blant annet inkludering, læring og personlig utvikling. 

Dette er grunnen til at «idrettspolitikken skal bidra til at folk har et bredt 

spekter av lokalt forankrede aktivitetstilbud, både i regi av den frivillige 

medlemsbaserte idretten og gjennom muligheten for egenorganisert 

aktivitet» (Kulturdepartementet, 2019). Dette oppfylles i relativt stor grad 

i Norge i dag, men vi kan bli bedre, og vi bør bli bedre. Dersom man i dag 

har lyst til å spille for eksempel basketball, har man tre valg: Man kan 

prøve å få plass i en flerbrukshall, som mest sannsynlig er dekket av 

håndballklister; man kan spille på en barne- eller ungdomsskole, som 

etter all sannsynlighet har kurver i feil høyde; eller man kan dra til en av 

de få tilgjengelige ballplassene rundt om i byen, som er fylt opp til randen 

av både andre spillere, og rusmisbrukere. 

Vi må legge bedre til rette for både organisert og egenorganisert idrett. 

Dette kan gjøres ved å ha flere klisterfrie flerbrukshaller, eller ved å sørge 

for at deler av flerbrukshallene er klisterfrie. Det sier seg selv at det er en 

fordel å satse på anlegg for flerbruk, fordi da kan mange ulike 

aktivitetstilbud trene på samme område, noe som igjen kan «bidra til at 

folk har et bredt spekter av lokalt forankrede aktivitetstilbud». Problemet i 

dag er ofte at flerbrukshallene er dekket av håndballklister, noe som kan 

virke hemmende og noen ganger også være farlig i andre idretter. Ved å 

ha klisterfrie haller, eller sørge for at deler av hallene er klisterfrie, åpner 

man for at enda flere idretter kan bruke området mer hensiktsmessig. 

Videre bør vi etablere flere idrettsparker utendørs. Slike idrettsparker er 

lavterskeltilbud, og åpner for å gjøre idretten enda mer tilgjengelig. Det er 

viktig at man bygger parkene med hensyn til idretten som skal bedrives. 

Et eksempel på en slik idrettspark er i dag Grünerhagen Ballplass, som er 

en av de få plassene hvor man kan spille street basket. Her er imidlertid 

underlaget av asfalt, som gjør at det er veldig lett å få skader ved fall. 



Flere flerbrukshaller og idrettsparker utendørs, som er laget med hensyn 

til idretten, legger til rette for organisert og egenorganisert idrett. 

Ved å gjøre mangfoldet av idretter mer tilgjengelig kan vi bidra til, ikke 

bare mer fysisk aktivitet og dermed bedre folkehelse, men også bedre 

inkludering, mer læring og bedre personlig utvikling for den enkelte. Dette 

kan vi gjøre ved å bygge flere flerbruksanlegg, som er godt tilrettelagt for 

idrettene som skal bedrives. Slå flere fluer i en smekk, og sørg for at 

anleggene for flerbruk blir bedre og mer tilgjengelig. 

 

Oslo Unge Høyre vil: 

• Etablere flere idrettsanlegg utendørs, og sørge for at de er beregnet 

for idrettene som skal bedrives. 

• Legge til rette for flere flerbrukshaller, og styrke renholdet av 

flerbrukshaller. 


