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Fra styret

Kretsstyret

Kretssffret  har avholdt ti m@ter i1990,  arbeidsutvaØget
åtte. 167 saker er behand[et. Av de viktigste sakene
nevnes:

Jordal Idrettsanlegg

Også i 1990 ga kommunen
signaler om salg eller langtidsleie
av Jordal Idrettsanlegg. OIK,  i
samarbeid med Oslo  Fotballkrets,
Oslo Ishockeykrets, Oslo Be-
driftsidrettskrets og VIF  Ishoc-
key, utarbeidet et tilbud til
kornrnunen. Hovedintensjonen i
tilbudet  var  å danne  et  driftssel-

skap, Jordal Idrettspark A/S, som
skulle  stå for  driften.  Vi  fikk

aldri noe svar på tilbudet, og
kormnunen  ivaretar  fortsatt

driften av anlegget.

Velodromen  A/S

Efter at Norges Cykleforbund er
tildelt sykkel-VM  ø l993  er det
dannet et aksjeselskap tilknyttet
utbygging av den planlagte
velodromen på Valle Hovm. Oslo
Idrettskrets har gått inn med 5000
kroner, 10 prosent av aksjekapita-
len. Øvrige aks)onærer er Norges
Cykleforbund, Norges Squashfor-
bund, Oslo Cyklekrets. General-
sekretær Finn Hauger er OIKs
rcpresentant i styret.

Mdte med bydelenes kultur-
sjef'er

To ganger inviterte vi bydelenes
kultursjefer til  samarbcidsm(jte på
Ekeberg. Flrste gang bommet vi
på tiden (kveldstid) og måtte
avlyse mltet. Andre gang valgte
vi dagtid og da mltte  representan-
ter fra seks bydelcr, Alle  var
positive til  samarbeid - uten riktig
å vite  hva  vi  kan  samarbeide  om.

Problemet er at bare bamehagene,
helse og sosialdelen er i sin helhet
ovcrfg5rt til bydelene.

Vi ble enige om "å holde
kontakten" og utveksle infomia-
sjon til  bruk i bydelsguidene og

bydelsdager. HVPU-reforrnen
pålegger bydelene et nytt område,
og på dette var de spesielt interes-
sert ø hva  idretten  hadde  utviklet.

@stlandskretsene

Det tradisjonelle mlte  med
"Østlandskretsene" (6) ble holdt
på Geilo 16.-1 8.november med
Buskerud  Idrettskrets  som  vert-

skap.
Hovedtema denne gang var -

idrettens framtid og de konse-
kvenser Idrettstinget's vedtak
fBrer  til.

MØte med politikerne

Idrettskretsen  inviterte  til  en

weekend-konferanse på Ås hotel
26.-27.oktober. Målet med
konferansen var å belyse konkur-
ranse-idrettens  forhold  i  Oslo.

De politiske partiene var
representert med: Leif  Nybp,
Hlyre,  Rune Gerhardsen, Ap,
Kjell W. Ryberg, Frp. og Robert
Jright,  Krf.

Vi hadde også invitert  en fra
(4teborg, distriktsidrottsforbund
som fortalte  om  forholdene  der.

Ivar Egeberg fra Bislettallian-
sen var en av de mest slagkraftige
innlederne som presiserte idret-
tens betydning ø markedsfQringen
av Oslo.

Konklusjonen ble nok som det
ofte blir i mpter med politikeme.
Vi er stort sett emg ø målene, men
ikke  om  midlene.

Idrettstinget  1990

Idrettstinget fant sted i Hauge-
sund 3.-6.mai. Våre representan-
ter var Thorvald  Larsen,  Ruth
Sandal, Kjell  Thygesen, Eli
%ren Fossheim og Grete Olsen.
Det er ingen tvil  om at Osloben-

ken  var  aktiv  i  debattene  uten  at
de alltid  nådde frem  med sine

synspunkter.
En av de viktigste sakene på

tinget var hvordan idrettskretstin-
get skal organiseres i  fremtiden.
Det ble vedtatt at klubbene og
særkretsene  heretter  skal  ha  lik

representasjon. I alle andre
idrettskretser betyr det at kontakt-
utvalgene skal representere
klubbene på idrettskretstinget.
Men ettersom Oslo Idrettskrets
bare har  en kormnune  å forholde

seg til  har kretsstyret lagt ned
mye arbeid på å fiiu'ie frem til
ordninger som vi tror Osloidret-
ten kan  leve  med.

Klubbene har i den anledning
vært invitert til fem forskjellige
mlter i lgpet av %5sten for å
drJfte nye representasjonsregler.

European Sports Conferance
1991

Fra Norges Idrettsforbund har vi
fått en hyggelig henvendelse om
Oslo Idrettskrets kan påta seg
sekretariatsfunksjonen iu'ider
ovennevnte arrangement. Konfer-
ansen finner sted 3.-6. juni l99l.
Kretsstyret fant ut at så lenge
administrasjonen mente å klare
oppgaven var det ingen grunn til
å si nei til den jobben.
Fakkelstafetten

Denne  landsomfattende  stafetten
fant  sted lO.-lI  .februar.  Starten

gikk fra Morgedal og endte på
Lillehammer. Turen gikk innom
Oslo, der 60 utpvere, garnmel og
ung fra klubbene innen kretsen,
var med å bringe stafetten videre.

1990
1994
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Sekretariatet

Oslo Idrettskrets'  sekretariat

pr 3l.  desember 1990:

Generalsekretær

Plansjef
%konomisjef
Bane- og anleggskonsulent
Driftskonsulent

Utdamiingskonsulent/Prosjektleder ILJS
Økonomikonsulent
Økonomisekretær

A dministrasjonssekretær
1 .kontorfullmektig
l  .kontorfullmektig
TIY kker
Trykker
Renhold

Sentralbord

Sentralbord - post
l  .hallbetjent
Hallbet)ent
Hallbet)ent
Pros)ektleder (engas)ement)

