
Til Asker kommune 

 

Asker, 7. mai 2021 

INNSPILL FRA ASKER IDRETTSRÅD –  TEMAPLAN FYSISK AKTIVITET, IDRETT OG 
FRILUFTSLIV 2021-2033   

Asker idrettsråd takker for mulighet til å være 
involvert i prosessen som har ledet frem til 
høringsdokument for temaplan fysisk aktivitet, idrett 
og friluftsliv 2021-33. Samhandlingen med 
administrasjonen har vært tett og konstruktiv i 
arbeidet med en helhetlig tilnærming til planen.  

Høringsutkastet løfter frem viktige aktiviteter som 
understøtter formålet med planen. Innspillene baserer 
seg på vår daglige dialog med idrettslagene i 
kommunen samt konkret innspill til saken. 

Vi er av den bestemte oppfatning at alle våre 
idrettslag ønsker å bidra til høyere livskvalitet for 
langt fler enn dagens brukere av dagens aktiviteter, dette understøttes av idrettens satsing på 
Aktive Lokalsamfunn – vår betegnelse på nærmiljøer der idrettslaget har tatt et utvidet ansvar for å 
styrke tilhørigheten, fellesskapet og aktivitetsnivået blant innbyggerne. Vi foreslår å endre 
innsatsområde 3 til å handle om samarbeidsmodeller mellom frivilligheten og kommunen istedet 
for praktisk tilnærming til harmoniseringsarbeidet. 
 
Det finnes mye forskning som viser at idretten bidrar til fellesskap og mestringsopplevelser. En 
velprøvet organisasjonsmodell hvor frivilligheten jobber sammen med administrasjonen finnes i 
Asker. Det er vårt inderlige ønske at temaplanen i enda større grad skal utforske dette potensialet og 
ikke si seg fornøyd med at vi når mindre enn halvparten av innbyggerne i Asker.  
 
Idrettslagene er mange. Frivilligheten er stor. Aktivitetene er varierte. Idretten består likvel av 
enkeltmennesker som gjør en formidabel frivillig innsats. Disse enkeltmenneskene trenger også å bli 
sett og anerkjent. Det store mangfoldet og engasjementet i idretten medfører at idrettsrådet 
synliggjør idrettslagenes innspill på en grundig måte i dette dokumentet. Vi takker idrettslagene og 
enkeltmenneskene for innsatsen i arbeidet med høringsdokumentet. Alle innspill er tatt hensyn til i 
den samlete teksten, oppsummert og i tillegg lagt ved i sin helhet.  
 
På vegne av Asker idrettsråd 
 
Gorm Haugen   Ahn Kolsrud   Gry E. Garlie 
Styreleder   Nestleder   Daglig leder
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1  SAMMENDRAG 

Asker idrettsråds innspill til temaplan fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2021-33 må sees i 
sammenheng med idrettsrådets helhetlige innspill til kommuneplanens samfunnsdel og 
kommuneplanens arealdel. Oppsummering av disse er derfor medtatt i eget kapittel. 

Som tidligere nevnt er idrettsrådet godt fornøyd med store deler av planen. Vi vil videre i 
dokumentet rette søkelys på momenter som kan bidra til å verdiøke planen. 
 

Hovedpunkter fra Asker idrettsråd 
§ Formålet med planen kan med fordel uttrykkes enklere og i større grad uttrykke aktivitetsmål, se 

forslag fra Asker skiklubb. Dette vil skape større gjenkjennelighet for aktørene under området.  
§ Asker idrettsråd heier på all aktivitet og er opptatt av å skape best mulige aktvitetsarenaer på 

tvers av sektorinndelinger. Idretten bygger og drifter anlegg til glede både for organisert og 
egenorgansiert aktivitet. Vi opplever at planen tenderer mot å promotere egenorganisert 
aktivitet og finner dette som en svakhet ved planen. Dette til tross for enighet om viktighet av all 
form for aktivitet. Ved relativt sett lavere innsats for organiserte aktivitet (idrett, speider og 
andre) vil aktivitetsnivået for bygging av anlegg for egenorganisert aktivitet reduseres. 

§ Planen tufter på et omfattende kunnskapsgrunnalag. Vi savner en bedre beskrivelse av 
mangfoldet og effekten av den organsierte aktiviteten i seg selv, frivilligheten den genererer og 
ikke minst samfunnsbidraget dette gir Askerbygda. Det er underlig å sammenligne avsnittene om 
egenorgansiert aktivitet og organisert aktivitet s. 27 og 28 i kunnskapsgrunnlaget.  

§ Vi ber om at henvisning til gjeldende regionale planverk for idrett og fysisk aktivitet fra Akershus 
og Buskerud fylkeskommune synliggjøres. Vedtatt handlingsprgram «Aktiv i Viken 2021-22» bør 
vises til idet denne inneholder regionale satsinger for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv.  

§ Det etterlatte inntrykket ved å lese planen må gjenspeile at frivilligheten og aktiviteten i 
idrettslagene er verdifull, tas på alvor og satses på. Teksten oppleves dessverre ikke slik i dag. 

 
Innsatsområdene: 

Innsatsområde 1 og 2 underbygger idrettens visjon om idrettsglede for alle og støttes helhjertet. 
Idrettslagene bygger aktivitetsflater som brukes både til organiserte og egenorganiserte former for 
aktivitet og skaper idretts- og aktivitetsglede gjennom sine mangfoldige aktiviteter også i 
skjæringspunktet mellom idrett, friliftsliv og egenorganisert.  
 
Eksempler er på anlegg idrettslagene tilrettelegger for allmenn bruk er turstier, skateanlegg, 
fotballbaner, friidrettsanlegg, trimtrapper, skøytebaner på vann og grusflater, sykkeltraseer, hytter i 
marka, frisbeegolf, inlineanlegg for rulleskøyter, sandvolleyballbaner, ballbinger, orienteringsløyper/-
kart. 
 
Viken idrettskrets har laget modell som beskriver ulike anlegg for livslang idretts- og aktivitetsglede. 
Vi gjengir modellen her til inspirasjon. 
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è Vi ber om at det under innsatsområdet 1 og 2 arbeides for samarbeid om anlegg for livslang 
idretts- og aktivitetsglede. Å utvikle eksisternede aktivitetsarenaer er bærekraftig både 
økonomisk, sosialt og miljømessig. Idrettslag med større og mindre idrettsanlegg tar gjerne rollen 
som tilrettelegger for en aktiv møteplass i nærmiljøet. Idrettsrådet inviterer også til dialog om å 
ivareta rolle som idretts- og aktivitetsråd i kommunen.  
 

è Vi ber om at idrettslagenes initiativ for å tilrettelegge for aktivitet for hele befolkningen i 
større grad synliggjøres og honoreres i planen. Her er det et uforløst potensiale vi gjerne 
samarbeider mer om.  
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Innsatsområde 3 har fokus på harmonisering av tjenestetilbudet i kommunen. Idrettsrådet ser på 
harmonisering som er en oppgave som skal gjøres og ikke et innsatsområde/strategi for en 12 års 
plan. Samarbeid og samskaping bør reflekteres direkte i innsatsområdene. 
 
Ulike deler av frivilligheten har gode eksempler på samskapingsprosjekter og -modeller. Disse må 
løftes frem, videreutvikles og legges som fundament for  
 

 
à Vi ber om at innsatsområde 3 endres til å fokusere på samarbeid og samskaping mellom 
frivilligheten og kommunen samt konkretisering av metodikk og metode man skal etterstrebe. 
Dette som viktig videreføring av temaplan medborgerskap, men med ytterligere konkretisering av 
hvordan man sammen skal løse samfunnsoppgavene innenfor vår sektor.  
 
Oppgavene som beskrives som del av harmoniseringen (tilskudd, utleie og drift) vil løses som følge av 
modell for samarbeid.  

 

Kortversjon av hovedtrekkene fra idrettslagene 
§ Organisert og egenorgansiert aktivitet går hånd i hånd. 
§ Viktig at ikke planverket skaper kunstige skiller mellom områder som vi er avhengige av jobber 

sammen. Dette gjelder alle planenes hovedområder. Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv kan 
forsterke hverandre ved overordnet tanke om samarbeid om aktivitetsflater- og tilbud. 

§ Transport til og fra fritidsaktiviteter må løftes høyt i planen. Konkrete prosjekter som «idretts-
bussen/fritidsbussen»m arbeid for sykkelveier og økt frekvens for bussruter må vektlegges. 

§ Det er viktig med stimuleringsmidler til rekruttering til frivilligheten med fokus på ungdom, unge 
voksne og eldre. 

§ Idretten er en aktiv pådriver for folkehelse og friluftsliv gjennom sine tilbud og drift. 
§ Kommentar om at spillemidler til idrettsanlegg i hovedsak tilfaller den andelen som deltar i 

organisert aktivitet (side 18), er feilaktig. Alle anlegg er åpne for alle. Skolene bruker dem. Andel 
organisert versus egenorganisert er fordelt omtrent 50/50. 

§ Reagerer på at idrettslagene og andre frivillige organisasjoner ikke synes å tillegges særlig vekt 
eller rolle i forhold til å nå de ambisjonene å målsettingen som ligger til grunn for temaplanen. 
Løft frem de frivillige organisasjonene! 

§ Overskrift side 19: Endre til å være beskrivende, slik overskriftene for andre fagomrpder i 
kapittelet er. Eksempelvis kan dette være « Mangfoldig idrettsaktivitet for alle aldersgrupper», 
«Idrettaktivitet -  egenverdi og bidrag til en mer fysisk aktiv befolkning»,  eller «Idrettsaktivitet – 
kilde til møteplasser, fellesskap og mestring». 
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2 INNSATSOMRÅDE 1  - HELHETLIG STEDSUTVIKLING 
Vi gjør samfunnet bedre 
Det enkelte lokalmiljø utvikles av mennesker med engasjement for sine interesser. Arenaer for idrett 
og fysisk aktivitet har en viktig plass i dette bildet. Med en lokal idrettsbevegelse der hele 35 500 
mennesker proaktivt har valgt å tegne medlemskap betyr det at svært mange er opptatt av idrettens 
kraft og at areaner for fysisk aktivitet må være en del av den grunnleggende stedsutviklingen.   

Idretten kan ikke ses isolert fra det samfunnet den er en del av. Det er ikke mulig å se på idrettens 
tilbud isolert fra samfunnets behov. Samfunnsbidraget er stort og idrett spiller en viktig rolle i mange 
menneskers liv. Idrettslagene er en viktig og nødvendig del av gode lokalsamfunn med gode 
fellesskap og oppvekstsvilkår. Idretten bidrar til tilhørighet, stolthet og et fellesskap samtidig som 
idretten naturlig og logisk også bidrar til flere av storsamfunnets mål med samfunnsutviklingen.  
 

Bedre idrettslag for helhetlig stedsutvikling 

Idrettsrådet har uttrykt bekymring for at temaplanen har en dreining mot egenorganisert aktivitet. Vi 
vil utfordre kommunen til å være tydelig i sin kommunikasjon med de tusenvis av frivillige ressursene 
i idrettslagene om at de er viktige ressurser for Askerbygda. Dette trenger de å høre. Dette skylder vi 
dem å fortelle dem – spesielt i temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. Vi vil minne om at: 

§ Askeridretten vil at det å være frivillig skal oppleves som et meningsfullt fellesskap til beste for 
en selv, idrettslagets medlemmer og lokalsamfunnet.  

§ Askeridretten vil arbeide for at idrettslaget har økonomi og tilstrekkelig frivillighet til at det kan 
tilby medlemmer og lokalmiljø god og variert idrettsaktivitet.  

§ Askeridretten bidrar til kompetanse om styresett karakterisert ved demokrati, åpenhet og 
ærlighet.  

§ Askeridretten, gjennom foreldre, ungdommer og besteforeldre, skaper møteplasser og trygge 
rammer for alle som ønsker å delta - hver eneste dag hele året! 

 

Asker idrettsråd støtter temaplanens innsatsområde 1. 
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3 INNSATSOMRÅDE 2 - ALLE I AKTIVITET 
Idretts- og aktivitetsglede for alle 
Innsatsområde 2 underbygger idrettens visjon om idrettsglede for alle og støttes helhjertet. 
Idrettslagene bygger aktivitetsflater som brukes både til organiserte og egenorganiserte former for 
aktivitet og skaper idretts- og aktivitetsglede gjennom sine mangfoldige aktiviteter også i 
skjæringspunktet mellom idrett, friliftsliv og egenorganisert.  
 
Eksempler er på anlegg idrettslagene tilrettelegger for allmenn bruk er turstier, skateanlegg, 
fotballbaner, friidrettsanlegg, trimtrapper, skøytebaner på vann og grusflater, sykkeltraseer, hytter i 
marka, frisbeegolf, inlineanlegg for rulleskøyter, sandvolleyballbaner, ballbinger, orienteringsløyper/-
kart. 
 

è Vi ber om at det under innsatsområdet 1 og 2 arbeides for samarbeid om anlegg for livslang 
idretts- og aktivitetsglede. Å utvikle eksisternede aktivitetsarenaer er bærekraftig både 
økonomisk, sosialt og miljømessig. Idrettslag med større og mindre idrettsanlegg tar gjerne rollen 
som tilrettelegger for en aktiv møteplass i nærmiljøet. Idrettsrådet inviterer også til dialog om å 
ivareta rolle som idretts- og aktivitetsråd i kommunen.  
 

è Vi ber om at idrettslagenes initiativ for å tilrettelegge for aktivitet for hele befolkningen i 
større grad synliggjøres og honoreres i planen. Her er det et uforløst potensiale vi gjerne 
samarbeider mer om.  

 
Idrettsanlegg gir aktivitet 
Anleggssituasjonen i Asker er et resultat av kommunal finansiering og idrettslagenes mangeårige 
bidrag til anleggsutvikling for organisert og egenorganisert aktivitet. Anlegg ved idrettslagenes 
lokasjoner, ved skoler og der innbyggerne bor utvikles i stor grad av frivillige ildsjeler i idrettslagene. 
Mange av anleggene er bygget og vedlikeholdt av klubbene, selv om de ikke direkte er knyttet til den 
organiserte idrettsaktiviteten. Klubbene tar ansvar for aktivitet for befolkningen som gir en kost-
/nytteeffekt for kommunen.  

