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Innspill fra IF Frøy til fagrapport om bruk av Østmarka 

 

Vedlagt følger innspill fra IF Frøy til fagrapport om bruken av Østmarka, som NINA skal utarbeide på 

oppdrag fra Statsforvalteren i Oslo og Viken. Innspillene er skrevet inn i skjema vi har fått tilsendt. 

IF Frøy er glad for at vi etter vårt initiativ for lov til å uttale oss, men synes det er oppsiktsvekkende 

og beklagelig at det var lagt opp til at organisert idrett overhode ikke skulle tas med i fagrapporten. 

Dette ville gitt rapporten en slagside som ville gjort en useriøs og ubrukelig. Vi ber om at våre og 

annen innspill fra idretten blir tatt hensyn til. 

Noen hovedpunkter i vårt innspill: 

• IF Frøy er en av Norges største sykkelklubber, og har drevet sykkelsport i Oslo og områdene 

rundt siden 1928. Trening og ritt i Østmarka har IF Frøy drevet med i over 30 år. 

• Klubben kan på det meste ha over 400 utøvere og trenere i aktivitet i Østmarka samme 

kveld. Over 300 av disse er barn og ungdom. 
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• Dissa barna og ungdommene  har ingen andre steder hvor de kan  drive sin idrett i Oslo. 

• Klubben er en stor arrangør av terrengsykkelritt i Oslo. I 2020 planlegges barneritt, ritt for 

mosjonister og for elite (blant annet Nordisk mesterskap i rundbane). Vi og Østmarka er 

derfor viktig for hele terrengsykkelsporten i Norge 

• Vår konklusjon er at i det verste scenarioet med sterke begrensinger med hensyn til sykling 

vil en nasjonalpark bety slutten for terrengsykling som idrett i vår klubb (og i andre klubber 

som sokner til Østmarka). 

Ta gjerne kontakt med undertegnede ved behov for mer informasjon. 
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