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I 2013 ble det avholdt 10 styremøter som behandlet 70 saker og fem arbeidsutvalgsmøter med 19 saker. 

Arbeidsutvalget har bestått av Norvald Mo, Christin Sund, Nils Johan Waldenstrøm med Kate Hege Nielsen som vara. 

Styret valgte å videreføre den etablerte praksis ved å be Oslo Bedriftsidrettskrets (OBIK) tiltre styret med tale- og 

forslagsrett ved behandlingen av anleggssaker. Bodil Wang (vara: Morten Nordlie) deltok følgelig ved behandlingen av 

16 saker fordelt på fem styremøter i 2013.

Kretsstyret videreførte sin interne fordeling av ansvaret 
for kontakten med særkretsene/regionene og idrettens 
samarbeidsutvalg i bydelene (ISU) (se forrige beretning). 
Styremedlemmene har deltatt på en rekke av årsmøtene i 
særkretsene/regionene og på møter i de enkelte ISUer. 

Idrettskretsen har en omfattende rolle i å gi råd og 
veiledning til idrettslag og særkretser. Antallet deltakere på 
kurs øker stadig. Antallet medlemskap i osloidretten i 2013, 
økte med 7 000.  

Anleggsutfordringene fortsatt største sak 
Forutsetningen for at våre idrettslag skal kunne opprettholde 
sine tilbud til en stadig økende befolkning, er tilgang til nye 
anlegg.  Hittil har manglende offentlig vilje og evne til å 
bevilge de nødvendige midler vært det største hinder for å få 
en anleggsdekning som dekker etterspørselen.  I nær fremtid 
vil arealknappheten overta den rollen. Vi er allerede der i indre 
by, noe et par av beretningens aktuelle saker illustrerer. Indre 
by vest (bydelene St. Hanshaugen og Frogner uten Bygdøy) 
har en befolkning på størrelse med Kristiansand  
(83 000), men ikke en eneste offentlig fleridrettshall. Av 
den grunn var OIK en av aktørene som høsten 2012 fikk 
bystyreflertallet til å vedta utredning av en underjordisk 
idrettshall ved Uranienborg skole. Byrådet gikk imot fordi det 
ville bli en svært kostbar løsning. Vi innså det, men mente at 
den absolutte mangel på fleridrettshaller i en så folkerik del av 
byen, kunne forsvare pengebruken. Som det fremgår senere i 

beretningen viser nå gjennomført prosjektering en sannsynlig 
kostnad for hallen på 250 mill. kr, eller rundt tre ganger så mye 
som en gjennomsnittshall. Byrådet fraråder derfor prosjektet.

Med en slik prislapp innser også vi at man nå må fortsette 
jakten på andre tomtemuligheter i denne delen av indre by 
vest. Problemet er mangelen på alternativer. Det eneste som 
hittil har vært mulig å få prosjektert i dette store byområdet, 
er en hall nedgravd i vollen mellom Frogner stadion og 
det fredete tennisanlegget ved Kirkeveien. Også det blir en 
dyr hall, men nedgraving er nødvendig for å få tillatelse av 
antikvariske myndigheter. 

I sentrum øst har vi liknende utfordringer, f.eks. på 
Dælenenga og Voldsløkka. Reguleringsprosessene har tatt 
flere år, og enda har ikke planene kommet til endelig politisk 
behandling. På Dælenenga volder det gamle klubbhuset 
problemer for mulighetene til å bygge en ny fleridrettshall. 
Spørsmålet om klubbhuset skal fredes eller rives gjør saken 
komplisert og bidrar til forsinkelser.  

Styret har i flere år arbeidet målbevisst med 
arealproblemet. På det overordnede plan har vi krevd en mer 
forpliktende kommunal plan for idrett med innarbeiding 
av idrettsarealer i kommuneplanens arealdel, og avsetning 
av midler til idrettsformål i økonomiplanen. Som vist 
senere i beretningen, er det i år tatt viktige skritt i riktig 
retning. Parallelt har vi krevd idrettshaller ved alle nye og 
totalrenoverte skoler når arealsituasjonen tillater det. Det 
samfunnsmessig fornuftige i dette, illustreres nesten alt for 

Osloby 17. oktober.
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godt av Uranienborgeksempelet. Denne delen av byen ble 
ferdigbygget lenge før det var aktuelt å bygge idrettshaller, 
og nå er det nesten umulig å modernisere infrastrukturen slik 
at den dekker dagens behov. Men med dagens fortetning 
og forventet innbyggervekst, vil vi snart være i en lignende 
situasjon også i deler av ytre by dersom vi ikke benytter de 
anledninger som bys til å bygge skoleidrettshaller. Det tror vi 
alle innser. Derfor er de aller fleste i prinsippet enig med OIK. 
Når det blir snakk om å etterleve prinsippene, vinner derimot 
ofte de kortsiktige sparebehovene. 

Det gledelige på anleggsfronten i 2013 var at bystyret 
vedtok sluttfinansiering av Leirskallen idrettshall, slik at denne 
kan stå ferdig i 2015. Gledelig var det også at bystyret vedtok 
total utbygging med finansiering av Frogner Idrettspark med 
flerbrukshall og ishall. Anleggene skal etter planen stå ferdig 
i 2016.

Oslo Idrettskrets har gjennom 2013 vært i løpende dialog 
og samarbeid med Norges Fotballforbund om etablering av 
Campus Norway på Ekeberg. Campus Norway skal bli fast 
møtested for fotballforbundets landslag, og vil inneholde 
en utvikling av virksomheten til Idrettens Helsesenter. 
Det er i dag kapasitet i eksisterende bygningsmasse i 
Osloidrettens Hus og Ekeberg Idrettshall, spesielt på 
dagtid, som kan utnyttes bedre. Det vurderes også som 
et positivt bidrag til videreutvikling av idrettsparken på 
Ekeberg, og det bidrar til å skape bærekraft for driften av 
Ekeberg Idrettshall og Osloidrettens Hus. Kretsstyret har 
vært opptatt av at fremtidig utvikling av området (arealbruk 
og anleggsutvikling) skal være i tråd med lokalidrettens og 
Osloidrettens interesser.

Idrettens økonomi
Et viktig arbeidsfelt med stor betydning for lagene er 
utviklingen av de økonomiske støtteordningene (kommunal 
støtte, statlige lokale aktivitetsmidler, momskompensasjonen 
og bingospill gjennom OIK). Ser man disse under ett, finner 

styret at det er god grunn til å være tilfreds. Utviklingen av 
momskompensasjon er svært løfterik. Det ble i 2013 utbetalt 
35,5 mill. til 257 av Oslos ordinære idrettslag. Det var vesentlig 
mer enn året før da Oslos klubber mottok ca. 20,2 mill. I tillegg 
fikk i år 51 av byens bedriftsidrettslag til sammen ca. 1,2 mill. kr 
i kompensasjon. 

Fullt så raskt stiger ikke de kommunale støtteordningene. 
Men de senere år har kommunen helt rutinemessig 
kompensert rammetilskuddet til osloidretten for prisstigning 
og aktivitetsvekst. For summen av slike rutinemessige, mindre 
skritt blir også raskt ganske betydelige summer. Således er 
rammetilskuddet økt fra 26,5 mill. til nesten 40 mill. kr i løpet 
av de siste 10 årene.

Kontakt med idrettens samarbeidsutvalg  
i bydelene (ISU) og med særidrettskretsene/
regionene
ISUene og særidrettskretsene/regionene er en viktig 
konsultasjons- og samarbeidspartner for styret når det ønsker 
ideer, synspunkter og holdninger til ulike saker fra lagsnivået.  

Det er nå lagt opp til at vi hvert semester har møter 
med ISUene og særkretsene/regionene om viktige 
idrettspolitiske spørsmål. Vårsemesterets møte ble avholdt 
2. april. Hovedposten var en statusrapport for arbeidet med 
OL/Paralympics i Oslo. Direktør for Oslo 2022, Eli Grimsby, 
gjennomgikk status for kommunens søknadsarbeid og 
samarbeidet med Idrettsforbundet og lokalidretten. OIKs 
styreleder orienterte om hvordan styret hadde fulgt opp 
kretstingets vedtak fra 2012. Interessen for emnet ga seg 
utslag i et svært godt fremmøte. 

Tema for høstsemesterets møte skulle være anleggspolitikk 
med idrettsbyråden som en av innlederne. Siden det skjedde 
et skifte av idrettsbyråd høsten 2013, ble dette møtet utsatt 
til januar 2014. Byråd for samferdsel og miljø Ola Elvestuen 
ble valgt inn på Stortinget og som hans etterfølger ble Guri 
Melby valgt. 

Ullern Avis 
Akersposten  
17. oktober.
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LAM-fordelingen 2013
For 13. året på rad innstilte ISUene ved fordelingen av de 
lokale aktivitetsmidlene (LAM). Innstillingene fra ISUene lå 
til grunn da kretsstyret behandlet og vedtok den endelige 
fordelingen 5. november.

Før årets prosess gjennomgikk kretsstyret retningslinjene 
og foretok noen viktige endringer som vil påvirke fordelingen. 
Kretsstyret vedtok å endre nøkkelen for fordeling av LAM 
mellom bydelene fra 2013. Tidligere er antall medlemskap i 
alderen 6-19 år blitt gitt 1/3 vekt i forhold til antall innbyggere 
i denne alderskategorien. Etter grundig behandling i 
administrasjon og styret ble dette vedtatt endret, slik at 
medlemskap skal vektes sterkere. Kretsstyret vedtok at for 
2013 skulle antall innbyggere og antall medlemskap vektes 
likt (50 prosent for begge), mens det for 2014 skal vektes slik 
at antall innbyggere i aldersgruppa vektes med 1/3 og antall 
medlemskap med 2/3. Denne omleggingen medfører at 
bydeler med høy medlemskapsprosent får bedre uttelling 
enn tidligere. Når det gjelder den interne fordeling mellom 
idrettslagene innenfor hvert enkelt ISU/bydel skal som før 
aldersgruppa 6-12 år telle 1/3 og 13-19 år 2/3. 

Alle idrettslag som ønsker å motta LAM må dokumentere 
sin virksomhet med innlevering av regnskap, årsberetning 
og protokoll fra årsmøtet til OIK. Styret vedtok at lag som på 
denne bakgrunn er blitt godkjent for LAM, skal tildeles midler 
selv om det ikke møter på fordelingsmøtet. Men dersom de 
ikke møter får de et tilskudd basert på halvparten av antall 
medlemmer i aldersgruppen 6-19 år.

De enkelte idrettslag har rett til å klage til kretsstyret på 
ISUene sin innstilling. I 2013 kom det inn tre klagesaker. Alle 
sakene gikk på reduksjon i tildeling som følge av manglende 

frammøte. Ingen av klagene ble tatt til følge. Kretsstyret mente 
at lagene var godt informert om behandlingsprosessen. LAM 
ble utbetalt direkte til lagene fra NIF. Siste utbetaling fant sted 
6. desember. Totalt ble det i 2013 fordelt ca. 15,8 mill. kr i Oslo 
til 286 lag. 256 lag møtte på fordelingsmøtene.  

Samarbeidet med Oslo kommune
Som vanlig har kretsstyret hatt et godt samarbeid med byens 
myndigheter. Styret har en betydelig møtevirksomhet som 
omfatter byrådet, bystyrekomiteer og ulike partigrupper 
i bystyret. I forbindelse med forberedelsene av en mulig 
søknad om OL i 2022 har styret også hatt møter med Oslo 
2022. 

Et mulig OL/PL 2022 i Oslo
Kretstinget 2012 gikk inn for at Oslo skulle søke de olympiske 
og paralympiske vinterleker i Oslo 2022, men på klare 
premisser. I kortform var forutsetningen at lekene måtte føre 
til en bedring av anleggssituasjonen for breddeidretten i 
Oslo, og da ikke bare for vinteridrettene, og at anleggene 
skulle benyttes gratis av barn og unge.  Dette har vært 
førende for styrets arbeid med saken. Som beskrevet i 
forrige årsberetning, la Oslo kommune dette til grunn for 
sitt arrangementskonsept Games in the City. OIKs delegater 
bidro også til at den samme forutsetningen ble innarbeidet i 
uttalelsen fra det ekstraordinære idrettstinget forsommeren 
2013. 

På vårparten la byrådet frem sitt forslag til søknad om en 
statsgaranti på rundt 33,7 milliarder kr. Dermed startet OL/
PL-debatten for alvor.   Debatten ble sterkt preget av økonomi 
og tall-størrelser. I denne debatten hjalp det dessverre lite 

Økern olympiske landsby (illustrasjon: Oslo2022/Snøhetta/Cowi/Mir).
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å påpeke at statsgarantiens størrelse var en rent teoretisk 
tall uten praktiske konsekvenser. Søknaden om statsgaranti 
representerte de totale brutto utgifter ved arrangementet og 
så helt bort fra inntektssiden og investeringskostnader byen 
uansett før eller seinere må ta.  Knapt noe bypolitisk tema ble 
mer diskutert i valgkampen enn OL-2022. Mange fra idretten 
deltok. Debatten bar preg av sterkt engasjement fra både ja- 
og nei-siden. 

Når det gjelder økonomiargumentene innebar rapporten 
fra kvalitetssikring av garantisøknaden som ble offentliggjort 
rett før jul, et langt skritt mot en mer nøktern og opplyst 
debatt. Den gjorde det klart at søknaden var et godt 
utgangspunkt for det videre arbeid i regjering og storting. 
Den konkluderte med at de kostnader Oslo kommune 
hadde lagt inn i sin søknad om statsgaranti holdt vann, og at 
konseptet Games in the City ville medføre et OL/PL med en 
økonomisk nøktern kostnadsramme. 