Finn Hauger
Finn-O.  Svendsen

Bjfig  Christensen
John Villy  Nyhagen

Odd Madsen
Turid  Larsen

Marit Skramstad
Grethe  I. Eikum

Julitta  Skovlie

Hege Walsig
Astrid  Johannessen

Knut  Næss

Hans :%5rensen (deltid)
Arild  Johansen

Bj@rg Knem (deltid)
%Brg Moreite
Einar Stensby

Ole Kristoffersen

Robert Ryen
Harald Haugen

Foto:Svendsen-Foto

.la3
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Styrer og utvalg

Representasjon

Representasjon kretsting 1990

Krets ..........................................-...-....................................... Representant
Oslo Badmintonkrets ............................................................ Tormod Houg
Oslo Bandykrets .................................................. Leif  %gli,  Jamil Malik
Oslo og Akershus Basketballkrets .................................... Thorvald Larsen
Oslo Bowlingkrets .................................................................. Arnvid Kavli
Oslo Cyklekrets ...................................... Eli RQren Fossheim, Leif H(3gli
Oslo &  AJcershus Dansekrets .......................................... Reidun Lundsrud
(B,0,(ing) ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.............................. ReidunLundsrud
Oslo Fotballkrets ...................................... Thorvald Larsen, Tormod Houg
0slo  Friidrettskrets ...........................................,,,....,,........,,,, Arnvid  Kavli
Oslo Gang og Turmarsjkrets ............................................ ThorvaldLarsen
Oslo & Akershus Gym. og Turnkrets .................................... Finn Hauger
OsloHandicapidrettskrets ...................................... Grete Olsen, Jan Foyn
Oslo HundekjBrerkrets ................................................................ Leif Hgigli
Oslo Håndballkrets ............................ Thorvald Larsen, Ingunn Martinsen
OsloIshockeykrets .................................... ThorvaldLarsen,GreteOlsen
0slo  Judokrets ...................................................................... Torrnod  Houg
0!%l(l Karate  0G! Taekwon-do  krets  ..........................................  Ruth Sandal

OsloIshockeykrets .....................
0slo  Judokrets  .............................

Oslo Karate og Taekwon-do krets
Oslo Orienteringskrets .................
Oslo  Rokrets  ...............................
Oslo Rytterkrets ...........................
O. &  A.  Seilkrets  .........................
Oslo  Skikrets  ...............................

Oslo Skytterkrets .........................
Oslo S%mmekrets ...........,.........
Oslo  Temiiskrets  .,,.....,,.....,.........
Oslo Volleyballkrets ...................

.... Thorvald  Larsen
,,,, ThorvaldLarsen

............  Grete  Olsen

.... Thorvald  Larsen

............  Grete  Olsen

Eli %ren  Fossheim
............  Grete  Olsen
.... Thonald  Larsen
.. Ingunn  Martinsen

Annen representasjon

Spartacus 70-års jubileum .......................................................... Leif  H@gli
Norges Bandyforbund, NM ø rinkbandy .............................. BjBrn Østreng
Oslo Ishockeykrets, Formannsmlte ...................................... Fimi  Hauger
Danseklubben Fristil, NM  rullestoldans .................................. Grete Olsen
Norges Gymnastikk og Tumforbund, lO0-års jubil. ,....,,. ThorvaldLarsen
NM i kunstlpp 23.24.25.2 ........................................................ Grete Olsen
BlindelBypa l5 års )ub. HaralBkka ............................ Eli  R@en Fossheim
Sp.kl. Forward 75-års )ubileum .............................................. Finn  Hauger
Oslo Landhockeyklubb, intern. turnering Jordal ............,....... Ruth Sandal
Klemetsrud idrettslag 70-års )ubileum. 15/l2 ...................... Arnvid Kavli
TjalveIK 100 år................................................................ ThorvaldLarsen

Barne og
ungdomsidrett

Vinteridrettsleir

25.2. -  2.3.90 ble det arrangert
vinteridrettsleir på Haraldvangen
Leirskole  i  Hurdal.  Det  deltok  23
barn i alderen  10-l4  år, blant
disse også noen funksjonshernrne-
de. P.g.a. lite snp ble det mange
improvisasjoner, men uka ble
svært vellykket  takket være flotte
instruktlrer,

Aktivitetsuke  hdsfferien.

l.10. - 5.l0.90  anangerte Oslo
Idrettskrets  i  samarbeid  med  sær-
kretsene aktivitetsuke i Ekeberg
Idrettshall  i skolens  hglstferie.
l23  barn  il  .-6.klasse  deltok  i
aktivitetene.  OIK  hadde  alt  admi-
nistrativt  ansvar.  Det  var  enorm

respons på tiltaket, og svært
mange barn fikk  ikke plass.

Tildeling  av barneidrettsmidler

Seks idrettslag har fått tildelt
midler  til  barneidrettsskoler  i
1990. (Sp.for. Grei, Lambertseter
IF, Rustad IL, Njård, Holmlia
Sp.kl. og Ellingsrud IL).

Kollektiv ulykkesforsikring  for
lag med barneidrettsskoler.

Alle  idrettsskolene  i  Oslo  har  fått

tilbud om å være med på kollek-
tiv ulykkesforsikring av barna.
Totalt er det nå 1276 barn med på
forsikringen  fordelt på 20 idretts-
skoler.

Det er utarbeidet en ny over-
sikt  over  idrettsskolene  i  OIK.  Vi
har totalt registrert 27 barne-
idrettsskoler.

Varg IL  er nå aktivt  med i
opplegget "heldagsskole" på
Furuset  skole.
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Styrer og utvalg

Styringsgruppa

a Leder:

ø Medlem:

ø Sekretær:

Bane og Anlegg

Eli Rlren  Fossheim
Kåre  Adler

Torrnod Houg
Leif  Hlgli
BjBm Østreng
Pål Melby, satt til  juni l990
Jol'u'i Villy  Nyhagen

Representasion i driftskomiteer:
Ekeberg Idrettshall
Trasop Idrettshall
Voldsllkka  Idrettshall
Manglerud Idrettshall
Driftskomiteen for Kjeholmen
Kommunale  skoleidrettshaller
Marka

Gruppa har i  perioden hatt ni
mpter og behandlet lOO saker.
Anleggskonsulenten og leder har
llpende kontakt utenom mltene.
Anleggskonsulenten har deltatt
)evnlig  på m@ter med Park- og
idrettsvesenet. Han er gruppas
gode stØtte. I  februar ble det le-
derskifte i gmppa. Leif  H@gli som
inntil da hadde ledet gruppa, gikk
over til gruppa hiformas)on -
markedsflring,  og han ble erstat-
tet av Eli  %ren  Fossheim. Pål
Melby som gikk ut av gruppa i
juni,  ble ikke erstattet.

