
• Snarøya Sportsklubb (SSK) er det viktigste knutepunktet på Snarøya og 
Fornebu, med historiske røtter snart 100 år tilbake, med et av landets 
flotteste idrettsanlegg.

• Vi er en stolt bidragsyter til et sunt og godt oppvekstmiljø, med sportslig 
samt sosialt fokus. Lagånden står i sentrum – både på og utenfor banen.

• SSK har sportslig aktivitet for medlemmer i alle aldre, nivå, kjønn, ute som 
inne.

• SSK tilbyr aktivitet innen idrettene fotball, bandy og håndball. Allidrett for 
de yngste vil sannsynligvis starte kommende høst. 



SSK - NØKKELINFO

• Vi har i dag i underkant av ca. 900 medlemmer, med i overkant av 500 
registrerte utøvere mellom 6-12 år.

• Høyt aktivitetsnivå i kombinasjon med skole og grendesenter. 

• Vi tilbyr våre medlemmer; 

• 2 store fotballbaner, hvor den ene er oppvarmet i vintersesongen.

• Kunstfrossen bandybane på vintersesongen.

• Tilknyttet håndball/allidrettshall

• Vi er bemannet med; daglig leder, 5 heltidsansatte trenere (3 for fotball, 1 
i håndball og 1 i bandy), mange deltidsengasjerte trenere, 
drift/banemannskap ( 1 heltid og 2 ekstra vinterstid) og tilsynsordning 
(vakter) for håndball/allidrettshallen

• Omfattende frivillig arbeid på lag- og organisasjonsnivå.



FORNEBULANDET; 
VEKST OG FREMTID

• Utbygging av Fornebulandet har gitt SSK en fantastisk vekst de senere år, 
og vi har all grunn til å tro at veksten vil fortsette – med utbyggingen.

• Dette har medført at banekapasiteten innen fotball og håndball er 
(nærmest) sprengt, spesielt i tidsrommet når de yngste trener;                 
ca kl 1630-1930. Håndballhallen benyttes også av andre idrettslag.

• Kommende skoleår, 16/17, for Storøya skole og Snarøya skole vil det 
begynne 160 barn, fordelt på 7 klasser. Utvikling og statistikk:

• SSK står derfor i reell fare, til vinteren/kommende sesong, å måtte sette 
begrensninger på deltakelsen for våre yngste kull.

• Dette har sammenheng med at det ikke er noe etablert idrettslag på 
Fornebulandet. Alle nye innflyttere og utøvere sogner derfor til SSK.

Snarøya antall klasser Storøya antall klasser

2014 42 2 60 3

2015 54 2 73 3

2016 41 2 115 5

2017 46 2 120 5



UTVIDELSE AV DAGENS 
DRIFTSAVTALE

• SSK’s innspill v/ revisjon av kommunedelplanen, på høring til april 2017:
• Vi ønsker å kunne tilby alle barn og unge på Fornebulandet et godt 

idrettstilbud.
• Et oppvekstmiljø uten et lokalt idrettstilbud vil kunne innebære et langt 

mindre attraktivt oppvekstmiljø på Fornebulandet. 
• I tråd med den forestående utbyggingen vil SSK kunne løse dette – i 

samarbeid med Bærum kommune (BK).
• Dagens driftsmodell med BK innebærer at eiendommen og anlegget eies 

av BK, hvor SSK har en evigvarende og eksklusiv bruksrett. 
• SSK drifter anlegget, ved våre ansatte, gjennom driftstilskudd fra BK. Dette 

har vist seg å være en meget fruktbar modell.
• SSK foreslår derfor at en lignende modell etableres for alle de 3 planlagte 

grendesentrene på Fornebulandet, som er; 3 fotballbaner og 3 haller 
hvorav en av banene bør være oppvarmet.



ET AKTIVT FORNEBULAND

• En slik driftsmodell for de nye grendesentrene vil innebære at SSK drifter 
fotballbanene og håndball/allidrettshallene. Gjennom driftstilskudd vil vi 
ansette flere til vår driftsavdeling. SSK står ansvarlig for organiseringen.

• Vi ser det ikke som naturlig at SSK, som for dagens anlegg, har en eksklusiv 
og evigvarende bruksrett av de nye anleggene. Men en driftsavtale med 
varighet på minst 5 år av gangen – for å sikre den nødvendige kontinuitet 
og forutsigbarhet ved driften.

• Dertil er det naturlig at det åpnes opp for at evt. nye idrettslag på 
Fornebulandet vil kunne benytte de nye anleggene på lik linje med SSK.

• På denne måten vil alle våre idrettsgrener kunne tilby et høyt og 
velorganisert aktivitetsnivå på de nye grendesentrene – til alle innflyttere 
på Fornebulandet.

• Vi anser at forslaget vil være en positivt løsning for alle parter; først og 
fremst barn og unge på Fornebu og Snarøya, men også BK og SSK.



KONTAKTINFO

• SSK håper på Formannskapets positive tilbakemelding og at BK ønsker 
ytterligere dialog i anledning vårt innspill til rev. kommunedelplan.  

• Snarøya 18. mai

• Snarøya Sportsklubb v/ hovedstyret

• Håkon Skjerve-Nielssen, styremedlem, hsn@s-n.as , 408 789 50

• Kathrine Sole Semb, daglig leder, kathrine@snaroen.no, 918 28 371
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