OL-avstemningen
Det er ikke hverdagskost å få en folkeavstemning i fanget. 
Det fikk OIK erfare da bystyret vedtok å spørre innbyggerne 
om byen burde søke OL/PL 2022. En stund antok vi at 
bystyrepartiene ville spille en viktig politisk rolle i kampanjen. 
Det var nå en gang de som hadde besluttet å gjennomføre 
avstemningen. Siden den skulle finne sted på valgdagen, 
ville deres egne valgkampmaskiner være mobilisert i 
kampanjeperioden. Vi antok at vår egen oppgave ville bli 
å mobilisere støtte i egne lag og om mulig få større lag til 
å tone standpunkt lokalt. Men vi undervurderte åpenbart 
hvor vanskelig spørsmålet var for ja-partiene, både internt 
og i store velgergrupper. Byrådets medlemmer og enkelte 
bystyremedlemmer engasjerte seg i debatten, men overlot 
selve kampanjen til idretten.  

Idretten var i denne sammenheng synonymt med NIF 
sentralt, OIK, Oslo Skøytekrets og Oslo Skikrets. NIF satt 

på midlene og stod for utarbeidelse av materiell (utover 
kommunens trykksaker), effekter, pressekampanjer og 
kampanjemøter. Presse- og møtevirksomheten var dog 
et felles anliggende hvor man dels samarbeidet og dels 
gjennomførte egne tiltak. OIKs styre og administrasjon, med 
bistand fra interesserte lag og særkretser, stod for mye av den 
utadrettede kampanjen i form av stands (med Egertorget 
som base), lokale møter og arrangementer, listebærere på 
selve valgdagene osv. 

Kampanjen ble blåst i gang snaue tre uker før valgdagen. 
Da hadde meningsmålingene i lang tid vist et solid nei-flertall. 
Mot slutten av valgkampen fant imidlertid skolevalgene sted. 
Resultatet av disse ga nytt liv til saken. Osloelevene hadde 
stemt overveldende (nesten 2-1) for OL. Det var åpenbart 
vendepunktet. Temperaturen i valgvinden på gateplan skiftet 
nesten fra en dag til neste. I siste uken før valget kunne man 
formelig føle hvordan ja-vinden økte. Det gikk åpenbart mot 
et ja-flertall på selve valgdagen. Men ville det bli stort nok til å 
veie opp for det nei-flertallet man antok lå i det store antallet 
forhåndsstemmer? Spenningen ble utløst forholdsvis tidlig 
på valgnatten. Da viste opptellingen av forhåndsstemmene 
en overvekt av neistemmer på rundt 1000. Ingen var i tvil om 
hva det betød. Det endelige resultatet ble da også et solid ja-
flertall: 174 859 jastemmer; 142 052 nei; 9 457 blanke stemmer. 

Oslobudsjettet 2014
OIKs innspill, april 2013
I april sendte styret sitt årlige brev til byrådet med idrettens 
innspill til byrådets arbeid med 2014-budsjettet. Vi benyttet 
denne anledningen til å kritisere systemet eller - slik OIK så 
det - mangelen på system ved utformingen av kommunens 
idrettspolitikk.  Vi foreslo at arbeidet med planlegging og 
bygging av idrettsanlegg skal organiseres etter modell av 
skolebehovsplanen. Plan for idrett og friluftsliv burde vært et 
instrument for å klargjøre tydelige mål, foreta prioriteringer 

Akers Avis Groruddalen 13. september. 
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og gjennomføre prosjektene innenfor planperioden. Som 
eksempel på dagens begredelige situasjon la vi ved en lang 
liste prosjekter som var vedtatt etter 2005, men ennå ikke 
gjennomført.

For å øke gjennomføringsevnen anbefalte vi at bruk 
av sekkeposter og avsetninger i økonomiplanen blir 
hovedregelen for investeringer på idrettssektoren. I tillegg 
må det avsettes nok midler til utredning, planlegging 
og detaljprosjektering. Dette vil bidra til at korrekte 
kostnadsrammer foreligger før nye prosjekter settes i gang. 
Et slikt system vil bidra til en mer forutsigbar utvikling av 
idrettsanlegg i Oslo. 

Den samme kritikk ble fremmet da bystyret på 
forsommeren behandlet den eksisterende planen for idrett 
og friluftsliv. Til vår glede besluttet et samlet bystyre å utvikle 
en behovsplan for idretts- og friluftsanlegg etter mønster 
av skolebehovsplanen. I budsjettforslaget som ble fremlagt 
i september bekreftet byrådet denne policyendringen.  I 
budsjettforslaget videreførte byrådet dessuten fjorårets 
budsjettomlegging med bruk av et par sekkeposter i 
budsjetteringen, en ordning som ventelig vil fremme 
fleksibilitet, og dermed korte ned på dødtiden fra et prosjekt 
blir byggeklart til den faktiske bygging kan begynne.

Budsjettforslaget innebar dessuten et gjennombrudd for 
vårt ønske om å bruke økonomiplanen til å sette av beløp 
til ikke definerte idrettsinvesteringer. Starten var riktignok 
forsiktig idet byrådet hadde foreslått 55 mill. kr i hvert av 
årene 2015-2017. Men vi får se på dette som en begynnelse. 
Nå er prinsippet innført, så får vi ta kampen om nivået i neste 
runde. For prinsippet er viktig; den gjør det mulig å basere 
langtidsplanleggingen på reelle, besluttede investeringer i 
fremtiden, og ikke som i dag, hvor planlagte anlegg lett kan 
vise seg å bli luftslott.

Midler til anlegg
Våre konkrete innspill til oslobudsjettet 2014 var basert på de 
samme kategoriene (sekkepostene) som byrådet benyttet i 
budsjettbehandlingen for 2013. Vi foreslo en totalramme for 
hver kategori og formidlet OIKs prioriteringer innen hver av dem. 

a. Utredning idrettsprosjekter
Byrådet la i byrådssak 209/12 opp til en årlig avsetning til 
utredning idrettsprosjekter på kr 5 mill. Vi mente det var 
for lavt. Innenfor denne posten bør det legges inn midler 
til planlegging, regulering, utredning og prosjektering 
(også på detaljnivå) for nye anlegg og for større 
rehabiliteringsprosjekter. 

Forslag ramme 2014: 20 mill. kr til følgende prosjekter:
- Frogner stadion: ishall og idrettshall
- Dælenenga idrettshall
- Lillomarka arena 

Vi anbefalte en årlig avsetning til utredning av større 
vedlikeholds- og rehabiliteringsarbeider for å unngå at 
idrettsanlegg må stenges eller rives. 

b. Idrettsprosjekter diverse
Slik OIK forstod byrådets budsjettforslag 2013, var tanken 
at denne posten skulle vise hvilke nyinvesteringer som skal 
gjennomføres. Innenfor denne posten lå foreløpig følgende 

prosjekter med tidligere bevilgede midler: Åsland skytebane, 
Voldsløkka landhockey-/kunstisbane og Voldsløkka skatehall. 
Disse prosjektene har byrådet varslet skal realiseres suksessivt, 
slik at de prosjektene som først er klare til realisering, bevilges 
nødvendige midler fra potten. Vi ba byrådet bidra til at disse 
prosjektene får en snarlig behandling i bystyret, og anmodet 
om at dersom noen av disse prosjektene måtte ha økte 
rammer, måtte dette sikres i budsjettet for 2014. 

I tillegg til de nevnte prosjektene, burde følgende som 
potensielt kan startes opp i 2014, legges inn: Leirskallen 
fleridrettshall (har fått investeringsmidler tidligere), 
Lambertseter fleridrettshall, Frogner ishall og fleridrettshall, 
Linderudkollen langrennsanlegg og Sagene klubbhus. 
Nærmiljøanlegg burde også legges inn i potten. 

OIK foreslo på denne bakgrunn at rammen for 
”Idrettsprosjekter diverse” ble satt til 200 mill. kr.

c. Rehabilitering og vedlikehold 
Med tilstrekkelig planleggingsmidler under punkt a, 
ville det være mulig å starte et planmessig, langsiktig 
rehabiliteringsarbeid på idrettsanlegg i Oslo. Rammene kan 
utvides etter hvert som tilstandsvurderingene er på plass. 

Forslag til ramme 2014: 40 mill. kr 

d. Midler til idrettseide anlegg
Ekeberg Idrettshall vil ifølge festeavtalen fra 1972 tilfalle 
kommunen med alt utstyr og innretninger, uten vederlag i 
2032. Nå er det behov for større utbedringer som vil kreve 
lån eller kommunale tilskudd (utskifting av oljefyr/overgang 
til mer miljøvennlige energiformer, utskifting av hallgulvet, 
investering i moderne teleskoptribuner). Siden hallen skal 
tilfalle Oslo kommune, mente vi at det er i dens interesse at 
disse oppgraderingene gjøres. 

Stipulerte kostnader: 9 mill. kr 
Vi nevnte også arbeidet for Oslo Bedriftsidrettskrets 

trippelhall på Voldsløkka, utvidelse av Bygdøhus, ny idrettshall 
på Nordstrand, fleridrettshall på Linderud og på Løren. 

Oslo Idrettshaller AS
Vi minnet om status for hallprogrammet; at tre av åtte 
planlagte idrettshaller er bygget i perioden 2006 – 2013 
(Ellingsrud, Voksen og Rommen).  På programmet gjenstår 
Leirskallen, Lambertseter, Årvoll, Grorud og Korsvoll som alle 
er regulert og har fått prosjekteringsmidler. OIK mente det 
nå må settes fart i programmet, slik at intensjonene som ble 
avtalefestet i 2006 blir gjennomført. 

Skoleidrettshaller
Ifølge byrådserklæringen fra 24. oktober 2011 skal det som 
hovedregel «bygges flerbrukshaller istedenfor gymsaler 
ved nye skoler og ved skoler som rehabiliteres». Vi henviste 
også til bystyrets vedtak og uttalelser, sist i forbindelse med 
behandlingen av byrådssak 169 av 1. juli 2010 – Standard 
areal- og funksjonsprogram for nye grunnskoler.  Vi pekte på 
at byrådet ikke følger opp intensjonene fra byrådserklæringen 
og at det er behov for idrettshaller i tilknytning til 
skoleanleggene:  Årvoll, Lambertseter, Uranienborg, Vollebekk 
og Løren.

Driftsbudsjettet
På driftssiden ba styret om:
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– justering av kommunale driftsbidrag (rammetilskuddet) for 
pris- og aktivitetsvekst, en økning på rundt 1,12 mill. kr til 
39,86 mill. kr

– videreføring av bevilgningene til klubbtiltak storby 
(2 mill. kr)

– en økning på 200 000 til Idrett og utfordring (1,5 mill. kr) 
– en økning på 50 000 til 400 000 kr i bevilgningen til 

Sommerpatruljen
– en økning på 200 000 kr til 2,2 mill. kr for 60pluss
– en økning i samlet kommunal støtte på 325 000 kr til  

4,3 mill. kr til Aktiv på dagtid
– en bevilgning på 315 000 kr (2013: 75 000) til 

Treningskontakt 
– en videreføring av forrige års ekstrabevilgning for 

å intensivere tiltak rettet mot den eldre delen av 
befolkningen, Seniorprosjektet, 1.5 mill. kr

Byrådets budsjettforslag, 25. september 2013
Totalt sett var budsjettforslaget en skuffelse. I styrets 
pressemelding pekte vi på at byrådet ba om kun 15 mill. i 
friske midler til investering i idrettsanlegg i 2014. Dette var 
historisk lavt, og ville på ingen måte møte behovene. Øvrige 
midler som skulle brukes i 2014 var bevilgninger til tidligere 
vedtatte anlegg som ikke var blitt bygget. Dette viste hvor 
svak gjennomføringsevnen og -viljen var. Vi pekte på at 
byrådet ikke følger ikke sin egen tiltredelseserklæring om å 
bygge idrettsanlegg i takt med befolkningsøkningen, og at 
køen av barn og unge som ikke slipper inn i idrettsanleggene, 
vil øke.

Som nevnt foran om budsjettreform, videreførte byrådet 
ordningen med sekkeposter, men antallet ble redusert, 
navn og målsetningene tilsynelatende endret. «Utredning 
idrettsprosjekter» ble til «Diverse mindre prosjekter». Her 
lød budsjettforslaget på de 5 mill. kr som var lagt inn i 
økonomiplanen til utredning ved forrige års budsjettvedtak.

«Idrettsprosjekter diverse» ble videreført men omfanget 
tilsynelatende utvidet med konkrete rehabiliteringsprosjekter. 
Utover de prosjektene som lå der fra 2013-budsjettet, ble 
følgende anlegg foreslått tatt inn i prosjektet: 
– turnhall på Leirskallen
– ny kunstgressbane (7-bane) ved Grefsen skole
– nytt servicebygg for brukerne av Ekebergsletta
– rehabilitering av tre kunstgressbaner, Bjørndal, Grefsen 

stadion og Voldsløkka
 
Når det gjaldt finansieringen av prosjektene, henviste byrådet 
til midler som overføres fra 2013-budsjettet. Utover disse ble 

sekken foreslått styrket med 10 mill. kr på 2014-budsjettet 
samt 93,7 mill. kommunale kroner i økonomiplanen (2015: 
33,7, i 2016: 38 og i 2017: 22).

For øvrig inneholdt ikke budsjettforslagets idrettsdel 
noen investeringsmidler utover en forhåndsannonsering 
av at byrådet i tilleggsinnstillingen ville foreslå konkrete 
utbedringer av Holmenkollen nasjonalanlegg. Dette var 
i hovedsak tiltak som må ses i sammenheng med VM i 
skiskyting 2016. 

På utdanningssiden var Teglverkstomta eneste 
«budsjettdebutant» på listen over skoleprosjekter med 
idrettshaller.

Forslaget til driftsbudsjett var desto hyggeligere lesning. 
Alle våre forslag ble fulgt med unntak av de tre postene som 
lå utenfor Bymiljøetatens ansvarsområde. Velferdsetaten 
hadde redusert bevilgningen til Aktiv på dagtid med 298 
000 kr til 3,677 mill. kr. Bevilgningene til Treningskontakt og 
Seniorprosjektet var nullet ut. 