Befaring av idrettsanlegg.

OIK  8nsket  med denne befarin-
gen som ble gjort sammen med
Park- og idrettsvesenet, og bese
anlegg som er i dårlig forfatning
p.g.a. små bevilgninger. Anlegge-
ne lå ø folkerike  bydeler med
aktive og gode idrettslag. Fllgen-
de anlegg ble beslkt:

Prinsdal Idreusanlegg, Hara-
llkka  Idrettsanlegg, Trasophallen,
Trasopbanen, Linderudhallen,
Linderud Idrettsanlegg, Veitvet-
hallen, Veitvet Idrettsanlegg og
Nordre Åsen Idrettsanlegg.

Leif Hlgli
Tormod Houg
Eli %ren  Fossheim
BjBrn Østreng
Leif  Hlgli
John Villy  Nyhagen
Johan Markhus

Prosjekt kunstisbane for bandy
ved Norges idrettsh@gskole. Her
deltok  vi  sarnmen  med  Oslo  Ban-
dykretS.

Konf'eranse  ror  driftskomiteer  i
kommunale  idrettshaller.

Denne ble avholdt  i Øraker
Idrettshall. Arrany!ir var Park- og
idrettsvesenet og OIK. Her  tok
man opp status for hver idretts-
hall, publikumskapasitet i halle-
ne, EL-forbruk og innspanng,
budsjett 1991 samt forholdet til
skolene.

Kommunens  g)konomi er fort-
satt dårlig, og det blir innsparin-
ger i l99l.  Dette  medf@rer at det
vil bli  vanskelig å ivareta eksiste-
rende anlegg, samt bygg,e nye for
idretter som har dårlige trenings-
og konkurranseforhold  i Oslo.

Det satses bevisst på utvikling
av driftskontrakter med betydelig
stlrre iru'isats fra lagenes side.
Mere dugnad for mindre penger,
er parolen. Skal idretten bli
synliggjort må det drives PR.
Vår oppgave er å være en inspira-
tor for lagene.

Flerbruksanlegg b@r det legges

vekt på. Vi  må være med å
legge forholdene til  rette for
idrettsutBvelse også for de som
ikke er tilknyttet  noe idrettslag.
Vi må påse at de idrettsanlegg
som er, og de som bygges nye,
kan benyttes av funksjonshernme-
de.

Idrettsanlegg er en investering
i fremtiden. I  dag kan en få
inntrykk  av at det bare er en ut-
giftspost. Det  koster mere å
reparere bam og ungdom når de
har fått  usumie livsvaner,  emi å
fange de opp i forkant. Vi  må
være en pådriver her, slik  at de
bevilgende myndigheter får for-
ståelsen av at forebygging er
langt viktigere emi investering.

Dessvene ble rehabiliterings-
prograrnmet til  Park- og Idretts-
vesenet endret i år p.g.a. budsjett-
kutt. Dette medf(jrte at det bare
var tre gressbaner mot opprinne-
lig  fem, som ble rehabilitert  ø
l990.
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Styrer og utvalg

Drift  av  skoleidrettshaller  1990.

Idrettsltg drgt av kommunale idrettshaller som nå har fungert t seks år,
har bevirket at kommunen sparer store summer. Idrettslagene på sin
side får  tilfdrt betydelige midler som igjen kommer idretten til gode.

Idrettslig drift gir også utvidede treningstider, idet anleggene hoØdes
oppe i de perioder skolene holdes stengt.

Idretten  driver  fplgende skoleidrettshaller:

AmrnerudIdrettsforening
HaugerudIdrettslag
Holmlia Sportsklubb
%ybråten B asketballklubb
K)elsås Idrettslag
Linderud Idrettslag
Romsås Idrettsforemng
Stovnerkameratene

Unge Sportsdansere
Ullern Idrettsforening

Idrettslagenes  hovedoppgaver:

Tilsynsvakttjeneste ved tre-
ning og arrangement.
Renhold av idrettshall - gar-
derober og dusjer.
Fullt  renhold  ved to  haller,
og delvis renhold i helgen
ved  flere  andre.

Kommunens vanskelige Bko-
nomiske situasjon har vært en be-
lastning for driftskomiteene fordi
stQrre vedlikehold er blitt  kraftig
redusert.  Driftskomiteer  har
måttet  ta midler  fra  leieinntekt-

posten for å holde idrettshallene i
driftsmessig forsvarlig stand.

Den stlrste vedlikeholdsopp-
gave iår har vært skifte av gulvet

Apalllkka  Idrettshall
HaugerudIdrettshall
Holmlia Idretts- og S%mmehall
Furuset  Idrettshall

Kjelsås Idrettshall
Linderud  Idrettshall

Romsås Idrettshall

HaugenstuaIdrettshall
Hovseter  Idrettshall

%rakerIdrettshall

i  Romsås Idrettshall.

I  de @vrige idrettshallene har
driftskomiteene uttJrt  store
oppussingsarbeider. Det er
fortsatt gratis å leie skoleidretts-
haller til trening, mens i fQlgende
skoleidrettshaller er det innf@rt
leie på trening og arrangement:

- NordseterIdrettshall
Sk@yenåsen Idrettshall
Sogn Idrettshall
Tveita  Idrettshall.

Oslo  Idrettskrets  arbeider  med

å få også disse overf@rt til  idretts-
lig drift, men det vil kreve en del
bygningsmessige endringer som
det forellpig  ikke finnes midler
til.

Hudpy

l3.2.90 ble det avholdt orienteringsm(bte om fremtidig leirvirksornhet på
Hud(jy for interesserte særkretser. 19.4.90 dro l6  deltakere fra særkretser
og OIK til Hud@y på bcfaring. Vi  ble vist rundt på @ya og hadde en flott
dag ute i det fine vårværet.

Mgte ble avholdt med Kirkens Bymisjon om leie av leirstedet på
HudQy. P.g.a. misforståelser måtte imidlertid OIK's planlagte leir avlyses
denne gang.

