
Ås IL – et allianseidrettslag med stor bredde 
og aktivitet
• 9 grupper: basket, friidrett, fotball (eget idrettslag), 

Friskis&Svettis, håndball, orientering, ski, svømming, 
trim

• Idrettsskole og Aktiv på Dagtid

• Frivillighet og dugnadsarbeid

• 1400 medlemmer

• 75 %  av medlemmene er under 25 år

• Bruker idrettshaller, svømmehaller og gymsaler, Ås 
stadion, skiløyper og skogsterreng i Ås

• Mange må trene utenfor kommunen pga. press på 
treningsarenaer (svømming, friidrett, ski)



Ås IL representerer

• God folkehelse  -
organisert fysisk aktivitet 
med stor bredde til barn, 
ungdom og voksne 

• Gode treningsmiljø -
trygge, kompetente og 
sosiale



En positiv utvikling for idretten i Ås 
forutsetter 

Idrettslag som 
kan 

imøtekomme 
befolkningens 

ønsker og 
behov for 

fysisk aktivitet

En tillitsfullt 
og 

kontinuerlig 
samarbeid 

mellom 
idretten og 
kommunen

Helhetlig og 
langsiktig 

planlegging 
for utøvelse 
av idrett  -

inne og ute, 
hele året

Idrettsanlegg 
og fasiliteter 
som ivaretar 

moderne krav 
og behov, 
også for 

«nye»idretter



Sentralt i tilretteleggingen for idrett

Fleridrettsanlegg - som skaper 
gode synergier og optimal 

kapasitetsutnytting

Infrastruktur som ivaretar 
befolkningens generelle etterspørsel 
– skiløyper og turstier med lys og 
merking, folkebad, skøytebaner.. 

Enkel tilgang til og tilrettelagt for fri 
idrettsaktivitet der folk ferdes - i 

sentrum, i boområder og friområder, 
skog og mark



Oppsummert - hovedbudskap

• Helhetlig og forutsigbar planlegging, drift og vedlikehold av 
idrettsanlegg

• Samarbeid og involvering av idretten

• En framoverlent kommune som prioriterer idrett – og som har en 
fast ansatt kontaktperson for idretten



Håndballgruppa
• Største gruppe av 

hallidrettene i Ås IL

• Lag fra 1. trinn (6-åringer) 
til J33 – med noen hull 
aldersmessig

• Gruppa er i vekst –
håndball på landsbasis er i 
vekst



Halltid begrenser

• 15 lag/treningsgrupper
• Ett lag har en time til egen 

disposisjon – resten deler
• Anleggskartlegging
• Vi mister mulighet for å 

skaffe eksterne trenere 
som vil satse

• Vi mister mulighet for 
spillere til å utvikle seg 



Halltid begrenser



Fremtiden

• Med ny flate på Rustad, 
ny hall ved Åshallen og 
ny flate på Åsgård ser vi 
lys i tunnelen

• Også muligheter for 
håndball i det offentlig 
rom



Det var en gang en gutt fra Ås som het 
Olav…

• Som dro dit han fant kjærligheten – i havgapet på Sunnmøre

• Der startet han en friidrettsklubb sammen med lokale ildsjeler

• Logo og klubbfarger ble kopiert fra hans kjære barndomsklubb Ås IL

• Selv om stedet ikke var stort, så vokste klubben år for år

• Til slutt tegnet de og bygde en stor idrettshall med alle friidrettsfasiliteter og for de 
andre idrettene på stedet. Taket ble forlenget til å bli tribunetak over fotballstadion.

• Alle støttet opp under prosjektet: Kommunen finansielt, fylkeskommunen leide hallen 
samt 8 rom til klasserom og næringslivet med sponsormidler



Og eventyret
fortsetter…

• Klubben fra Sunnmøre vokser videre og er i
ferd med å bli fylkets største friidrettsklubb

• "Alle" vil starte med idrett, og friidrett er
spesielt populært

• Ungdommene holder på lenge

• De beste utøverne blir i klubben

• Også stort engasjement blant voksne –
arrangerer nasjonale mesterskap i hallen!

• I 2017 løper Ulsteinvik fra verden: Klubben
får sin første verdensmester!



Men samtidig i Ås:

• God rekruttering blant barn og unge under 11 år

• Mye kompetanse og høyt lokalt aktivitetstilbud

• Om sommeren trening på Ås stadion, men har 
mistet fasiliteter for kast

• Om vinteren basistrening i gymsal på
ungdomsskole og sprint + teknisk trening i
Bærum

• Manglende fasiliteter lokalt fører til mye kjøring
– og at få blir med videre

• Likevel: Klubbens juniorer gjør det bra! Beste
Follo-klubb under Ungdomsmesterskapet i
Overhalla!



Hva er behovet i Ås?

• Anlegg samlet på et sted: Gir miljø, utnytter kompetanse og gir allsidighet

• Om sommeren vil vi samles på Ås stadion : Behov for å få tilbake kastfasiliteter til 
stadionområdet

• Om vinteren vil vi samles i Ås: Behov for teknisk trening og sprint i hall. Helst med 
rundbane, men rette løpebaner for hekk og sprint og fasiliteter for hoppøvelsene 
og kastring er også veldig bra.  

Forventet resultat:
• Flere unge vil holde på med idrett og være fysisk aktive

• Flere unge vil holde på med idrett lenger

• Flere trekkes med i frivillig arbeid

• Et bedre omdømme – det blir mer attraktivt å bo og jobbe i Ås

• Og: En verdensmester fra Ås?



Videreutvikling av Nordskogen aktivitets- og friluftsområde

• For å skape mer aktivitet hele året for folk i alle aldre

• Lav investeringskostnad- høy impact!!



Barmark:
-tur
-jogging
-sykkelløype
-hinderløype
-apparater for styrkeøvelser



Vinter:

Snølagt område fra november –
april

Kunstsnø på skileikområde og 

sløyfe på ca. 750 m  (næranlegg)



• Skicross (bakker)

• Hoppbakke

• Lavvu og bålplass 

• Akebakke

• Runde for skigåing 

• (karusellrenn uten måkedugnad!)



Videreutvikling av Nordskogen aktivitets- og friluftsområde

• Spill på lag med oss frivillige i idretten 

• Sammen kan vi skape mye aktivitet til beste for den enkelte og for 
samfunnet



Basket

• Basket er den siste tilveksten til Ås IL

• Ca 50 spillere 7-18 år

• Ås IL sitt mest multikulturelle gruppe? 

• En gruppe i vekst som legges merke til, har allerede utviklet spillere til 
Eliteserien (BLNO) og Landslag.

• Lagene hevder seg godt på tross av store mangler på fasiliteter



Basket
Treningstimer

Haller i Ås kommune Gymsaler i Ås kommune Utenfor Ås Kommune

Dagens tilbud 3 timer fredag 19-22
1,5 timer mandag 

9 timer 6 timer

Dagens behov 18,5 timer 4 timer -

Fremtidig behov 5-10 
år

67 timer 5 timer -