Når klubbene tar ansvar på vegne av lokalmiljøet og bygger slike anlegg, bør det innarbeides 
støtteordninger til finansiering, drift og vedlikehold fra kommunenes side.  
 

Flere og bedre anlegg 

• Det skal bygges anlegg slik at all ønsket aktivitet kan gjennomføres.  
• Idrettslagenes kostnader ved bruk av anlegg skal reduseres.  
• Bruk av anlegg skal være gratis for barn og unge.  
• Idretten vil ta et miljøansvar ved planlegging, bygging og drift av anlegg.  
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4 INNSATSOMRÅDE 3 – FORSLAG ENDRING: SAMARBEID 
MELLOM FRIVILLIGHETEN OG KOMMUNEN 
Innsatsområde 3 har i temaplanen fokus på harmonisering av tjenestetilbudet i kommunen. 
Idrettsrådet ser på harmonisering som er en oppgave som skal gjøres og ikke et innsatsområde/ 
strategi for en 12 års plan. Samarbeid og samskaping er funsament for all frivillighet og bør 
reflekteres direkte i innsatsområdene i planen 
 
Ulike deler av frivilligheten har gode eksempler på samskapingsprosjekter og -modeller. Disse må 
løftes frem, videreutvikles og legges som fundament for  
 
à Vi ber om at innsatsområde 3 endres til å fokusere på samarbeid og samskaping mellom 
frivilligheten og kommunen samt konkretisering av metodikk og metode man skal etterstrebe. 
Dette som viktig videreføring av temaplan medborgerskap, men med ytterligere konkretisering av 
hvordan man sammen kan løse samfunnsoppgavene innenfor vår sektor.  
 
Oppgavene som beskrives som del av harmoniseringen (tilskudd, utleie og drift) vil løses som følge av 
modell for samarbeid.  

Frivilligheten i Askeidretten 
Asker idrettsråd er Askers største frivillige organisasjon. Med 35 500 medlemskap kan man anta at 
over halvparten av Askers befolkning er involert i det lokale idrettslaget.  

Idrettslagenes tilbud vil være utenkelig uten frivillighetens kraft og bidrag. Det er derfor essensielt for 
Asker idrettsråd at kommunen har gode og forutsigbare virkemidler for å understøtte frivilligheten i 
idretten. Opplevelsen av at den frivillige innsatsen i idretten anerkjennes er viktig for at den store 
andelen frivillighet i Asker opprettholdes. Dette bør synliggjørs i temaplanen – som nærmest 
konsekvent ikke beskriver idrettens kraft. 

Et mer fysisk aktivt samfunn  
Idrettslagene tilbyr idrett over hele kommunen. Idrettsaktiviteten «der ute» - gjennom hver enkelt 
mamma-/pappatrener i hver eneste undergruppe i hvert enkelt idrettslag hver eneste dag hele året - 
er vårt største bidrag til gode oppvekstvilkår, sunne møteplasser og et fysisk aktivt samfunn.  

Samtidig vil Asker idrettsråd aktivt jobbe for økt fysisk aktivitet gjennom idrettslagene også på andre 
områder enn idrettslagenes kjernevirksomhet. Dette kan være å gi idretts- og aktivitetstilbud til ikke-
medlemmer  og arbeide systematisk for mer idrett og fysisk aktivitet i skolen. 

 
Livslang idrett 
Asker idrettsråd er opptatt av at alle skal gis mulighet for å drive idrett. Dette uavhengig av 
funksjonsnivå, alder eller annet. Idrettslagene har mulighet for å tilby idrett og fysisk aktivitet «fra 
vugge til grav» - og vi gjør det gjerne i tett samarbeid med ulike sektorer i kommunen. Askeridretten 
vil fortsette å arbeide for mangfoldige idrettstilbud til alle aldersgrupper og alle nivåer. 
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Uavhengig av hvor vi bedriver idretten skal den tilbys med god kvalitet og være basert på idrettens 
egen verdier. Dette skaper stolthet og det skaper tillit.  
 
Aktive Lokalsamfunn er idrettens betegnelse på 
nærmiljøer der idrettslaget har tatt et utvidet 
ansvar for å styrke tilhørigheten, fellesskapet og 
aktivitetsnivået blant innbyggerne.  

Samarbeid mellom idrettslag og skoler, 
tilrettelagte program og aktiviteter for 
ungdommen (Aktiv YNG) og samarbeid om mer 
fysisk aktivitet for eldre (Aktiv Senior) er satsinger 
innenfor Aktive Lokalsamfunnsparaplyen der innbyggerne i lokalmiljøet er vinnerne.  

Det er et mål for Asker idrettsråd at idretten og kommunen sammen skaper bærekraftige modeller 
for Aktive Lokalsamfunn over hele kommunen. 

 

5 KORTVERSJON AV AIRs INNSPILL TIL KOMMUNEPLANENS AREAL- 
OG SAMFUNNDEL  
 
Idrettsrådets innspill til temaplan fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2021-33 bygger på helhetlige 
innspill til kommuneplanens samfunnsdel og arealdel. Vi minner derfor i korthet om hovedpunktene: 
 

Kortversjon av Asker idrettsråds innspill til kommuneplanens arealdel 2020-2030 
Idrettsrådets innspill til kommuneplanens arealdel tar utgangspunkt i idrettslagenes behov for areal 
med formål å drive sin idrett, samt areal til aktivitetssoner for å bidra til et mer aktivt samfunn. 

Hovedpunkter: 

§ Avsette areal til idrettsformål ved tettstedsutvikling. 
§ Føringer må legges for utbyggere for å sikre aktivitetssoner for alle aldre. 
§ Skolene og idrettsparkene er hjertet i lokalmiljøet vårt og må også utvikles som senter for fysisk 

aktivitet sammen med idrettslagene. 
§ Utvidelse av eksisterende idrettsanlegg må vurderes før nybygging planlegges. 
§ Nye arealer må avsette til idrettsformål (idrettsrådet har gitt konkrete innspill). 
§ Det må legges til rette for egenorganisert aktivitet og nærmiljøanlegg i umiddelbar nærhet til 

anlegg for organisert aktivitet. 
§ Det må legges til rette for infrastruktur som sykkelveier, gangveier, kollektivtilbud, 

parkeringsplasser med mer. 

  
Kortversjon av Asker idrettsråds innspill til kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032 
§ Asker idrettsråd ønsker å etablere sterkere partnerskap med kommunen for å nå ambisiøse 

bærekraftmål. 
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§ Idrettsarenaen er en viktig inkluderingsarena i samfunnet. Inkluderingsarbeid krever kontinuitet, 
dybdeinvolvering og kompetanse. For å kunne arbeide systematisk med oppgaven, til beste for 
Askersamfunnet, må det avsettes ressurser til arbeidet. 

§ For idrettslagene og idrettsorganisasjonen er det viktig med trygg og forutsigbar økonomi.  
§ Toppidretten skal være grensesprengende og skape store prestasjoner innenfor rammen av ren 

idrett og fair play.  
§ Asker idrettsråd minner om at det er viktig å gjøre mer av det vi er gode på innen frivilligheten. 

Idrettsarenaen er et av områdene som fungerer godt. 
§ Asker idrettsråd ønsker et slagkraftig samarbeid mellom idrett, næring og kommune. Aktuelle 

områder er blant annet reiseliv, idrettsturisme og destinasjonsutvikling, der Askeridretten har 
etablert visjon om «Asker – Norges idrettsbygd».  

§ Når vi vet at 91,5% av ungdom under 18 år i Asker har vært medlem i et idrettslag vet vi at vi kan 
bidra til opplæring og styrking i demokratiske samfunnsmodeller.  

§ Idretten bidrar til å bygge gode medborgere gjennom å tilføre ungdom kompetanse, arbeids-
erfaring og erfaring i frivillig arbeid.  

§ Ungdommene rekrutteres fra alle samfunnslag og idretten kan metodisk benyttes i 
kriminalitetsforebyggende øyemed.  

§ For å sikre lik mulighet til å delta i idretten og andre fritidsaktiviteter, samt bidra til 
lavutslippssamfunnet, må det arbeides for å etablere fritidsbusser etter modell av skolebusser. 

§ For å motivere til miljøvennlig tilpasning av ulike momenter knyttet til fritidsaktiviteter bør det 
innføres et tilskudd der frivilligheten kan søke midler til klimakloke tiltak. 

§ For å motivere til fysisk aktivitet og fellesskap må det legges til rette for idrettsanlegg der skoler 
bygges og innbyggere samles.  

§ Vi ser frem til å samarbeid med kommunen om prosjekter knyttet til å få flere barn og 
ungdommer til å sykle til og fra fritidsaktiviteter. 

§ Asker idrettsråd ser folkehelse som et viktig område for å teste ut kommunens ambisjoner 
på samskaping og medborgerskap. Vi står parat med aktive nærmiljøer og inkluderende 
idrettslag, der alle skal med. Inkluderingstiltak, idrett for alle aldre og gode møteplasser. Vi 
imøteser gjensidig forpliktende avtaler. 
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6 LOKALIDRETTENS UTFORDRINGSBILDE 
 

    
 

Idrettslagene i Asker gjør en formidabel innsats for å skape gode møteplasser og utnytter både 
kommunal og egen anleggskapasitet til det fulle.  

Til tross for stor satsing på idrettsanlegg de siste 10 årene er det underdekning på anlegg i flere 
idretter. Per i dag kan vi ikke med sikkerhet fastslå graden av underdekning for alle idretter, men 
normtall fra Viken idrettskrets viser blant annet at det er behov for flere idrettshaller, turnhaller og 
skianlegg. Asker kommune og Askeridretten må også ha visjon om å ha anlegg der vi kan arrangere 
større nasjonale konkurranser. 

Den viktigste enkeltstående faktoren som vil føre til mer aktivitet i Asker er å øke hallkapasiteten. 
Hovedfokuset de neste årene bør være å bygge flere idrettshaller, eventuelt utvide eksisterende haller 
der det er mulig med flere flater. Å bygge haller med flere treningsflater er smart kost/nytte fokus, og 
også et konsept som Norges Idrettsforbund har satt fokus på. Det er spesielt behov for turnhaller, 
men også mindre flater til f.eks. kampsport og spesialhaller.  
 

Samarbeid om anleggsutvikling  
Asker idrettsråd mener at vi i den neste perioden må ha fokus på samarbeid mellom klubber, mellom 
idrettslag og andre frivillige organisasjoner og mellom frivilligheten og kommunen når det gjelder 
bygging av anlegg. Mange klubber har evne og vilje til å ta et ansvar for bygging og drift. 
Idrettslagene kan kombinere dugnad og  støtteordninger fra næringsliv og andre på en måte som 
supplerer kommunens handlingsrom.  

Anleggsutvikling bør i større gras sees på med tverrsektorielle briller. Dette både utifra et økonomisk, 
miljømessig og sosialt perspektiv. Idrett, kultur, skole, offentlighet, næring, helse og velvære vil alle 
være tjent med å samhandle. Fra idretten ønsker vi at kommunen i praksis legger til rette for slik 
samskaping.  
 

Asker – Norges idretts- og aktivitetsbygd 
Asker idrettsråd anbefaler samlokalisering av idrettsanlegg og anlegg for egenorgansiert aktivitet ut i 
fra felles strategi mellom idretten og kommunen. I idrettsrrådets strategi om å bli Norges idrettsbygd 
er det et ønske om at kommunen skal være et attraktivt valg for noen sentrale og regionale 
idrettsanlegg.  
 
Større anlegg som står på prioriteringslisten til idretten men som ikke har konkrete og avklarte 
plasseringsforslag er: 
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§ Areal til en ny idrettspark langs 
Spikkestadlinjen/Røykenveien – sentral og 
mangfoldig 

§ Helårs konkuranseanlegg for ski og 
skiskyting 

§ Innendørs fotballhall(er)  
§ Anlegg for motorsykkelsport 
§ Digitale sykkelkart   

§ Vannskianlegg på ferskvann  
§ Hall for friidrett  
§ Innendørs skatehall  
§ Idrettshaller for turn og rytmisk 

gymnastikk (på Borgen og i Røyken)  
§ Områdeplan  for Vardåsen, 

inkludert Eidsjordene.  

 
  
Egenorganisert aktivitet og nærmiljøanlegg  
Vi har mange eksempler på at nærmiljøanlegg og idrettsanlegg utfyller hverandre, men at dette ikke 
har skjedd utifra et strategisk retningsvalg. Asker idrettsråd anbefaler at det lages en plan for slike 
sammenfallende interesser for arealbruk og at dette blir en villet retning for tettstedsutviklingen.  
  
Aktuelle anlegg er:  
• Binger for fotball, hockey/bandy, streetbasket   
• Aktivitetspark / utendørs treningspark  
• Område for sykkel- og skatelek  
• Sandvolleyball og -håndball 
• Orienteringskart 
• Se også kapittel om uteidretter 

 
De største idrettenes utfordringsbilde 
Idrettslagene har synliggjort sine behov gjennom ulike former for innspill til Asker idrettsråd. Til 
sammen har dette resultert i idrettsrådets samlede oversikt over utfordringsbildet og idrettslagenes 
anleggsbehov.  
 
Møtene mellom idrettslagene i denne prosessen har ført til større samarbeid om anlegg og enighet 
om felles behov når det gjelder større anlegg som ikke nødvendigvis en klubb alene kan stå for. I det 
følgende beskrives de største idrettsgrupperingenes utfordringsbilde: 
 

Ski-idrett for Askers innbyggere 
Skiidretter i Asker omfatter langrenn, skiskyting, alpint, telemark, snowboard og hopp. Skiidrettene 
samlet er av de største idrettene i Asker. 

Skiidrettene er generelt i vekst i kommunen, til tross for svært vanskelige vinterforhold. Det er mye 
reising til anlegg utenfor kommunen og dette gjelder speielt for ungdomsutøvere. En generell trend 
er at de klubbene som har nærhet til anlegget med kunstsnø på Eidsletta har stor vekst i 
rekrutteringen og store barnegrupper.  

Bygging av ski-anlegg i Asker har vært begrenset de siste årene. Det oppleves som spesielt vanskelig å 
finne areal, og mange gode ideer stopper på reguleringsspørsmål og mangel på tilgang til vann. 