OIKs innspill til bystyrets budsjettbehandling,  
24. oktober 2013 
I vårt innspill til bystyrets budsjettbehandling sa vi oss 
fornøyd med byrådets forslag til driftsbudsjett for osloidretten, 
bortsett fra tilskuddet til Aktiv på dagtid, her ba vi bystyret 
om å bevilge totalt 4,3 mill. kr. Det var også et sterkt behov 
for å øke rammene til investeringer.  Vi foreslo derfor at 
bevilgningen til sekkeposten ”Idrettsprosjekter diverse” ble økt 
med 240 mill. kr. i 2014 for å sikre gjennomføring av prosjekter 
som kan forventes ferdig utredet i løpet av året. Vi prioriterte 
disse prosjektene som følger:
1. Linnerud langrennsanlegg
2. Åsland Skytebane
3. Voldsløkka landhockey-/kunstisbane inkl. klubbhus
4. Voldsløkka skatehall
5. Lambertseter fleridrettshall
6. Ro- og padlebane i Bestumkilen

Avsetning i økonomiplanen 2015-2017
Vi ga uttrykk for forventninger om en raskere saksbehandling 
og igangsetting av aktuelle prosjekter. Vi mente derfor at 
man derfor burde sette av 250 mill. kr per år i økonomiplanen 
for perioden 2015-2017.  I denne perioden prioriterer OIK 
igangsettelse av følgende prosjekter som er under utredning: 
– Frogner stadion - ishall og fleridrettshall
– Dælenenga fleridrettshall
– Lillomarka arena – ski- og skiskytteranlegg
– Årvoll fleridrettshall

Akers Avis Groruddalen 29. september.
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– Grorud fleridrettshall (OIAS)
– Korsvoll fleridrettshall (OIAS)
– Skullerud idrettsanlegg – skistadion
– Diverse rehabiliteringsprosjekter i Bymiljøetatens portefølje.

Kommunale bidrag til idrettseide anlegg
Vi ba om kommunal støtte til bygging og rehabilitering av:
– Stiftelsen Bygdøhus (ny kunstisbane, rehabilitering av 

eksisterende kunstgressbane mm.) 12,5 mill. kr. 
– Linderud idrettslag for realisering av idrettshall (45 x 25m) 

ved Linderudbanen 8 mill. kr. 

Idrettshaller ved skolene
Uranienborg, Vollebekk, Tokerud, Refstad 

Byrådets tilleggsinnstilling, 14. november 2013 
Som annonsert inneholdt byrådets tilleggsinnstilling 
forslag om oppgradering av Holmenkollen nasjonalanlegg. 
Hovedelementene i oppgraderingen er tilbygg, 
ombygging og rehabilitering av arrangementshuset, 
toaletter, permanente smøreboder, ramper til skistadion og 
driftsgarasje. Tiltakene skal gjennomføres før VM i skiskyting 
2016. Beregnet kostnadsramme 118,5 mill. kr hvorav 100 
mill. ble foreslått avsatt i 2014 og 18,5 mill. i 2015. Byrådet 
vil søke Kulturdepartementet om tilskudd til prosjektet, da 
Holmenkollen er et nasjonalanlegg. 

I tilleggsinnstillingen konstaterte byrådet at det foreslåtte 
servicebygget på Ekeberg ikke kan igangsettes før i 2015. 
Det foreslo derfor at de 7 mill. som er avsatt til bygget i 

sekkeposten ”Idrettsprosjekter diverse” ble omdisponert slik 
at flere av delprosjektene under Linnerudkollen skianlegg kan 
igangsettes i 2014. 

Tilleggsinnstillingen brakte dessuten fortsettelsen av 
føljetongen om en mulig idrettshall på Uranienborg skole 
som bystyret hadde bedt byrådet fremme sak om innen 
utgangen av 2013. Forprosjekteringen av flerbrukshallen 
viste nå en sannsynlig kostnad for prosjektet på 250 mill. 
kr, i størrelsesorden tre ganger så kostbar som andre 
flerbrukshaller. Byrådet frarådet derfor å realisere prosjektet.

Budsjettkompromiss i bystyret, 11. desember 2013
Styret gjennomførte som vanlig en serie med møter 
med partiene i bystyret, byrådet, samferdsels- og 
miljøkomiteen og helse- og sosialkomiteen. Det forventede 
flertallskompromisset mellom «budsjettkameratene» (Høyre, 
Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti) satt 
imidlertid langt inne i år. Først mot slutten i det avgjørende 
bystyremøtet etter en lang dags debatt ble partene enige. 
Det betød følgende bevilgninger utover de forslag byrådet 
hadde fremmet: 
– Bidrag Bygdøhus 12,5 mill. kr. 
– Flerbrukshall Frogner stadion og Sonja Henie ishall, 270 

mill. kr, finansiert over tre år: 70 mill. i 2014 og 100 mill. i 
økonomiplanen i 2015 og 2016.

– Rehabilitering av fire kunstgressbaner: Holmlia, Rustad, Valle, 
Heming; 20,5 mill. kr

– Linnerudkollen skianlegg ble sikret fullfinansiering med 
12,5 mill. kr i økonomiplanen i 2015

dittoslo.no 19. desember.
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Budsjettforliket omfattet også en tilleggsbevilgning til Aktiv 
på dagtid på 235 000 kr.

Skolebehovsplanen ble lagt frem som en integrert del av 
budsjettforslaget, men ble behandlet etter budsjettmøtet. 
Der ble det flertall for et forslag der bystyret ber byrådet «sikre 
prosjektering» av flerbrukshall i tilknytning til planlagte skoler 
på Tokerud, Årvoll, Vollebekk og Refstad.

Konklusjon på budsjettprosessen i 2013
Tilleggsinnstillingen og budsjettforliket bidro til en vesentlig 
forbedring av investeringsbudsjettet for 2014, slik at 
det ble tilført 218 mill. nye kommunale kroner ved årets 

budsjettvedtak. Det er et klart bedre enn de to foregående 
årene.  Hvor godt investeringsvedtaket totalt blir, avhenger av 
hvor mange av skoleidrettshallene som til slutt blir realisert. 
Senere års erfaring er at spontane vedtak om bygging av 
skoleidrettshaller stadig oftere leder til forsøk på omkamp 
med utgangspunkt i ulike forhold som omkostninger, 
arealmangel og tidsnød. Tidvis er argumentene udiskutable, 
andre ganger kan det være vanskelig å avgjøre hvor reelle de 
er. Resultatet kan like vel bli at usikkerheten er såpass stor at 
den parlamentariske støtten rakner. Av de skoleidrettshallene 
som var nye ved årets budsjettbehandling er det bare en, 
Teglverkstomta, som vi med sikkerhet vet vil bli bygget. 

En positiv side ved budsjettet er bruken av økonomiplanen. 
I 2015 er det avsatt 1 69,7 mill. kr fordelt på fem ulike poster, 
i 2016 143 mill. på tre poster og i 2017 en post på 22 mill. kr. 
Foreløpig er det stort sett snakk om avsetninger som er 
bundne til helt konkrete prosjekter med mulig unntak for 
avsetningene til ”Idrettsprosjekter diverse”.  Etter hvert er 
imidlertid så mange prosjekter blitt definert inn i denne 
sekkeposten, at den lett kan vise seg å være underfinansiert 
tross økonomiplanavsetningene.  Vi er med andre ord ennå 
ikke kommet dithen at det settes av større runde, ubundne 
beløp i økonomiplanen som muliggjør planarbeid med reelle 
prioriteringsmuligheter. 

Stiftelsen Osloidrett
Stiftelsen Osloidrett som omfattet Osloidrettens Hus og 
Ekeberg Idrettshall, ble i 2006 vedtatt opprettet for å ivareta 
osloidrettens økonomiske interesser ved en eventuell 
regionalisering av norsk idrett.  Dette er ikke lenger en reell 
trussel. Da styret ble klar over at det heftet formelle mangler 
ved opprettelsesprosessen, fikk det derfor  23. april 2013 
strøket stiftelsen Osloidrett fra Stiftelsestilsynets register over 
godkjente stiftelser. 

Markarådet - markapolitikk
Markarådet er et rådgivende organ med hjemmel i 
markaloven. OIK er fast representert i rådet, p.t. ved 
generalsekretær Ingrid Tollånes med rådgiver Ivar Glomstein 
som vara. Tollånes er en av rådets to nestledere.

Fylkesmannens forslag om vern av fire friluftslivsområder i 
Oslo kommune iht. markalovens § 11
Fylkesmannens høringsnotat vakte berettiget oppsikt da 
det ble fremlagt i februar. Den største offentlige debatten 
gjaldt forslaget om forbud mot sykling på blåmerkede 
stier i verneområdene. Det opptok også OIK, men vår 
hovedinnvending var mer fundamental og gikk på 
fylkesmannens lovanvendelse. I høringssvaret underbygget 
vi vår lovfortolkning. I praktisk politikk forutsatte vi at 
fylkesmannen:
– Endret språkbruken i forskriftene slik at det går klart 

frem at formålet med friluftslivsområdene er å fremme 
aktivitet i naturskjønne omgivelser, ikke etablering av 
naturvernområder. Ordbruken må ikke kunne benyttes til 
å innføre forbud mot aktiviteter og idrettskonkurranser 
gjennom områdene som er tillatt etter markaloven.

– Fjernet forslagenes forbud mot sykling på eksisterende stier 
og erstattet dem med regler med vekt på tilrettelegging og 
skjøtsel. 

– Sløyfet spesielle restriksjoner på etablering og utbedring av Nordstrands Blad 19. desember.
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skiløyper og stier, samt muligheten for tilrettelegging ved 
preparering av løyper, ut over det regelverk som gjelder i 
hele Marka. 

I Fylkesmannens endelige forslag til forskrifter innrømmet han 
at «restriksjonsnivået» var «lagt noe høyt på enkelte områder» 
i høringsnotatet. Han endret derfor en del av forslagene til 
verneforskrifter:
– Forbudet mot sykling på blåmerkede stier ble erstattet 

med en bestemmelse om at det må søkes om å avholdes 
eventuelle sykkelritt innenfor friluftslivsområdene.

– Nye stier og løyper i områdene kan tillates etter søknad, 
hvis tiltaket ikke strider mot verneformålet.

– Unntaket for preparering av skiløyper i områdene ble 
liberalisert for å ta høyde for nye metoder for preparering. 
Endringer i bredde på løypetraseer, og andre tiltak som 
krever tilrettelegging av traseen vil imidlertid fortsatt kreve 
søknad.

– Etablering av nye klatrefelt i alle de fire områdene kan 
tillates gjennom en forvaltningsplan.

Dette var skritt i riktig retning. Men samtidig ga fylkesmannen 
uttrykk for samme lovforståelse som i høringsnotatet, at 
hensynet til friluftsliv og naturopplevelser skal ha forrang for 
idrett i verneområdene. 

Vi tok derfor dette opp med Miljøverndepartementet 
som skulle fatte det endelige vedtaket. I sin kongelige 
resolusjon støttet imidlertid departementet fylkesmannens 

lovanvendelse, og følgelig hans forslag til bruk og restriksjoner 
på fremtidig utvikling.  Man kan derfor ikke utelukke nye 
fremtidige restriksjoner på idrettsaktiviteten i disse områdene 
om myndighetene finner det nødvendig av hensyn til 
verneformålet. 

Nasjonal idrettspolitikk
Den norske toppidrettsmodellen - norsk toppidrett fram 
mot 2022 – høring 
Det var en omfattende og grundig utvalgsrapport som 
idrettsstyret hadde sendt ut på høring. 

OIK kommenterte to problemstillinger som var relevante 
for vår rolle og oppgaver som idrettskrets og idrettsråd.  

Den første problemstillingen gjaldt utvalgets forslag om 
regionale utviklingssentra. Kretsstyret mente forslagene fra 
utvalget ikke var i tråd med den lovfestede arbeidsdelingen i 
norsk idrett.  Forslagene fikk derfor ikke støtte fra OIK. 

Den andre problemstillingen gjaldt hvilken strategisk 
rolle Olympiatoppen burde spille. Kretsstyret stilte seg 
kritisk til flere av forslagene utvalget kom med. Kretsstyret 
mente at våre høyeste idrettspolitiske organer, idrettstinget 
og idrettsstyret, må fatte avgjørelsene i de viktigste 
toppidrettspolitiske spørsmål. Dette er nødvendig for å 
få plassert ansvaret der det hører hjemme, og således 
også kunne holde dem ansvarlig i påkommende tilfeller. 
Blant de spørsmål som må avgjøres på dette nivået 
bør være målsetninger i OL/PL og andre mesterskap, 
OLTs samarbeidspartnere (særidretter), hvilke verdier 

Illustrasjonsfoto. Foto: Morten Knudsen/Styrkeprøven AS.
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NIF-møter:

Kretsledermøte, Gardermoen, 26. april Norvald Mo, Christin Sund

Ledermøte, Sandefjord, 31. mai – 1. juni Norvald Mo, Nils Johan Waldenstrøm

Idrettsrådskonferanse, Kristiansand, 30. aug – 1. september Anya Sødal, Kathe Langvik

Kretsledermøte, 13. – 15. september Norvald Mo

Ekstraordinært idrettsting, Gardermoen, 28. september Norvald Mo

Inkluderingskonferanse, Trondheim, 27. – 28. september Nils Johan Waldenstrøm

toppidretten skal arbeide etter og hvilke holdninger til 
doping mv. norsk idrett skal ha.  Videre uttalte styret at 
idrettspolitiske mål og strategier for toppidretten derfor 
må legges på overordnet nivå. Selve gjennomføringen skal 
gjøres av Olympiatoppen i samarbeid med særforbundene. 
Resultatene av Olympiatoppens arbeid bør rapporteres av 
generalsekretæren til Idrettsstyret.  

Representanter for osloidretten i NIF
Lovbestemte verv
Idrettsstyret:  Børre Rognlien, president; Astrid Waaler 

Kaas og Marcela Montserrat Fonseca Bustos, 
medlemmer

Domsutvalget:  Thomas Bornø, medlem
Appellutvalget:  Tina Mjelde, medlem
Lovutvalget:  Johan Fr. Remmen, medlem

Andre verv i NIF
Utover de tingvalgte verv, var OIKs leder Norvald Mo medlem 
av NIFs organisasjonsutvalg og leder av idrettskretsenes 
programkomité (fram til september 2013). Helene Bugge har 
representert OIK i NIFs anleggsutvalg. Kathe Langvik er med i 
NIFs IT-utvalg. 

