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Asker, 2011.09.30 

Til:  Føykakomitéen v/ Vegard Olderheim 

Kopi: Gruppestyrene i Asker skiklubb, formann i hovedstyret 

 

Fra:  Styret i friidrettsgruppa, Asker skiklubb 

 

 

 

 

Friidretten og Føyka  Borgen 

 

I dialog / møter med Føykakomitèen i perioden mai til september har ikke friidrettsgruppas 

argumenter om et fremtidig friidrettsanlegg på Føyka fått gjennomslag. Prosess og 

muligheter som friidrettsgruppa ble forespeilet i møte den 23.05. har vist seg ikke å være 

reelle. 

 

Vi har laget en kort oppsummering av punkter det var enighet om på siste møte med 

Føykakomitèen den 20.09.  

 

Friidretten kan akseptere å flytte til Borgen gitt at følgende forutsetninger oppfylles: 

 

 Et fullverdig friidrettsanlegg tilsvarende anlegget på Lillestrøm skal stå ferdig på 

Borgen før anleggsarbeidet påbegynnes på Føyka. 

o Friidrettsanlegget skal bestå av 8 løpebaner (400m) med gressmatte i midten 

(nedslagsfelt for kastøvelser).  

o Sittetribune (med delvis overbygg) oppføres på den ene langsiden 

 Klubbhus (med møterom, boder, kafeteria/kiosk etc.) samt garderobefasiliteter 

bygges i tilknytning til anlegget 

 Føykakomitèen skal i sin innstilling fremme forslag om at det blir prioritert å bygge en 

flerbrukshall på Borgen. Flerbrukshallen må ha 200m rundbane med kunststoffdekke 

slik at friidretten oppnår akseptable treningsforhold på vinteren på tilsvarende måte 

som fotballen kan benytte oppvarmet kunstgressbaner. Hallen må utformes slik at 

den kan brukes av mange idrettsgrener. Jfr. Manglende hallkapasitet i kommunen. 

 Som følge av at Føyka nå kun blir forbeholdt fotball, bør Føykakomitèen / Hovedstyre  

vurdere flytting av Asker Skiklubbs hovedklubbhus fra Føyka til Borgen (NB! Arealer 

på Føyka blir dermed frigjort til andre formål / forbedret økonomi). Kombinasjonen 

friidrettsanlegg, kunstgressbane og flerbrukshall på Borgen gjør at de aller fleste 

gruppene i Asker Skiklubb vil ha trenings-/konkurransefasiliteter på Borgen. Borgen 

vil da, slik vi ser det, være det naturlige stedet å plassere klubbens fremtidige 

hovedklubbhus / storstue. 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

Styret i friidrettsgruppa  

v/ Sindre Ryan, Espen Jahren og Karl Forbord 

 