Det er spesielt to ønsker som  kommer frem som behov for ski-idrettene: 

• Flere treningsanlegg med kunstsnø, spesielt tilrettelagt for barn. Med snøfattige vintre er det 
viktig med kunstsnø for å forlenge vinteren og skape stabile treningsforhold. Treningsanlegg som 
dette kan med fordel legges til asfalterte rulleskiløyper med lys. 
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• Asker har ingen konkurranse-anlegg for skisport. Ski- og skiskytteranlegg for trening og muligens 
konkurranse i Bødalen er et reelt alternativ for skiidrettene i Asker. 

• Ut over dette er det kommet frem et bredt ønske om driftsstøtte til produksjon av kunstsnø. 
Flere klubber drifter lysløyper og planlegger mindre lokale ski-anlegg, rulleskiløyper og 
skilekområder, og en begrensende faktor for fremdrift er fare for at driftskostnadene for snø-
produksjon blir så høye at det ikke blir et lavterskeltilbud. Tilbudene vil tilrettelegges for 
organisert og egenorganisert aktivitet. 
 

Fotballanlegg – den største møteplassen i bygda 
Fotball er den desidert største idretten i Asker. Dekningen av anlegg er rimelig god, med enkelte 
områder i kommunen som unntak. En oppdatert kartlegging bør gjøres. I gamle Asker overtok mange 
klubber fotballanleggene fra Asker kommune i forrige periode. Klubbene er godt fornøyd med 
avtalen om å ta mer ansvar og motta en forutsigbar driftsstøtte fra kommunen. Dette betyr at de 
aller fleste fotballanlegg i kommunen er klubbeigde.  

En av de største utfordringene fotballen har jobbet med er miljøhensyn, og å få en overgang til annet 
i-fyll enn gummigranulat i banene. Dette lykkes vi med, men kostnadene til bygging, rehabilitering og 
drift er vesentlig høyere med miljøvennlige løsninger. 

Prioriteringer til fotball-klubbene: 

• De siste årene har det årlig vært bevilget 5 mill til rehabilitering og nybygging av baner i gamle 
Asker. Forlengelse av denne forutsigbare årlige bevilgningen holder til at man kan vedlikeholde, 
rehabilitere og bygge noen nye baner. 

• Alle klubbene i nye Asker må innlemmes i samme tilskuddsordningen for drift som er innarbeidet 
i gamle Asker.  

• Asker kommune har vært positiv til å ta merkostnaden for miljøvennlig i-fyll i kunstgressbanene. 
Dette er en kostnad som ikke kan veltes over på treningsavgiftene, men som fellesskapet må ta.  

• Det er ønske fra klubbene om å bygge innedørs fotballhall som klubber bruker sammen.  
 

Hallidrettene begrenses av hallkapasitet 
Normtall fra Viken idrettskrets viser at andre kommuner vi kan sammenligne oss med har opp mot 
30% bedre halldekning enn i Asker. Klubbene bekrefter dette. Mangel på treningstid er den viktigste 
årsaken til at flere av idrettsgrenene ikke vokser og kan utvikle seg.  

Behovet for treningsflater er størst, men fokuset bør fortsatt være å få større arenaer med flere 
flater slik at det kan arrangeres turneringer og kamper med tilskuere. Dette også for å bidra til 
Askeridrettens visjon om å etablere bygda som reisemål med idretten som trekkplaster. 

Ikke alle idretter trenger full takhøyde på 7-9m. Å bygge ut noen av de eksisterende hallene med 
tilleggsarealer vil være en god måte å tilfredsstille noen av hallidrettene, eksempelvis kampsport.  

Turnsporten blir av klubbene trukket frem som den idretten som trenger mest nye treningsflater. 
Tallene fra Viken viser også at det er færre turnere i Asker enn i kommuner som har mer kapasitet, 
noe som indikerer potensialet. 

Der det finnes plass til å utvide eksisterende haller, enten med tilleggsarealer eller med en turn-
basishall eller en ballflate i tillegg, bør dette kartlegges og settes på planen. 
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Ca 80% av norske kommuner har «gratis trening i kommunale haller». Dette har vært praksis i 
«gamle» Asker og klubbene forventer at dette blir fulgt opp til å gjelde hele kommunen, og at vi 
finner frem til rettferdige støtteordninger til klubb-eide haller slik at utøvere som trener der får en 
like lavkost-treningstilbud som i kommunalt eide haller. 
 

Anlegg for utendørsidretter –  åpne for alle! 
Vi har et stort mangfold av utendørsidretter (i tillegg til ski-idrettene og fotball) og mange av dem er i 
sterk fremvekst. På anleggene til utendørsidrettene organisert og egenorganisert aktivitet hånd-i-
hånd.  
 
Noen idretter er i sterk vekst og blir spesielt trukket frem med potensiale i Asker. Idrettene er 
spennende og har fellesnevner i at de krever forholdsvis enkle anlegg.  

 

Sykkel  med grenene 

- Landevei 
- Terreng 
- BMX 
- Utfor 
- Bane 
- Terreng 
- Enduro 
- Sykkelkross 
- Trial 
- E-sport 
- Parasykling 

Sjøsport med grenene 

- Kajakk 
- Padling 
- Surfski 
- Parapadling 
- Polo 
- Vannski 
- Roing 
- Seiling 
- Wakeboard 
- Barefoot 
- Dykking 

- Open water 
(svømming) 

Isidretter 

- Hurtigløp 
- Kortbane 
- Turskøyter 
- Turløp 
- Inline 
- kunstløp 
- langløp 
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Konkretisering av de enkelte idretters utfordringsbilde 
Asker idrettsråd har i denne delen av dokumentet tatt utgangspunkt i hvilke idretter vi i dag har i 
Asker, hvor disse er lokalisert, de største utfordringsbildene vi ser i idrettene og hvilke muligheter for 
løsninger som kan være aktuelle i løpet av temaplanens periode. 
 

Utfordringsbilde alfabetisk sortert etter idrett: 

Idrett Idrettslag Utfordringsbilde Forslag til tiltak/strategier 
Aerobic/Trim/ 
Styrke 

Asker Skiklubb 
Dikemark IF 
Heggedal IL 
Hvalstad IF 
Hyggen IF 
Gui sportsklubb 

Aktivitetstilbud i hovedsak for 
voksne/eldre. Viktig å avsette tid 
i gymsal. Forebyggende. 
Folkehelse. 

Flere klubber har mulighet for 
idrett for voksne/eldre. Legge til 
rette for flere tilgud for en aktiv 
aldersom også gjennom Aktive 
lokalsamfunn og støtteordninger. 
Samarbeid med innbyggertorgene 
om kompetanse og tilbud. 

Allidrett/ 
Barneidrett 

Asker Skiklubb 
Billingstad IF 
Bødalen IF 
Holmsbu IF 
Hvalstad IL 
Huringen IL 
Hyggen IF 
IF Frisk Asker 
Gui Sportsklubb 
Asker Fleridrettslag 
Røyken 
Handicapidrettslag 
Slemmestad IF 
Sætre IF Graabein 

Viktig introduksjonsarena for lek 
og aktivitet. Må prioriteres i 
gymsal/idrettshall – uavhengig 
av alder. 

Lokalisering i nærmijøet – tilgang til 
gymsal/ idrettsanlegg størst mulig 
grad i gangavstand. 
 
Allidrett og styrketrening for 
ungdom må prioriteres også ved 
tildeling av halltid idet dette er et 
«produkt» ungdom ønsker i 
idrettslaget. 

Alpint Asker Skiklubb alpin 
 
 
 

Vardåsen skianlegg er et godt 
anlegg for sporten, men med 
store driftsmessige utfordringer 
senere år. Det er viktig med 
forutsigbarhet når det gjelder 
snøproduksjon for å attrahere 
både idrettene og publikum til 
bakken. Antall traséer og 
infrastruktur spiller også inn. 
 
 

Nye traseer bør utvikles for å sikre 
tilstrømming til idretten og sikre 
Vardåsen som attraktivt reisemål 
lokalt og regionalt. Heis fra 
togstasjon på Gullhella til 
nåværende heis. 
 
Samarbeid med sommeridretter, 
kommunen og Bane Nor om enkel 
tilgang med offentlig transport vil 
være  bærekraftig. 

Badminton Asker Badminton-klubb 
Landøya IL 
IL ROS 

Viktig med tilstrekkelig 
hallkapasitet i idrettshall.  
 

Oppmerking i nye idrettshaller for å 
muliggjøre utbredelse flere steder i 
kommunen 

Bandy Asker Skiklubb Idretten trenger kunstis for å 
sikre gode treningsforhold 
utendørs. Bandy er en allsidig, 
lite kostbar idrett med stort 
potensiale på hele halvøya. 

I tillegg til Risenga kunstis må det 
tilrettelegges for kunstis 1-2 steder 
i Asker. 

Basketball Asker Basketball Club 
Asker Fleridrettslag 
IL ROS 

Barne- og toppidretten har ulike 
krav til underlag.  

For å beholde ungdommer i 
idretten, samt sikre gode kår for 
toppidretten, er det viktig med 
parkettgulv flere steder i 
kommunen.  
 
Streetbasket vil motivere til at flere 
prøver idretten og gi et tilbud til 
skoler, org. og egenorg. idrett. 
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Idrett Idrettslag Utfordringsbilde Forslag til tiltak/strategier 
Biljard Asker Biljardklubb Ingen utfordringer løftet frem for 

Asker idrettsråd 
 

Boksing IL ROS Idrettsgren i utvikling. Viktig med 
tilstrekkeslig areal for å skape 
klubbtilhørighet.  
 

IL ROS planlegger utvidet kapasitet. 

Bordtennis Gui Sportsklubb Klubben har bidratt til utstyr på 
flere skoler i samarbeid blant 
annet med forbundet. Gratis 
deltagelse. Lagringskapasistet er 
en utfordring. 

Utbredelse av flere utendørs 
bordtennisbord som felles tiltak 
mellom organisert og 
egenorganisert idrett.  
 
Samarbeid mellom klubber og 
fritidsklubber om aktivitet og 
seriespill.  
 
Aktivitet i Aktive Lokalsamfunn. 

Bowling Red Crown BK Trener i kommersiell hall på 
Holmen. Ingen utfordringer 
løftet frem for Asker idrettsråd 

 

Brettsport Hyggen IF 
Asker Seilforening 

Det finnes ikke spesialanlegg for 
brettsport i Asker.  
 
Ulike miljøer arbeider for både 
vannskianlegg og anlegg for 
wakeboard.  

Windsurfing, SUP, wakeboars og 
annen brettsport er svært 
attraktivt for ungdommen. 
Motivere til opprettelse av flere 
miljøer i klubbene i Asker. Ramper 
og andre fasiliteter kan med fordel 
planlegges for turisme, org. og 
egenorg. idrett.  

Bueskyting Hvalstad IL 
Hurum Sportsskytterklubb 

Utendørs trening om sommer og 
innendørs i gymsal om vinteren. 
Dårlige fasiliteter. 

Idrett med stort potensial og 
tiltrekningskraft på unge. Bane og 
fasiliteter må tilrettelegges i 
forindelse med rehabilitering/ 
nybygging av idrettshaller. 

Casting Asker Jeger- og 
fiskeforening 

Ingen utfordringer løftet frem for 
Asker idrettsråd 

 

Cricket Asker Cricket Klubb 
Nordpolen Cricket klubb 

Asker idrettsråd er opptatt av 
mangfold i idretten og vil 
oppfordre til forutsigbare forhold 
for cricket, som en ny og 
spennende idrett. To treningsfelt 
er etablert i Risenga idrettspark. 
Kamper kan ikke spilles i 
kommunen. 

Tilrettelegge for hjemmearena der 
det er store gressflater 
(kunstgressflater). Aktuell mulighet 
er Drengsrudjordet. 
 
Samarbeid er etablert mellom 
Asker int. School og Asker cricket 
club. 

Curling Risenga Curling Klubb Asker har lange tradisjoner for 
curling, men idretten har mistet 
sitt fotfeste i bygda. En 
curlingbane kan bygges som 
påbygg til eksisterende ishaller 
og vil kunne gi muligheter for 
inntekter til kommunen/IL som 
drifter anlegget (IL og 
kommersiell drift).  

Et påbygg kan etableres ved 
eksisterende ishaller på Holmen 
eller Risenga. Mulighet for påbygg 
(og felles utnyttelse av 
energisentral/overskudds-varme) 
fra svømmehall er også mulig, dvs. 
Holme, Risenga eller Spikkestad 
(Røykenbadet). 

Dykking Røyken Sportdykkerklubb Veletablert klubbemed tilbud om 
kursing til barn/unge i basseng 
og aktivitet utendørs. Mange 
spennende konsepter med 
bygging av undervannsrev og 
undervisning om havet. 
 

Idretten bør vurderes for tilgang til 
bassengkapasitet vinterstid. 
 
Utvidelse av samarbeid med skoler 
under Aktive Lokalsamfunn. 
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Idrett Idrettslag Utfordringsbilde Forslag til tiltak/strategier 
E-sport Sætre Graabein 

idrætsforening 
Har etablert E-sport i 
Sætrehallen. Bygger opp 
ungdomsmiljøet med spill og 
trening.  
Flere klubber arbeider med 
tilsvarende konsepter. 

Kostbar drift knyttet til strøm og 
teknisk utstyr.  

Friidrett Asker Skiklubb 
Heggedal Friidrettsklubb 
Gui Sportsklubb 
Holmsbu IF 
IL ROS 
Nesøya IL 
Sætre IF Graabein 

Friidrett er rimelig godt spredt i 
kommunen.  
 
Det er viktig med løpebaner, 
hoppegrop, areal til kastøvelser 
og andre fasiliteter der man ser 
friidretten gror. Anlegget til Gui 
SK på Gjellum er 
referanseanlegg. 
 
Askeridretten har behov for en 
innendørs friidrettsarena.  

Ytterligere en 400meters bane må 
plasseres, gjerne sentralt i 
kommunen .  
 
Asker idrettsråd ser for seg areal til 
en sentral og mangfoldig  
idrettspark i nærhet til 
Spikkestadlinjen. 
 