Oslo Idrettshaller AS (OIAS)
Oslo Idrettshaller AS ble stiftet i 2005 og er et pådriverselskap 
med formål om å samarbeide med Oslo kommune om 
finansiering og bygging av åtte fleridrettshaller. OIK har en 
eierandel på 51 % i selskapet. De øvrige aksjepostene eies av 
seks særforbund og Oslo Bedriftsidrettskrets. OBOS har vært 
hovedsponsor for selskapet og bidrar med 3 mill. kroner pr. 
hall. Styret takker OBOS for et godt samarbeid og det store 
engasjementet selskapet har for osloidretten.

OIKs representanter i styret har vært Rolf Nyhus (leder), 
Richard Pedersen, Kate Hege Nielsen og Nils Johan 
Waldenstrøm (vara). 

Leirskallen fleridrettshall skal etter planen stå ferdig høsten 
2015. Da gjenstår byggingen av hallene på Årvoll, Korsvoll, 
Lambertseter og Grorud. Fra tidligere er hallene på Ellingsrud, 
Voksen og Rommen ferdigstilt. 

Styrets representasjon 2013
Oversikten inneholder ikke interne møter mellom styret og 
organisasjonsledd i idretten, og heller ikke møter mellom 
styret og byens politiske ledelse og administrasjon.

Styret i Oslo Idrettshaller AS. Fra venstre: Sigurd I. Solem, Bjørn Tore Lie, Kate Hege Nielsen, Rolf Nyhus, Olle Karlsson, Richard Pedersen,  
Per Burud, Veslemøy Viervoll, Espen Larsen, Gro Gjestland (sekretær) og Stein Aker. Foto: OIK.
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Særkretsting:

Oslo Skytterkrets, 26. februar Anees Rauf

Tennisregion Østland Øst, 27. februar Norvald Mo

Oslo Fotballkrets, 4. mars Norvald Mo

Norges Basketballforbund region øst, 13. mars Anya Sødal

Oslo Cyklekrets, 18.mars Årstein Skjæveland

Oslo Svømmekrets, 8. april Nils Johan Waldenstrøm

Oslo Bowlingkrets, 15. april Ingar Lae

Jubileer, innvielser, prisutdeling og lignende:

IL i BUL 100 år, mottakelse i Rådhuset 8. januar Norvald Mo

Idrettsgallaen og Idrettsseminar, Hamar, 12. januar Norvald Mo

IL i BUL jubileumsfest, 19. januar Norvald Mo

Akers Avis Groruddalens ildsjelpris og idrettspris, 6. februar Christin Sund 

Åpning Lyns klubbhus, 7. mars Caroline R. Varmbo

Prisutdeling Rådhuset, 23. april Norvald Mo, Ingar Lae, Anya Sødal, Caroline R. Varmbo,  
 Nils Johan Waldenstrøm

10-års jubileum for 60pluss, 30. mai Norvald Mo

Åpning av Verdensparken, Furuset, 10. juni Anees Rauf

Mottakelse for Vålerengens IFs 100 års jubileum, Rådhuset, 29.juli Norvald Mo

Åpning av Cricketpitch på Bjørndal, 22. august Christin Sund

Åpning av Landhockeybane på Mortensrud, 15. september Kathe Hege Nielsen

IL Manglerud Stars 100 års jubileum, Rådhuset, 28. september 
og jubileumsfest 12. oktober Norvald Mo

Åpning kunstgressbane Høybråten Idrettspark, 21. oktober Christin Sund

Avduking statue og mottakelse for Knut «Kuppern» Johannessen,
Bislett, 6. november Norvald Mo

Andre møter, stevner og arrangementer:

VM Bandy, Frogner Stadion, 27. januar Norvald Mo

World Cup Holmenkollen, mottakelse, 16. mars Norvald Mo, Christin Sund, Kate Hege Nielsen,   
 Nils Johan Waldenstrøm, Ingar Lae, Caroline R. Varmbo

NM finale, landhockey, Norges Bandyforbund, 6.april Norvald Mo

NM finale, innebandy, Rykkinhallen, 21. april Ingar Lae

Norway Cup finalene, 3. august Norvald Mo

Grenseløs Idrett, Bærum idrettspark, 13. november Norvald Mo

Idrettsseminar i Bydel Bjerke, 16. november Norvald Mo

OL 2022, Workshop, 2.desember Norvald Mo

Norges Cricketforbund, mottakelse og sesongavslutning,  9. desember Norvald Mo

Konferanser, møter med mer utenfor idretten:

Paneldebatt i regi av Handikapforbundet, Oslo 27. februar Christin Sund

Møte med kulturminister Hadia Tajik, 3. september Anya Sødal, Christin Sund, Anees Rauf,  
 Caroline R. Varmbo, Kathe Langvik

Grorud Rotary, 20. november Norvald Mo

Helsedepartementet, innledning 60pluss konferanse, 5. desember Norvald Mo
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rammebevilgninger OslO kOmmune

Disponible midler er brukt slik (2012-tall i parentes):

Adm./driftstilskudd klubber 20 340 377 (19 989 437)

Refusjon anleggs- og lokalleie 6 000 260 (  5 892 150)

Skiheiskort      609 970 (     599 890)

Leie av badene   1 980 000 (  1 867 200)

Anleggsstøtte, driftsbidrag 4 390 586 (  4 192 879)

Energitilskudd Furuset Forum 1 600 000 (  1 600 000)

Anleggsstøtte, spesielle tiltak 249 500 (     260 000)

Reisetilskudd 125 000 (     200 000)

Stipend 120 000 (       84 000)

Andre formål 178 200 (     151 370)

Idrett for funksjonshemmede 420 799 (     406 032)

Adm./driftstilskudd særkretser   1 001 200 (  1 047 975)

Adm./driftstilsk. Oslo Idrettskrets 2 150 000 (  2 150 000)

Overført til 2013      409 147 (     474 599)

Disponert 39 575 039 (38 915 532)

Årlig behandles ca. 800 søknader fra klubber og særkretser. Mange av søknadene inneholder flere formål innenfor samme 
tilskuddsordning.

I 2013 bevilget bystyret kr 38 735 000 som rammebevilgning til idretten i Oslo. Dette utgjorde kr 735 000 mer enn året før 

og var i samsvar med idrettskretsens innspill. Av dette var inntil 1,6 mill. kroner i energitilskudd til drift av Furuset Forum 

Ishall. I tillegg til årets bevilgning kunne kretsstyret disponere kr 474 598 som var overført fra tidligere år, samt kr 365 440 

i tilbakeførte tilsagn. Satsen for ”hodestøtten” var kr 250 pr medlem under 25 år. Fleridrettslag fikk i tillegg kr 3 000 pr. 

særidrettsgruppe med medlemmer under 25 år.

Idrettslagene i Oslo mottok ca. 20,3 mill. kr i administrasjons- og driftsbidrag. Dette skal støtte idrettslagenes virksomhet for de yngste 
medlemmene, til administrasjon og drift, instruksjon, trener- og lederutdannelse, idrettsmateriell, deltakelse i og arrangement av stevner, 
møter og miljøarbeid. Foto: Eirik Lund Røer.
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Regnskap      
     
Resultatregnskap 2013
     
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER  
 NOTE 2013 2012
 1
INNTEKTER      
Sponsor- og salgsinntekter  1 078 001 535 407  
Offentlige tilskudd 2 59 223 167 57 293 978  
Andre inntekter 3 8 686 921 8 381 540
Sum driftsinntekter  68 988 089 66 210 926
      
     
Varekostnad  0 0  
Lønns- og personalkostnader 4 14 710 122 13 630 344  
Avskrivninger 6 120 905 100 508  
Tilskudd  44 571 640 43 197 586  
Andre driftskostnader 5 9 565 239 9 752 126
Sum driftskostnader  68 967 907 66 680 565

Driftsresultat  20 182 -469 639
       
           
Finansposter      
Finansinntekter  782 622 798 763  
Finanskostnader  867 2 570
Sum finansposter  781 755 796 193
      
 
Prosjektoverføringer      
Overført fra i fjor  5 935 700 6 255 451  
Overført til neste år 12 5 197 390 5 935 700
Sum prosjektoverføringer  738 310 319 751
     
 
ÅRSRESULTAT  1 540 247 646 305
             
Disponering av årets resultat      
Til/fra egenkapital  66 129 361 182  
Avsetning/selvpålagte restriksjoner  1 474 118 285 124
Sum disponering  1 540 247 646 305
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regnskaP 2013

Balanse per 31. desember 2013      
   
EIENDELER NOTE 2013 2012   
Anleggsmidler     
Varige driftsmidler     
Inventar og utstyr 6 393 078 344 640
Sum varige driftsmidler  393 078 344 640 
    
      
Finansielle anleggsmidler   
Investeringer i aksjer og andeler 7 218 600 218 600
Sum finansielle anleggsmidler  218 600 218 600
Sum anleggsmider  611 678 563 240

     
Omløpsmidler      
Fordringer 
Varelager  0 0  
Kundefordringer 8 1 782 001 781 403   
Andre kortsiktige fordringer  323 377 376 414 
Sum fordringer  2 105 378 1 157 817

Bankinnskudd, kontanter o.l. 9 14 176 749 13 342 037 
Sum omløpsmidler  16 282 127 14 499 853

SUM EIENDELER  16 893 805 15 063 093

     
EGENKAPITAL OG GJELD    
Egenkapital 10 7 484 484 6 117 546 
Årsresultat 10 1 540 247 646 305 
Sum egenkapital  9 024 731 6 763 851
     
           
Avsetning for forpliktelser   
Pensjonsforpliktelser 11 0 191 942 
Sum avsetninger for forpliktelser  0 191 942
   

GJELD     
Kortsiktig gjeld    
Leverandørgjeld  1 934 352 2 019 873   
Skatt og offentlige avgifter  161 139 103 405   
Overført til neste år 12 5 197 390 5 935 700   
Annen kortsiktig gjeld  576 193 48 322 
Sum kortsiktig gjeld  7 869 073 8 107 300
     
Sum gjeld  7 869 073 8 299 242
     
    
SUM EGENKAPITAL OG GJELD  16 893 805 15 063 093  
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Noter til regnskapet 2013
   
Note 1 Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 
1998 og god regnskapsskikk i Norge.  

Hovedregel for vurdering og klassifisering  
av eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk, er klassifisert 
som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som 
omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år 
er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassfisering av kortsiktig 
og langsiktig gjeld er tilvsvarende kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost med fradrag 
for planmessige avskrivninger. Dersom virkelig verdi av 
anleggsmidler er lavere enn balanseført verdi og verdifallet 
forventes ikke å være forbigående, er det foretatt nedskrivning 
til virkelig verdi. Anleggsmidler med begrenset økonomisk 
levetid avskrives lineært over den økonomiske levetiden. 

Hederspriser er verdsatt etter kostprismetoden.
Aksjer er verdsatt etter kostprismetoden. 
Omløpsmidler er vurdert til laveste av anskaffelseskost og 

virkelig verdi.    
Annen langsiktig gjeld og kortsiktig gjeld er vurdert til 

pålydende beløp. 
 
Fordringer   
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen 
til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. 
Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger 
av de enkelte fordringene.  
     
Bankinnskudd, kontanter o.l. 
Bankinnskudd, kontanter o.l. inkluderer bankinnskudd og 
andre betalingsmidler med forfallsdato som er kortere enn tre 
måneder fra anskaffelse. 

Pensjon 
Pensjonsforpliktelser finansiert over driften er beregnet og 
balanseført under avsetning for forpliktelser.

Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger er ikke 
balanseført.

Pensjonspremien anses i disse tilfeller som pensjonskostnad 
og klassifiseres sammen med lønnskostnader.   
      
Inntektsføringsprinsipper   
Driftsinntekter og offentlige tilskudd inntektsføres når de er 
opptjent.

Tilskudd inntektsføres for det regnskapsår tilskuddet er gitt 
for.       
      
Periodiseringsregler
Utgifter kostnadsføres i samme periode som tilhørende 
inntekt. For prosjekter som har øremerkede midler der 
aktiviteten ikke er fullført ved periodens utløp, foretas det 
inntektsavsetninger.    
 
Skatter
Oslo Idrettskrets driver ikke skattepliktig virksomhet og er 
derfor ikke skattepliktig.    

Note 2 Offentlige tilskudd 
Regnskapsposten består av: 2013 2012
Statlig tilskudd 815 000 800 000 
Øremerket tilskudd Oslo kommune 52 330 000 50 106 000 
Øremerket tilskudd NIF 2 697 170 3 513 533 
Rammetilskudd fra NIF 2 133 358 2 039 239 
Momskompensasjon 791 294 571 903 
VO-tilskudd 6 345 8 730 
Andre tilskudd 450 000 254 573
Sum  59 223 167 57 293 978

Note 3 Andre inntekter  
Regnskapsposten består av: 2013 2012
Leieinntekter 7 528 089 6 516 072
Deltakeravg., abonnenter,  
gjenopptaksgebyr 750 155 669 450
Bingo  239 811 133 989
Andre inntekter 168 866 1 062 029

Sum  8 686 921 8 381 540

Note 4 Lønns- og personalkostnader 
Regnskapsposten består av: 2013 2012
Lønn fakturert fra NIF 12 654 172 11 950 351
Lønn instruktører OIK 1 289 399 1 173 150
Andre lønnsytelser 399 551 223 533
Andre personalkostnader 367 000 283 310

Sum  14 710 122 13 630 344

Antall årsverk 22,9 22,2 
   

NIF har det formelle arbeidsgiveransvaret for ansatte i 
Idrettskretsen og kostnaden presentert i kretsens regnskap 
utgjør viderefaktureringen av lønn fra NIF. 

