
Tøyen Sportsklubb
Protestaksjonen som tok litt av!



Tøyen fakta anno 2014

• Ca. 15 000 mennesker bor innenfor Tøyen skolekrets

• Her finner du 15 % av alle kommunale boliger I Oslo

• 65 % av barna vokser opp i “vedvarende lavinntekt”

• Over 30% flytter årlig pga elendig boligpolitikk / skoleflukt

• Mange store barnefamilier som bor i små leiligheter

• Ingen idrettshall eller møteplasser for å bygge community

• Kun 5 barn på Tøyen skole deltok på fritidsaktiviteter etter skoletid

• Store folkehelseutfordringer- Livstilssykdommer



Så vi startet en Sportsklubb 9.6.2015

• Klubben skulle hjelpe skolen med å tiltrekke seg ressurssterke foreldre, 
bygge nabolag, gi beboerne ett fritidstilbud og skaffe en sårt trengende
idrettshall

• Vårt mål er å bygge community, skape innenforskap, bekjempe frafall i
VGS å bidra til å senke ungdomskriminaliteten

5 år senere

• Skolen har tilnærmet doblet elevtallet

• Vi har 1500 medlemmer

• NY flerbrukshall ble åpnet 28.8.2019

• 2 heltidsansatte og vi gir deltidsjobb til ca 40 lokale ungdommer



Barrierer

• For å sikre deltakelse måtte vi fjerne de to største barrierene for 
deltakelse - geografi og økonomi

Geografi

• Med mange store barnefamilier som bor i små leiligheter vokser 
ungene opp på gata og foreldre har ikke sjans til å følge de rundt.

• Vi startet derfor med alt vi kom på i umiddelbar nærhet (skolen, 
biblioteket og uteområdet (bakgårder, løkker og trapper)

Økonomi

Årsavgift hos oss er kr 100,- + En vennlig gest for nabolaget. Da kan 
man trene alt vi tilbyr for sin aldersgruppe og evt. kjønn



125 timer i uken fordelt på 26 ulike aktiviteter

Ukentlige Aktiviteter mellom kl. 16 og 22.30 (mandag – fredag)
Bryting Zumba
Fotball (organiserttrening + «løkkefutsal» Friidrett
Basket (organisert trening + løkkebasket) Kenpo Karate
Løkkeinnebandy Nettaktiviteter (Bordtennis, tennis, badminton etc.)
Taekwondo Stikkball/ Kanonball
Turn Friidrett
Cricket Capoeira
Håndball Friluftsgruppe
Strikking Aquarellmaling
Sjakk Åpen hall
Allidrett Yoga
Inkluderingsdans Step og Styrke
Akrobatikk Inkluderingssport

Prosjekter

- 9 timer i uken med Gratis trim for lokale barnehager og 6 timer i uker med GRATIS trim for lokale Aktivitetsskoler

- Ø på Snø /alpinopplæring for ALLE 7. klassinger i bydelen gjennom hele vintersesongen i samarbeid med FRIGO

- Familiedagsturer med DNT i skolens ferier rundt om i Oslo

- Sommerleir

- 35 aktivitetsuker for nabolagets barn sommeren 2020



Fritidsklubb eller idrettsklubb?

• Vi er en klubb som tilbyr fritidsaktiviteter 

• Vårt hovedverktøy er fysisk aktivitet på lavterskelnivå

• Det som skiller oss er at vi ikke konkurrerer i særlig grad

• Vi ønsker mest mulig aktivitetsmangfold å starter med det folk vil ha

• Vi vil gjenspeile de aktivitetene som finnes i BGO og BGA

• De som vil fordype seg mer i en aktivitet sender vi videre

• Sånn sett er vi vanskelige å organisere etter «malen»



Visjon

«Landets Viktigste klubb»

toyensportsklubb.no / facebook.com/toyensportsklubb - Toyensportsklubb@gmail.com

../../../../video-Marianne.mp4
http://toyensportsklubb.no
http://facebook.com/toyensportsklubb
mailto:Toyensportsklubb@gmail.com
















• På få år har vi rukket å bli en betydelig høringsinstans

• Vi vet ikke hvorfor, men liker å tro det er fordi vi gjør noe rett

• Vi tar samfunnsansvar, men vet også at vi utfordrer gamle strukturer og utdaterte regelverk

• Men vi må gjøre det som virker her hos oss – Alle manglene beviser at «normalen» ikke passer

• Så vi har valgt å finne frem fargestiftene å tegner kartet så det passer med terrenget









Tøyenakademiet – Gullet vårt!