 

Fotball Amasone Fotball Klubb 
Askerbøringene IL 
Asker Fotball  
Asker Skiklubb fotball 
Kvinner 
Asker Skiklubb fotball 
barn og unge 
Billingstad IF 
Bødalen IF 
Dikemark IF 
Gui Sportsklubb 
Holmen IF 
Holmsbu IF 
Huringen IF 
Hvalstad IL 
Hyggen IF 
IF Frisk Asker 
IL ROS 
Nesøya IL 
Nærsnes og Åros IF 
Slemmestad IF 
Sætre IF Graabein 
Tofte Fremad IF 
Warya Idrettsklubb 

Fotball er et svært viktig 
lavterskeltilbud og det er rimelig 
god anleggsdekning med 
kunstgress i kommunen.  
 
Det er i fremtiden viktig å se 
kunstgressflater som mer enn 
fotballflater. Eksempelvis bør 
man ved utbygging/ 
rehabilitering av skoler sikre 
minst 7er baner for allsidig 
aktivitet på dagtid og organisert 
aktivitet på kveldstid.  
 
Det er viktig å anerkjenne at 
fotball er blitt helårsaktivitet. 
Med enkle innendørs 
idrettshaller vil man sikre 
anleggskapasitet uten dyre og 
lite bærekraftige (isolert sett) 
undervarmeanlegg.  

Ved opparbeidelse av uteområder 
ved nybygging og rehabilitering av 
nye skoler må det bygges  
kunstgress bane. Dette motiverer 
til egenorganisert aktivitet og lek, 
og kan også brukes av idrettslag på 
kveld. 
 
Områder der det er behov for 
utvidelse av kapasitet: 
• Drengsrud (11er og 7er) 
• Høn/Landås (11er) 
• Slemmestad (11er) 
• Hvalstad (11er) 
• Spikkestad (11er) 
• Billingstad (11er) 
 
 
Flere fotballhaller i ulike deler av 
bygda må etableres i perioden. 
 
 

Futsal *potensielt alle 
fotballklubbene 

Futsal har begrenset utbredelse i 
Asker idet idretten ikke har 
tilgang til idrettshaller. 
 
Futsal er egen idrettsgren med 
egen serie og apellerer til 
ungdom og voksne.  

Ved planlegging av kapasitet og 
fordeling av treningstid i 
idrettshaller må det vurderes om 
futsal skal ha tilgang.  

Golf Asker Golfklubb 
Kjekstad Golfklubb 

Golf er et lavterkseltilbud som 
egner seg for alle aldersgrupper.  
 
Idretten er god på å tilrettelegge 
for mennesker med 
funksjonsnedsettelser. 
Klubbene ønsker helårsaktivitet, 
gjerne i samarbeid med andre. 

Asker Golfklubbs initiativ for å gjøre 
området egnet som nærmiljø-
anlegg  samt løysløype og skiarena 
for mindre løp må videreføres. 
 
Utvidelse av samarbeid med skoler 
under Aktive Lokalsamfunn. 
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Helsesport Asker Helsesportlag 

Røyken 
Handicapidrettslag 
Tofte Fremad IF 

Ulike idretter (boccia, svømming, 
aerobic). 
 
Treningstid i idrettshall og 
gymsal er nødvendig. 

Boccia og andre lavterskeltilbud må 
få plass i idrettshall for å stimulere 
utsatte grupper til aktivitet og 
mestering. 

Hopp Asker Skiklubb 
Røykenhopp 

Hoppsporten har dårlige  
fasiliteter i kommunen. Det 
sentrale anlegget for 
hoppsporten i Asker er 
Røykenhopp sitt anlegg i 
Høvikbakken på Båtstø. 
 
Det er viktig å ivareta 
hoppmiljøet gjennom å ha små 
anlegg med tilgang til plast eller 
kunstsnø, som ivaretar 
rekruttering i nærmiljøet.  

Dersom mulighetsstudie for 
Drengsrud tilsier at Askerparken 
skal utbygges tl boligformål må 
Asker skiklubbs hoppanlegg sikres 
nytt areal.  
 
Høvikbakken må utbedres og 
parkeringsfasiliteter og tilkomst 
gjøres enklere.  
 
Mobile plastanlegg kan være en 
nøkkel for anleggssituasjonen. 

Håndball Asker Skiklubb 
Gui Sportsklubb 
Holmen IF 
Nesøya IL 
Tofte Fremad 
IL ROS 
Slemmestad IF 

Det er for få haller med 
håndballstørrelse i Asker i dag.  
 
Utfordringer knyttet til 
klisterbruk for ungdomsidretten 
er en utfordring for idretten. 

Alle idrettshaller som bygges i 
kommunen må bygges med 
minimum håndball størrelse.  
 
Idretten må samhandle med 
kommunen for gode løsninger 
knyttet til klisterbruk. 

Innebandy Asker innebandy klubb 
Asker Fleridrettslag 
Hvalstad IL 
Nesøya IL 
Holmsbu IF 
Tofte Fremad IF 

Det er behov for mer kapasitet til 
trening.  
 
Lagerrom for optimal plassering 
av vant er etterlyst (hindre 
slitasje, hindre dårlig logistikk) 

For utvikling av sporten er det 
behov for flere haller med vant og 
mulighet for turneringsavvikling.  

Ishockey Holmen Hockey 
IF Frisk Asker 
Nesøya IF 

Med ny ishall på Risenga vil 
kapasitet for ishockey være god i 
Asker.   

Utfordringer knyttet til drift av to 
eldre ishaller må gis 
oppmerksomhet i driftsbudsjetter 
fremover.  

Kajakk Asker Skiklubb Kajakksenteret til Asker Skiklubb 
på Holmen er et eksempel på 
meget godt samarbeid mellom 
idretten og kommunen, og det 
må sikres gode forhold for 
utøverne også på sjøen. 
 
Anlegget er velegnet for 
funsjonshemmede. 

Traseer for padling er i dag truet av 
båttrafikk. Det må sikres og 
opplyses godt om areal om 
avsettes til trening på vann. 
 

Kampsport Sunyata Aikido Dojo 
Heggedal 
Gui Sportsklubb 
Hurum Krav Maga 
Asker Karateklubb 
Røyken Tae Kwon-Do 
klubb 
Asker Tae Kwon-Do klubb 
Asker Judoklubb 
Huringen IL 

Aktivitetstilbud for alle 
aldersgrupper. Viktig å avsette 
tid i gymsal.  
 
Idretter med god erfaring for 
forebygging av utenforskap, men 
lite koordinering/ samhandling 
mellom de ulike kampsport- og 
forsvarsidrettene.  

Motivere til tiltak også for ungdom 
som faller fra idretten.  
 
Flere eksisterende haller kan enkelt 
utvides med tilleggsareal som 
passer kampsport. 
 
Kampsportforbundet ser etter 
regonalt anlegg, der Asker er ett av 
4-5 alternativer.  

Klatring Holmen Klatreklubb 
Røyken og Hurum 
klatreklubb 

Ingen utfordringer løftet frem for 
Asker idrettsråd 

 

Kunstløp Asker Kunstløpklubb 
 

Ingen utfordringer løftet frem for 
Asker idrettsråd 
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Langrenn, 
skiskyting, 
trekkhund,  
skiorientering 

Asker Skiklubb 
Bødalen IF 
Dikemark IF 
Gui Sportsklubb 
Holmen IF 
IL ROS 
Tofte Fremad IF 
Huringen IF 
Sætre IF Graabein 
Asker trekkhundklubb 

Arenasituasjonen for skiidretten 
er for dårlig i Asker. Dette 
hindrer mulighet for å arrangere 
store arrangement. Skileikoråder 
er viktige arenaer for lavterskel-
aktivitet for yngre og eldre. 
 
Det er behov for oversikt over 
lysløyper i kommunen. Det 
etterlyses videreutvikling av 
lysløyper til ski på vinter og 
tur/løping/sykkel resten av året. 
Mange eksisterende løyper er for 
dårlig vedlikeholdt, og flere 
steder kan løypenettet bygges 
sammen.  

Det må etableres treningsanlegg og 
skileikområder med parkerig, 
infrastuktur for øvrig og 
snøproduksjon for skiidrett og lek 
flere steder i Asker.  
 
Et konkurransenalegg for langrenn 
og skiskyting kan søkes etablert i 
Bødalen. AIR samarbeider også om 
interkommunalt anlegg i Lier. 
  
Lokalt langrenns- og skiskytter-
arena på Solli videreutvikles med 
fokus på vei, atkomst og antall 
skiver. 
 

Minipolo Asker Svømmeklubb Bassengkapasitet er 
begrensende for utvikling av 
idretten.  

Et mindre svømmeanlegg bør 
etableres sør i kommunen for å øke 
kapasitet til svømmeidrettene. 

Modell-flyging 
(radiostyrt) 

Asker Modell Klubb 
Røyken og Hurum 
Modellflyklubb 
Ølstad Modellflyklubb 

Treningsbane på friområde på 
Dikemark og på Klokkarstua.  
 
Benytter noe gymsal/ idrettshall 
vinterstid. 

Kommunen må lage 
grunneieravtaler på vegne av 
idretten for å sikre areal. 
 
Idretten må sikres tilgang til 
innendørs trening vinterstid. 

Motorsport 
(enduro, trial, 
ATV) 

Asker Motorsportklubb Klubben er sammenslått av to 
idrettslag fra Hurum og Asker. De 
har mange grener og 
treningsfasiliteter i Fossekneika i 
Heggedal (trial) og Oredalen 
(midlertidig til enduro). 
Treningsanlegget i Fossekneika 
deles med terrengsykling. 
 
Klubbens avtale om trialtrening i 
Heggedal utgår i 2027. Trening til 
enduro/trial/ATV i Oredalen 
(med begrensninger).  
 

Klubben ønsker å samle 
motorspormiljøet og ønsker å se på 
mulighet for å etablere senter for 
motorsykkelsport midt i 
kommunen. Follestad Næringspark 
er et aktuelt området. Dette krever 
ikke naturinngrep, men et 
kjøreområde med lett reversible 
tilpasninger når man trekker seg ut. 
Det vil imidlertid være behov for 
adkomstvei, parkering og klubbhus 
med møterom og verksted. 
Lademulighet vil også være aktuelt 
idet elektriske kjøretøy er på full 
fart inn i sporten 

Orientering Asker Skiklubb 
Hurum O-lag 
Røyken Orienteirngslag 

Turkart/Orienteringkart må 
sikres forutsigbar delfinansieres 
for å bidra til rekruttering til 
meget ressursvennlig sport.  
 
Kartene benyttes også i 
skoleverket. 

Digitale kart må utarbeides.  
 
Asker idrettsråd anbefaler at 
kommunen og idretten finansierer 
kartproduksjon sammen. 

Open Water Asker svømmeklubb Ingen utfordringer løftet frem for 
Asker idrettsråd 

 

Padling Asker Helsesportlag Padling på Dikemarkvannene er 
utmerket trening for alle 
funsjonsnivåer. Har gamle lokaler 
med utfordringer knyttet til 
infrastruktur. 

Videreutvikling av anlegget på 
Dikemark i samarbeid med DIF og 
lokalt vel. 

Ridning Asker Rideklubb 
Askur islandshestforening 
Blakstad Ryttersportklubb 
Dikemark Rideklubb 

Ridesporten er stor i Asker. 
Mange klubber har både 
idrettslags- og kommersiell 
aktivitet.  

Mulig løsning for Dikemark 
Rideklubb er å flytte virksomheten 
til Dikemark sentrum. Det kan være 
mulighet for å overta stor, gammel  
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 Fossum Hestesportklubb 

Hurum Rideklubb 
Konglungen Rideklubb 
Steinseth Rideklubb 

Dikemark Rideklubb har stor 
rideskoleaktivitet og vurderer 
utvidelse på eksisterende grunn 
eller sentralt på Dikemark. 

låve ved Verkensveien (på andre 
siden for Dagali). 
 
Konkurransehall i Asker med 
internasjonale mål ønskes vurdert. 

Rytmisk gymna-
stikk 

Asker Turnforening 
Slemmestad og omegn 
turnforening 

Hall med tilstrekkelig høyde 
under taket er i dag kun i 
Askerhallen. 
 

Det er behov for flere turnhaller og 
idrettsådet peker på Borgen og 
Sætre/Åros der klubbene med 
rytmisk gymnastikk har sitt 
nedslagsfelt. Samarbeid mellom 
Sætre IF Graabein og Slemmestad 
og omegn turnforening er etablert. 

Seiling/ 
Brettsport 

Asker Seilforening 
Hurum Seilforening 
Hyggen IF 
Nesøya IF 
Røyken Seilforening 

Forbedring av wc/garderobe 
fasiliteter på Tangen – til glede 
for utøvere og turgåere. 
 
Asker seilforening har meldt inn 
behov for fornyelse av kaifront 
for å drive virksomheten 
forsvarlig. 
 

Asker Seilforening har behov for 
utvidelse av bryggeanlegg og har 
fått dispensasjon fra 
reguleringsplan. 

Skating Asker skiklubb 
(snowboard og freestyle) 
Downhill skateboard Club 

Skate er en sport som startet 
som egenorgansiert aktivitet og 
utviklet seg til flere disipliner i 
forbund i NIF.  Skatemiljøet er 
inkuderende og favner mange 
barn og unge, men det er få 
arenaer for miljøet. Flere klubber 
etablerer grener for skate. 
 
Downhill skateboard Club har 
ikke anlegg. Det er behov for 
asfaltert lang bakke. 

Etablering av flere skateanlegg / 
aktivitetsparker i samarbeid 
mellom org. og egenorg. idrett. 
 
Etablering av innendørs skatehall i 
Asker. Kombinere med 
idrettsanlegg. 
 
Foreslått en downill trasé på egnet 
sted i Røyken. Mangler sted.  

Skiskyting Asker Skiklubb 
Dikemark IF 
Gui Sportsklubb 
Holmen IF 

Det er behov for treningsanlegg 
med snøproduksjon. 
 
Nytt anlegg etableres på  
etableres på Solli. Her må 
infrastruktur forbedres. 

Videreutvikling av Solli skianlegg 
med Fase 2 – der vei, atkomst, 
garasje og fasiliteter tilrettelegges.  
 
Trenings- og potensielt 
konkurranseanlegg foreslås i 
Bødalen.  
 
Barneanlegg kan etablers ved 
asfaltert lysløype ved DIF-banen. 

Skyting Asker jeger- og 
fiskeforening  
Asker Skyteklubb 
FN/NATO veteranenes 
feltskytterklubb 
Hurum Sportsskytterklubb 
Røyken og Hurum 
skytterlag 

Anlegg i Olledalen, Fuglemyr, 
Smemyr på Åros og i 
Avgrunnsdalen. 
 