Antall årsverk reflekterer antall årsverk som er utført for 
kretsen i regnskapsåret.

Idrettskretsen utbetalte lønn gjennom året til 176 personer 
tilknyttet de prosjektene idrettskretsen er engasjert i.

Lønn til generalsekretær utgjør kr 688 646 og annen 
godtgjørelse var kr 29 036.

Revisjonshonorar er kostnadsført med kr 146 875 inkl. mva. til 
lovpålagt revisjon.    

Det er utbetalt kr 31 000 i styrehonorarer.
Det er ikke gitt lån til ansatte pr. 31.12.13. 
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Note 5 Andre driftskostnader
Regnskapsposten består av: 2013 2012
Driftskostnader Osloidrettens Hus 3 088 864 3 063 500
Driftskostnader Ekeberg Idrettshall 2 393 942 2 010 364
Kretsstyret/IR 229 483 245 959
Driftskostnader administrasjon 912 132 1 575 145
Driftskostnader prosjektene 2 940 817 2 857 158
Sum  9 565 238 9 752 126

Note 6 Varige driftsmidler   2013 2012
Økonomisk levetid 5 år 10 år SUM SUM
Anskaffelseskost 01.01.13 383 006 219 072 602 078 434 778 
Tilgang  169 343  169 343 167 300 
Avgang  -84 204  -84 204 0 
Tap avgang driftsmiddel   0 0
Anskaffelseskost 31.12.13 468 145 219 072 687 217 602 078 
 
Akkumulerte avskrivninger pr. 31.12.13 190 771 103 368 294 139 257 438
Bokført verdi pr. 31.12.13 277 374 115 704 393 078 344 640
    
Årets avskrivninger   120 905 100 508 
Avskrivningsplan   Lineær

Note 7 Finansielle anleggsmidler  Ansk.- Forretnings- Stemme og 
Investering i aksjer Tidspunkt kontor  eierandel Kostpris Bokført verdi
Oslo Idrettshaller AS 14.09.06 Oslo 51 % 100 218 600
           
Oslo Idrettshaller AS hadde i  2013 et resultat på kr 2 975 397 og en egenkapital pr. 31.12.13 på kr 8 397 091.

Note 8 Kundefordringer
Debitormassen er oppført til pålydende med fradrag for usikre fordringer på kr 56 173. 
Andre kortsiktige fordringer utgjør tilgodehavende bingooppgjør 2. halvår 2013. 
    
Note 9 Bankinnskudd
Av likvide midler på kr 14 176 749 utgjør bundne skattetrekksmidler kr 70 382.

Note 10 Egenkapital  Egenkapital med anbefalt Annen Sum 
   fremtidig bruk *) egenkapital egenkapital
Egenkapital pr. 01.01.13  3 360 086 3 403 764 6 763 851
 
Årets endring i egenkapital:   0
Årets resultat til annen egenkapital   36 129 36 129
Tilførsel fra Stiftelsen Osloidrett  790 882 100 000 890 882
Fremtidig bruk  1 333 869 0 1 333 869
Egenkapital pr. 31.12.13 5 484 838 3 539 893 9 024 731

*) Kapitalavsetningene omfatter bl.a. midler til vedlikehold, kretsting, 100-års jubileum, AFP og forskningsformål. 

Note 11 Pensjonsforpliktelser All pensjon er utbetalt og det foreligger ingen fremtidig forpliktelse.

Note 12 Annen kortsiktig gjeld  
Regnskapsposten består av: 2013 2012
Periodiserte prosjektmidler, Områdeløftet Stovner 454 766
Periodiserte prosjektmidler, Innsalg særforbund 100 000 0
Overførte prosjektmidler, Aktiv på dagtid 2 276 532 2 215 072
Overførte prosjektmidler, 60pluss 1 013 322 991 009
Overførte prosjektmidler, Treningskontakter 186 710 278 691
Overførte prosjektmidler, Folkehelseprosjekter 672 494 160 134
Overførte prosjektmidler, Storby klubbtiltak 374 632 579 583
Overførte prosjektmidler, Inkludering i idrettslag 0 550 675
Overførte prosjektmidler, Idrett og utfordring 222 129 639 380
Overførte prosjektmidler, Sommerpatruljen 42 424 46 557
Overførte prosjektmidler, Rammetilskudd Oslo kommune 409 147 474 599
Sum  5 752 156 5 935 700
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Oslo, 31. desember 2013
26. mars 2014

 

Norvald Mo
leder

 
 Christin Sund Nils Johan Waldenstrøm Kate Hege Nielsen Ingar Lae Anees Rauf
 Nestleder styremedlem styremedlem styremedlem     Styremedlem                   
                    

 Anya Sødal Kathe Langvik Årstein Skjæveland Caroline Rømming  Ingrid Tollånes
 styremedlem styremedlem varamedlem varamedlem generalsekretær

Innledning
Oslo Idrettskrets (OIK) er en medlems-
organisasjon for all idrett innen Oslo 
kommune som er tilsluttet Norges 
idrettsforbund og olympiske og paralympiske 
komité (NIF). Virksomheten drives fra 
Osloidrettens Hus på Ekeberg i Oslo. 

Medlemmer
Oslo Idrettskrets hadde 656 idrettslag, 615 
bedriftsidrettslag, 38 særkretser/regioner 
og totalt 312 297 medlemskap pr. 31. januar 
2013. Kretsstyret utgjør idrettsrådet i Oslo. 
Oslo bedriftsidrettskrets tiltrer idrettsrådet 
med tale- og forslagsrett i anleggssaker.  
 
Miljø
Arbeidsmiljøet er godt og det er ikke 
registrert arbeidsskader eller ulykker i løpet 
av året. Virksomheten påvirker ikke det 
ytre miljø utover det som kan forventes av 
liknende virksomheter.

Sykefravær
Sykefraværet utgjorde 3,8 % mot 5,4 % i 
2012. Korttidsfraværet (inntil 8 uker) var på 
1,8 % og langtidsfraværet (over 8 uker) var 
på 2,0 %. En person var langtidssykemeldt 
i 2013.  

Ansatte 
I idrettskretsen har det i gjennomsnitt vært 
22,9 årsverk (herav 11,4 årsverk kvinnelige 
ansatte). Av disse var ca. 2,5 årsverk 
finansiert av rammetilskuddet fra NIF. De 
øvrige årsverkene er finansiert gjennom 
utleieinntekter for hall og kontorer og 
gjennom prosjekter organisert av Oslo 
Idrettskrets med bidrag fra Oslo kommune, 
Helse Sør-Øst og særskilte statlige tilskudd 
kanalisert via NIF. Idrettskretsen utbetalte 
i tillegg godtgjørelse til 176 personer 
tilknyttet de ulike prosjektene idrettskretsen 
er engasjert i.

Diskriminering
Kretsen arbeider aktivt for å fremme 
likestilling, sikre like muligheter og 
rettigheter og hindre diskriminering. 

Årsregnskap
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med 
regnskapslovens bestemmelser og god 
regnskapsskikk for ideelle organisasjoner og 
gir etter styrets oppfatning et riktig bilde av 
idrettskretsens økonomiske stilling ved årets 
slutt. Styret er ikke kjent med forhold som 
er oppstått etter regnskapsavslutningen 
som endrer dette forhold og anser at det 
er grunnlag for fortsatt drift. Utestående 
fordringer er bokført til pålydende etter 
avsetning til tap på krav.

Stiftelsen Osloidrett som omfattet 
Osloidrettens Hus og Ekeberg Idrettshall, 
ble i 2006 vedtatt opprettet for å ivareta 
osloidrettens økonomiske interesser ved 
en eventuell regionalisering av norsk idrett.  
Dette er ikke lenger en reell trussel. Styret 
ble klar over at det heftet formelle mangler 
ved opprettelsesprosessen, og fikk strøket 
stiftelsen fra Stiftelsestilsynets register over 
godkjente stiftelser 23. april 2013. Stiftelsens 
aktiva etter at utestående gjeld ble gjort 
opp, var kr 790 882. Dette beløpet ble 
overført til Oslo Idrettskrets. 

Sekretariatet, inkludert drift av Ekeberg 
Idrettshall og Osloidrettens Hus, hadde et 
driftsoverskudd etter finansposter på   
kr 1 540 247 mot budsjetterte  
kr 222 000 i overskudd. Momskompensasjon, 
bingoinntekter og renteinntekter tilførte 
idrettskretsen kr 411 726 mer enn 
budsjettert. Det ble spart betydelige 
driftskostnader ved at leieforholdet med 
Stiftelsen Osloidrett ble avsluttet. Prosjektene 
Aktiv på dagtid, Treningskontakt, 60pluss, 
Klubbtiltak og Idrett og utfordring overfører 
samlet kr 5 197 390 til 2014. Dette sikrer drift 
noen måneder inn i det nye året før nye 
tilskudd utbetales fra stat og kommune.    

Rammetilskuddet fra Oslo kommune var 
i 2013 på kr 38 735 000. I tillegg disponerte 
kretsstyret til fordeling kr 474 598 som var 
overført fra tidligere år, samt kr 365 440 
i tilbakeførte tilsagn. Dersom idrettslag 
som har fått tilsagn ikke leverer påkrevd 
dokumentasjon innen gitte frister, blir 
tilskuddet ikke utbetalt. Disse tilskuddene 
legges inn i ny fordeling påfølgende år.

De 123 klubbene og særkretsene som 
deltok i bingospill fikk utbetalt kr 7 536 358 
(7 221 362 i 2012 på 127 klubber). Det virker 
nå som at bingoomsetning har stabilisert 
seg etter flere år med begrensningene ilagt 
av Lotteritilsynet. For idrettskretsens del var 
2013 siste år med dispensasjoner for flere 
spill. Bingoinntektene vil dermed reduseres 
i 2014 for Oslo Idrettskrets.

Kostnader i forbindelse med arbeidet 
forut for OL-avstemningen høsten 2013 
utgjorde kr 71 390. 

Revisjon er kostnadsført med kr 146 875 
inkl. merverdiavgift til BDO AS.

Øremerkede midler tildelt i 2013 
til bruk i 2014 for prosjektene Aktiv 
på dagtid, 60pluss, Treningskontakt, 
Folkehelseprosjekter, Klubbtiltak, Idrett og 
utfordring og Sommerpatruljen, er bokført 
med kr 5 197 390 til avsetning i balansen.

Styret gjør følgende disponeringer av 
overskuddet for 2013: Til annen  
egenkapital kr 36 129, til vedlikehold  
kr 1 209 118, til kretsting kr 65 000, kr 30 000 
til innkjøp av foto over Ekebergsletta 
til Osloidrettens Hus, og kr 200 000 til 
jubileum OIK 100 år i 2017. Midlene overført 
fra oppgjøret av Stiftelsen Osloidrett tas 
inn i vedlikeholdsfondet, som etter nevnte 
disponeringer vil utgjøre kr 4 000 000.  

Styret
Styret består av åtte medlemmer, inkludert 
ansattes representant, fire menn og fire 
kvinner. I tillegg er det to varamedlemmer, 
en kvinne og en mann. Det er utbetalt  
kr 31 000 i styrehonorarer. 

Lov
Oslo Idrettskrets har en lov som er i 
tråd med NIFs lov, og den økonomiske 
årsberetningen er avgitt i tråd med 
regnskapsloven.

Fortsatt drift
Årsregnskapet er satt opp under 
forutsetning om fortsatt drift og det 
bekreftes herved at forutsetningen for 
fortsatt drift er til stede.
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lOvutvalget

Lovutvalget har bestått av

Leder:  Gunnar-Martin Kjenner, Ski- og fotballklubben Lyn

Medlem: Veslemøy Viervoll, Klemetsrud IL
  Tina Mjelde, OPIL

Varamedlem: Ellen Karine Aas Lund, Nordstrand Basketballklubb
  Rune Nordby, Tveita IL

Lovutvalget 2012-2014. Fra venstre Gunnar-Martin Kjenner, leder, Tina Mjelde, Veslemøy Viervoll, Ellen Karine Aas og Rune Nordby.  
Foto: OIK.

Astrid Johannessen fra administrasjonen har vært utvalgets 
sekretær.

Det er avholdt seks møter i utvalget og det er blant 
annet behandlet 68 lover innsendt fra idrettslagene 
i Oslo.  Lovutvalget har også i år jobbet videre med 
temaet «idrettskrim». Utvalgets medlemmer er opptatt 
av at det må jobbes videre med dette også i 2014.  Det 
er viktig at idrettslagene skal få kvalifisert hjelp ved 
mistanke om misligheter. NIF har inngått en avtale med 
Consis regnskapsbyrå som tilbyr hjelp til idrettslag med 
regnskapsføring. Videre vurderes det av  NIF å inngå en avtale 
med BDO om hjelp til gransking - dette er ikke avklart i 2013.

Gunnar-Martin Kjenner, Veslemøy Viervoll og Tina Mjelde 

deltok på Norges idrettsforbunds lov- og domsseminar på 
Rica Holmenkollen Park Hotel i oktober. Astrid Johannessen, 
Ingrid Tollånes og Audun Eikeland deltok fra administrasjonen.
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Idrettslag opptatt i OIK/NIF 2013
Navn Lagsnr. Opptatt Ant. medl. Idrett/særforbund

Flystua - Oslo og omegn Modellflyklubb 03011525 14.01.2013 18 Luftsport

Pointfighter Kickboxingklubb 03011526 18.01.2013 10 Kickboxing

Humla Paramotorklubb 03011527 18.01.2013 25 Luftsport

Mortensrud Fotball klubb 03011529 22.01.2013 20 Fotball

Økern Cykle Klubb 03011532 05.02.2013 13 Cykle

Lindeberg Cricket Klubb 03011533 08.02.2013 11 Cricket

Alna Baseball Klubb 03011534 11.02.2013 22 Soft- og baseball

Vika Karateklubb 03011535 19.02.2013 13 Kampsport

Kongsveien CK 03011537 18.03.2013 12 Cykle

Bislett Capoeiraklubb 03011538 21.03.2013 16 Kampsport

Gamle Oslo Håndballklubb 03011539 21.03.2013 24 Håndball

Q Biljardklubb 03011540 13.05.2013 13 Biljard

Veitvet Cricket Klubb 03011541 15.05.2013 16 Cricket

Bækkelaget Håndball Elite 03011542 15.05.2013 18 Håndball

Sinsen-Refstad IL 03011543 28.06.2013 21 Håndball

Solveien IBK 03011544 28.06.2013 17 Bandy

Oslo Gælisk Rugby klubb 03011545 22.08.2013 53 Rugby

Santokai Karateklubb 03011546 27.08.2013 10 Kampsport

Grorud Cricket Klubb 03011547 06.09.2013 30 Cricket

Lyn Toppfotball 03011548 17.09.2013 27 Fotball

Oslo Rangers Baseball Klubb 03011549 30.09.2013 12 Soft- og baseball

Sinsen Petanque 03011550 15.10.2013 16 Fleridrettsforb.