5:1

Domsutvalget

Domsutvalget har hatt fllgende
sarmnensetnøng:

a Leder:

Tor %rgen Svendsen, Hernnes
Turn og Idrettsforening

ø Medlemmer:

Kari Berg @sthus, I.L.
Oslo-Kvikk

Per @stmark, Grorud  I.L.

- Vararnedlemmer:

Brit M@rk, Gymnastikk og
turnforeningen Bjart
Svein Erik  Dovran,
Bækkelagets Sportsklub.

a Sekretær:

Generalsekretær Finn Hauger

Utvalget har i 1990 kun hatt en
sak til  behandling. Saken var av
disiplinær karakter og vedkom-
mende ble dBmt til tap av retten
til å delta i konkurranser og orga-
nisert trening i 1 år.

Domsutvalgets representanter
har fo'55vrøg vært tilstede på
idrettskretsens årlige samling for
tillitsvalgte og ansatte, hvor bl.a.
lover og straffebestemrnelser ble
gjennomgått.

Domsutvalget ser meget posi-
tivt på at de bare har hatt en sak
til behandling, noe som kan indi-
kere at idrettens tillitsvalgte  og
ut@vere er flinke  til å fBlge de
vedtatte retningslinjer.

Fra 1991 er  det kun NIF,  sser-
forbund og idrettskretser som har
domsmyndighet. ForBvrøg ber
utvalget alle i ulike organisa-
sjonsledd om å sette seg inn ø
Norges Idrettsforbunds nye lover
og straffebestemmelser som ble
vedtatt på Idrettstinget i mai
1990.
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Driftskomit6er

Trasophallen Kjeholmen Ekeberg  Idrettshall

Driftskomit6en  har  bestått
av:

* Torrnod Houg, Oslo Idrettskrets

a Willy  Wraalsen, Oppsal IF

ø Allan Gjerde, Oppsal IF

* Tom Haugstad, Bydel 13

Alle garderober il  .etg. har blitt
pusset opp - likeså korridorer.
Dette er utfBrt på dugnad av
Oppsal IF.

Det er innstallert calling-
anlegg ved inngangspartiet, noe
som har  lettet  kontrollen  med

brukere og beslkende på dagtid.
Også i l990  har hallen vært

utsatt for  flere  innbrudd,  noe som
medflrte pålegg fra forsikrings-
selskapet om full  utskifting av
låssystemet for hallen.

Det er i tillegg  blitt  innstallert
alarrn i deler av bygget, som
hadde sin virkning inntil  de lokal-
kjente ungdomsppbler fant ut hva
alarmen dekket - med nytt imi-
brudd  som  resultat.

Som en fBlge av den endrede
driftsavtale for Trasophallen, er
vedlikeholdsavdelingen i Park og
Idrettsvesenet i gang med en re-
habilitering av bygget såvel ut-
vendig som innvendig.

Trasophallen har vært i bruk
fra  kl. 08-23 alle  hverdager i sko-
leåret, l@rdager fra kl. lO-19 og
sBndager fra kl. 10-21 i  iru'ien-
dBrssesongen l/9  - l/5.  I  sommer-
sesongen har det vært redusert
utleie, men stor belastning på gar-
derobene  i  forbindelse  med

aktiviteter på uteanleggene.
Inntektssvikten i 1990 skyldes

20.O00 mindre  i  tilskudd  for
skolens bruk  emi  forventet  samt

svikt i reklameimitekter grunnet
oppsigelse av driftsavtale.

Driftskomit6en  har  bestått

av representanter  for fplgende
særkretser:

0slo og Akershus Dykkekrets
Oslo og Akershus Padlekrets
Oslo  Rokrets

0slo og Akershus Seilkrets

Oslo Idrettskrets  representan-
ter:

Eli %ren  Fossheim,
kretsstyret
John Villy  Nyhagen, admini-
strasjonen

Groruddalen Dykkerklubb har
hatt  driftsavtale  med  Oslo  Idretts-

krets og forestått tilsyn, drift-  og
vedlikehold av hytta og nærlig-
gendeområder.

Oslo Idrettskrets er godt for-
nlyd  med det arbeid deru'ie klub-
ben har gjort og anbefaler fortsatt
driftsavtale.

Blant  de  vedlikeholdsarbeider

som er utfprt  nevnes:
ø Stokkene i hovedtrappen er

skiftet  ut.

ø Gulvet  er lakkert.

* Ny  Ovn på kjlkkenet er kjlpt
inn.

* Nye  vinduslemmer  foran alle
vinduer.

* NedlBpsrBr fra tak reparert.

Dessverre har vi også iår vært
plaget av innbrudd.

Våre maritime  klubber  har be-
nyttet hytta ofte til  mpter, samlin-
ger og sosialt samvær.

I tillegg har Kjeholmen vært
utlånt til Park- og idrettsvesenet,
Brannstyrets årsm@te, og som
samlingssted for andre idrettslag.

Driftskomit6en  har  bestått
av:

Brynjulf Nygaard, leder. Leif
%gli, Olav Svinndal, Stein
IJvold, Eigil Norån. Håkon
Endreson, Oslo  Kornmune  er
konsultativt  medlem  uten stem-
merett. Rektor  Kåre Laudal,
Bramifjell skole mQtte også uten
stemmerett inntil juni da han gikk
over i pensjonistenes rekke.

Sekretær:  Driftskonsulent  Odd
Madsen.

Hallen var ferdig til  bruk i
1973. Tiden som har gått begyn-
ner nå å sette sitt preg. Det blir
nQdvendig med mer og mer vedli-
kehold. Reparasjon av skyvedlr,
rehabilitering av VIP-rummet
med nytt gulvbelegg og lysarrna-
hir, reparasjon av maskinene er
noe av  det  hallens  tre  fast  ansatte

hallbetjenter har drevet med.
Likeså er vinduslister, overbygg
og bjelker på lavbygget beiset.
Ngdstrpmagregatet er overhalt og
reparert i forbindelse med opp-
justering av bomberomrnet.
Endelig tar vi med at samtlige
brannslanger er skiftet ut.

Utleien  til  idretten  er  maksi-
mal. Videre er  hallen  leiet  ut  til

loppemarked, Norway Cup, og en
rekke religigse orgamsasloner
som har avholdt sine kongresser,
generalforsamlinger etc. Dess-
verre har vi mistet et par store ut-
stillinger. Hvilket g)Qr at lkono-
mien er anstrengt.