Viktig med fortusigbare avtaler 
med grunneiere.  
 
Asker skyteklubb arbeider med 
plan for innendørs anlegg for 
luftgevær. Idrettsgren som 
spesielt appelerer til ungdom.  

Avsette tilstrekkelig areal i 
Olledalen til å sikre innendørs 
anlegg for luftgeværskyting. Mulig 
at vernesoner berøres så vidt. 
 
Avklaring for Hurum 
sportsskytterkubb i Avgrunnsdalen. 
Dette er et potensielt stor-anlegg. 

Skøyting Asker Skøyteklubb Skøyteidretten er liten, men 
viktig for Askeridretten. Idretten 
er avhengig av kunstis.  Trolig er 
Risenga best egnet for det.  

I tillegg til Risenga kunstis må det 
tilrettelegges for kunstis 1-2 steder 
i Asker. 
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  Videreutvikling av skøytearena er 

viktig uavhengig av ny Askerhall. 
 
Asker skøyteklubb arbeider med 
mulighetsstudie for Folkehallen - 
innendørs isbane. 

Idrettsareal for Folkehallen - 
innendørs ishall - må avsettes. 
Asker idrettsråd anbefaler at 
videreutvikling skjer på Risenga.  
Innendørs arena vil sette Asker 
ytterligere på idrettskartet også for 
«idrettsturisme». 

Snowboard Asker skiklubb 
(snowboard og freestyle) 

Først og fremst tilrettelegge for 
god trase i Vardåsen. Gjøre det 
attraktivt både for familiekjøring 
og aktive. Viktig for rekruttering. 
 
For ytterligere aktivitet kan små 
anlegge etableres med 
barneheiser (eks.vis ifm sykkel-
parken i Heggedal og i Tofte) 

Viktig med videreutvikling også for  
”skipark” i Vardåsen. 
 
Det må bygges små “rails” i 
nærmiljøanlegg for lek og idrett 
hånd-i-hånd. 

Svømming, 
synkron-
svømming  og 
stuping 

Asker Svømmeklubb 
Asker Helsesportlag 
Dolphin Masters Club 
IL ROS 

Svømmere på høyt nivå 
konkurrerer i 50meters basseng, 
men dette finnes ikke i Asker.  
 
Bassengkapasitet er ikke 
optimalt utnyttet for 
toppidretten, som har behov 
mange treningstimer i uken. 

Det er på sikt behov for et 50 
meters konkurranseanlegg for 
svømming i Asker. Stupeanlegg må 
vurderes samtidig. 
 
Kapasitet i Asker må økes og det er 
behov for et mindre svømmeanlegg 
sør i Asker. 

Styrkeløft SPUVI Ingen utfordringer løftet frem for 
Asker idrettsråd 

 

Sykling Asker Cykleklubb 
CK Oslofjord 
Gui Sportsklubb 
IL ROS 
Hurum Cykleklubb 
Røyken Cykleklubb 
Tofte Fremad IL 

Asker er en sykkelby og ønsker at 
flest mulig skal benytte sykkel 
som fremkomstmiddel. 
Idrettslagene kan bidra til 
kompetanse og glede ved å 
verdes på sykkel. 
 
Asker som nasjonalt 
kompetansesenter for sykling har 
allerede før velodrom er bygget 
ført til vekst i sykkelsporten, som 
har mange grener.  Behovet for 
utendørsarenaer er stort.  
 
Sykling på landevei er en 
risikosport. Sykling til skole må 
bedres for hele kommunen. 
Sykkelanlegg kan utvikles flere 
steder i kommunen. 

Det må tilrettelegges/ avsettes 
areal til downhill løype i Vardåsen. 
Vardåsen har potensiel til å bli et 
helårsanlegg med sykling og 
sykkelheis om sommeren. 
 
-Det kan etablere et sykkelbelte fra 
marka i Vardåsen, via velodrom i 
Langenga til fjorden ved 
Konglungen. 
-Tofte Fremads bane på Filtvet med 
nærliggende områder 
videreutvikles. 
-Sykkelparken i Heggedal 
videreutvikles med flere sykkel- og 
skatefasiliteter.  
 
Infrastruktur i kommunen må 
bedres betraktelig for 
sykkelsporten. 

Telemark Hagahogget Låmlag Bruker Vardåsen skianlegg. Viktig 
med forutsigbarhet når det 
gjelder snøproduksjon. 
 

Nye traseer må utvikles for å sikre 
rekruttering til idretten. 

Tennis Asker Tennisklubb 
Holmen Tennisklubb 
IL ROS 
Nesøya IL 

Tennis er etableret både 
utendørs og innendørs flere 
steder i Asker. 
 

Asker tennisklubb ønsker å 
etablere tennis/padelanlegg i 
forlengelse av dagens tennishall på  

  Areal til nye anlegg er en 
utfordring. 

Risenga. Ildsjeler ønsker 
tennisanlegg etablert på Tofte. 
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Trekkhund Asker Trekkhundklubb Vil benytte Solli som areana for 

trening og konkurranse. 
 
Utfordringer med trenings-
forhold som kan føre til konflikt- 
situasjoner med mosjonister.  

Tilrettelegging av skispor som 
traseer som egner seg for sporten, i 
samråd med skiforeningen og 
kommunen 

Turløp, langløp Asker Skiklubb 
 

Vestergyllen er til tross for meget 
primitive og vanskelige 
arenaforhold et av Norges 
største turrenn. 
 
Det er et stort potensiale for 
langrenn på Hurumhalvøya og 
bør planlegges i sammenheng 
med tur- og lysløypediskusjon.  

Asker kommune bør ha som visjon 
å huse en av norges råeste turløp – 
i traseer som er tilrettelagt for 
utøvere, publikum og 
TVproduksjon. Dette krever 
arealdiskusjoner. 

Triathlon Asker Triathlon Klubb 
Tofte Fremad IF 

Ingen utfordringer løftet frem for 
Asker idrettsråd 

 

Turn og Rytmisk 
gymnastikk 

Asker Turnforening 
Holmen Tropp og Turn 
Slemmestad og omegn 
turnforening 
IL ROS 

Det må tilrettelegges for bedre 
forhold for turn, og spesielt 
apparatturn.  
  
Turn er en av de største 
idrettene i Asker, men med 
lavest dekningsgrad. Yngre 
utøvere kan trene i ordinære 
idrettshaller/gymsaler, men det 
er behov for 2 spesialhaller i 
Asker.   
  
For Rytmisk gymnastikk er det 
høyde under taket som er viktig. 
Asker idrettsråd anser det som 
hensiktsmessig å samle 
treningsfasilitetene for 
turnsporten. 

Det er regulert for en idrettshall 
ved Borgen ungdsomsskole. Del av 
denne foreslås utviklet som 
basishall. Del av denne foreslås  
med høyde under taket som 
tilpasses for rytmisk gymnastikk.  
 
Slemmestad og omegn 
turnforening jobber aktivt for 
løsninger for en basis- /turnhall i 
samarbeid med Sætre IF Graabein.  
 
Asker turnforening ser på mulighet 
for å etablere basis på indre bane 
av velodromen. 
 
 
 

Vannpolo Asker Svømmeklubb 
Landøya Vannpoloklubb 

Opprettholde dybde i basseng 
som tilfredsstiller krav til 
sporten. 

 

Volleyball Asker Azad Sports Club 
Asker Skiklubb 
IL ROS 

Hallkapasitet bedres ved flere 
idrettshaller. Viktig å sikre både 
trenings- og konkurransevilkår.  
 
Det er manglende fasisliteter for 
toppidretten (farget dekke) 

Det etableres hjemmearena for 
volleyballen med mulighet for 
farget dekke. 

Vannski  Asker og Bærum 
vannskiklubb 

Vannsport er idrett som treffer 
ungdom og voksne. Idretten må 
etableres på ferskvann og krever 
dispensasjoner, men ingen faste 
installasjoner. 

Prøvedrift med vannski på 
ferskvann (med dispensasjon ift 
motorosert ferdsel) må 
igangsettes. Klubben avsjekker 
mulighet på Padderudvannet og 
går til andre vann dersom dette 
ikke lar seg gjennomføre. 

Wakeboard Asker Vannsportklubb (nå 
nedlagt) eller ildsjeler i 
Hyggen IF og Gui SK 

Vannsportklubben startet 
utredning av wakeboard anlegg 
på Dikemark. Anlegget er ønsket 
til tross for at klubben er nedlagt 

Mulighet for å samlokalisere med 
vannski, dersom dette tillates på 
Padderudvannet.  
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6 ASKER IDRETTSRÅDs ANLEGGSPRIORITERINGER 
 
En av Asker idrettsråds viktigste oppgaver er å gjøre prioriteringer på vegne av idretten i kommunen 
og synliggjøre behovene til idrettslagene. Idrettsrådet ønsker å skape mest mulig forutsigbarhet og 
rettferdighet for idrettslagene, og har derfor utviklet en prioriteringsmodell som et viktig underlag 
for idrettsrådets diskusjoner og beslutninger knyttet til anleggsprioriteringsliste.  

Listen over prioriteringer er delt i kategoriene idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og infrastruktur. 

Idrettsanlegg 
Listen over behov for anlegg og planlagte anlegg er lang og det viser stor aktivitet i Askeridretten. 
Idrettsådet har støttet seg på tall som er kommet fra Idrettskretsene for å se på dekningsgrad i 
forhold til kommuner vi bør sammenligne oss med. Å se på denne type overgripende dekningsgrader 
og sammenligne det med aktive utøvere viser en klar sammenheng. De idrettene som har en god 
anleggsdekning har også flest utøvere. De idretter som spesielt har en underdekning i Asker er:  

• Hallidretter, og spesielt turn 
• Friidrett 
• Ski idretter 

 
Nærmiljøanlegg i regi av idrettslagene 
Anlegg for egenorganisert idrett, som ligger rundt idrettsanleggene, skolene og der innbyggerne bor. 
Mange av disse anleggene er bygget og vedlikeholdt av klubbene, selv om de ikke direkte er knyttet 
til den organiserte idrettsaktiviteten. Klubbene tar ansvar for aktivitet for befolkningen som gir en 
kost-/nytteeffekt for kommunen.  

Eksempel på nærmiljøanlegg idrettslagene har bidratt til å realisere: 

• Tuftepark 
• Aktivitetspark 
• Isflater om vinteren 
• Skatepark 

• Sykkelparker 
• Sandvolleyballbaner 
• Sandhåndballaner 
• Freesbeegolf 

• Fotballgolf 
• Inline anlegg Bjerkås 
• Binger for fotball, 

innebandy, basket 
 

Infrastruktur rundt idrettsanleggene 
For at anleggene skal bli mye brukt og omgivelsene skal være trygge er det essensielt at 
infrastrukturen fungerer. Det må være helhetelig plan for parkering, gang- og sykkel-veier, belysning 
mm - som er godt planlagt og dimensjonert for mange mennesker.  

I tillegg er det behov for at de aktive klubbene har «et sted å være». Klubbhus som møteplass har 
kommet i et nytt fokus de siste årene, og er en stor miljøfaktor i idrettsverden. Klubbhusene er viktig 
møteplasser på tvers av generasjoner og idrettsgrener. 

Kostnader til infrastruktur faller ofte på siden av det planlagte idrettsanlegget. Vi ser at det i 
innspillene som kommer fra idrettslagene ligger mange planer og ønsker som ikke er lett å finansiere 
uten at kommunen bidrar sterkt. Denne type anlegg er ofte ikke kvalifisert til spillemidler, og 
finansieringsansvaret må følgelig i større grad ligge hos kommunen. 
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Modell for priortering av anlegg  
Asker idrettsråd har ansvar for at idrettens prioriteringsprosess er godt koordinert med kommunens 
planprosess for å sikre mest mulig effektiv saksbehandling. Idrettsrådets forslag er at en full 
gjennomgang av kriterier og vekting av disse følger Temaplanen (hvert fjerde år), mens årlige 
justeringer og innmelding av nye anlegg gjøres hvert år i forbindelse med idrettsrådets årsmøte og 
årlig revisjon av handlingsprogram.  
 
De enkelte idrettslagene har meldt inn sine prosjekter og selv gitt dem skår fra 1 til 6 innenfor de 
enkelte kriteriene som er gitt i modellen. Modellen inneholder 20 ulike kriterier som er gitt en 
innbyrdes vekting av idrettsrådets styremedlemmer. I tillegg til den automatisk genererte 
prioriteringslisten som kommer ut av modellen, har styret lagt følgende til grunn for sin prioritering: 
 

I. Anlegg som allerede har finansiering, men som trenger kommunens lånegaranti for å bli 
tildelt tippemidler, prioriteres. 

II. Et utvalg av mindre anlegg med mindre kostnadsbehov og kortere planleggingstid prioriteres. 
III. Anlegg som er forbundet med stor grad av usikkerhet med hensyn på reguleringsplan el.l. blir 

satt på vent 
 
Idrettsanleggene er satt opp i prioritert rekkefølge. Anlegg som står lengre ned på lista vil naturlig 
nok være vanskeligere å fastslå når de vil være «modne» for realisering, så rekkefølgen kan og bør bli 
endret årlig for å gi et tidsriktig bilde av hva som skal prioriteres til enhver tid. Idrettsrådet ber 
politikerne ta idrettsrådets anbefalinger om følgende anleggsprioritering til etterfølgelse: 
 

 

Prioriteringsliste for Askeridretten 
 

 

 

PROSJEKTER

Prosjektnavn K
O

Org. Egenorg.   BESKRIVELSE AV PROSJEKTET

Fotballbaner Nesøya IF, Rehabilitering x x Nytt dekke på eksisterende kunstgressbane.Planlagt i 2021. Bevilgning er 
gjort via "Fotballbane-potten"Folkehallen - innendørs kunstisbane på 

Risenga
x x (skole) Hall med isflate, stor nok til skøyte-langløp, men også tilrettelagt for alle andre 

isidretter på indre bane (bandy, hockey, curling mm). Arena for 
egenorgansiert aktivitet. Mulighetsstudie under arbeid med mulig plassering 
på Risenga.Rulleskiløype Holmen idrettspark/Grønlia x x Holmen IF revitaliserer planer for skiaktivitet i og rundt Holmen 
idrettspark/Grønlia. Nødvendig med rulleskitrasé for å ivareta barn og unge. 
Godt tiltak for generell aktivitet i parken samt anlegg for rullestolbrukere.