Majorstuen Tennisklubb 03011551 22.10.2013 11 Tennis

Natthauken IL 03011552 01.11.2013 14 Orientering

Ljan Alpinklubb 03011553 01.11.2013 16 Ski

Tryvann Skiklubb 03011554 13.11.2013 11 Snowboard og Ski

Rønningen Sportsklubb 03011555 27.11.2013 57 Volleyball

Grefsen IL 03011556 29.11.2013 10 Ski

Klubber utmeldt/nedlagt i 2013    
Navn Ut dato   

Ponduskameratene FK 28.01.2013 Nedlagt  

Eika Tajiiklubb 11.02.2013 Utmeldt  

B16 sportsklubb 18.02.2013 Nedlagt  

Østenfjeldske Kugleselskap 18.02.2013 Utmeldt  

Vembli FK  18.02.2013 Utmeldt  

Grønland Ultimate idrettsklubb 19.02.2013 Nedlagt  

Nedre Bekkelaget FK 19.02.2013 Nedlagt  

Gamle Oslo Sykkelklubb 20.02.2013 Nedlagt  

Flatenkameratene FK 20.02.2013 Nedlagt  

Karihaugen IL 21.02.2013 Nedlagt  

Østkanten Petanqueklubb 21.02.2013 Nedlagt  

Aker Rugby League klubb 25.02.2013 Nedlagt  

Bjerke Tiger Cricket klubb 25.02.2013 Utmeldt  

Stort FK  04.03.2013 Nedlagt
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klubb- Og medlemsstatistikk

Idrettslaget Marienlyst 05.03.2013 Nedlagt  

Frognerparken FK 18.03.2013 Nedlagt  

Void Innebandyklubb 20.09.2013 Nedlagt  

Oslo Jeger- og Fiskerforening 07.11.2013 Utmeldt  

Endring av idrettskretstilhørighet fra Oslo IK til Akershus IK  
Navn Dato   

Oslo Dolphin Masters svømmeklubb 28.01.2013

   
    
Endrig av idrettskretstilhørighet fra Akershus IK til Oslo IK  

Navn Dato   

Jinnah Cricket klubb 21.02.2013 

  

Navneendring i 2013    
Navn fra Til navn Dato  

Groruddalen Biljardklubb Unique Biljardklubb 03.04.2013  

Linderud-Grei Toppfotball Grei Kvinner Elite FK 08.04.2013  

Oslo Ballkam Oslo Alligators Soft-og 
  baseballklubb  08.04.2013  

Medlemsstatistikk for Oslo Idrettskrets 2012 2013 Endring

Klubber i Oslo utenom bedriftsidretten 632 654 22

Klubber i Oslo med bedriftsidretten 1 241 1 253 12

Medlemskap i Osloidretten uten bedriftsidretten 242 114 251 920 9 806

Medlemskap i Osloidretten med bedriftsidretten 326 131 333 555 7 424

Følgende klubb ble tatt under administrasjon 
av Oslo Idrettskrets i 2013
Oslo Fekteklub ble tatt under administrasjon av Oslo 
Idrettskrets og det ble i kretsstyrets møte 16. april 2013 
oppnevnt et styre bestående av Anne-Britt Nilsen, Nils Johan 
Waldenstrøm  og Gunnar-Martin Kjenner. I tillegg ble Yngve 
Eliassen og Sturla B. Torkildsen oppnevnt til styret. Sturla B. 
Torkildsen trakk seg fra styret 13. juni 2013. 

Klubben avholdt ekstraordinært årsmøte 21. august 2013 
og fikk da valgt nytt styre bestående av klubbens medlemmer 
og klubben var fra det tidspunkt ikke lenger under 
administrasjon av OIK.
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Samarbeidet med den kommunale 
administrasjonen
Administrasjonens samarbeid med kommunen spenner 
selvsagt langt videre enn OL/PL-søknaden. Som vanlig har vi 
praktisert en intern rolledeling i vårt arbeid mot kommunen. 
Styret dekker forholdet til politisk nivå (byråd og bystyre) med 
sekretariatet som tilrettelegger. Sekretariatet forholder seg 
til den kommunale administrasjon (byrådsavdelinger, etater, 
bydeler, kommunale selskaper). 

Sekretariatet har løpende kontakt med Bymiljøetaten 
(BYM) samtidig som det avholdes kontaktmøter med et par 
måneders mellomrom. Det kan fremdeles stilles betydelige 
spørsmålstegn ved kommunens evne til å gjennomføre 
bystyrets anleggsvedtak. På den positive siden registrerer 
vi en økende erkjennelse av at mange av oppgavene 
knyttet til drift og nyanlegg krever til dels svært spesielle 
kunnskaper. Derfor er det positivt at etaten viser økende vilje 
til å tilpasse organisasjonen til behovet for spesialisering. Så 
det er mer enn symbolikk når man etter tre år endelig har 
funnet det formålstjenlig å anvende ordet «idrett» i etatens 
organisasjonskart. Vi fulgte opp denne utviklingen med å 
invitere alle som arbeidet med idrettsspørsmål i BYM til et 
halvdags seminar om OIKs virksomhet. Oppmøtet var svært 
godt. I tillegg til å øke de ansattes kunnskap om osloidretten, 

var det en god anledning for oss å bli kjent med mange nye 
ansikter.

Dessverre har kontakten med Utdanningsetaten hatt en 
negativ utvikling. Det skyldes i stor grad etatens manglende 
vilje til å prioritere det etablerte møteforumet bestående av 
Utdanningsetaten, Undervisningsbygg Oslo KF, Bymiljøetaten 
og OIK. Resultatet var at det ikke ble noe møte i dette 
forumet i 2013. Parallelt har vi opplevd tilfeller hvor etaten 
ikke har gjort noe forsøk på å avklare idrettens behov for nye 
anlegg i forbindelse med bygging av nye skoler før det har 
blitt for sent å innpasse slike på grunn ferdigstillelsesfrister. 
Dette er ille nok om det skyldes manglende årvåkenhet fra 
dem som har ansvaret for prosjekteringen av de konkrete 
skoleanleggene. Det ville ha vært helt uakseptabelt om det 
var utslag av en bevisst politikk, noe vi velger å tro at det ikke 
er. Uansett krever vi at det ryddes opp i dette. 

I fjor kunne vi berette om reetableringen av en nær kontakt 
med Plan- og bygningsetaten med sikte på å styrke idrettens 
plass i arealplanleggingen. I år har vi kunnet registrere flere 
plansaker der etaten har løftet frem idrettens arealbehov. 
Det er en meget positiv utvikling. Neste mål er å få idretten 
inn i kommunedelplanens arealdel. Det vil være naturlig å 
se dette i sammenheng med gjennombruddet for vårt krav 
om en mer forpliktende kommunal idrettsplan i form av en 

Strategisk plan for Oslo Idrettskrets 2012-2016 har ligget til grunn for sekretariatets arbeid og prioriteringer.  

Sekretariatets virksomhet ble i tidsrommet juni og fram til september også preget av arbeidet  med folkeavstemmingen 

om et OL/PL i Oslo i 2022 høsten 2013. Administrasjonen deltok i arbeidsgruppe opprettet av NIF og både deltok og la til 

rette for ulike valgkampaktiviteter.  Året var ellers på mange måter et normal år. 

Espen Kristiansen var en av mange frivillige som bidro i valgkampen. Her i aksjon på Egertorget. Foto: OIK.
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behovsplan for idretts- og friluftsanlegg etter mønster av 
skolebehovsplanen. 

OIK som forvaltningsorgan og 
serviceorganisasjon 
Idrettskretsene er delegert viktige forvaltningsmessige 
oppgaver i norsk idrett. Fra kommunen er vi betrodd en del 
offentlige forvaltningsoppgaver knyttet til f. eks. fordeling 
av offentlig støtte til lag og kretser/regioner. Ser vi alle 
ordningene under ett er det snakk om et årlig støttebeløp på 
i størrelsesorden 100 mill. kr. Det er OIKs oppgave å bidra til 
at pengene havner der de skal, og dette forutsetter vilje og 
evne til å holde orden i organisasjonen. Medlemskontroller 
som gjennomføres avdekker av og til at idrettslag ikke tar 
regnskapsføring og demokratisk kontroll fra medlemmene 
på alvor. Konsekvensene av dette er at idrettslag ikke blir 
tildelt offentlige midler før kravene til regnskapsførsel 
og gjennomføring av styremøter og årsmøter er oppfylt. 
OIK tilbyr en rekke lag tett oppfølging for å få orden i det 
administrative arbeidet. 

Inntektsgivende virksomhet 
Også i 2013 samarbeidet OIK med Egil Hesland AS om et 
bingotilbud til osloidretten der bingoentreprenøren stod 
for driften. Resultatet tyder på at bingoomsetningen nå 
stabiliserer seg etter flere års nedgang grunnet restriksjoner. 
Samlede utbetalingene til 124 av våre foreninger var i 2013 kr 
7 536 358, dvs. en drøy prosent mindre enn i 2012  
(kr 7 454 309). (Til sammenligning; 2011: 11,0 mill., 2010:  
12,1 mill., 2009: 13,9 mill.)

Prosjektene
Størstedelen av styrets og sekretariatets beretning beskriver OIKs 
primærvirksomhet, dvs. vår virksomhet som organisasjonsmessig 
overbygning for den frivillige idretten i Oslo. Det er slik det 
både bør og må være. Faktum er likevel at det er et mindretall 

i sekretariatet som arbeider med kretsens primæroppgaver. 
Omtrent en tredjedel sørger for drift av Osloidrettens Hus og 
Ekeberg Idrettshall, en virksomhet som i stor grad kommer den 
organiserte idretten til gode. Den siste tredjedelen arbeider 
derimot med å aktivisere mennesker som ikke har funnet seg 
like godt til rette i idrettslagene. Et av målene er at tiltakene 
skal bidra til økt rekruttering til lagene. Dette gjelder særlig for 
klubbtiltak som er rettet mot barn og ungdom. Tiltakene som 
sikter mot godt voksne, Aktiv på dagtid og 60pluss, fører derimot 
neppe til mange nye medlemmer.  Disse tiltakene er i realiteten 
eksempler på at osloidretten tar samfunnsansvar – med positive 
sosiale og helsemessige konsekvenser for hver enkelt deltaker. 
På makronivå spiller de rett inn i den offisielle helsepolitikken 
med sikte på å styrke forebygging.  Dette reflekteres i det faktum 
av de i sin helhet finansieres av stat og kommune.

Ansatte i Oslo Idrettskrets  
pr.  31. desember 2013 
Ingrid Tollånes, generalsekretær

Stab:
Øyvind Nedre, økonomisjef
Robert Gausen, anleggsrådgiver
Ivar Glomstein, rådgiver
Audun Eikeland, rådgiver
Astrid Johannessen, konsulent

Kompetanse og klubbutvikling:
Kathe Langvik, avdelingsleder
Ingrid Maurstad, rådgiver
Hege Walsig Skau, konsulent

Fysisk aktivitet og helse:
Ingvild Reitan, avdelingsleder
Jane Hallstrøm, faglig leder, Aktiv på dagtid
Bjørn-Helge Haugen, idrettspedagog, Aktiv på dagtid

Astrid Nøklebye Heiberg snakket til gruppeledere i 60pluss, 29. november. Foto: OIK.



 

Frode Svardal, idrettspedagog, Aktiv på dagtid
Guro Pauck Øglund, idrettspedagog, Aktiv på dagtid/ 60pluss
Mona Haugland, idrettspedagog, Aktiv på dagtid
Kristine Øverås, idrettspedagog, Aktiv på dagtid (sluttet 30. juni)
Anniken Aldrigde, idrettspedagog, Aktiv på dagtid  

(begynte 12. august)
Anders Lidin Hansen, idrettspedagog, Aktiv på dagtid 

(begynte 8. april)
Frank Mjøen, assistent i praksis,  Aktiv på dagtid
Louise Larsen Dahl, prosjektleder, Treningskontakt 
Eva Cecilie Simensen, prosjektleder, 60pluss

Osloidrettens Hus og Ekeberg Idrettshall:
Helge Mood, driftssjef
Rune Hebjerk, vedlikeholdssjef
David Haaheim, driftsassistent
Ernst Ove Grongstad, driftsassistent 
Ola Visslund, driftsassistent, (vikariat fra 1. september)
Ulf Vardi, renholder, (gikk av med pensjon 30. juni) 
Bjørg Moreite, sentralbord og ekspedisjon,  

(gikk av med pensjon 30. juni).

Oslo Idrettskrets hadde 22,9 årsverk i 2013.  