Det er stor  konkunanse  om  de
store arrangementene i hovedsta-
den. Det  være seg både idrettsli-
ge og rent kommersielle. Nå er
det heldigvis slik  at hallen helt og
holdent  eies  av  Oslo  Idrettskrets.
Driftskomiteen  arbeider  derfor

med planer for å bedre standarden
slik at Ekeberg Idrettshall kan
fremstå som et solid altemativ og
fortsatt  vaere Osloidrettens  stor-
stue.
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Styrer og utvalg

Styringsgruppa

Idrettskrets  - Særkretsutvikling

* Leder:

* Medlemmer:

a Sekretær

Jan Foyn
Terje Skålhegg
Harald Tyrdal
Cato  Vik

Berit  Kullebund

Berit  Sollie

Finn-0.  Svendsen

Mdter/Saker

Antall  mpter: 9
Antall  saker:  50

Tiltak/Hovedsaker

De viktigste sakene det har
vært jobbet med er:

3.1 .Sluttf@ring av arbeidet med
organisasionskomiteens innstil-
ling  (NIF)

Som siste  del  av  denne  sak  ble
det avviklet  et Qte  med særkret-
sene 25/4. Dette for å drQfte
saker til  Idrettstinget 3.-6.mai-90,
hvor org.komiteens rapport (NIF)
var  en av  hovedsakene.

3.2.Særkretsenes tilknytning  al
ansatt personale

A)Med bakgrunn i kartlegging
(1989) av særkretsenes behov for
ansatt personale forelå fllgende
glnsker:

Fire særkretser  pnsket  å få til-
knytning til ansatt personale:

Oslo og Akershus Brytekrets
Oslo og Akershus Castmg-
utvalg
0slo og Akershus Dykkekrets
Oslo og Akershus Vamiski-
krets

Samtidig forelå det melding
fra  Oslo  Bedriftsidrettskrets  0m

en viss ledig adrninistrativ kapasi-
tet.

Styringsgruppa tok initiativ
overfor disse særkretsene for om
mulig å få til  en felles lgsning.
Via mlter  med de involverte

parter ble det enighet om admini-
strativt  samarbeid.

a OBIK's  sekretariatv/premer-
kede personer fungerer som
adrninistrativ  enhet  for  de  fire
særkretser

* Ordningen iverksettes som en
pr8veordnføng for ett år fra 1/5-
90.

Styringsgnippa for IK/SK-ut-
vikluig ser med dette fprste
etappe i  et interessant samar-
beidsprosjekt som fullflrt.

Alle  særkretser  som  har  meldt

behov for tilknytning  til  ansatt
personale har nå fått det.

B)Tilskudd  til  særkretsstillin-
ger fra NIF:

Oslo S%mmekrets har ennå
ikke  kornrnet  inn  i  tilskuddsord-

ningen fra NIF. Saken er tatt opp
med NIF flere ganger og er nå
prioritert helt på topp derfra, men
ikke innfridd p.g.a. manglende
midler. Ved utgangen av l990
foreligger det imidlertid  signaler
om at midler for l/2  stilling  sann-
synligvis kan bevilges i 1991.

3.3.Gjennomfdring av organisa-
sjonsutviklingsprogram for
ansatte i  OIK/særkretser

I  samarbeid  med  firmaet  OLB

A/S ble et fire dagers kurs gjemi-
ornfBrt i tiden 8.-l1 .oktober på
Randsvangen. Ni særkretsansatte
og syv OIK-ansatte deltok. I
tillegg var NIF representert med
6n ansatt. Prograrnmet har fått
meget god omtale fra alle som

deltok, og medflrt  ennå bedre
samarbeid på Idrettens Hus.

Det jobbes videre innenfor ad-
rninistrative grupper på ulike om-
råder etter samlingen.

En oppfplgingsdag for delta-
kerne blir avviklet ø januar/febru-
ar-91.

3.4.Feues [nfo-medarbåler IKI
SK

Styringsgruppa ble av AU
bedt  om  å arbeide  videre  med

denne saken bl.a. basert på
synspunkter som fremkom under
samling med særkretsene hpsten -
89. Styringsgruppa Info-mar-
kedsf@nng i OIK  har også vært
involvert  i arbeidet.

3.5 Idrettskretslsærkretsutvikling
som ett av hovedtemaene på
OIK- samlingen 28 - 30l9,

Styringsgnippa var hovedan-
svarlig for planlegging og g)enn-
omflring  av årets OIK-samling.
Prograrnmet ble utviklet også i
samarbeid  med  SG  ILIS.

Gnippeoppgaver tilknyttet uli-
ke sider  ved IK/SK-samarbeid  var
på forhånd utsendt.

Gruppeoppgavene vari  hoved-
sak knyttet  til:
* Ny  samrnensetning av Idretts-

kretstinget
ii Spesielle saksområder det b@r

)obbes vødere med
* Arbeidsgiver/arbeidslederan-

svar/personalpolitikk
* Utdamungsarbeid
ø Intemas)onaltsarnarbeid

Rapport fra samlingen er utar-
beidet.

3.6 0ppsummering/evaluering]
forslag tu kretsstyret

Med bakgrunn i g)em'iomf@rte
tiltak og erfaringer etter to års ar-
beid har styringsgmppa fremlagt
enkelte forslag til  KS vedrprende
fremtidige  arbeide med IK/SK-
utviklingen.
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Styrer og utvalg

Styringsgruppa

ILIS  (Idrettslaget  i sentrum)

a Leder:

ø Medlemmer:
Grete Olsen, kretsstyret
Ingunn Martinsen, kretsstyret
Arnvid Kavli,  kretsstyret
Arne Hjortland, adrmnistrasjonen
Turid Larsen, adrrunistrasjonen

ILIS-arbeidet  har også il990
vært organisert som i l989.  D.v.s.
at Oslo har vært delt s fem  regxo-
ner, hver med egen ressursgruppe
på 3 - 4 personer.

Et to-årig prlvepros)ekt  med
en ansatt ILIS-konsulent ø regio-
nene Nord og Slndre  Nordstrand
ble  avsluttet  3l.l2.l990.

Tiltak  og arbeidsoppgaver  i
1990.