Skileikområdet Holmen idrettspark x x Holmen IF ønsker å ta i bruk nedre del av gammel hoppbakke og omgjøre til 
skileikområde med kunstsnøproduksjon. Næranlegg for å sikre lokalt tilbud til 
de minste. supplere med aktivitetsflate ved å legge kunstgress på dagens 
gressfalte. Alternativt ved Tufteparken. Produksjon av kunstsnøHelårsanlegg i Vardåsen - Asker Cykle 

klubb
? x x Helåranlegg i Vardåsen med miljøfokus – i første omgang legge til rette for 

sykkel i heisen. Videreutvikling av downhill traséene og ikke minst enkel 
tilgang til marka for flere. Forlenge traseen til toglinjen. Samarbeid mellom 

Idrettshall-Nesbru Videregående skole, 
For skole og Idrett - Asker Nord

x (skole) Fullverdig idrettshall, Samarbeid Fylket,Kommune og Idrett. Skrikende behov 
i området, og en tilgjengelig løsning på kapasitetsøkning. Ingen 
Reguleringsspørsmål. Tomtespørsmål avklart. Prosjektgruppe etablert.

BRUKSOMRÅDE
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PROSJEKTER

Prosjektnavn K
O

Org. Egenorg.   BESKRIVELSE AV PROSJEKTET

BRUKSOMRÅDE

Spikkestad ny kunstgress 11er - IL ROS x x IL ROS - Planer foreligger. Kommunal garanti gitt

Spikkestadkunstgress ny 7er+ 2x3er - IL 
ROS

x x IL ROS - Planer foreligger. Kommunal garanti gitt

ROS Arena; Utvidelse med turnhall og 
bokseareana

x (skole) ROS Arena planlagt utvidet med turnhall og boksearena. Fra før er det 2 
håndballflater og treningsrom for kampsport.

Basishall for apparatturn,  Sætre IF 
Graabein/ Slemmestad og omegn 
Turnforening, "Sletta" i Sætre

x x Basishall for apparatturn (Stål/plasthall),  samarbeid mellom Sætre IF 
Graabein/Slemmestad og omegn Turnforening om bruk av ledige (ferdig 
regulert) arealer på "Sletta" i Sætre. En langsiktig løsning for turnhall 
planlegges når ny skole i området Sætre - Åros er bestemt av kommunen.

Utvikling av Drengsrud  idrettspark - 
m/fotballbaner, idrettshall, street-basket, 
skatepark mm

x x (skole) Mulighetsstudie vedtatt. 3 baner som erstatning for Borgen grus, Borgen 
kunstgress og kunstgress på Føyka. Viktig å tenke helhetlig for idrettsparken.

Ski- og skiskytteranlegg 
Bødalen/Torvbråten Skole

x x (skole)  Det er mulig å etablere trenings- og konkurranseanlegg i Bødalen for både 
langrenn og skiskyting (30 blinker) med trinnvis utbygging. Nærmiljø-
skianlegg. Tilrettelagt for snøproduksjon.

Vannskianlegg Asker og Bærum 
Vannskiklubb

x x Vannskianlegg på ferskvann. Egenfinansiert. I dialog med grunneiere på 
Padderudvannet. Trenger dispensasjon fra motorisert ferdsel på vann, og 
byggesak på flytebrygge og bøyer.

Tennishall på Risenga - utvidelse av 
eksisterende anlegg

x Asker Tennisklubb planlegger utvidelse av anlegget med: 1 etg. = 2 
tennisbaner evt. 1 tennis/4 padel. 2 etasjer: 6 tennisbaner og 6 padelbaner.

Vollen Idrettspark - Treningshall - Gui 
Sportsklubb

x (skole) Forprosjekt gjennomført. Planlagt Treningshall 25*45. Mulighet for utvidelse 
og samarbeid med andre idretter og skole.

Rulleskitrasè Dikemark IF x x Arbeid med mulighetsstudie for Dikemark pågår.  Mulighet for flere 
mellomromsanlegg i Dikemark Idrettspark.

Rundløype og lysløype/helårsanlegg 
Vardåsen 

x x Utvidelse av eksisterende lysløypetrasé til rundløype rundt Vardåsen. Helårs 
løype til idrett og rekreasjon. Samarbeid idrett, friluftsliv og egenorganisert.

Dagsturhytte - Blåfjell, Gui SK x Nærmiljøanlegg: Rehabilitering, og vedlikehold av Blåfjellhytta. 

Utivkling av sykkelparken i Heggedal, 
Asker Cykle Klubb

x x Nærmiljøanlegg: Forprosjekt er utarbeidet på idéskisse stadiet uten at 
grunneiere er kontaktet (usikkerhet ift regulering og premisser for bruk). 
Området kan videreutvikles for barn, ungdom og voksne til både organisert 
og egenorgasniert aktivitet (all mulig rullende aktivitet - skate, sykkel, 
rullestol mm)

Sætrehallen: rehabilitering og utvidelse, 
Sætre IF Graabein

x (skole) Det er planlagt en rehabilitering og en utvidelse av Sætrehallen, fullfinasiert 
rehabilitering -utvidelse som eget del-prosjekt.

Røykenhallen - oppgradering 
Fylkeskommunen og kommunen

x (skole) Ny Røykenhall, som vurderes bygget av Viken FK, i samarbeid med Asker 
kommune. Mulighet for flere hallflater. Mulighet for å utvide med 
kampsportarena må vurderes. 

Fotballhall/innendørs arena - felles 
prosjekt fra fotballklubbene

x Det er behov for en innendørs Fotballhall i Asker, som kan disponeres på tvers 
av klubbene. Innspill er gitt til idrettsrådet, mens samarbeidsmodell må 
utarbeides sammen med klubbene.

Utendørs friidrettsarena x x (skole) Etablere fullverdig friidrettsanlegg for lokalt og regionalt formål, godkjent av 
NFIF. Det foreligger to forslag til beliggenhet: syd for nåværende Sætre 
barneskole og på skistadion til ROS IL (kombinasjonsanlegg)

Treningstrapp Føyka, Asker Skiklubb x x 2 treningstrapper a 25 meter / 12 meter stigning på Asker skiklubbs grunn 
(reguleringsspørsmål må avklares)

Aktivitetspark, Føyka x x Nærmiljøanlegg: 5 forskjellige anlegg (reguleringsspørsmål må avklares)

Joggeløype Føyka x x Nærmiljøanlegg: inntil 2 km (reguleringsspørsmål må avklares)

Freesbegolf Føyka x Nærmiljøanlegg: 9 hulls bane i Askerparken (reguleringsspørsmål må 
avklares)

Tofte/Fremad, Filtvet. Videreutvikle 
anlegget

x x (skole) Nærmiljøanlegg: Rulleski, sykkellek, skilekområde om vinteren
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PROSJEKTER

Prosjektnavn K
O

Org. Egenorg.   BESKRIVELSE AV PROSJEKTET

BRUKSOMRÅDE

Isbane Føyka, Asker Skiklubb x (skole) Nærmiljøanlegg: kunstfrosset anlegg, 26 x 54 meter (reg.spm må avklares)

Petanq bane Føyka x Nærmiljøanlegg: 2 petanqbaner med sittegrupper (reg.spm må avklares)

Stisykling i Asker ? x x Profesjonell konseptskisse er utarbeidet. Samarbeid med idrettslag kan med 

fordel innledes. Lages i utg.pkt. ikke som del av den org. idretten, men kan 

med fordel kombineres blant annet med sykkelklubbenes virksomhet.

11 er og 7er bane Huringen IF, 

rehabilitring

? x x Overføre eierskapet fra kommunen til klubben

Utskifting av toppdekke + ny 5er bane

11 erBane Asker Nord x x Asker Nord er området med størst underdekning av baner i Asker, og samtidig 

bygges det kraftig i området. Mangel på areal.

Bytte kunstgress Slemmestad IF  

11er+7er

x x Dekket på 11er bane er 10 år gammelt og meget slitt. 

Spikkestad kunstgress 11er - IL ROS-

rehabilitring

x x IL ROS - rehabilitering av bane fra 2007. 

Rehabilitering kunstgressbane, Tofte 

Fremad

x x Rehabilitering, 10 år i 2024

Hall for luftgeværskyting, Olledalen x Klubben vil tilrettelegge for innendørstrening, spesielt tilrettelagt for ungdom, i 

vinterhalvåret. Egnet areal er avsatt, men det kan oppstå utfordringer med 

vernesonen mot sørvest. Klubben ønsker bidrag for å løse evt 

reguleringsspørsmål.

Motorsykkelsport Asker Motorsportklubb 

- forslag Follestad Næringspark

x Anlegg for motorsykkelsport med undergrenene trial, enduro med mer. Et 

stort miljø i Asker har ikke egnede fasiliteter for sine medlemmer. Foreslått 

areal er i tilknytning til Follestad næringspark.

Friidrettsanlegg Føyka, utvidelse, Asker 

skiklubb

x x (skole) 4 ekstra anlegg, 2 lengdegroper, 1 kulering, 1 diskossring

Kajakkanlegg Asker skiklubb - asfaltering, 

tak og bryggealegg

? x Behov for 1) asfaltering fra vei til anlegg 2)belegg på taket gammelt klubbhus 

3) reparasjon tak nytt klubbhus 4) utvidet brygge 

Friidrettshall-innendørs x Asker har et  bredt friidrettsmiljø. Alle klubbene bør gå sammen om en 

innendørs arena, kanskje også med plass til en del publikum. Dette kan også 

tenkes som et regionalt anlegg. Behovsanalyse bør igangsettes.

Interkommunalt skianlegg i Leirdalen x x Helårs skianlegg/skiskytteranlegg, ved Motorsportsenteret i Leirdalen. 

Interkommunalt anlegg. Asker Kommune har intensjonsavtale med Lier. Er til 

behandling i departementet i forhold til markagrense.

Konkurranseanlegg for langrenn i 

kommunen

x Asker skiklubb langrenn og Holmen IF har i felles notat til Asker idrettsråd 

poengtert behovet for en konkurransearena for langrenn i kommunen. 

Ski og sykkeltrasé Lingsom-Båtstø-

Nærsnes

x x Grunneieravtale ikke på plass? Røykenhopp involvert.

Ny lokasjon Hurum Seilforening x Kommunen ønsker å utvikle boliger på klubbens nåværenede tilholdssted og 

forhandler med klubben om nye lokaler. Klubben har på kort sikt behov for 

flere båtplasser.Diverse småanlegg -Huringen IF Skilekområde m/kunstsnø- dette planlegges i nedkant av akebakken, 

Skatepark, Tennisbane, Baskeballbane, Aktivitetspark

Fotball-anlegg Gjellum - Gui Sportsklubb-

undervarme

x x Undervarme-anlegg 11er fotballbane. Fase 2 for nye Gjellum.

Flytte ridehall/utebane Dikemark 

Rideklubb

? x Dikemark Rideklubb sin ridestall og utefasiliteter oppleves å være i konflikt 

med skolens uteareal samt nærhet til innsjø/bekkefar ift forurensnig. Nytt 

areal ikke avklart

Kampsporthall - Hall uten ball, Røyken 

Taekwon-Do Klubb

x Treningsrom på i størrelsesorden 3-400 kvm.  Beliggenhet ikke avklart. Egnet 

å ligge i tilknytning til idrettshall

Ny Kai / Kaifront - Asker Seilforening x Ny vurdering avventes.

Igangsatt, men utsatt pga endrede omstendigheter knyttet til omfang

Kamsportarena, innspill fra 

Kampsortforbundet

x Deler av kampsportmiljøet har behov for areal. Flere mulige lokasjoner. 

Kampsportforbundet har tatt kontakt med AIR for vurdering av regionalt 

anlegg. Kan muligens fremdelse utføres som et byggetrinn 2 (deler av 

underetasjen) på prosjekt Norsk Kompetansensenter for sykling dersom det 

er ønskelig fra kamsportmiljøet.  
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PROSJEKTER

Prosjektnavn K
O

Org. Egenorg.   BESKRIVELSE AV PROSJEKTET

BRUKSOMRÅDE

Tofte/Fremad, 3-er fotballbane x x Bak mål på sydsiden av anlegget er et område som ikke er benyttet i dag, vi 
ønsker å få til en liten fotballbane, for eksempel 3,er, eventuelt Beach-
volleyball bane (mulig det er her ny ballbinge for innebendy/skøyter 
plasseres).

Utvidelse til 11er bane Hvalstad x x Hvalstad skole skal utvides og det vil bli stort behov for større 
fotballkapasitet. Utvidelse til 11er bane kan være vanskelig å få til på skolens 
arealer pga vernesoner. Da må nytt areal utpekes.

Cricketbane (langs Spikkestadlinjen?) x x Cricketbane langs togsporet på Spikkestadbanen. Innspill fra Cricketforbundet  
med støtte fra to cricketklubber i Asker. Idretten har ingen treningsfasilitet på 
bane i kommunen.

Flerbrukshallhall for hest x Bergvang gård  - Asker 

Ridehall Konglungen Rideklubb x Settes på vent grunnet usikkerhet vedrørende reguleringsplan. Dialog mellom 
klubben og kommunen. Reguleringsbiten avklart?

Basishall i velodrombygget x (skole) Etablere basishall på indre bane i velodromen. Basishallen er en treningshall 
med oppmontert utstyr og derav da ulike turnapparater som trampoline, fast 
track(luftmadrass), bom/balanse etc.  En basishall er ikke en turnhall, men 
utvalget av utstyr/apparater gjør hallen til et meget bra treningssted for 
basistrening for mange idretter/aktiviteter. 

Nærsnes seilbrygge, Røyken Seilforening x Røyken Seilforening

Utvidelse av båtbrygge - Hurum 
Seilforening

x x Klubben trenger flere båtplasser og ønsker at eksisterende båtbrygge utvides. 
Kommunen ser på dette i et helhetlig perspektiv.

Utvidelse golfbane - Asker Golfkubb x x To nye hull søkes etablert delvis på eksisternede og delvis på areal ikke 
regulert til formålet. Det er også planer om utvidelse av parkeringsmuligheter, 
flere golfbiler (til eldre medlemmer) og mulig påbygg på klubbhuset.

