
Hva skjer på Føyka og hvorfor 

For ti år siden var det omtrent som å «banne i kjerka» hvis man i Asker Skiklubb miljøet 

snakket om å selge Føyka, arvesølvet, uansett hva formålet var. Friidrettsbanen var nylig oppgradert 

med fast dekke og fotballen hadde fått nye tribuner og lysanlegg, alt finansiert med egenadeler, 

dugnader men hovedsakelig med kommunale midler og tippemidler. Å begynne å tukle med det var 

egentlig ganske uaktuelt.   

Etter hvert som de stadig større anleggsbehovene skapte større og større utfordringer for 

spesielt fotball, ble imidlertid vurderingene etter hvert annerledes. For 6-7 år siden startet derfor en 

prosess som først og fremst dreide seg om å selge unna arealene der grusbanene i dag ligger for å 

utbedre/bygge bedre anlegg på Føyka, få flere treningsflater for fotball andre steder i kommunen og 

frigjøre midler til drift og andre anleggsbehov for øvrige grupper i klubben. Summer som 150-180 

millioner ble nevnt som mulig salgsverdi, penger som kunne nyttiggjøres til nevnte formål. 

Høsten 2006 tok denne prosessen et skritt videre, og det ble arrangert et anleggsseminar på 

Sundvollen, der alle gruppene skulle jobbe for å finne ut hva klubben ønsket og skulle jobbe med 

videre i prosessen. Det som skulle bli klubbens visjon for å dekke framtidige behov og ønsker. 

Solvang ble den gang nevnt som et egnet sted for å flytte klubbens lokaliteter. Der mente 

man det var arealer store nok til å bygge et  nytt og enda mer moderne friidrettsanlegg, 

håndballhall(er), treningsarenaer for fotball, ski, skiskyting, nytt og moderne klubbhus med mer. Det 

ble snakket om et Askers toppidrettssenter med skole og kompetanse for topp- og breddeidrett som 

skulle trekke kompetansemiljøer til Asker og gi klubben et stort løft på alle områder. Det som skulle 

bli igjen på Føyka var et fotballstadion, og arealer til utbygging til næring og bolig som forhåpentligvis 

skulle skaffe de nødvendige midlene til å utvikle klubben på Solvang området. Borgen/Drengsrud ble 

også nevnt som et alternativ da kommunen hadde ytret ønske om det, men et samlet klubbseminar 

mente likevel at man burde jobbe for Solvang som prioritert lokalisering spesielt på grunn av at det 

var mer sentrumsnært. 

Ganske raskt etter dette seminaret ble det imidlertid klart at det for de regulerende 

myndigheter i kommunen var helt uaktuelt med Solvang som et «idrettsmekka» i Asker. 

Infrastrukturen var hovedbegrunnelsen. Dessuten hadde kommunen allerede planer for Føyka, som 

først og fremst bestod av park og rekreasjonsområder med mer direkte tilknytning til Asker sentrum 

og ikke til boliger og næring. Det måtte derfor til både samarbeid og forhandlinger mellom Asker 

Skiklubb og Asker kommune for å finne løsninger som var i alles interesse. 

I denne prosessen synes jeg det ser ut til at mye av det som ble besluttet på Sundvollen har 

gått tapt. Visjonen er så å si blåst bort. Og tilsynelatende er det hovedsakelig to ting som har stått på 

prioriteringslista, sentrumsutvidelse og et moderne fotballstadion i sentrum. Og selv om 

tidsrammene for en realisering av forskjellige grunner stadig har blitt utvidet, virker det som det har 

gått mer og mer prestisje i å få dette til. Prosessen kan ikke påstås å ha gått fort, men likevel på en 

måte som har gjort det vanskelig å sette seg inn i hva som er bestemt eller besluttet i klubbens 

styrende organer og Føyka komitéen. Jeg kan blant annet med hånden på hjertet si at styret i 

Friidrettsgruppa aldri har blitt forlagt noe forslag til vurdering før det i Hovedstyret ble besluttet at 

klubben skulle gå inn for å flytte friidrettsaktivitetene til Borgen/Drengsrud. Og selv om jeg ved flere 

anledninger etterlyste informasjon om hvordan det lå an med utredningene fikk jeg aldri se noe 



utkast til for eksempel arkitektkonkurransen før den var igangsatt. Premissene var med andre ord 

lagt uten at Friidrettsgruppa hadde fått tilfredsstillende mulighet til å komme med kommentarer til 

hvor og hvordan driften skulle legges i fremtiden. 

Det er riktig at enkeltpersoner har blitt forespurt og at forslagene er lagt fram for og 

avgjørelsene tatt i hovedstyret, men friidrettsstyret som organ har aldri blitt forelagt noe fra 

Føykakomitéen og Friidrettsgruppas representant i anleggsstyret har åpenbart heller ikke blitt tatt 

hensyn til i beslutningene. 