Styringsgruppa har avviklet  10
egne mlter  og har behandlet l12
saker. Videre har styringsgruppa
gjennornflrt  fem mlter/skole-
ringstiltak for ressurspersonene.

ILIS-forum

er avholdt to ganger. Seks og syv
særkretser mØtte. Det er også
avholdt et inforrnasjonsmlte med
særkretsene ang. ILIS-11  særk-
retser mQtte.

ILIS-abonnenter

Pr. 31.l2.89  hadde  Oslo  60  ILIS-

abonnenter, og pr. 3l.l2.90 67.
Den svake lkmngen  skyldes at
det ikke er gjort  noe hverken fra
NIFs  eller  OIKs  side  for  å få  flcre
abonnenter  siden  starten  av  ILIS-

prosjektet.

Regional ressursgruppe Nord

* Leder: Arne Hjortland

Ressursgruppa har gjennornf@rt et
eget m@te.

Felles info-rnJte med lag:2
Info-mBter i lag: l3
Påbegynt målsettingsdebatt: O
Kan tenke seg å starte en

klubbutviklingsprosess i -91 : 5 -

6lag Gjemiomf@rt prosesskurs
(klubbutviklingskurs) 3:

Romsås IL

H@ybråten og Stovner IL
Haugerud IF

Ingen  av disse har emiå lagt
frem sin langtidsplan. Furuset
skole har gjort henvendelse til
OIK ang. heldagsskole. A.
Hjortland og IL  Varg ble her satt
på saken - og Varg er nå aktivt
med.

Samarbeidet med bydelsfor-
valtningen ibydel  l9  Grorud har
vært god. Ellers intet samarbeid i
de §vrøge bydeler.

Regional ressursgruppe S0ndre
Nordstrand

ø Leder: Arne  Hjortland
Ressursgruppa har gjennornfQrt et
eget mlte.

Fellesmlter med lag: 3
Info-mgtter i lag:2
Påbegynt målsettmgsdebatt: O
Lagene bgr, som f@lge av de 3

fellesmptene i år, fllges  opp i-91
Gjennomflrt  prosesskurs :O
Utarbeidet langtidsplan: 1
(Vedtatt på Klemetsrud IL's

årsmgte 27.l1.90.  Kr.  2.500,-  +
bag med premier overrakt fra OIK
som en påsk)lnnelse)

Regional ressursgruppe Indre
Sone

* Leder:  Vidar  Waaden

Ressursgruppa har gjennomf@rt
ll  egne mlter.  RP'ene i Indre
sone har også jobbet på tvers av
regionene kfr. representas.lon og
de g5vrøge regioner.

Info-m@ter i  lag:6
Påbegynt målsettingdebatt: 1

Gjennomf@rt målsettingsde-
batt: l  (minillsmnger)

Jordal  IF

Har ikke utarbeidet langtids-
plan.

Hyggelig nyttårsbrev vedr.
ILIS  sendt alle lagene ø regionen
l.2.90.

Regional ressursgruppe Vest
* Leder:  Hans  Petter  Fure

Gruppa har hatt mlter sammen
med Indre Sone: ll  og arbeidet
på tvers av regionene.

Info-m@ter i lag: 8
Påbegynt målsettingsdebatt: 0
Gjennornfgrt prosesskurs: O
Gruppa virket  dårlig da sarntli-

ge 3 ressurspersoner trakk seg av
ulike grunner ø l.halvår. Hans
Petter Fure ble flyttet  fra Indre
Sone hQsten -90.

Regional ressursgruppe
S3"d-Øst

* Leder: Kjersti  Jdranli
0ruppa har gjennomflrt  5
egne m(3ter
Info-mQter i lag: ll
Påbegynt målsettingsdebatt: 1
Gjennornf@rtILIS-proses
skurs:l

(Ljan IF v/Hans Petter Fure)
Klubben  har  ikke  utarbeidet

langtidsplan.
"Salgsbrev" ang. ILIS sendt

alle lagene i regionen mai -90.
Styringsgruppa foreslo overfor

ressurspersonene at alle RP'er
innlemmes  i  ett  klubbveileder-

korps. Dette korpset skal virke
på tvers av bydelene/regionene
fra l.januar 199l. Prosjektleder
blir kontaktperson/leder for
klubbveilederkorpset.

Vi  vet, etter  dette andre  ILIS-
året, enda bedre at ting tar tid.

En klubbveiledningsprosess
etter den anbefalte lpsnmg vil  ta
min. 1 år å gjennomfBre.

Det blir  mange og allsidige ar-
beidsoppgaver for klubbveileder-
ne i  1991.
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Styrer og utvalg

Styringsgruppa

Informasjon/  markedsfQring

* Leder:

aMedlemmer:

* Sekretær:

Reidun Lundsrud,
Leif  H@gli,
Jamil Malik,
Erik Mathiesen

Brynjulf  Nygaard
Astrid  Johamiessen,

kretsstyret
kretsstyret
kretsstyret

administrasjonen

Gruppa har vært ansvarlig for
OIKs årsberetning 1989 og 1990.
De er i sin helhet satt og redigert
på Ekeberg. Trykningen  er gjort
utenfor  huset.  Videre  er  det  for-

SØkSviS hver  måned sendt ut OIK-
nytt, beregnet på tillitsvalgte,
ansatte I idrettskretsen og samtli-
ge særkretser.

Det er utarbeidet og kjppt  inn
forskjellig PR- materiell. Det har
også vært utstrakt samarbeid med
enkeltebydelsadrninistrasjoner
om å få  idretten  mer  med  i  de

enkelte bydelsdager som arrange-
res. Vi opplever i den forbindelse
at idrettslagene ikke  er like
interessert i hva som $er  seg i
lokalmi5Bet. Med andre ord - det
er ikke like lett å få dem enga-
sjert.

Vi har hatt mØte med nye lag for
å fortelle om både rettigheter og
plikter. Videre har vi vaert med,
sarnrnen med Akershus  Idretts-
krets, på forberedelsene til ung-
domsmessen på Sj@lyst, Ung'9 l,
som ble arrangert 16.-19. januar
l99l.  Vi  representerte Norges
Idrettsforbund  som  var  en av  seks

ungdomsorganisasjoner med
felles stand s Kulturdepartemen-
tets regi.

