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Et idrettstilbud for mennesker som lever i fattigdom.

Et tilbud fra:

Forord:
Christiania Minigolf Club er et idrettslag i Oslo som har to anlegg i bydelene Grünerløkka og SageneTorshov. Gjennom 25 års drift har klubben hatt som mål at vår idrett skal være et billig
lavterskeltilbud til byens borgere. Dette har medført at vårt tilbud med stor sannsynlighet er det
billigste idrettstilbudet barn og unge kan ta del i hvor det kreves tilpasset utstyr. Vi har hatt
samarbeid med Fattighuset, hvor disse har mottatt anonymiserte medlemskort til fri distribusjon
blant sine barnefamiler. Gjennom ExtraStiftelsen og prosjektmidler til «Minigolf for alle» har
Christiania Minigolf Club de siste tre årene blitt gitt mulighet til å utvide vårt gratistilbud til
andre grupper som oppsøker andre institusjoner enn Fattighuset.

Sammendrag:
Christiania Minigolf Club er lokalisert i sentrum av byen og har opplevd på nært hold den voldsomme
veksten byen har hatt i både folketetthet og den andel av befolkningen som lider sosial nød i verdens
rikeste land. Gjennom vårt rimelige tilbud om minigolfspill, så har vi opplevd at til og med rimelige
tilbud kan forekomme for dyrt for mange av byens borgere. Den økonomiske terskelen for å drive
med idrett i de sentrale bydelene av Oslo er ofte høy når det er så mange andre økonomiske
forpliktelser som må dekkes i den voksende andelen av fattige barnefamilier.
I denne sfæren har Christiania Minigolf Club forsøkt å være et positivt tilbud i tilværelsen. Våre
minigolfparker fremstår som grønne lunger i en forurenset bykjerne. Og vårt tilbud om en idrett som
kan imøtekomme alle aldersgrupper uavhengig av forkunnskaper, bekledning, kjønn og etnisk
bakgrunn, har også med tiden blitt et tilbud for de som må søke hjelp for å komme seg gjennom
hverdagen. Vi har i en årrekke hatt et samarbeid med Fattighuset, hvor disse har mottatt
anonymiserte medlemskort til fri distribusjon blant sine barnefamilier.
Gjennom ExtraStiftelsen og prosjektmidler til «Minigolf for alle» har Christiania Minigolf Club de siste
tre årene blitt gitt mulighet til å utvide vårt gratistilbud til andre grupper som oppsøker andre
institusjoner enn Fattighuset. I den langsiktige prosjektplanleggingen ble det nedtegnet ønske om
spredning av vårt gratistilbud både gjennom de frivillige hjelpeorganisasjonene og gjennom det
offentlige NAV. Målet var at tilbudet skulle eskalere fra å omfatte få bydeler til flere bydeler etter
hvert som det treårige prosjektet skred fram.
Fremdriften av prosjektet fikk et tilbakeslag ved at de i løpet av år 2 kom frem at NAV var uaktuell
som distribusjonskanal. Vi ble derimot gledelig mottatt av Frelsesarmeen, og har forsøkt samme
opplegg med anonymiserte medlemskort også hos brukerne av deres slumstasjon. Fra og med
sesongen 2014 har dette blitt erstattet av et eget aktivitetskort som distribueres av Frelsesarmeen.
Tilbudene via både Fattighuset og Frelsesarmeen er ment å være varige.
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Kapittel 1. Bakgrunn for prosjektet
Christiania Minigolf Club har et flott tilbud som omfatter en lettfattelig lavterskelidrett. Våre to
sentralt plasserte anlegg på henholdsvis Grünerløkka og på Torshov, kan tilby aktivitet for både unge
og gamle uavhengig av kjønn, funksjonshemninger og etnisk bakgrunn. Som et idrettslag med
aktiviteter i byens sentrum, har også byens negative sider kommet nært innpå oss. Dessverre er det
uomtvistelig en økning i antallet av fattige barnefamilier i Oslo. Med et langvarig samarbeid med
Fattighuset, så har Christiania Minigolf Club lagt eget behov for omsetning på utleie av våre
baneanlegg til side til fordel for at medmennesker skal kunne få ta del i vår lille idrett.
Når ExtraStiftelsen åpnet for at Christiania Minigolf Club kunne søke midler for videreutvikling av
klubbens eksisterende fattigdomsprosjekt, så har vi forsøkt oss med de ekstra midlene vi fikk tildelt.
Målsetningen var å spre vårt tilbud til brukere av både private og offentlige institusjoner som faller
inn under begrepet “Fattige barnefamilier”. Vi har både ønsket å gi Fattighuset bedre vilkår for
deltakelse, og få frem vårt budskap hos institusjoner som var lokalisert i nærheten av våre anlegg.
Først og fremst håpet vi å kunne få formidlet vårt tilbud gjennom NAV, men Frelsesarmeens
slumstasjon og Blåkors var fremtredende i vårt ønske som samarbeidspartnere.
Vårt tilbud har hele tiden ment å være varig, uavhengig av dette prosjektets gjennomføring.