Osloidrettens Hus og Ekeberg Idrettshall
  
Helge Mood, driftssjef
  

Utleie, drift, vedlikehold, service  

Fysisk aktivitet og helse
  
Ingvild Reitan,  avdelingsleder

  
60pluss,  Aktiv på dagtid, 
Treningskontakter 

Stab
Styrearbeid, lov og organisasjon, informasjon, 
anlegg, økonomi, idrettspolitikk

Kompetanse og klubbutvikling
  
Kathe Langvik, avdelingsleder
  
Klubbtiltak/Inkludering i IL
Sommerpatruljen
Idrett og utfordring
OIKs utdanningstilbud   

Generalsekretær
Ingrid Tollånes

Ansatte i OIK samlet. Foto: Geir Anders Rybakken Ørslien, Fortell.
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anlegg

Aktuelle anleggssaker
Skytebane i fjell på Åsland
En ny runde med utredninger og kvalitetssikring er 
gjennomført i 2013, og et nytt beslutningsgrunnlag ligger 
klart. Kostnadsberegningene avviker i liten grad fra tidligere 
godkjent kostnadsramme.

Linderudkollen
Miljøverndepartementet har stadfestet reguleringsplanen 
som legger til rette for utvidelse av skiløypene og et moderne 
kunstsnøanlegg i Linderudkollen. Budsjettbehandlingen sikret 
fullfinansiering av anlegget med totalt kr 19,5 mill.

Skullerud idrettsanlegg – Rustad skistadion
Det er satt i gang arbeid med reguleringsplan for skianlegget 
på Skullerud. Planene omfatter utbedring og utvidelse av 
løypenettet, snøproduksjonsanlegg, arenahus og lys.

Frogner stadion 
Reguleringsplanen for plassering av en ishall og en 
flerbrukshall på Frogner stadion er vedtatt i bystyret. Bystyrets 
behandling av budsjettet for 2014 medførte også vedtak om 
finansiering av anleggene, med kr 270 mill. i perioden 2014 - 
2016. 

Voldsløkka idrettspark
Reguleringsplanen for idrettsparken har blitt delt i to. 
Landhockey-/kunstisbanen og skatehallen behandles adskilt 
fra det øvrige planområdet. Plansaken er ved utgangen av 
2013 fortsatt ikke oversendt til politisk behandling.

Kunstgressbaner
Det er i 2013 arbeidet 
med en rekke 
kunstgressbaneprosjekter. 
Det er ferdigstilt baner 
på Kjelsås (Myrerjordet), 
Valle Hovin, Høybråten og 
Mortensrud. Banene på 
Ullern, Furuset, Gressbanen 
og Jordal er rehabilitert. Den 
nye banen på Mortensrud 
er lagt på gammel grusbane 
og er spesielt tilrettelagt for 
landhockey. Jordal er spesielt 
tilrettelagt for amerikansk 
fotball.

Cricketanlegg
En ny cricketbane er 
etablert og tatt i bruk på 
Stubberudmyra. Planene 
for cricketstadion og 
klubbhus på Ekeberg er 
lagt til side. Bystyret har 
vedtatt å gjennomføre en 
konseptvalgutredning for 
Mortensrud idrettspark i 
Søndre Nordstrand. Dette 
omfatter idrettsbehov, 
herunder et cricketanlegg 

med internasjonale mål, klubbhus og fasiliteter som er 
nødvendige for å kunne arrangere internasjonale kamper. 
Byrådet skal også arbeide for å etablere en ny treningspitch 
på Rommen. 

Skoleidrettshaller
Kuben Yrkesarena (Risløkka) åpnet høsten 2013. Skoleanlegget 
inneholder en idrettshall (20x32m), og et kampsportlokale. 
Begge disse anleggene er spillemiddelfinansiert, men ved 
utgangen av 2013 har idretten fortsatt ikke fått normal tilgang 
til anlegget. Ved behandlingen av skolebehovsplanen har 
bystyret vedtatt prosjektering av idrettshaller ved Årvoll skole, 
Løren skole, Vollebekk skole og Tokerud skole.

Annet
Plan for idrett og friluftsliv
Plan for idrett og friluftsliv i Oslo kommune 2013-2016 ble 
vedtatt i bystyrets sak 235, 12.6.2013. Idrettskretsen var 
kritisk til planarbeidet gjennom hele prosessen. Kretsstyret 
konkluderte med at: 
– byrådet ikke leverer en tilfredsstillende plan for 

idrettsarbeidet i Oslo kommune. 
– plan for idrett og friluftsliv inneholder så mange svakheter 

og feil at den er lite egnet som styringsverktøy for 
idrettsarbeidet i Oslo kommune.

Budskapet til bystyret var at Oslo Idrettskrets forventer at 
Oslo kommune i fremtiden gir idrett som samfunnsområde 
en forpliktende og planmessig behandling. Det ble videre 
poengtert at dette krever en heving av planens status. 
Behandlingen i bystyret resulterte i et vedtak om utvikling av 
en behovsplan for idrett og friluftsliv. 

Osloby.no 22. august.
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Informasjonsstrategien som ble vedtatt i 2012 er fulgt opp videre i 2013.  Den sier at OIK skal basere sin 

informasjonsvirksomhet på digitale, nettbaserte løsninger. Søknader, påmeldinger og andre former for datainnsamlinger 

foregår for det meste digitalt.

Nettsider
I løpet av året ble Aktiv på dagtid skilt ut fra OIKs nettsider. 
Behovet for andre funksjonaliteter enn det som NIFs felles 
nettløsning kunne tilby medførte dette. Tidligere år har Aktiv 
på dagtid vært de mest besøkte sidene og har medført gode 
besøkstall for OIKs sider. I 2013 ble det registret 13 953 besøk 
på sidene. Det ble i løpet av året publisert 65 nyhetssaker.

OIK på facebook
Facebooksidene blir stadig mer viktige. Saker blir publisert 
både på OIKs nettsider og på facebooksidene. 290 
personer liker sidene. I begynnelsen av juni ble en sak fra 
Østlandssendingen om treghet i anleggsutbygningen i Oslo 
lagt ut på våre sider. 549 personer så denne saken, noe som er 
årets best sette sak på OIKs facebooksider.

Mediepleie
Sekretariatet har bidratt til en målrettet 
bruk av media i 2013. Det er sendt ut 17 
pressemeldinger. Resultatet har tidvis vært god 
redaksjonell dekning.

Trykksaker og plakater
Følgende trykksaker og plakater ble produsert i 
2013:
– Idrettens kurstilbud 2013. Felles kurskatalog 

med Akershus Idrettskrets

– Folder om lederkurs for ungdom 15-19 år. Felles 
med Akershus Idrettskrets

– Tre timeplanfoldere for Aktiv på dagtid  
(vinter/vår, sommer og høst)

– Timeplanfolder høst 2013 for Aktiv på dagtid Ung

– Veileder for institusjoner og ledsagere i Aktiv på dagtid

– Motivasjonsfolder, Aktiv på dagtid

– Motivasjonsplakat, A3 format, Aktiv på dagtid 

– Aktivitetsplanfolder 2013/2014, 60pluss

– Aktivitetsplan, høsten 2013, 60pluss ekstra

– Plakat med sommerens program for Sommerpatruljen

Byrådets bade-/svømmemelding 
19. desember 2013 la byrådet frem sin strategi for et bedre bade- og 
svømmetilbud i Oslo. Strategien legger opp til bygging av et hovedbad på 
Tøyen som skal stå ferdig innen 2018. Videre skal det på sikt bygges to nye 
områdebad, ett i vest og ett i øst/sør. 

Behov for et nettbasert bookingsystem for kommunale idrettsanlegg
Oslo Idrettskrets har bedt Oslo kommune om å vurdere et bookingsystem for 
de kommunale idrettsanleggene. 
 
Andre saker hvor vi har uttalt oss
Skolebehovsplanen 2014 - 2024
Havnepromenaden – strategi- og prinsipplan
Vollebekk skole – detaljregulering
Tokerud skole – detaljregulering
Valle Hovin – detaljregulering
Ulvenområdet – detaljregulering
Midtstuen «Bautatomten» – detaljregulering for tennisanlegg
Ensjø «Tyngdepunktet» –detaljregulering

Bademeldingen.
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kOmPetanse Og klubbutvikling

Kurset «Klubbens styrearbeid i praksis» er et viktig virkemiddel 
for å skape flere kompetente og motiverte tillitsvalgte. 
Kurset tar for seg ulike oppgaver, organisering, utnyttelse 
av idrettslagenes resurser, lover og regler. Kurset gir også 
kjennskap til de krav som stilles fra andre rundt idrettslaget 
og viktigheten av planmessig arbeid. Det er et økende antall 
idrettslag som ser nytten av å gjennomføre dette kurset. 

Det er gjennomført 52 tiltak i 2013 hvorav:

– To klubbesøk

– Fem idrettslag har startet eller gjennomført 
virksomhetsplanarbeid

– Ni kurs i Klubbens styrearbeid i praksis

– Fire kompetansepåfyll

– 11 temamøter

– Åtte kurs med temaene organisasjon, lov og økonomi, 
hvorav fire kurs i idrettens nye medlemsregister 
Klubbadmin

– To samlinger for daglig ledere i idrettslag

– En inkluderingssamling for tilskuddsmottakere

– To lederkurs for ungdom og to 
oppfølgingssamlinger

– To treningskontaktkurs

– To temamøter med Idrettens samarbeidsutvalg i 
bydelene

– Fire ulike kurs med tema barneidrett, hvorav to 
aktivitetslederkurs 

Bortsett fra klubbesøk hvor antall deltakere ikke registreres, 
noterte vi ca. 950 deltakere på våre tiltak.

Kompetansepåfyll i Osloidretten ble videreført i 2013. 
Dette er et tilbud om gratis foredrag om aktuelle temaer til 
alle interesserte i Osloidretten. Pga. arbeidet med OL2022 
ble det ikke gjennomført etter sommerferien.  Temaer 
før sommeren var bl.a. forsikringer i idretten, OL2022 og 
idretten som flerkulturell møteplass. Deltakelsen var bra med 
deltakere både fra klubb, krets/region, idrettskrets, forbund og 
Idrettsforbundet sentralt. 

OIK har bidratt i Idrettsforbundets arbeid med å 
utvikle «veileder for klubbhåndbok», som er et verktøy for 
idrettslagene for å beskrive arbeidet i klubben. Veilederen gir 
gode råd og tips om drift av klubb, aktuelle lover og regler 
og forslag om nyttig informasjon til ulike målgrupper. I tillegg 
inneholder den ulike forslag til maler, forslag til rutiner og 
retningslinjer og gode eksempler fra idrettslag som allerede 
har tatt i bruk dette. 

Overordnet mål for organisasjonsarbeidet til OIK er å ha veldrevne idrettslag med kompetente  

og motiverte tillitsvalgte. Dette er viktig for at idrettslagene skal kunne fremstå som attraktive fritidsarenaer.  

Idrettslagenes behov og etterspørsel avgjør hva som skal tilbys av kurs og tiltak. 
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Oslo Idrettskrets har som mål at alle som ønsker å drive 
med idrett og fysisk aktivitet skal ha muligheten til det. 
Dette vil vi oppnå gjennom å ha et åpent, inkluderende 
og variert aktivitetstilbud. Inkluderingsarbeidet er viktig for 
å oppnå dette målet. Målgruppen for tiltakene er til dels 
sammenfallende: inaktive barn og ungdom 6-19 år. Det er 
særlig fokus på barn og unge med flerkulturell bakgrunn og 
da spesielt jenter. I tillegg er et av tiltakene rettet mot ungdom 
som står i fare for å utvikle eller videreutvikle negativ atferd. 

Inkludering i idrettslag/Klubbtiltak
Målet med Inkludering i idrettslag er å inspirere inaktiv 
ungdom til å delta i fysisk aktivitet i lokalmiljøet. Idrettslagene 
tildeles støtte for å gjennomføre aktivitetstiltak som ikke 
krever medlemskap og er gratis for deltakerne. Håpet er 
at deltakerne deretter skal bli inkludert i den organiserte 
aktiviteten. OIK mottar midler fra Kulturdepartementet (KUD) 
via Idrettsforbundet og fra Oslo kommune. Kriteriene gitt av 
KUD fastslår at midlene skal benyttes til inkludering av barn 
og ungdom med innvandrerbakgrunn, og spesielt jenter. I 
kriteriene gitt av Oslo kommune er målgruppen inaktive/
uorganisert barn og unge. Denne forskjellen gir oss et 
handlingsrom som gjør det mulig å nå flere barn og unge.

I 2013 mottok vi søknader for 105 tiltak fra 60 ulike klubber. 
Styret vedtok å gi tilskudd til 94 tiltak fra 56 ulike klubber. 
Dette er en økning på 17 tiltak og 8 klubber sammenliknet 
med 2012. Størrelsen på tilskuddene varierte fra kr 10 000 
til kr 300 000 avhengig av tiltakenes omfang. Totalt søkte 
klubbene om kr 8,7 mill. Det ble tildelt kr 3,93 mill. Av dette var 
kr 2,29 mill. fra den statlige ordningen, og kr 1,65 mill. fra den 
kommunale ordningen.

I høstferien arrangerte OIK idrettsskole for barn i 5., 6. og 7. 
klasse i Ekeberg idrettshall. Rundt 40 barn fikk prøve syv ulike 
idretter, noe barn og foreldre var godt fornøyd med.

Høsten 2013 ble generalsekretær i Oslo Idrettskrets, Ingrid 
Tollånes, oppnevnt til å delta i et statlig utvalg med mandat 
til å gi råd til KUD om hvordan den statlige idrettspolitikken 
kan bidra til økt deltakelse i idrett blant jenter med 
minoritetsbakgrunn. Utvalget startet arbeidet i slutten av 
november og skal etter planen legge frem sin rapport i april 

2014. Utvalget ble opprettet som resultat av daværende 
kulturminister Hadia Tajik deltok på et møte om temaet på 
Grorud 3. september. 

Idrett og utfordring
Idrett og utfordring er en ordning som organiseres i 
bydelene gjennom tverrfaglig samarbeid blant annet mellom 
barnevern, uteteam, SALTO-koordinator, politi, helsesøstre 
og sosiallærere. Idrett og utfordring finansieres av Oslo 
kommune. I 2013 var tilskuddet på kr 1,3 mill. og 41 tiltak i 11 
bydeler ble støttet gjennom ordningen.