Bladet  IDRETT  har  kommet
ut med fire  nurnmer  i 1990.  Sats
og redigering har gruppens med-
lemmer tatt seg av. Trykningen er
g)ort utenfor huset. Som vanlig
har det vært dårlig tilgang på stoff
utenfra.  Det  samme  kan  vel  sies

om annonsetilgangen også.
Petter Ludvigsen  har vært an-

svarlig redaktQr.

Den Gyldne  Spaserstokk  1990

Samarbeidpartnere har vært Oslo
Fylkesforemng for pens)omster,
Sparebanken NOR (tidligere
ABC bank) og Oslo Idrettskrets.

Det har vacrt avholdt  tre mBter
mellom samarbeidspartnerne.
Spasertrimmen har som fg5r fore-
gått i tidsromrnet l4.apri1 - l4.
oktober.

30.mars  hadde  OIK  litt  infor-

masjon om DGS på OBIK's
dansearrangement for pensjonis-
tcr ø Sarnfunnssalen, og 6.)uni på
OBIK's  arrangement på
St.Hanshaugen. Her var det også
stand med  info-matericll  samt  en

trim-l@ype hvor pensjonistene

kunne gå og etterpå komme å få
stemplet kortet sitt.

Seniorkonsulentene i Spare-
banken  NOR  har  informert  om

DGS på sine mlter  med pensjo-
nistene. De har også stått for
utdeling av stokker/mcrker og
spandert kaffe/wienerbr@d i de
foreninger og eldresentre der
dette har vært  et Bnske.

Det  har  deltatt  totalt  636  delta-

kere i DGS i l990. Av disse opp-
nådde 270 stokker for  fg)rste
gangs deltakelse og 366 har
oppnådd merke av ulike va)Jrer.

Kurs og utdanning

Det er  avviklet  l60  kurs  med  til-
sarmnen  ca. 2600  deltakere.  Kur-
sene fordeler seg slik:

Sentrale kurs (OIK's  egne) 22
Samarbeidskurs  i særkretser  115

Sarnarbeidskurs i lag 23

%sten 1990 ble det nye A-
kurset lansert fra Norges Idretts-
forbund. Kursmaterielletutgis av
Universitetsforlaget og består av
seks hefter + 1 arbeidshefte. Ma-
teriellet  koster  kr. 275,-.

Materiellet  ble forsinket  til
langt ut i november, og det gamle
var utsolgt. Derfor valgte vi å
avlyse hQstens A-kurs. Det  nye
kursmateriellet virker, ved gjenn-
omsyn, meget bra.

Norges Idrettsforbund har
også utarbeidet ny Idrettens
kontoplan, og som f§lge av dette
utarbeidet et nytt Kasserer/pkono-
mi-kurs. Fra  OIK har Vidar
Waaden vært med i utarbeidelsen
av kursmateriellet.  Kurset  ble
arrangert to ganger i OIK %sten -
90 med  tilsamrnen  26  deltakere

og Waaden som lærer.
Det har vært en viss oppgang i

kursvirksomheten  for  Osloidret-
ten i 1990. Men det er fortsatt
vanskelig å få nok deltakere på
enkelte  av  kursene.

Alt klubbutviklingsarbeidet er
jo  også utdanningstiltak og kom-
mer i tillegg til  demie VO-beretti-
gede kursvirksomheten.
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Styrer og utvalg

Idrett  for  Psykisk Utviklingshemmede Trim-Idrett-Helse

IPU  - Utvalget

Den 5.apri1 1990 ble fllgende utvalg oppnevnt av Kretsstyret
ø Leder: Arnvid Kavli, Kretsstyret
aMedlernrner: Hans Graff, IL  BUL

Laila Andresen, HVPU prosjektet i Oslo
Thor Kleppe, Oslo Handxcapidrettskrets
Marianne G. Hjelmen, Oslo Handicapidrettskrets
Rolf  Brandhaug, Oslo Fylkeslag av N. Forb.

for  psyk.utv.h.
ø Sekretær: Mette N. Hallån, OIK, frem  til  nov.90Mette N. Hallån,

Finn-O.  Svendsen,

ø Sekretær:

Det er avholdt fem utvalgs-mpter.

Tiltak/arbeidsoppgaver 1990:

Det er utarbeidet en egen hand-
lingsplan for IPU-arbeidet og en
oversikt på bydelsmvå vedr.
behov og pnsker for idrettsaktivi-
tet blant psykisk utviklingshem-
mede.

Utvalget  har vært representert
på Konferansen om KuØtur- og

friMstiltak for  psyktsk
Utviklingshemmede i Oslo,

den ll  .oktober  -90.

-NIF's  konferanse  om  IPU  i
Haugesund 3.-4.november 90.

-OIK's  inforrnasjonsmptefor
bydelenes kulturs)efer lO.mai -90

Direkte  kontakt  med  enkelte

bydeler og idrettslag er etablert
for å få igang nye aktivitetstilbud.

Bydel 11: Både %ler IF og
Rustad IL  har nå satt igang aktivi-
tetsopplegg. Dette er gjort i sam-
arbeid med HVPU-ansvarlige
innen bydelene. Aktivitetene fore-
går to ganger pr.uke.

21 Grefsen/Kjelsås har avviklet
mgter hvor utvalget og lokale
idrettslag har deltatt.

Bydel 13, Østensjl forbereder
mBte med lag/organisasjoner i
l99l.

OIK,  fra  nov.90

Bydel 17, Stovner: I  samar-
beid med HVPU-ansvarlig i
bydelen, Marit  Haanes, har utval-
get innledet et samarbeid vedr.
s%mmetiltak. Det  forberedende
arbeid kom igang i slutten av
november. Oslo S%mmekrets, IL
Varg og Speed er involvert i plan-
leggingen. Samtlige bydeler ø
Groruddalen  er kontaktet.

Ved utgangen av 1990 ser det
ut til at  et konkret s%mmeopp-
legg kan igangsettes ø )anuar -9l.

Forberedende tiltak vedr. gjen-
nornfQring av spesiell instmktlr-
utdanning i 1991 er igangsatt.