Kapittel 2. Prosjektgjennomføring
Prosjektet “Minigolf for alle” har fra starten av ment å være et lite prosjekt. De tilførte økonomiske
midlene fra ExtraStiftelsen har i størrelse vært tiltenkt klubbens merkostnader ved økning i banebruk
og noe markedsføring. Gjennomføringen av prosjektet har også vært preget av at Christiania Minigolf
Club bedriver en sommeridrett og har ingen aktivitet i perioden oktober – april. Dette har medført
noe inkonsekvens i forhold til de tidsfrister tilskuddsyter har i forhold til sine rapporterings- og
søknadsfrister.
Et vesentlig element i vårt gratistilbud er at målbarheten av prosjektets vellykkethet har vært nesten
umulig. Vi snakker om en målgruppe som heller ufrivillig har kommet i en livssituasjon der de er å
anse som fattige. Vårt tilbud har vært å kunne gi denne gruppen mennesker et tilbud og la de ta del
av klubbens aktiviteter på lik linje med ordinære medlemmer. Klubbens banevakter har dermed ikke i
prosjektperioden kunnet notere de som benytter vårt tilbud som at de benytter seg av tilbudet fordi
de er ordinære medlemmer eller fordi de er der med anonymiserte medlemskort. Vi har på ingen
måte hatt lyst til å peke disse brukerne ut som en autonom gruppe. De er der på lik linje med oss
andre.
Det fremkom dessverre ganske tidlig i år 2 at NAV var uaktuell som distribusjonskanal på grunn av
internt regelverk. Vårt største potensielle brukermarked for nettopp dette prosjektet ble dermed
nøytralisert. En annen aktør, Blåkors, viste seg også å være uaktuell for dette prosjektet da
barnefamilier ikke omfattes som gruppe i deres rusomsorg. Kontaktnettet ble derimot opprettet oss i
mellom, så vi ser ikke bort i fra eget prosjekt for å imøtekomme deres ønske om aktivitetstilbud.
Derimot har vårt tilbud blitt tatt i mot med stor glede av Frelsesarmeen. Frelsesarmeen når frem til
langt flere barnefamilier enn Fattighuset, så dette tiltaket alene har skapt grobunn for videre
utvikling av Christiania Minigolf Clubs formål med gratistilbud til fattige barnefamilier.

Kapittel 3. Prosjektets resultater
Siden prosjektets målgruppe er mennesker i en situasjon hvor de ikke ønsker å eksponere sin
negative tilværelse, så foreligger det ingen målbare resultater på brukerstedene som er Grünerløkka
Minigolfpark og Torshov Minigolfpark. På Grünerløkka er det foretatt en registrering av utlån av
ballbager med flere alternative baller, hvor den kraftige økningen nødvendigvis må tilskrives de
anonymiserte medlemmenes bruk. Christiania Minigolf Club har ingen mulighet til å påvirke hvem
som er sluttbruker, dvs. hvem som mottar våre anonymiserte medlemskort. Dette ansvaret har vi
lagt til de institusjoner som vi har vært i dialog med. Det er disse som kjenner sine brukere, og som
ser hvem som kan ha godt av å få gratis aktivisering gjennom minigolf i sine liv. En negativ
konsekvens av dette er at vi som klubb og prosjektansvarlige ikke kan garantere at det er kun
barnefamilier som har mottatt våre anonymiserte medlemskort.
Tilbakemeldingene fra både Fattighuset og Frelsesarmeen er udelt positive, og vårt tilbud blir ansett
som et positivt ekstratilbud som blir tatt vel imot av institusjonenes brukere. I løpet av sesongen
2013 ble vi nødt til å produsere et par hundre ekstra anonymiserte medlemskort fordi begge
institusjonene hadde gått tomme for den menge de mottok på våren.
For idrettslaget vårt så er det notert en merkbar økning av brukere på våre to anlegg. Som
hovedinntektskilde har klubben salg av runder på 18 hull til drop-in kunder som kommer for å gå en
runde minigolf. Vårt foreløpige regnskap viser derimot at antallet solgte runder ikke er merkbart
avvikende fra tidligere år.

Kapittel 4. Oppsummering og videre planer
For Christiania Minigolf Club har en strukturering og delfinansiering gjennom ExtraStiftelsen vært
meget positivt for det klubben driver med på siden av vår hovedaktivitet. Vår ide om at vi kan gi av
oss selv slik at medmennesker som ikke har den samme økonomiske forutsetningen som den
generelle Oslo-borger også skal kunne ta del i vår idrett, er noe vi føler vi kan stå inne for og som vi
også ønsker å videreføre uavhengig av ekstern påvirkning. Vi hadde dette som et labert og noe
tilfeldig tilbud før prosjektet “Minigolf for alle” ble igangsatt. Nå anser vi dette som at vi har fått
strukturert rutinene og også fått utvidet informasjonen om vårt tilbud både til institusjoner som kan
nå vår målgruppe og også har vi fått systematisert tildelingen av de anonymiserte medlemskortene.
Gjeldende for Frelsesarmeen så gås det fra 2014 bort i fra anonymiserte medlemskort til fordel for et
aktivitetskort som Frelsesarmeen selv produserer. Styret til Christiania Minigolf Club har gitt sin
anerkjennelse av at det nå blir aktivitetskort istedenfor de anonymiserte medlemskortene vi har
innarbeidet de siste sesongene. Vi kan pr i dag ikke si om dette vil medføre at vi nå må aktivt markere
i kortene at en runde minigolf er forbrukt, men det er vår oppfatning. Dette medfører at vi fremover
teoretisk kan foreta telling for hver gang anleggene våre mottar et aktivitetskort for markering.
Første opplag av aktivitetskortene var på 600 stk. Disse er nå fordelt og et andre opplag er bestilt.
Som det er nevnt tidligere i rapporten, så er gratistilbudet for fattige ment å være varig. Selv om det
offentlige NAV ikke lot seg involvere i prosjektperioden, så er det ikke usannsynlig at vi gjennom
samarbeide med bydelene kan få utvidet vårt tilbud til enda flere som kan ha godt av vårt tilbud.
Avslutningsvis takker vi ExtraStiftelsen for at en liten klubb som Christiania Minigolf Club fikk delta.