At et nåværende handlekraftig Friidrettsstyre nå da har reagert på både på utformingen av 

arkitektkonkurransen og resultatet av denne, bør derfor ikke komme som noen overraskelse på 

noen. Det som egentlig overrasker meg mer er at ingen av de andre gruppene i Asker Skiklubb ikke 

har reagert, eller at det i alle fall ikke har kommet særlig godt fram. 

Og så til hva jeg må anse som mine personlige vurderinger, men som jeg likevel mener bør 

vurderes nøye i de besluttende organer(som ansatt/engsjert har jeg selv ingen beslutningsrett, men 

kun påvirkning gjennom vektig ballast de siste 20 årene som aktiv, frivillig og ansatt i Asker Skiklubbs 

Friidrettsgruppe). 

Dersom, og jeg sier dersom, det skulle bli en utbygging på Føyka og det er her klubben vil ha 

sitt «hjem», bør man jobbe det man er god for, å få flest mulig av klubbens aktiviteter samlet på 

Føyka. Det være seg fotball, friidrett, hallaktiviteter, skyteanlegg for skiskyting, rulleskiløype, selv 

følgelig et moderne oppgradert klubbhus, alt som kan samles i en kompakt framtidsrettet 

idrettspark. Finansieringen bør skje gjennom utbygging av bolig og nærings arealer og med 

kommunale og statlige(spille) midler. Når det først skal bygges noe, bør det gjøres med hensyn til at 

de skal fungere som tidsriktige fasiliteter i 50 år fram i tid, og det er noe også kommunen bør være 

med på å finansiere. Man kan ikke godta at Norges største idrettslag skal gi fra seg verdifulle arealer 

til kommunen for å sitte igjen med mindre anleggsfasiliteter til sine aktiviteter. Det henger ikke på 

greip uansett hvordan man snur og vender på det. Det ville være et direkte overgrep fra kommunens 

side. 

Dersom dette ikke skulle la seg gjøre, først og fremst av økonomiske hensyn, er det to 

alternativer som bør vurderes av Asker Skiklubb. 

1. Gå tilbake til grunntanken og la hovedanleggene på Føyka ligge mer eller mindre som i dag, 

men selge/bygge ut grusbaneområdet for å få arealer/midler til å utvikle tidsriktige fasiliteter 

for klubben andre steder i kommunen. 

2. Selge seg ut helt på Føyka for å samle mest mulig av klubbens aktiviteter på et annet sted i 

kommunen, eksempelvis Borgen/Drengsrud. 

Å være med på en utvikling av Føyka-området uten å sikre seg, og samle seg anleggsmessig for 

hele klubben framstår for meg som en falitt-erklæring. Og det vil i så fall ikke overraske meg om det i 

så fall blir starten på en oppløsning av klubben slik den framstår i dag, ved at særidrettsgruppene 

muligens vil se seg bedre tjent med å stå på egne bein enn i en perifer sentralisert paraplyklubb. 

De som faktisk har sittet i forhandlinger med kommunen og kommet fram til de forslagene som 

er vedtatt i klubben, er faktisk nødt til å ta inn over seg at de faktisk ikke har gjort en god nok jobb 



med å innhente informasjon og synspunkter fra de direkte involverte gruppene, og at reaksjonene 

som nå kommer/har kommet er en naturlig konsekvens av det.  

Jeg kan ikke se annet enn at Asker Skiklubb vil bli stående igjen som en stor taper dersom 

utviklingen av Føyka blir som skissert i vinnerutkastet i arkitektkonkurransen.  

Mindre arealer til idrett og tapte eiendommer ser ut til å bli resultatet, og at andre ikke ser det 

skremmer meg egentlig ganske voldsomt. 

Så vidt jeg har forstått vil det nærmeste året være avgjørende for hvordan utviklingen på Føyka 

vil bli. Og med mindre de som skal stå sentralt i utformingen av planene, i framtiden ikke skal bli 

husket som de som ga bort «arvesølvet» til Asker Skiklubb, bør de rette seg opp å vise større styrke 

på Asker Skiklubbs vegne i forhandlingene med kommunen enn de har vist til nå. 

Asker Skiklubb vil kunne være en vesentlig maktfaktor dersom hele klubben står samlet om det 

som ønskes på Føyka og andre steder i kommunen, noen den dessverre ikke gjør i dag Ganske enkelt 

fordi i utgangspunktet ingen grupper får det de ønsker seg, først og fremst fordi planene er lagt på 

siden av gruppene i stedet for i samarbeid med gruppene. 

La oss forene ønsker og visjoner og stå samlet for å utvikle Føyka til noe «stort» for idretten for 

oss selv og framtidige generasjoner. 

 Jeg tror vi fortsatt har sjansen! 

 

Espen J.  


