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En viktig milepel
– første interkommunale idrettsanlegg i
Østfold realiseres
Honnør til Fredrikstad kommune
Toril	
  A.	
  Johansen	
  
En viktig milepel er nådd – Fredrikstad kommune bidrar med
Organisasjonssjef
investerings- og driftsmidler til idrettsanlegg i en
nabokommune. Med det har Østfold fått sitt første interkommunale idrettsanlegg
takket være initiativet fra Råde BMX, som har invitert nabokommuner til partnerskap.

Kun en kommune mestret å se utover egne kommunegrenser
Dessverre var det bare Fredrikstad som så verdien og viktigheten av å gå sammen
med nabokommunen om etablering av idrettsanlegget, så all honnør til Fredrikstad
som har mestret å se utover egne kommunegrenser. Tross dette har Råde BMX, som
en liten klubb, gjort en fantastisk jobb og klart å realisere anlegget. BMX anlegg er
spesialanlegg det ikke er behov for å ha i alle kommuner, men Østfold trenger det. For
Råde alene ville det blitt vanskelig å realisere. At kommuner ser Østfold under ett og
går sammen om bygging av spesialanlegg er viktig. På den måten vil spillemidlene vi
mottar strekke lenger, og vi vil kunne få flere og viktige spesialanlegg og andre
idrettsanlegg i fylket.
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Hva er et interkommunalt idrettsanlegg?
Interkommunalt anlegg er et idrettsanlegg hvor to eller flere kommuner går sammen
om å bygge og drifte et anlegg i en kommune, hvor anleggets hjemkommune tar de
største investeringer og driftskostnader, mens de øvrige samarbeidskommuner bidrar
med minst 5% av anleggskostnadene og 5% av driftskostnadene i 20 år. Jo flere som
er med jo mindre blir det på hver. I dette tilfellet muliggjør gjør det at utøvere i
Fredrikstad kan benytte seg av et topp internasjonalt BMX anlegg, som vil være med
å utvikle denne idretten, hvor Østfold ligger langt fremme nasjonalt.
Fordelen ved interkommunale anlegg
Ved siden av treningstid for utøverne i moderne anlegg, utløser det automatisk 30%
tillegg på spillemidlene til anleggsinvesteringen, det er gode penger å ta med.
Samtidig, vil beløpet som samarbeidskommunene bidrar med være relativt små, sett i
relasjon til hva de får igjen.
Kostnader med anlegget og hva betaler kommunen?
Anleggsinvesteringen for BMX/Supercross banen med starthus/klubblokaler og
lysanlegg, er på vel 10 millioner. Ikke den største anleggskostnaden om en
sammenligner med mange andre idrettsanlegg, men allikevel et stort løft for et lite
idrettslag. Fredrikstad bidrar med 5%, kr. 500.000. Som interkommunalt anlegg har
Råde BMX fått over 4 millioner i spillemidler og dermed har ting latt seg gjøre med
hardt arbeid og hundrevis av frivillige dugnadstimer.
Positive ringvirkninger
Anlegget bidrar til at idretten blir mer tilgjengelig og er viktig for rekrutteringen.
Anlegget synliggjør i høy grad også Østfold både nasjonalt og internasjonalt. Med sin
beliggenhet tett ved E6 og Rygge flyplass vil tilgjengeligheten også være meget god.
Med anlegget vil vi trekke til oss både nasjonale og internasjonale mesterskap som gir
mange positive ringvirkninger for idretten og Østfoldsamfunnet.
Toril A. Johansen,
Organisasjonssjef
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Søk midler her!
- større fokus på ungdommen i din klubb
Østfold Idrettskrets har noe midler å dele til de klubbene som
ønsker å sette et større fokus på ungdommen i klubben og for å
rekruttere nye, gjennom prosjektet UT (Ungdom Trener).
Alexandra	
  Hastings	
  
Prosjektleder

For mer informasjon ta kontakt med Alexandra Hastings
ved Østfold idrettskrets på e-post eller telefon.
Her er det ”førstemann til mølla”!
E-post: alexandra.hastings@idrettsforundet.no
Telefon: 911 33 316

Påmelding - NIFs lederkurs
for ungdom
I forbindelse med satsningen på ungdom som leder, trener og
dommer tilbyr nå Østfold IK NIFs lederkurs for ungdom. Vi
oppfordrer klubber, særkretser og forbund om å finne aktuelle
kandidater til dette spennende kurset.

Frode	
  Jensen	
  
Idrettskonsulent

Målgruppe
Ungdom i alderen 15-19år. Kurset gir deltakerne relevant kompetanse til å delta aktivt
der beslutningene tas i de ulike organisasjonsleddene. Kunnskapen og verktøyene
deltakeren lærer vil gjøre det enklere å forstå, og få medansvar i egen klubb. I tillegg
til kompetansen deltakeren tilegner seg er det stort fokus på selvtillit, selvfølelse og
teambuilding.
Tid og sted
Quality Hotell Sarpsborg, fredag 18. - 20. september
Påmelding og mer informasjon
For mer info og påmelding (innen 1.9.15) trykk her.
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Sykkeltur i marka for personer med
funksjonshemning.
Gresvik IF Syklister har våren 2015 arrangert
sykkelturer for personer med funksjonshemning.
Er dette noe du kunne tenke deg å være med på?
Ta kontakt med Gresvik IF eller Ergoterapeut Bente
Hatlelid for mer informasjon.
Turene er en møteplass for personer med
funksjonshemming og som ønsker å sykle i skogen.
Det spiller ingen rolle som du her noen erfaring fra før eller hvilken type sykkel du
har.
Kontakt Ergoterapeut Bente Hatlelid på:
E-post:
Telefon:

benhat@fredrikstad.kommune.no
47 46 95 77

Aktivitetsdag for alle ungdomsskoler i
Østfold onsdag 3. februar!
Onsdag 3.februar inviterer Østfold idrettskrets, i samarbeid
med Ungdoms-OL 2016, alle ungdomsskoler i Østfold til
aktivitetsdag i Fredrikstad. Dagen vil bli fylt av morsomme
aktiviteter og konkurranser, med både Kjetil Andrè Aamodt
og Jan Åge Fjørtoft.
Aktivitetsdagen arrangeres som en del av fakkelmarkeringen
rundt om i landet, og Østfold er så heldige å få besøk av
«Fakkel-bilen» onsdag 3. februar. De 2. vinterolympiske
ungdomsleker arrangeres 12.-21. februar 2016.
Mer informasjon og påmelding kommer, så hold av datoen!
Har du spørsmål?
Ta gjerne kontakt med Alexandra Hastings på mail her.
Mer info om Ungdoms-OL kan leses her:
http://lillehammer2016.no/yog/
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RullestolRugby
14. september er det duket for KICK-OFF i Kvernhushallen i
Fredrikstad.
Høsten 2015 kickstarter rullestolrugby sesongen med å
invitere alle som ønsker å teste eller se rullestolrugby, til å
være med på en trening.
Du får låne rullestolrugby- stol. Har du med deg en venn, assistent eller et
familiemedlem vil hun/ han få tilbud om lynkurset "Wheelchair- rugby for
Dummies". Etter trening blir det hyggelig samvær med pizza.
Sjekk www.facebook.com/rullestolrugbykickoff
eller send mail til gunhild63@gmail.com for tidspunkt og påmelding.
For informasjon om rullestolrugby generelt se www.rugby.no
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