Arbeidsgruppene i de ulike bydelene samarbeider om 
utvelgelse av ungdommer som får et tilbud om å delta. 
Tiltakene retter seg spesielt mot ungdom i aldersgruppen 
12-19 år som står i fare for å utvikle problematferd og som 
faller utenfor det etablerte idretts- og kulturtilbudet som 
gis gjennom idrettslag og foreninger.  Målet er å redusere 
rusmisbruk, vold, hærverk og isolering av ungdom. 

Bydelene tilbyr aktiviteter med stor variasjon. Eksempler 
på tiltak er saltrening på treningssenter med rene jente- eller 
guttegrupper, skogsturer, ballaktiviteter, hundekjøring og mer 
fartsfylte aktiviteter som slalåm og trial. Mange kombinerer 
aktivitet med en eller annen type sosial aktivitet, som f.eks. 
konflikthåndtering og samtalegrupper. Erfaringene fra 
prosjektet viser at tiltak som varer over tid gir ungdommen 
følelse av mestring og positiv utvikling. Dette har ført til større 
engasjement.

Sommerpatruljen
OIKs Sommerpatrulje (tidligere Gatekamp) har for 16. år på 
rad vært med på å skape aktivitet i en sommerstille by for 
ungdommer i alderen 13-19 år. I 2013 var tilskuddet fra Oslo 
kommune på kr 350 000. Haugerud IF, Veitvet SK, Holmlia SK 
og Bøler Basket gjennomførte aktivitetene i sine nærmiljø. I 
løpet av ukene 27, 31, 32 og 33. Tiltakene var godt besøkt.

OIK samarbeidet tett med klubbene om planlegging, 
utforming og veiledning. Klubbene fikk økonomisk støtte til 
gjennomføringen. De utvalgte klubbene har erfaring med å 
engasjere ungdom som aktivitetsledere. Flere ungdommer 
fikk derfor i oppgave å ha hovedansvar for planleggingen og 
gjennomføringen av aktivitetene. For å skape motivasjon og 
øke ungdommens kompetanse, fikk de tilbud om å være med 

på Lederkurs for ungdom. 
To av de fire klubbene 
sendte ungdommer på 
kurset. 

Denne måten å 
gjennomføre aktiviteten 
på har gitt gode 
resultater med hensyn til 
å skape lokal forankring. 
Sommerpatruljen blir ikke 
lenger en ”happening”, 
men et arrangement 
som klubbene kan bruke 
til promotering av egne 
aktiviteter og rekruttering. 

Også i 2013 har Oslo Idrettskrets kunnet videreføre de tre tiltakene innenfor storbyarbeidet takket være  

fortsatt økonomisk støtte fra stat og kommune. OIK mottok totalt kr 6,3 mill. i støtte til de tre tiltakene. 

Deltakerne på idrettsskolen fikk prøve mange ulike aktiviteter,  
her rullestolbasket. Foto: OIK.
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Fysisk aktivitet Og helse

Aktiv på dagtid
Aktiv på dagtid (Apd) ble startet i 1995 av Oslo Idrettskrets. 
Målet er å aktivisere og integrere personer i Oslo som er i 
en trygdesituasjon. Målgruppen er mennesker bosatt i Oslo 
mellom 18-67 år som mottar en trygdeytelse (sykepenger, 
arbeidsavklaringspenger, uføreytelser, overgangsstønad, 
dagpenger eller økonomisk sosialstøtte). I 2013 kostet det 
kr 300 å trene i Apd og det var aktivitet på ti ulike steder i 
byen. Apd er et lavterskeltilbud hvor man kan delta uansett 
treningsbakgrunn, sykdom eller problemer. 

I 2013 ble det registrert 1 963 deltakere, av disse hadde  
1 243 deltakere personlig treningskort. Det var 720 
deltakere som hadde avtalekort og disse kom fra ulike 
kommunale og statlige institusjoner og tiltak. Mange 
rekrutteres gjennom spesialisthelsetjenesten. Det ble også 
registrert 197 ledsagerkort.  Apd måtte i løpet av 2013 flyttet 
hovedaktivitetssted to ganger, dette førte til en liten nedgang 
i antall deltakere sammenliknet med året før.

Apd har etablert et variert treningstilbud som omfatter: 
helsestudio, timer i sal (starttime, styrketime, yoga, pilates, 
qigong, mensendieck, mage/rygg, stretch, zumba, taekwado), 
sykkel, vannaktiviteter (vanngymnastikk, vannintervall, 
frisvømming), ballaktiviteter, klatring og diverse ekstra 
arrangementer (sykkelmaraton, klatretur, kostholdsforedrag, 
turer osv.). 

I 2013 har det vært ansatt en faglig leder, en daglig 
leder og fem idrettspedagoger i 80 % stillinger. To av 
idrettspedagogene har fått utvidet sin stilling med 20 % 
for å utvikle Apd UNG. Det har også vært en person på 
arbeidspraksis fra NAV. Gjennom hele året har fem instruktører 
vært ansatt på timebasis til å ha ulike aktiviteter. 

Apd UNG ble startet opp i mars med mål om å 
videreutvikle Apd til å bli mer attraktivt for de som er mellom 
18-30 år. Egne tider ble satt av til klatring, timer i sal (hiphop, 
styrke, yoga) og vanntrening. Klatring og hiphop var de mest 
populære, men det var få som deltok. 

Finansieringen av Apd kommer hovedsakelig fra Oslo 
kommune, Velferdsetaten. I tillegg fikk Apd et tilskudd fra Oslo 
universitetssykehus og fra Norges idrettsforbund.  

60pluss
OIK har siden 2003 organisert 60pluss, som finansieres av Oslo 
kommune og administreres av en prosjektleder i 60 % stilling. 
Målet er å aktivisere inaktive eldre og målgruppen er personer 
over 60 år. 

I 2013 har det vært 42 aktive grupper fordelt på 13 bydeler. 
Flere av gruppene har sin forankring i idrettslag. Totalt har 
60pluss aktivisert ca. 2 000 deltakere. Turgåing med og uten 
staver er den vanligste aktiviteten, i tillegg har noen grupper 
andre aktiviteter som gymnastikk, dans, fotball og roing. 
60pluss er et positivt innslag i hverdagen til mange over 60 år.

Det er frivillige gruppeledere som er ansvarlig og 
organiserer aktivitetene i gruppene. For å motivere og 
inspirere gruppelederne, har det vært gjennomført fire 
gruppeledersamlinger med temaforedrag. I tillegg ble alle 
gruppelederne invitert på tur til Gaustatoppen. 60pluss 
markerte 10-årsjubileet med en inspirasjonsdag med foredrag 
og underholdning i mai hvor 250 personer deltok. 

Den Gylne Spaserstokk er et gratis tilbud som inngår i 
60pluss. I 2013 ble det registrert nærmere 500 deltakere. 
Deltakerne registrerer gåturene sine og når sesongen 
avsluttes blir de tildelt stokker og merker. Mange har deltatt i 
nærmere 20 år.

60pluss dagen ble arrangert for første gang 1. oktober 
2013, for å markere FNs internasjonale eldredag. OIK inviterte 
mennesker over 60 år i Oslo til tur i skulpturparken på 
Ekeberg, etterfulgt av matservering og levende musikk. 150 
spreke eldre deltok. Arrangementet ble åpnet av byråd for 
eldre, Aud Kvalbein. 

60pluss ekstra 
60pluss ekstra startet opp for fullt høsten 2013 med aktivitet 
på seks ulike steder i Oslo. Bakgrunnen for prosjektet var et 
ekstra tilskudd fra Oslo kommune for å aktivisere flere eldre. 
60pluss ekstra administreres av en prosjektleder på deltid, og 
det er seks idrettspedagoger som leder aktivitetene. Totalt 
157 deltakere i alderen 60-87 år deltok på aktivitetene høsten 
2013.

60pluss ekstra er en videreutvikling av 60pluss. 

Zumba er en populær aktivitet i Aktiv på dagtid. Foto: OIK.
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13 særkretser leide kontor i Osloidrettens Hus i 2013. Ekeberg 
Idrettsbarnehage og Ekeberg Café og Catering har vært de 
største leietakerne utenom idretten. Ekeberg Idrettshall ble 
i 2013 hovedsakelig benyttet av idrettslag i Oslo. De største 

leietakerne var Bækkelagets Sportsklub, Nordstrand IF, Oslo 
Bedriftsidrettskrets, Oslo og Akershus friidrettskrets og flere 
skoler.

Av vedlikehold er det er skiftet panel på husets sørside. 
Kontorene som Oslo 
Fotballkrets leier ble pusset 
opp. De store limtredragerne 
rundt garderobeanlegget 
er pusset og beiset. To 
nye garderober er pusset 
opp og utbedring av tre 
ventilasjonsvifter på halltaket 
er gjennomført. To kontorer 
i 1. etasje ble pusset opp 
når postekspedisjonen ble 
flyttet opp i 3. etasje. Kopi- og 
postrommet i 3. etasje ble malt 
og ominnredet. 

Møterommene på 
Osloidrettens Hus lånes ut 
gratis til særkretser/regioner og 
idrettslag og er i bruk daglig. 

Oslo Idrettens Hus og Ekeberg Idrettshall eies og drives av OIK.  Siden 2006 har Stiftelsen Osloidrett stått som eier, 

men stiftelsen ble oppløst og eierskapet tilbakeført til OIK i 2013.

Hovedaktiviteten i 60pluss ekstra er 
styrketrening, men det tilbys også yoga, 
vanngymnastikk, trim til musikk og 
frisvømming. Treningen i 60pluss ekstra 
ledes av idrettspedagoger og kvalifiserte 
instruktører som veileder og gir personlig 
oppfølging. Deltakerne betaler en lav 
innmeldingsavgift. For høstsemesteret 
kostet det kr 200.

Treningskontakt – et alternativ 
til støttekontakt
I samarbeid med bydelene i Oslo 
kommune og Helseetaten jobber OIK med 
prosjekt Treningskontakt. Målet for OIK er 
å skolere støtte- /treningskontakter. Bydel 
Nordre Aker, Grorud, Grünerløkka, Østensjø, 
Sagene, Frogner, Nordstrand og Gamle 
Oslo har inngått partnerskapsavtaler med 
OIK om å tilby treningskontakt som en del 
av støttekontakttjenesten.

I 2013 ble 30 treningskontakter skolert 
gjennom to 12 timers kurs som omfattet 
treningslære, ernæring, motivasjon 
og kommunikasjon og en praktisk 
aktivitetsdel.

Det er også gjennomført 
oppfølgingssamlinger for støtte- og 
treningskontakter i partnerskapsbydelene.

Deltakerne på markeringen av FNs dag for eldre på tur gjennom skulpturparken  
på Ekeberg. Foto: OIK.

Osloidrettens Hus og Ekeberg idrettshall. Foto: OIK.
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Priser Og stiPend

Osloidrettens kongepokalvinnere i 2013

 Kvinner Menn 

Aking  Tønnes Stang Rolfsen, Akeforeningen i Oslo

Cheerleading Viqueen Cheerleaders 

Bandy  Ullevaal IL

Innebandy Sveiva Innebandyklubb

Bordtennis Marte Grutle Aasebø, Fokus BTK 

Bowling  Mads Sandbækken, Frogner BK

Cricket  Sentrum Cricket Klubb 

Fekting Pia Klafstad, Bygdø FK  Zoltan Michael Kramarics, Bygdø FK 

Friidrett Ezinne Okparaebo, IL BUL

Hundekjøring Lena Boysen Hillestad, Holmenkollen sportsklubb 

Ishockey  Vålerenga Ishockey Elite

Judo  Alert Holtman, Oslo Judo Klubb

Kickboxing Thea Therese Næss,  Daniel Armando Fossan,
 Fighter Kickboxingklubb,  Fighter Kickboxingklubb 

Klatring Tina Johnsen Hafsaas, Kolsås Klatreklubb 

Luftsport           Thore Thoresen,  Aerobatic Club of Norway 

Rugby  Oslo Rugby klubb 

Seiling  Vidar Hanson m/mannskap,  
  Kongelig Norsk Seilforening 

Freestyle Skicross Bastian Juell, Ready

Styrkeløft  Kjell Egil Bakkelund,  Oslo Styrkeløft klubb

Tennis Kristina Andlovic, Ullern Tennis

Volleyball Oslo Volley

 

Stipendvinnere: Vinnere av Oslo kommunes idrettsstipend. Foran fra venstre: Marcus Conradi, Magnus Solheim, Fredrik Backer,  
Joachim Lindseth, Alex Vu, ordfører Fabian Stang. Bak fra vestre: Marianne Borgen (SV), leder av Miljø- og samferdselskomiteen i bystyret, 
Simen Eid Nielsen, Linn Eriksen, Julie Farseth Berg, Chiamaka, Okparaebo. Foto: Sturlasson.
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Oslo kommunes pris til  
Årets idrettslag 2013
Idrottslaget BUL 

Ildsjelprisen 2013
Anders Dahlen og Morten Tomter,  
begge fra Rustad IL. 

Oslo kommunes idrettsstipend 2013 
Utøver Klubb Idrett   

Fredrik Backer Njård fekting

Julie Farseth Berg BUL friidrett, stavsprang

Marcus Conradi Oslo Turnforening turn

Linn Eriksen IL Heming langrenn

Jørgen Steen Holst IL Heming telemarkskjøring

Joachim Lindseth Oslo Styrkeløftklubb styrkeløft

Chiamaka Okparaebo IL i BUL friidrett

Magnus Solheim IL Heming freestyle

Alex Vu Oslo Wushuklubb wushu

Simen Eid Nielsen Nydalens Skiklub trener i orientering

ldsjelprisen ble delt mellom Anders Dahlen og 
Morten Tomter, begge fra Rustad IL, her flankert 
av Norvald Mo, leder av OIK. Foto: Sturlasson.

Årets Idrettslag, BUL, her representert med Anne Farseth 
(tv). Prisen ble delt ut av Hans Edvardsen, direktør i 
Bymiljøetaten. Foto: Sturlasson.



 

www.idrett.no/oslo
www.facebook.com/osloidrettskrets


