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HØRINGSUTTALELSE FRA OGNDAL IDRETTSLAG 

 

Innledning 

Ogndal IL ble stiftet i 1921 og har i dag 320 betalende medlemmer. Ogndal IL har aktivitetstilbud 

innen fotball, friidrett, allidrett, håndball, ski og trim. Idrettslaget har med andre ord et bredt tilbud 

til bygdas innbyggere. Uten en levende bygd med barn og unge vil det ikke være behov for et aktivt 

lokalt idrettslag.  

 

Hva vil en nedleggelse av Ogndal Skole bety for Ogndal IL? 

Ogndal IL sin hovedaktivitet er tilbud til barn og unge, fortrinnsvis til barn i barneskolealder. Dersom 

Ogndal skole legges ned vil det bli svært krevende å få barn som går på andre skoler til å benytte 

idrettslagets tilbud. Et barn som vil spille fotball vil som regel spille fotball sammen med sine 

klassekamerater. Å få barn som går på andre skoler til å benytte idrettslagets tilbud ser vi kan bli 

utfordrende. Et naturlig resultat vil være at Ogndal IL sine tilbud til barn og unge i all hovedsak vil 

opphøre da ingen vil benytte seg av tilbudene. Det vil ikke være behov for idrettslaget slik det 

framstår i dag.  

 

I 100 år har Ogndal IL vært drevet framover av engasjerte sambygdinger. Det sportslige 

engasjementet har vært upåklagelig. Foreldre, slekt, venner og andre har stilt opp på treninger og 

arrangementer. Idrettslaget har vært limet i bygda. Uten et sterkt idrettslag, eller for den saks skyld 

andre framtredende lag og foreninger, vil limet i bygda forsvinne.  

 

Det som har gjort at idrettslaget står så sterkt i dag er at folk i bygda virkelig har stilt opp for 

idrettslaget også utenom det sportslige. Ogndalingene har vært en viktig støttespiller for idrettslaget 

igjennom alle år.  Flere tusen dugnadstimer er lagt ned igjennom årene. Det gjelder innsats på 

idrettsarrangementer, Steinkjermartna’n, Steinkjerfestivalen, drift og vedlikehold av våre 

idrettsanlegg for å nevne noe. Ofte har dette vært i forbindelse med arrangementer på Steinkjer at 

ogndalingene har stilt opp i idrettslagets regi. Ogndal IL har i løpet av de siste 50 årene vært arrangør 

av elleve norgesmesterskap i friidrett - det første i 1971, det siste så seint som i 2022. Fire av 

mesterskapene har vi vært alene om, de øvrige som en aktiv medarrarrangør i Steinkjeralliansen. 

Ogndal IL har også vært medarrangør av landskamper i handball, og delaktig i arrangement av 

norgescup på ski. 

I 2021 ble det lagt ned ca 5.000 dugnadstimer i Ogndal IL. Allerede i dag sliter vi med frivilligheten i 

samfunnet, men uten lokal tilhørighet vil frivilligheten mest sannsynlig få ytterligere utfordringer.   
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I tillegg til tilbud til barn og unge har idrettslaget også mange voksne som er aktive. Blant annet 

legges det til rette med oppkjørte skiløyper og et trimkassetilbud på hele 30 poster. Vi lever i en tid 

der det er spesielt viktig at både unge og voksne kommer seg ut, og vi tror idrettslaget er en viktig 

bidragsyter til god folkehelse. Folkehelse handler om hvordan du og vi har det: helse, fravær av 

sykdom, mestring, trivsel og livskvalitet. Det handler ganske enkelt om hvordan befolkningens 

helsetilstand er. For de yngste så bidrar aktiviteten i gruppene til god folkehelse. Trimpostene er et 

annet godt eksempel på en aktivitet som fremmer god folkehelse. Trimkassetilbudet er et samarbeid 

mellom idrettslaget, bygdekvinnelaget og historielaget. Skal slike tilbud videreføres må det være 

medlemmer som ønsker et tilbud og det må være engasjerte sambygdinger som stiller opp på 

arrangementer.  Uten en skole vil det lokale engasjementet reduseres, noe som til slutt vil få store 

konsekvenser. Dette ikke bare for idrettslaget, men hele lokalsamfunnet.  

 

Avslutning 

En nedleggelse av Ogndal Skole vil medføre at en viktig brikke i lokalsamfunnet forsvinner. 

Idrettslaget er til for bygdas barn og unge. Uten barn og unge vil det ikke være behov for et idrettslag 

slik vi har i dag. Dette vil medføre at den frivillige innsatsen som idrettslaget legger ned i regionen 

trolig vil forsvinne. Tilbudet som idrettslaget har vil reduseres betydelig, noe som vil gi redusert 

folkehelse. Enkelt sagt vil en nedleggelse av bygdas skole få konsekvenser for hele Steinkjer 

Kommune og det vil ikke bli attraktivt å bo i Ogndal. Vi skjønner alle hvilke konsekvenser dette har – 

er det et slikt samfunn vi vil ha? 

 

 

Ogndal, 10.08.2022 

Styret i Ogndal IL 


