
 

 

Møte om idrettens interesser for utvikling av Bestumkilen     

Osloidrettens Hus, Ekeberg. Onsdag 9. november kl 1830.      

     

Deltagere:  
     Jon-Erik Lunøe, Oslo Tennisklubb 

 
joneriklunoe@gmail.com 

Frederick Schaefer, Ullern Tennisklubb FrederickS@visutech.se 

Per Granlund, Bygdø Tennisklubb 
 

pgranlun@online.no 

Marianne Lundh, Norske Stud. Roklub  

 
m-lundh@online.no 

Cathrine Aspestrand Furre, Oslo Ryttersportsklubb caf@lawfirm-furre.no 

Tor Audun Sørensen, ISU Frogner 
 

toraudun.sorensen@nif.idrett.no 

Einar Hesselberg, Oslo Dragebåt Klubb einahes@online.no 

Sveinung Oftedal, Oslo Kajakk klubb 
 

Sveinung.Oftedal@md.dep.no 

Erik Heim, Ullern IF og Ullern ISU 
 

er-hei@online.no 

Per Bratlund, Christiania svømmeklubb osloswim@gmail.com 

Petter Tennefoss, Vippetangen dykkeklubb petter.tennefoss@exxonmobil.com 

Dagfin Simonsen, Oslo seilforening 
 

post@osloseilforening.no 

Jan Petter Gamborg - Oslo Seilforening post@osloseilforening.no 

Einar Kjerschow, Nord Kano og Kajakklubb einar.kjerschow@energi.no 

Peder Kvello, Bestumkilen Roklubb 
 

formann@bestumkilen-roklubb 

Peter Ellingsen, Oslo Roklubb 
 

peter.ellingsen@vikenfiber.no 

Stig Ulfsby, Ullern Seilforening 
 

sulfsby@online.no 

Helene Bugge, OIK 
  

helene.bugge@nih.no 

Robert Gausen, OIK 
  

robert.gausen@idrettsforbundet.no 
     

Bakgrunn for møtet:      

Oslo Idrettskrets har behov for oversikt over idrettslagenes interesser i Bestumkilen. Idrettskretsen 
er fra før kjent med planer for ridesenter, tennishall og ønsket om en utvidet ro- og padlebane. 
    
Reguleringsplanen for ro- og padlebane i Bestumkilen ble vedtatt i februar 2010. Den åpner for en 
bane på 1055 m. Ullern Bydel har initiert en prosess med ønske om en områderegulering for hele 
Bestumkilen. En mulighetsstudie er gjennomført og sluttrapport er datert 22.10.2010. Rapporten 
ligger ute på bydelens hjemmeside:  
http://www.bydelullern.oslo.kommune.no/kultur_fritid_og_narmiljo/bestumkilen/ 
     
        
Oversikt over de lokale idrettsinteressene. Hvilke prosesser er i de ulike interessene involvert i

    

TENNIS (Ullern Tennisklubb, Bygdø Tennisklubb, Oslo Tennisklubb)     
De tre klubbene representerer ca 2200 medlemmer (ca 600 barn og unge).    
Stort behov for permanent tennishall. Behovet er stort både lokalt og for hele byen.   
Mistet sin tennishall på Skøyen i 1994. Politisk vedtak som sier at Oslo kommune skal fremskaffe 
erstatningstomt.     
Ønsker å realisere en hall med plass til 8 baner. Har full fleksibilitet i forhold til eventuell plassering 
på området.     



 

 

Er interessert i å se på flerbruksløsninger vedr. klubblokaler, garderober, styrkerom etc. med andre 
idretter.     
     
ISU FROGNER     
Er opptatt å erverve landområdet i Bestumkilen til idrettsformål. Har engasjert seg i arbeidet med ro- 
og padlebanen og planene om ridesenter.     
Ønsker å bidra i videre prosess, og samordne de lokale idrettsinteressene. Er i god dialog med ISU 
Ullern.     
     
OSLO DRAGEBÅT (Båt med 20 padlere, styrmann og trommeslager)     
Holder til i Oslo Roklubbs lokaler i Bestumkilen.     
Har behov for oppgraderte klubblokaler, garderober et.    
     
OSLO KAJAKKLUBB     
Dagens utfordringer: Samvirke med båttrafikk, ytterligere tiltetting i vannflaten, tilkomstproblemer 
bil og båter, kyststi på brygga     
Arbeider med å få realisert en ro- og padlebane i henhold til reguleringsplan fra 2010.  
Ønsker banen utvidet (utover det reguleringsplanen åpner for) slik at man kan gjennomføre 
konkurranser på anlegget, noe som vil bety ytterligere utgraving  av fyllingen.    
     
NORSKE STUDENTERS ROKLUB 
Ønsker trening for de yngste i Bestumkilen 
 
ULLERN IF     
Ingen egne planer for området    
     
ISU ULLERN     
Stiller som observatør i møtet.     
     
VIPPETANGEN DYKKERKLUBB     
Står uten klubblokale     
Behov for lagringsplass for utstyr 
     
OSLO RYTTERSPORTSKLUBB     
Mistet sitt ridesenter på Bygdøy (kongsgården).     
Har utarbeidet en skisse som viser at et ridesenter kan innpasses sammen med tennishall og evt. 
andre idrettslige formål.     
Plassering innerst i kilen - sørøst for Hoffselva     
     
BESTUMKILEN ROKLUBB     
Nabo med Oslo Kajakklubb i Drammensveien.     
Interesse for at ro- og padlebanen realiseres.     
Er tilfreds med dagens klubbhus.     
     
OSLO ROKLUBB     
Holder til i Bestumkilen i dag.      
Klubbhuset er plassert langt fra vannet, og det er upraktisk.     
     
OSLO SEILFORENING     
Holder til på Lille Herbern.     
Har sin interesse i området i forhold til service og båtopplag.     
   



 

 

NORD KANO OG KAJAKKLUBB  
Holder til i Langviken (andre siden av Bygdøy.    
Ingen interesse i området utenom selve ro- og padlebanen.     
     
ULLERN SEILFORENING  
Ullern seilforening har ca. 50 medlemmer, nesten alle med båt i Ullern båtforening i Bestumkilen.  
Har sin hovedinteresse i området i forhold til service og båtopplag.     
     
     
Finnes det grunnlag for et samlet initiativ fra idretten i Bestumkilen?     

Dagens forslag for ridesenter (sør-øst for Hoffselva), kombinert med tennishall og fellesfunksjoner, er 
i konflikt med ønsket om en utvidet ro- og padlebane, og seilernes behov  for service, båtpuss og 
båtopplag.    
Oslo Kajakklubb, Ullern Seilforening og Oslo Seilforening mener vannaktivitetene må prioriteres i 
Bestumkilen, også på land. 
Muligheten for et samlet forslag fra idretten forutsetter at tilstrekkelige arealer settes av til 
idrettsformål.   
     
Arbeidet videre     

Idrettens samarbeidsutvalg i bydel Ullern og Frogner viderefører arbeidet med å finne en felles 
plattform for lokalidretten vedrørende Bestumkilen.  
 
Annet 

Det ble for øvrig en diskusjon om eiendomsforhold, avtaler og rettigheter omkring 
båtopplagsplassene. Det bles stilt spørsmål om småbåtutvalgets rolle. Det ble også ytret behov for 
regulering av vannspeilet, og det ble sagt at Bærum kommune har gjort en jobb på dette området. 

 
 
 
Ref. Robert Gausen, 25.11.2011 

 