• Med 30% mobilitet/ transit I året må vi lage
varige strukturer for å sikre TSK´s overlevelse

• Tøyenakademiet er en «Tøyensk» kopi av 
Alnaskolen på Furuset

• Leder- og frivillighetstrening som skaper
rollemodeller og nye ildsjeler som ønsker å 
bidra for lokalmiljøet

• Vi gir deltakerne kursing, arbeidserfaring og
nettverk innen alt fra trenerkurs til
lokaldemokrati og sosialt entrepenørskap

• For mange er vi deres første arbeidserfaring og
helt nødvendige nettverk inn mot areidslivet



OBLIGATORISK GRUNNKURS OVER 12 MND.

• 12 felles kurskvelder innen:

Teambuilding, Gatemegling, Førstehjelp, Aktivitetsledelse, Møte- og 
taleteknikk, Lokaldemokrati, Sosialt entrepenørskap, Eventplanlegging, 
Søknadsskriving, Kommunikasjon, Organisasjonslæring, 
Ungdomsparlamentet, m.m.

• Studietur og ekskursjoner inn- og utland

• Arbeidspraksis

• Frivillig arbeid (Tøyenfest, julemarked, X-Games Norway)



• INDIVIDUELL OPPLÆRING

• Trenerkurs

• Sisterhood metodikk

• Interbridge Academy (Sosialt entreprenørskap)

•Gatemeglingsinstruktør

•Datainstruktørkurs

•Praksis og Timekred



TAK ALUMNI

•Ledertreningskurs

•Dannelsesprogrammet (Sparebankstiftelsen)

•Jobb og verv i Tøyenakademiet 

•Delta i klubbdrift (styre og komiteer)

•Jobbe som trenere i klubben

•Trainee Øyafestivalen, X-Games Norway

•Tilbud om betalte strøjobber













Sosial påvirkning
Med aktivitet som verktøy



RING / SMS : 94 80 15 76

E-POST :  tak.leksehjelp@gmail.com

FACEBOOK :  Tak Hjelpekorps

TRENGER DU

KONTAKT:

Våren 



Sommeren





Resultat?





TSK´s “Social 
impact” på
nabolaget

Tallene viser score fra 3-
5 (i %) fra en skala fra 1-
5 hvor 5 er best score.

100% hevder barna deres trives 
og er trygge på våre aktiviteter

93% av foreldrene mener barna 
deres har fått nye venner

99 % sier vi bidrar til barnas 
sosiale utvikling

100% mener vi bidrar til barnas 
motoriske utvikling

91 % sier vi har økt deres 
families sosiale nettverk



99 % sier TSK bidrar til at at de 
trives bedre på Tøyen

92 % mener hele familien har blit
mer fysisk aktive på grunn av TSK

92 % Mener TSK gjør at de ønsker 
å bli boende på Tøyen lenger

99 % sier TSK bidrar til et bedre 
og mer inkluderende nabolag

100% hevder TSK gjør de mer 
stolt av å bo på Tøyen

TSK´s “Social 
impact” på
nabolaget

Tallene viser score fra 3-
5 (i %) fra en skala fra 1-
5 hvor 5 er best score.



TSK´s “Social 
impact” på
nabolaget

Tallene viser score fra
3-5 (i %) fra en skala fra
1- 5 hvor 5 er best 
score.

100% sier TSk bidrar til å 
«løfte» Tøyen

98 % Mener TSK bidrar til 
et tryggere nabolag

2 av 3 foreldre mener TSK 
bidrar til at de velger 
Tøyen skole for deres barn



Evaluering av  
Tøyenakademiet
(TAK)

87 % hevder å ha fått livslange vennskap gjennom 
TAK

80 % mener de har vokst betraktelig som 
mennesker

80 % mener de nå viser større omsorg for 
nabolaget sitt

71 % Er nå mer opptatt av politikk og 
lokaldemokrati

69 % har blitt motivert til å ta på seg ulike 
verv i det lokale organisasjonslivet



Evaluering av 
Tøyenakademiet
(TAK)

87 % ser nå på seg selv som rollemodeller og 
handler deretter

89 % hevder de har lært mye ny kunnskap 
gjennom Tøyenakademiet

67 % sier de nå har et større nettverk av 
ressurspersoner og mentorer

87 % Bryr seg mer om sine medmennesker på 
Tøyen

84 % har fått mer øynene opp for å delta i 
frivilligheten



Evaluering av 
Tøyenakademiet
(TAK)

89 % Er stolte over å være en del av 
Tøyenakademiet og Tøyen Sportsklubb

48 % sier Tøyenakademiet har hjulpet de i arbeid

24 % mener TAK har påvirket deres studie/ 
karrierevalg

92 % anbefaler Tøyenakademiet til familie og 
venner

96 % mener Tøyenakademiet skulle vært et 
landsdekkende tilbud


