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Bøler Idrettsforening har gjennom pandemien blitt tatt opp i Oslo Idrettskrets sitt prosjekt 

Nabolagsklubb. Arbeidet med deler av dette konseptet har vært utfordrende som følge av stadig 

nedstengning og de konsekvenser det har hatt for idretten. Klubben er uansett på god vei og har 

fått på plass mange elementer innenfor Nabolagsklubb. 

Økonomisk terskel 

En del familier har hatt en utfordrende periode under pandemien økonomisk. Økonomi skal ikke 

være en årsak til at barna blir utelatt fra å delta i idrett. Gjennom Nabolagsklubb har vi hjulpet til 

økonomisk og sørget for at barn og ungdom har holdt seg i organisert aktivitet.  

Inkluderingsansvarlig  

Klubben har i samarbeid med Oslo Idrettskrets arbeidet med å få økt rammen rundt stillingen 

Inkluderingsansvarlig. Klubben ser at det er et økt behov rundt koordineringen av idretten, slik at 

inkluderingsarbeidet blir komplett. Et helt årsverk er derfor nødvendig. 

Det har i to runder vært søkt Bydel Østensjø om økonomisk finansiering for deler av stillingen. Begge 

ganger har det blitt avslag. Vi mener at en slik stilling er av stor betydning for arbeidet i bydelen og i 

et større område enn på Bøler. Det er også søkt om det samme hos BUFdir, etter henvisning fra Bydel 

Østensjø. Denne søknaden er fremdeles under behandling. 

Det har lykkes klubben i å ansette en person i stillingen Inkluderingsansvarlig/Idrettskoordinator i en 

50% stilling. Å finne en egnet person i en slik viktig rolle har tatt tid. Henrik Andersen-Gott startet i 

arbeidet i første kvartal 2022. Stillingen er pr. d.d finansiert av midler fra Nabolagsklubb og av Bøler 

IF. 

Utvikling av nye tilbud 

Klubben har et ønske om å forsterke arbeidet rundt paraidrett. Dette ble tydeliggjort da vi deltok på 

Lions Røde Fjær aksjon, med egen stand der folk kunne ta kontakt for spørsmål. Vi utstilte også utstyr 

inne på Bøler senter for å vise frem hvilke muligheter man har, uansett utgangspunkt. I første kvartal 

av 2022 ser vi en svak økning i antall medlemmer. 

Det arbeides for å etablere en gruppe for generell trening. Functional Fitness er en idrett som vokser 

globalt. Her kan man trene etter evne, lyst og egen motivasjon. Idretten gir også parautøvere gode 

muligheter. Etter samtale med særforbundet Nor3F ønskes breddeidretten velkommen inn i 

forbundet og det skal etableres en samarbeidsavtale for videre utvikling når klubben eventuelt tas 

opp. 

Administrasjonen er også i dialog med eldresenter i nærområdet, som ønskes velkommen til trening 

og sosialisering. 

Året 2022 

Bøler Idrettsforening ser frem til et helt år uten nasjonale og lokale tiltak rettet mot pandemien. På 

dette måten kan vi arbeide enda mer effektfullt med Nabolagsklubb og implementere et komplett 

konsept. 
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