Modellflybane Asker x Klubben har behov for en bane som ikke forstyrrer nærmiljøet. Dagens 
fasiliteter på Solberg (DIkemark) er gode, men ikke optimale ift 
tilbkemeldinger knyttet til støy (innspillet ble levert i 2017).

Klubbhus
Klubbhus Holmen IF x Klubbhus er tegnet og fremlagt som byggesak

Klubbhus Sætre IF Gråbein x Møteplass for nærmiljøet
Klubb- /grendehus Dikemark x Dikemark IF  planlegger å bygge nytt klubb-/grendehus i samarbeid med 

Engelsrud Vel og muligens også Asker Helsesportlag. Regulering er i gang.

Rehabilitering klubbhus Tofte Fremad, 
Tofte

x Møteplass for nærmiljøet
Rehabilitering klubbhus Tofte Fremad, 
Filtvet

x Møteplass for nærmiljøet
Klubbhus Røyken O-lag ? x Klubben leier i dag en brakke av IL ROS. Ønsker en tilhørighet nær 

Kjekstadmarka.Infrastruktur til idrettsanlegg

Parkeringsplass Hovenga, Huringen IF ? x x Parkeringsplassen til idrettsalget benyttes også av barnehage og andre. Må 
oppgraderes. Det er behov for asfaltering og plass for snødeponi for 
vinteråpen fortballbane.

Lagerbygg Føyka, Asker skiklubb x 1 på 400 m2, ett på 50 m2 

Parkeringsplass Føyka, Asker skiklubb x x 65 nye asfalterte p-plasser 

Solli skianlegg-vei til anlegget x x Vei til anlegget. Asker idrettsråd har fått innspill fra årsmøtet til Asker skiklubb 
om å arbeide for å forsere "fase 2" for Solli skianlegg ved å starte arbeidet 
med regulering/dispensasjon ift vei.

Skianlegg-Eidsletta x x Parkering og trafikale problemer. Trasseen bør kunne forlenges ned til 
parkering ved torgstasjonen, og forbindelsen over til vardeåsen bør utvikles til 
et felles skiområde.
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7 IDRETTSLAGENES INNSPILL TIL ARBEID MED TEMAPLANEN 
 

Idrettsrådet har mottatt mange innspill fra idrettslagene i arbeidet med idrettens innspill til 
temaplanen. Hovedpunktene i innspillene oppsummeree i første del av kapittelet og vedlegges i sin 
helhet i siste del av kapittelet 
 

IDRETTSLAGENES INNSPILL - KORTVERSJON 
Røyken Orienteringslag 
§ Orientering er blitt en helårsidrett og aktiviserer både organisert og egenorganisert aktivitet. 
§ Orienteringskart må prioriteres på anleggslisten for organisert og egenorgansiert aktivitet. 
§ Temaplanen må gjøres enklere å forstå. 
§ Struktur – planen gir inntrykk av at sykkel og egenorganisert aktivitet er viktigere enn annen 

aktivitet og dette oppleves umusikalsk i en plan som skal ivareta fysisk aktivitet og idrett for alle. 
§ Idrett må gis nødvendig fokus i en plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 
§ Mange som driver egenorganisert aktvitet er medlem i et lag eller en forening. Det er viktig at 

det ikke fremstilles som et enten / eller.  
§ Egenorganisert trening for barn gir ikke mulighet for verdifull miljøtilknytning/tilhørighet og må 

derfor ikke være gjennomgangsmelodi. Dette er i strid med planens hensikt.  
§ Utfordringer ved egenorgansiert aktivitet er i liten grad belyst 
§ Behov for nyansert bilde av organisert aktivitet og ungdom. Det blir for enkelt å sette 

egenorganisert aktvitet som fasitsvar 
§ Familieidrett bør sees på som et strategisk satsingsområde for økt engasjement og delaktighet. 
§ Det oppfordres til å bruke våre ulike utfartssteder. Dette fordrer at utarfartsparkeringen er 

dimensjoneres for dette.  
§ Lokaler til idrett må vektlegges ved bygging av skoler og offentlige bygg 

 

Idrettslaget ROS 
§ Ikke polarisere organisert versus egenorganisert aktivitet – disse må utfylle hverandre. 
§ Savner omtale av idrett og organisert trening. Idrett er fysisk aktivitet, men fysisk aktivitet er ikke 

nødvendigvis idrett. 
§ Støtteordninger som sikrer fortusigbar økonomi for anleggseiere og at økonomi ikke er hinder for 

deltagelse for hverken barn, voksne eller eldre. 
§ Samarbeid mellom kommunen og idretten om en mer fysisk aktiv befolkning gjennom Aktive 

Lokalsamfunn må sikres forutsigbarhet gjennom økonomiske rammer. 
§ For å oppfordre til mer sykling må sykkelnettet utbedres, spesielt i søndre del av kommunen. 
§ Idrettslag tar et stort ansvar for å drifte og vedlikeholde anlegg som brukes primært av folk flest, 

og ikke av idrettslagene. Dette gjelder flere anleggskategorier. Her må kommunen bidra. 
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Asker Motorsportklubb 
§ Flere misforståelser i temaplanens tekst bes korrigert. Dette gjelder spesielt sammenblanding 

mellom bilsporten og motorsykkelgrenene. Det er svært forskjellige krav til anlegg.  
§ Anlegg til Asker Motorsportklubb etableres uten omfattende inngrep i naturen. Spor av anlegg vil 

etter forholdsvis kort tid være borte etter at aktiviteten opphører. 
§ Elektriske kjøretøy er på full fart inn i motorsykkelsporten. 

 

Asker Cykleklubb 
§ Ønsker å tilrettelegge for sommerdrift i Vardåsen for utfor- og endurosykling. 
§ Ber om midler for 2 års prøvedrift for sommerdrift av heisen i Vardåsen skianlegg. 
§ God kombinasjon av organisert og egenorganisert aktivitet. 

 

Holmen Idrettsforening 
§ Oppfatter planen som generell og savner tydelighet og konkretisering. 
§ Bekymring for at idrettsbevegelsen tilsidesettes til fordel for egenorganisert aktivitet, og at disse 

to aktivitetsarenaene settes opp mot hverandre. 
§ Ønske om å bruke et språk som forener og ikke splitter. 
§ Vil skape felles arenaer for lavterskeltilbud for hele befolkningen – i samarbeid på tvers. 
§ Støtter strategi om flere nærmiljøanlegg samtidig som man sikrer mulig tilleggsareal i tilknytning 

til eksisterende aktivitetsparker til bruk for idrett og annen aktivitet. 
§ Ber om at tilskudd til klubbhus prioriteres som en møteplass for nærmiljøet. 
§ Har behov for ny kunstgressbane, vil utvikle Grønlia med rulleskiløype, støtter ny hall på Nesbru 

pga høy aktivitet i håndballgruppen og jobber gjerne for en ekspansjon av Holmen idrettspark. 

 

Asker Aliens / Asker Basketball Club 
§ Kommunen bør søke å tilrettelegge for den organsierte og den egenorganiserte idretten 

samtidig. Dette gjelder spesielt i det offentlige uterommet.  
§ Viser til omstillingsevnen til den organiserte idretten i pandemitiden. 
§ Å legge til rette for aktivitet i kommunens utemiljø må planlegges både for egenorganisert 

aktivitet og for å styrke variasjon og potensiale i den organiserte idretten. Flerbrukskvalitet og 
bredde i aktivitetene i uterommet vil gjensidig styrke aktivitetene innbyggerne driver med. 

§ Lavterskeltilbud for transport til aktivitetsareaner og idrettsparker må tilrettelegges all den tid p-
plasser bygges ned. 

§ Se på alternative modeller for samarbeid for ytterligere vekst også for idrettsanlegg. 
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Asker skiklubb 
§ Starte planen med definisjon av hva Asker kommuen legger i begrepene fysisk aktivite, idrett og 

friluftsliv. 
§ Formålet med planen gjenspeiler et folkehelseperspektiv i større grad enn plan for fysisk 

aktivitet, idrett og friluftsliv. Alternativt forslag til formål: Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og 
friluftsliv skal bidra til aktivitetsglede for alle, et bredt aktivitetstilbud og god tilgang til varierte 
anlegg for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv for hele befolkningen. 

§ Innsatsområdet «helhetlig stedsutvikling» føles for overordnet for denne temaplanen. 
§ Det anbefales å omtale planverk fra Akershus Fylkeskommune (gjeldende) og Viken 

Fylkeskommune under kapittel om «sentrale føringer for økt fysisk aktivitet». 
§ Enighet i innsatsområde helhetlig stedsutvikling og «økt satsing på arenaer og møteplasser der 

folk bor», at anlegg skal ligge i tilknytning til skoler og i nærheten av kollektivknutepunkt. 

 

Tofte Fremad Idrettsforening 
§ Savner referanse til Hurum kommunes temaplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2014-18. 
§ Idretten er en aktiv pådriver for friluftsliv gjennom sine tilbud og drift. 
§ Sykkel er ikke et relevant alternativ i sør. Det må satses betydelig for at satsingen skal realiseres.  
§ Kommentar om at spillemidler til idrettsanlegg i hovedsak tilfaller den andelen som deltar i 

organisert aktivitet, er feilaktig. Alle anlegg er åpne for alle. Skolene bruker dem. Andel 
organisert versus egenorganisert er fordelt omtrent 50/50. 

§ Etterlyser konkrete strategier for økt mobilisering for å aktivisere ungdom sør i Asker. 
§ Idrettbussen kan løse mange utfordringer knyttet til transport. 
§ Kommentar side 38 om at flere voksne søker egenorganisert aktvitet oppleves ufullstendig. 

Mange voksne ønsker å drive organisert aktivitet, men får ikke anledning til det på grunn av 
manglende tilbud (anlegg prioriteres til barn) eller økonomi. Viktig å ikke konkludere feilaktig. 

§ Frafall kommenteres på generell basis, men utdypes ikke. Det er mange naturlige årsaker til 
frafall fra organisert aktivitet. 

§ Bærekraftige driftsmodeller må utvikles for idrettsanlegg og miljøvennlige løsninger. 

 

Frisk Asker Ishockey Junior 
§ Samarbeid med idrettslag om økt aktivitet. 
§ Kommenterer negative konsekvenser av egenorganisert aktivitet versus organsiert aktivitet 
§ Ønsker også fokus på at foreldre kan delta på idrettsarenaen. Dette kan skape økt engasjement, 

flere frivillige, økt rekruttering, mindre frafall og bedre samhold. 
§ Idretts- og aktivitetstilbud må nå ut til alle grupperinger i samfunnet. 
§ Oppbevaring av utstyr i utstyrsintensive idretter slik at barn og ungdom kan sykle/ta buss. 
§ Vil tilrettelegge for byttedager for utstyr. 
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Asker Svømmeklubb 
§ Opplever at planen inneholder mye positivt. 
§ Reagerer på at idrettslagene og andre frivillige organisasjoner ikke synes å tillegges særlig vekt 

eller rolle i forhold til å nå de ambisjonene å målsettingen som ligger til grunn for temaplanen. 
§ Idrettslagene tilbyr mer enn fysisk aktivitet og helse. De tilbyr også sunne og disiplinerende 

sosiale miljøer med trygge rammer for utvikling og samvær. Derfor trist at det ikke synes å legge 
vekt på satsing eller tilrettelegging for idrettslagene.  

§ Tror ikke temaplanens målsettinger kan nås uten idrettslag og andre frivillige organisasjoner.  
§ Etterlyser større bassengkapasitet, spesielt sør i kommunen. 

 

Frisk Asker Ishockey Senior 
§ Ønsker at kommunen skal støtte initiativ fra organsiert eller egenorganisert gruppe uten 

byråkratiske prosesser – gjøre det enkelt å ta initiativ. 
§ Kommunen bør bruke idrettens organisasjoner mer aktivt for å nå målsettinger i ulike 

temaplaner. 
§ Psyksisk helse og aktivitet henger sammen. Idretten blir en viktigere og viktigere møteplass. 

 

Slemmestad Idrettsforening 
§ Uavhengig av sosial status har alle mulighet for å drive med organisert aktivitet. Dette ofte i 

større grad enn for egenorganisert aktivitet der sosial status ofte styrer. 
§ Idretten tilbyr trygge rammer og kompetente voksne som barn og unge kan støtte seg til. 
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IDRETTSLAGENES INNSPILL I SIN HELHET: 
Røyken Orienteringslag 
 
Viser til temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv.   27..4.2021 
Kommentarer til innspill fra Asker idrettsråd 
 
Egenorganisert aktivitet og nærmiljøanlegg.  
 
Vi har mange eksempler på at nærmiljøanlegg og idrettsanlegg utfyller hverandre, men at dette ikke 
har skjedd utifra et strategisk retningsvalg. Asker idrettsråd anbefaler at det lages en plan for slike 
sammenfallende interesser for arealbruk og at dette blir en villet retning for tettstedsutviklingen. 

Aktuelle anlegg er: 

• Binger for fotball, hockey/bandy, streetbasket 
• Aktivitetspark / utendørs treningspark 
• Område for sykkel- og skatelek 
• Sandvolleyball og -håndball. 

 

Innspill: Orienteringskart bør tas med som eget punkt under aktuelle anlegg for egenorganisert 
aktivitet.  

Orienteringskart er de mest miljøvennlige anleggene for egenorganiserte aktivitet og setter et 
marginalt co2 avtrykk.  

Orienteringskart finnes i ulike varianter og er anlegg som benyttes av personer i alle aldre og av 
familier, i motsetning til de fleste av anleggene nevnt over. 

Anlegg som benyttes av familier bidrar til at barn blir involvert i fysisk aktivitet i tidlig alder, noe som 
forskning viser er strategisk sentralt for å oppnå økt aktivitet blant befolkningen.  
 
Orienteringskart bør definitivt løftes frem i oversikten og tas med også andre steder der anlegg for 
egenorganisert aktivitet beskrives og tydelig fremkomme som et prioritert anlegg for dette. 
 
