
Lille speil på veggen der hvem blir verdensmester i landet her? 

Lillehammer 9. oktober på Litteraturhuset (biblioteket) kl. 19.00 inviteres det til paneldebatt om 

ungdomsidrett og verdigrunnlag. Kan en olympiade for ungdom forsvares ut i fra det norske 

verdigrunnlaget i norsk idrett? 

Gir de ulike organisasjonene ungdom en mulighet til å bli verdensmester? Jeg påstår at en økende 

andel av ungdommen aldri har en reell mulighet til å bli verdensmester. Det verste er at mange 

ungdommer ikke engang får mulighet til å delta. Vi jubler for å bli tildelt Ungdoms OL på 

Lillehammer, men hvilke verdier blir formidlet til ungdom når vi snakker om hvor viktig det er med 

bredde, samtidig som vi ønsker at vår idrettsungdom skal vinne og hylles.  

Folkehelsearbeidet må jobbe aktivt for å unngå at det organiseres til ulikheter for god helse. Tidligere 

var holdningen bare «victim blaming», det er du, bare du som må skjerpe deg. Du må komme deg 

opp av stolen, du må ikke vær lat, du må spise mer fornuftig og du må begynne å trene. Vi har 

heldigvis mer kunnskap i dag om at sosial ulikhet i helse er noe som også skapes av systemet rundt 

barn og ungdom. Forskning viser at de med høyere utdanning og bedre økonomi får best helse. Har 

du rike og høyt utdannende foreldre er sannsynligheten større for at du som ungdom får god helse. 

Foreldre(ne) med god økonomi kan lettere gi ungdom mulighet til å være med på de aktivitetene de 

ønsker. Mange barn og ungdom har ikke mulighet til å delta på de mange gode aktivitetene som 

tilbys på Lillehammer. 

Høye kontingenter og utstyrs krav presser ungdom ut av klubbene 

Mange klubber kan ha gode verdier, men hva hjelper det når mange barn ikke har råd til å delta. En 

kollega har tre barn over 14 år som spiller fotball, hvor årskontingenten pr.stk er 4500,- + 

turneringer. Heldigvis har han en kone som er i jobb. Dessverre er skilsmisse statistikken i nærheten 

av 50 %. Det er mange aleneforsørgere som skal motivere sine barn til aktivitet i en allerede presset 

familieøkonomi. Mange skiklubber gir gode aktivitetstilbud til ungdom, men som ofte krever 

langrennsski til både klassisk og skøyting. Barn vokser fort og må skifte utstyr ofte. Det er ikke uten 

grunn at politikere i Lillehammer kommune har bevilget 100.000,- som klubber kan søke midler fra 

for at barn skal få mulighet til å delta. Mulig jeg «maler fanden på veggen» siden det er så få klubber 

som søker på de avsatte midlene, eller er det foreldrene som allerede har nektet (ikke motivert) sine 

barn til å delta i aktiviteten?. Samarbeidet mellom prosjektet aktiv fritid i regi av Lillehammer 

kommune og utstyrsbanken hos fretex på Lillehammer viser at det er mange barn som har behov for 

å låne utstyr for å kunne være i aktivitet.  

Toppidrett er usunt, men folket trenger sirkus 

Idrettsprofessor, Kari Fasting, påstår at toppidrett er usunt, men folket trenger sirkuset som følger 

med. Fasting hevder at de sosiale sidene ved idretten er viktigere. For eksempel hvordan kontakten 

mellom foreldre og barn styrkes gjennom å trene sammen, eller hvordan idrettslag kan gi ensomme 

mennesker tilhørighet og identitet. Det er forhold med idretten som ikke er prestasjonsfremmende, 

men som er viktig for et samfunn og for enkeltindividers livskvalitet (forskning.no). Lokalt liker vi alle 

sirkuset som følger syklist Edvald Boasson Hagen, men har flere begynt å sykle i «sykkelbyen» 

Lillehammer på grunn av det? Hadde bare 10 % flere syklet til jobb i Lillehammer, hadde det i følge 

Statens vegvesen ikke vært bilkø i lyskryssene i Lillehammer som mange klager over.  



Talenter bør få lov til å være ufokuserte 

Talenter bør få lov til å være ufokuserte og prøve forskjellige idrettsgrener før de begynner å trene 

hardt i en sport. Desto mindre målrettet man er som barn, jo bedre er det. Barn som spesialiserer seg 

senere er mer motivert, får færre skader og når lenger med karrieren enn barn som blir spesialisert 

med det samme. En forklaring kan være i følge idrettspsykolog Anne-Marie Elbe at tidlig 

talentutvikling til tider er preget av overambisiøse voksne og harde trenere, slik at utviklingen blir 

mer hard enn morsom. Dette gjelder spesielt innen de individuelle idrettene. 

Sterke vilje driver de beste fotballspillerne 

I fotball som er et lagspill ser det ikke ut til å gjøre en forskjell når man spesialiserer seg. Det kan 

skyldes at det er mulig å klare seg godt i fotball selv om man gjemmer seg på laget eller ikke trener 

fullt ut. De beste fotballspillerne har en målrettet og har en stor viljestyrke. Lysten til å utsette 

treningen var betydelig lavere hos eliten (forskning.no). Vi må ta vare på barn og ungdom som har 

viljen til å trene, selv om de ikke er det største talentet akkurat nå, slik at de kan utvikle seg til en 

verdensmester over tid.  

Møt opp å ta debatten for hvordan vi bør utvikle idretten rettet mot ungdom 
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