
  Åsmarka Idrettslag  

 

Høringsinnspill fra Åsmarka IL  

Åsmarka Idrettslag (ÅIL) knytter de tre bygdene Åsmarka, Lismarka og Mesnali sammen med sitt tilbud 

for barn, unge og voksne. Her skapes det vennskap på tvers av bygder og samholdet styrkes. ÅIL bidrar 

til at barn og unge kan treffes på tvers av bygder og skoler, og skaper på den måten samhold og vennskap 

mellom flere bygder. Åsmarka stadion er en møteplass og et samlingspunkt for flere av bygdene.  

I sin utredning så ikke WSP at Åsmarka hadde noe møteplass/samlingspunkt. Dette forundrer oss når vi 

ser all aktivitet som skjer på idrettsplassen på kveldstid. Det er organisert idrett, som fotball og ski, som 

samler utøvere, foreldre og andre interesserte. I tillegg til den organiserte idretten er idrettsanlegget 

møteplass for uorganisert aktivitet. Det kan for eksempel være å spille litt fotball på gressbanen, skate litt 

på skaterampen eller gå en skitur i skiløypene våre. Skileikbakken vår er flittig brukt gjennom hele 

vinteren, som en uformell møteplass for både små og store. ÅIL er et idrettslag med stor aktivitet for store 

deler av nordre og bidrar på denne måten til å være et naturlig samlingspunkt.  

Området idrettslaget har satt i stand og holder i stand oppfyller mål i den generelle læreplanen bl.a. om 

dybdemål. Vi opplever et godt samarbeid med skolen, hvor vi har gjensidig nytte og glede av hverandre:  

- Skolen bruker blant annet skaterampa, skiløypene, skileikbakken og fotballbana til idrettslaget. 

Alt dette ligger i umiddelbar nærhet til skolen  

- Idrettslaget bruker gymsalen og garderobene til skolen ved trening, aktiviteter og 

idrettsarrangement 

Vi opplever at de mulighetene et velfungerende idrettslag gir, er med på å gi mange viktige momenter for 

skolen og bygda. Samholdet og mulighetene på tvers er unike. 

Endring i skolestrukturen kan medføre redusert rekrutteringsgrunnlag for ÅIL dersom barn fra de tre 

skolekretsene vi i dag rekrutterer fra sendes til andre skoler i framtida. Dette kan potensielt ramme oss 

hardt, spesielt barnefotballen. 

 

Med vennlig hilsen  

Åsmarka Idrettslag 