Kapittel DE ENKELTE IDRETTERS UTFORDRINGER  
 
Innspill: Under sporten orientering bør det tas med noe mer beskrivende om orientering da 
høringsutkastet fra kommunen tyder på at de ikke kjenner til idrettens potensiale som virkemiddel 
for økt aktivitet. Følgende er generelt for alle o-lag og bør vurderes tatt med som tillegg: 
 
Vedr. Utfordringsbildet:  
Orientering har blitt en helårsidrett. Kart er det mest naturvennlige anlegget i Asker og har mange og 
ulike brukergrupper, som bl.a. idrett, skoler, foreninger/lag innen friluftsliv (speider, tur-lag, osv.), og 
søk og redning. Kartanlegg har behov for oppgradering bl.a. som følge utbygging og endringer, 
herunder også sprint- og nærkart. 
Vedr. Forslag:  
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I tillegg til å være et anlegg for idrett, er også orienteringskart anlegg for egenorganisert trening og 
benyttes bl.a. til turorientering og andre egenorganiserte aktiviteter. Det bør tilrettelegges digitale 
og trykte tur-kart for alle friluftsområder. 
 
Merknad:  
Digitale turkart er fint, men ikke tilstrekkelig. Det bør trykkes turkart der det kan fremkomme 
informasjon om bl.a. skiløyper, kulturminner, severdigheter, osv. Det kan for også være et av flere 
tiltak inn under et aktivt lokalsamfunn.  
 
Det er få som har printere som kan skrive ut større turkart. Den første tilnærmelsen til orientering 
som idrett skjer ofte gjennom turer og turorientering sammen med familie. Turkart og turorientering 
er rekrutteringstiltak for denne idretten.   
 
Produksjon av kart er kostbart, og kart som kan benyttes til utøvelse av idretten blir ofte prioritert 
fremfor turkart. Det kan derfor være naturlig å tenke seg et samarbeid med kommune/idrettsråd for 
støtte og salg.  
 

IDRETTENS ANLEGGSPRIORITERINGER 
 
Orienteringskart bør inn på prioriteringslisten. I og med planen skal vare over tid bør orienteringskart 
synliggjøres som eget punkt i oversikten med henvisning til lagenes gjeldende kartplan. Det er i en 
overordnet plan av liten betydning hvor midler til støtte kommer fra, anleggene bør uansett 
synliggjøres. 

Det er henvist til konkrete anlegg som prioriteres. Kartplaner bør tilsvarende følge som vedlegg til 
planen slik at anleggene fremkommer. Det bør videre fremkomme at kartplaner er dynamisk og at 
prioritering av kart kan bli endret bl.a. som følge utbygging og andre endringer. Det kan samtidig 
nevnes at vi nå starter prosessen med nytt kart ved Hyggen. Kartet står oppført på lagets kartplan.  
 
 
Kommentarer til kommunens fremlagt utkast til plan for fysisk aktivitet, 
idrett og friluftsliv.   
 
Struktur: 
Planen bør omarbeides og gis en mer metodisk struktur. Planen ville vært lang enklere å forstå om 
den startet med strategiske og konkret målsettinger, og dette var brutt ned på områder som hver for 
seg underbygger overordnet målsetting. Under målsetting om økt aktivitet kunne det som eksempel 
blitt presentert strategiske satsingsområder i kapitler som bl.a. idrett, friluftsliv, aktiv skole, 
egenorganisert aktivitet, osv.  
 

Nivå i planen: 
Det strukturelle nivået på innholdet i planen varierer. Sykling og egentrening omtales i to kapittel. 
Dette er to av mange fysiske aktivitetsformer. Hva med alle de andre? Planen bør enten holde seg på 
et nivå der man ikke går inn på spesifikk aktivitet, alternativt omhandle alle fysiske aktivitetsformer. 
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Slik det er fremstilt oppfattes sykkel og egentrening som viktigere enn alle andre former for 
aktiviteter, noe som oppleves direkte umusikalsk i en kommunal plan som skal ivareta fysisk aktivitet 
og idrett for alle.  
 
Innsatsområder:  
De er tre utpekte innsatsområder: helhetlig stedsutvikling, alle i aktivitet og likeverdige vilkår. At man 
har klart å unngå idrett som innsatsområde i en plan for idrett, er en kunststykke i seg selv. 
Organisert idrett blir nevnt som viktig for fysisk aktivitet i Asker, og det er mange som er medlem av 
et lag eller forening. Det er med undring å registrere at idrett ikke er tatt med som et eget 
innsatsområde. Det bemerkes at planen omfatter fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv, og da må også 
idrett gis nødvendig plass og fokus i planen. Det henvises til kapittel over om struktur.  

 
Anleggsprioritering: 
Det henvises til tabell 7: Anleggsprioriteringer som bør vurderes i perioden 2021–2033, i prioritert 
rekkefølge innenfor. Orienteringskart må inn på oversikten og gis prioritet. Kart er de mest 
miljøvennlig anleggene vi har i Asker. Det er også vanskelig å finne mer naturvennlige anlegg. Kart 
benyttes innen idrett og av ulike grupper nevnt over, også for egentrening i nærområdene.  

Fra planen: Et virkemiddel kan være en kommunal tilskuddordning til f.eks. bygging av 
nærmiljøanlegg, og til gode aktivitetstilbud som skal stimulere til aktiviteter for egenorganisert 
aktivitet. Orienteringslag har mange kart (anlegg) med behov for oppdatering. Det bør vurderes 
utvidet støtteordninger slik at det i større grad kan stimuleres til kart for egenorganisert trening bl.a. 
turorientering. Det bemerkes at enkelte områder ikke har topografi som gjør det særlig egnet for 
orienteringsløp/trening, men som likevel er godt egnet til turorientering. Andre områder kan 
benyttes til begge deler. Det er behov for særskilt støtte for å utarbeide kart i de områdene som ikke 
er egnet til annet enn turorientering da disse må prioriteres ned på grunn av kostnader. 
 
Egenorganisert trening: 
Det blir direkte feil å beskrive egenorganisert trening som om det kun gjelder personer som ikke er 
medlem av et lag eller forening. De fleste som er medlem av et idrettslag eller forening bedriver også 
egenorganisert trening. Dette er imidlertid to helt forskjellige målgrupper, med ulike behov og 
målsettinger. Ut fra tall som fremkommer i planen betyr det at mange av de som bedriver 
egentrening i Asker også er medlem av et lag eller forening. Dette bør fremkomme tydeligere i 
planen. 

Barn og unge som er en del av et idrettslag eller forening får normalt stor kontaktflate. Det er ofte 
der vennskapsbånd knyttes. Egenorganisert trening gir ikke barna samme mulighet for 
miljøtilknytning og bør absolutt ikke være gjennomgangsmelodien i planen. Egentrening uten å delta 
i et lag eller forening er ikke en fordel med tanke på integrering. På dette punktet er det mulig å 
oppfatte at innhold og vinkling er i motstrid med planens hensikt. 

Fra planen: Deltakelse i organisert aktivitet avtar i tenårene, og mange går over til egenorganisert 
aktivitet. Det stemmer for mange idretter, men ikke alle. Det er behov for et mer nyansert bilde i 
planen. Det blir for enkelt å sette egenorganisert idrett som fasitsvar.   

Idretter der hele familien kan delta sammen, uansett alder, er strategisk viktig for målsetting om økt 
aktivitet. I slike idretter stimuleres det til aktivitet tidlig, og på tvers av alder. Eksempel på en slik 
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idrett er orientering. Det er klasser for alle, alt fra o-troll til de over 80. I tillegg er det mosjonstilbud 
for de som vil ta trimposter i egen regi. Engasjement og delaktighet fra foreldre er viktig. Aktive 
foreldre får i større grad aktive barn, og det er mindre frafall. Idrettsformer der hele familien kan 
delta sammen med andre er en god start for mange barn. Familieidrett bør inntas i planen som et 
strategisk satsingsområde.  

Egenorganisert trening er ikke udelt positivt og skjer ofte uten tilsyn, oppfølging og forankring i 
idrettens bestemmelser. Den som har ansvaret for et anlegg kan også bli stilt ansvarlig for 
personskader ved bruk av anlegg. Utfordringer ved egenorganisert aktivitet er i liten grad behandlet i 
planen og vies liten oppmerksomhet. Det er flere temaer inn under dette som bør belyses som bl.a. 
idrettsmiljø, integrering, idrettsskader/helse, osv.  

 
Bærekraft og miljø: 
Fra planen: Økt fysisk aktivitet i befolkningen er viktig for å oppnå et bærekraftig Asker. Ulike idretter 
gir ulikt Co2 avtrykk. Dette er ikke nevnt og bør omhandles i planen. Planen vil i så måte samsvare 
bedre med plan for miljø der det er tema. Det er mulig å tenke seg at forholdet på sikt kan 
gjenspeiles i retningslinjer for støtte, for å stimulere økonomisk idrett som er miljømessig mest 
bærekraftig.  

Parkering: 
Fra planen: En utfordring er at parkeringsplassene ved utfartssteder ikke er dimensjonert for den økte 
trafikken man ser under pandemien, spesielt i helger. Det bør helt klart tilrettelegges for bedre 
utfartsparkering. Parkering har vært et problem også før pandemien. Det bør foretas en samlet 
vurdering av utfartsparkering til alle friluftsområder i Asker slik at utfartsparkering kan berammes i 
reguleringsplaner. Bedre tilrettelegging for utfartsparkering, vel og merke utenfor marka grenser, bør 
eksempelvis vurderes med tanke på utfart fra Aukekroken (Bødalen), Kjosmyra (Spikkestad/ROS 
hytta), Blåfjell (Blåfjellhytta). Dette er kun eksempler, behovet er på ingen måte begrenset til kun 
disse områdene. 

Leie: 
Fra planen: Det skal utarbeides nye retningslinjer for utleie, for alle kommunale anlegg. For å unngå 
unødvendig bygging av anlegg bør det tilrettelegges slik at lag får støtte for leie av lager og 
klubblokaler uavhengig av hvem som er utleier. Utleiere kan bl.a. være private, kommune, foretak, 
annet idrettslag, etc. 
 
Lokaler til idrett bør vektlegges i større grad ved bygging av skoler/offentlige bygg. Vi har gjentatte 
ganger gitt innspill ved bygging av skoler. Det har så langt vært resultatløst. I planen legges det nå 
vekt på aktiv skole – og da er vel kanskje tiden inne til å se det i sammenheng lokaler for idrett. Andre 
kommuner har klart det for mange år tilbake. 

 

Vennlig hilsen 
Styret i Røyken o-lag 
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Idrettslaget ROS 
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Asker Motorsportklubb 
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Asker Cykleklubb 
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Holmen idrettsforening 
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Asker Aliens / Asker Basketball Club 
 
Det er interessant å få innsikt i arbeidet kommunen gjør og tanker rundt premissene for idretten og 
aktivitet generelt i vårt område.  

Gjennom å lese denne får man en bedre forståelse av hva kommunens perspektiv på idrett og 
aktivitet i kommunen er.  

1) Vi biter oss merke i at noe av det kommunen vektlegger, er trender som peker i retning av at den 
egenorgansierte idretten vinner frem og at kommunen skal tilrettelegge for dette.  

Her bør imidlertid kommunen søke å legge til rette for både den organiserte og den egenorganisert 
idretten samtidig. Dette gjelder spesielt i det offentlige uterommet.  

Det pekes i høringsutkastet på hvordan pandemien har endret aktivitetsmønstrene våre. Det gjelder 
både i forhold til den egenorganiserte aktiviteten men også for den organiserte idretten, som har 
vært nødt til å omstille seg kraftig disse pandemimånedene, og derigjennom har vist seg både 
endringsdyktig, svært fleksible og innovative.  

 

Det å legge til rette for aktivitet i kommunens utemiljø bør derfor ikke kun planlegges for å utvikle og 
ivareta det som i utkastet omtales som egenorganisert aktiviteter, men i høyeste grad skje og 
planlegges for å styrke variasjon og potensiale i den organiserte idretten. Med flerbrukskvalitet og 
bredde i aktivitetene i uterommet, vil dette gjensidig styrke aktivitetene innbyggerne bedriver og 
inspirere til en mer aktiv hverdag totalt sett. Her bør det identifiseres hvilke aktiviteter som kan 
brukes på tvers (trappeløp, hinderløyper, mm, og hvilke aktiviteter som ellers også er 
lavterskeltilbud, som streetbasket, volleyball, ski og skøyter, mm. Med andre ord trenger man ikke 
tenke kun tradisjonelt i forhold til hva man skal bruke utemiljøet til, som gåturer, fotball og 
sykkelstier, men også tenke grunntrening og potensial/vekst for den organiserte idretten. 
Tilrettelegging av den egenorgansierte idretten slik at den organiserte idretten vokser/øker. På den 
måten stimuleres det ikke kun til aktivitet, men også til sosialisering og samspill utover 
ettermiddagstreffet. Den organiserte idretten er en viktig samfunnsaktør for kommunen og må 
prioriteres.  

2) I og med at p-plasser og mobilitet begrenses over hele kommunen, bør transport, både offentlig, 
men også støtte til transport til aktivitetene og idrettsparkene økes og tilrettelegges som et 
lavterskeltilbud for alle kommunens barn og unge spesielt.  

3) På tross av at kommunen har hatt store anleggsprosjekter de siste årene, er det viktig å se 
fremover og fortsatt planlegge for vekst og bygging av nye haller, fysiske rom for den organiserte 
idretten, gjerne i samarbeid med privat næringsliv i kommunen om mulig.  

 

Mvh 
Asker Aliens 
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Asker skiklubb 
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Tofte Fremad idrettsforening 
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Frisk Asker Ishockey Junior 
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Asker Svømmeklubb 
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Frisk Asker Ishockey Senior 
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Slemmestad idrettsforening 

Det viktigste for oss i Slemmestad er at; 

 Vi ser effekten av organisert idrett. Helt uavhengig av sosial status har alle like forutsetninger for å 
drive med aktivitet. Det kan ikke uorganisert aktivitet vise til hvor sosial status har alt å si. Er du ikke 
en del av gjengen blir du ekskludert. 

Trygge rammer, egnede voksne personer som en ungdom/barn kan forholde seg til. Det er mange 
argumenter for å fremme organisert idrett. 

 Ut ifra hvordan vi tolker dette så handler dette om hvor kommunen skal legge penger og trykk. Det 
er åpenbart at den organiserte idretten må få sin rettmessige plass i de respektive lokalsamfunn. 

--- 
Mvh 
 
Kristin Auke Kværne 
Leder 
Slemmestad Idrettsforening 
 

 


