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Eksempler på anlegg



Ulike grupper/interesser i anleggs- og 
helsepolitikken
• Mangfold av tilbud og interessekonflikter

- Organisert idrett (frivillighet, men økende profesjonaliseirng)

- Egenorganisert (i grupper eller alene)

- Private treningstilbud (kommersiell, sentral arena for eldre ungdommer og voksne)

- Ulike kjønns-, alders- og statusprofiler på ulike anlegg

- Hvilke mål skal iveratas gjennom idrett og tilrettelegging for fysisk aktivitet?

Hvem prioriteres? Hvem bør prioriteres? 



Den kritiske idrettsforskningen

• (Kolbjørn Rafoss, Jan Ove Tangen, Gunnar Breivik m.fl.)

• Anleggspolitikken er dårlig tilpasset befolkningens faktiske 
aktivitetsprofil

• Fotballhaller, friidrettsbaner og flerbrukshaller gir liten eller ingen 
gevinst med hensyn til å redusere omfanget av voksnes inaktivitet –
en del av disse anleggene er snarere barrierer mot fysisk aktivitet

• Hvilke arenaer er mest interessante for den voksne befolkningen? 
• Turstier, lysløyper og svømmehaller (?)



Invitasjon til fysisk aktivtet?



Snakkes det for lite om alder?

• Den organiserte idretten er primært en barne- og 
ungdomsidrettsbevegelse

• Dette reflekteres i anleggspolitikken, hvor anlegg for barn og unge har 
høy prioritet

• De anleggene det bygges mest av, tilpasset aktiviteter som blant 
annet fotball og håndball, bidrar i liten grad til den voksne 
befolkningens fysiske aktivitet

• Men hva er idrettspolitikkens mål?



Hvorfor er barn og unge viktigst?

• Skape grunnlaget for livslang fysisk aktivitet?

• Fremtidens toppidrettsutøvere?

• Barn og unge er kjernen i de sosiale nettverk idretten skaper?

• Voksne har bedre forutsetninger for å ivareta sine behov for fysisk 
aktivitet på egen hånd? Grenser for politikk?



De sentrale dilemmaene

• Å avveie organisert versus uorganisert aktivitet, og prioritering av 
disse feltene
• Utfordring: Egenorganisert aktivitet er pr. definisjon uorganisert, og utgjør 

derfor i mindre grad en politisk interessegruppe – TVERGA som viktig 
nyskaping

• Å forstå hvordan og hvorfor idrettsanlegg både kan være invitasjoner 
til og barrierer mot fysisk aktivitet

• Å diskutere i hvor stor grad voksnes fysiske aktivitet skal prioriteres 
høyere – eventuelt på bekostning av hva?