Likeledes er det via utvalget
g)ort utspill for å få en viderefp-
ring av "Vinterlekene" for psy-
kisk utviklingshemmede på
Haraldvangen i l99l,

Trim-ringer
Trirn-ringene på Sognsvm'in går
fortsatt.  Det  har  deltatt  ca. l30

deltakere både vår og %sst. Trim-
ring-aktiviteten foregår mandag -
torsdag både ute og inne, både
dag- og kveldstid.

Trim-ringdeltakerene hadde
sornmeravslutmng m/grilling  på
Sognsvami i juni og felles juleav-
slutnu'ig med de andre trimrneme
på Ekeberg i desember.

Hjertetrim
Hjertetrirnmen foregår mandager
og onsdager på Sognsvami. Ca.
20 deltakere mpter på gruppa, en-
del har også med ektefelle.

Hjertetrimmerne har hatt en
samling hos en av instrukt@rene
samt juleavslutning på Ekeberg
sarnmen med de @wige trimmer-
ne.

Husmortrim

Husmonrimmen har foregått en
dag i uken i Ekeberg Idrettshall
med ca. 30 deltakere pr. gang.
Det ble mrangert sommeravslut-
ning separat og juleavslutning
sarmnen med gvrige trimmere ø
Idrettens Hus, Ekeberg l  2.desem-
ber.

-«

Lisbeth Jansen (t v) og Hilde Pettersen, H@ybråten Basjcetballklubb har sibet klubbens
10. kongepokal på rad. Foto: Erik Hannemann Afienposten
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Styrer og utvalg

Kongepokaler

H.M. Kongens pokal er gjeveste trofe som kan vinnes i norsk idrett. Den
settes hovedsaklig opp i norske mesterskap. Av de 77 pokalene det ble
kjempet om i1990  havnet 20 til utØvere i Oslo Idrettskrets

Bandy
Basketball  kvinner

Bowling
Bryting
Casting
Dykke
Fekting
Friidrett

Golf

Handicapidrett (nillestoldans)

Gyrruiastikk og turn

Ishockey
Judo

Kajakk- og kano
Motorsykkei
Ro

Squash

Tennis

Vaiu'ipolo

Hasle/IJren, rinkbandy kvinner
HlybråtenBasketballklubb
Ame Svein Strpm, Frogner BK
Frank Eriksen, Sp.O9
Øyvind %rland, Oslo Sportsfiskere
Akkaren Sportsdykkerklubbs damelag
Nils Koppang, 0slo  Fekteklubb
Hanne Haugland, Sp.kl. Vidar
Vibeke  Stensrud,  Oslo  Golfklubb
Sonja K. Lie  og Cato Lie, Danse-
klubben  Fristil

Linda  Ruud,  Oslo  Turn
Espen Jansen, Oslo Turn
Furuset  IF

Inger Lise Solheim Marienlyst
Judo Club

Knut Holmaru'i, Oslo Kajakklubb
Tomrny Lie,  NMK  Oslo
Irene Aaberg, Christiania Roklub
Andreas Aabyholm, Sagene
Squashklubb
Anders Håseth,  Nordstrand  TK
Vika  IF,  kvinner

fH

Idrettsmerket  l990

Siste frist  for innlevering av
kontrollkort og samlelister for
idrettsmerket er 31 .januar 199l,
vi har derfor ennå ikke tall på
hvor mange som har avlagt prB-
ver  for  1990.

Den 13.apri1 1990 hadde vi ut-
deling av Idrettsmerkestatuetten
og Statuettklubbens utmerkelser
for  l989  i  Oslo  rådhus, hvor
Ordtlrer  Albert Nordengen holdt
en flott  hilsningtale til  alle vin-
nerne. Tilstede var ca. 400 perso-
ner hvorav ialt 301 personer
hadde klart fordringene til  en av
de mange utrnerkelsene som ble
utdelt.

Utdelingen av Idrettsmerkesta-
tuetten og Statuettklubbens ut-
merkelser  for  1990,  vil  bli  utdelt  i
Oslorådhus  6.mai  1991.

Etter mange års @nske om å få
en egen statuettklubb  for  Oslo,
ble denne stiftet 29.mai 1990, på
75 års dagen for innstiftelsen av
idrettsmerket.

Oslo  Statuettklubb  har  til  for-

mål å skape Bket interesse for
idrettsmerket, og være et lokalt
forum  for behandling av saker av
felles  interesse  for  Statuett-

vinnere og innehavere av Statuett-
klubbens  utmerkelser.  Statuett-

klubben skal også representere
idrettsmerke-interesserte  i Oslo-
området i samarbeid  med Oslo
Idrettskrets, idrettslag, aktuelle
private og offentlige instanser.

Klubben vil  også bistå Oslo
Idrettskrets med utdelingen av
idrettsmerkestatuetten og andre
utmerkelser  som avholdes  hvert
år i  Oslo  rådhus.

Knut Holmann, Oslo Kajakklubb
Kongepokalvinner og ver&nsmesLer i
1990. Foto: Signe Dons, Afienposten
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Diverse

O-I-K  SPORT

Styret har bestått av:

a Kjell  Thygesen
a Jan Foyn
* Bjlrg  Christensen
* Daglig leder: Tor Myhrvold

Il990  fortsatte den positive
inntektsutvikling  fra siste halvdel
av 1989. Totalt  oppnådde O-I-K
SPORT A/S en inntektslkning på
57%, samt overskudd etter nedbe-
taling av lån og renter.

Dette muliggjgres gjennom godt
samarbeid med våre produsenter
og at

O-I-K SPORT idag holder
kvalitet og bredde på alt fra stan-
dardvarer til spesialproduserte
llsninger innen produktområde-
ne:

Idrettsklær

Idretts-materiell

Profileringsartikler
Premier,  merker  etc.
Premieskap
Ferdighetsspill

Priser, vareutvalg og levering til
avtalte  tider  resulterer  i  at

O-I-K SPORT idag har man-
ge, og stadig flere kunder innen
lag, foreninger, bedriftsidrettslag
og bedrifter generelt.

PI'ØV oss som  din  leverandQr.
Vi jobber for idretten.

PS. Ringer du oss kan du selv
bestemme et tidspunkt som passer
for  deg. Og  her på Ekeberg er
det stor P-plass.

Kjetil Andrå Aarnodt , Nordstrand ldrettsforening har fått sitt internasjonale gjennombrudd. Foto: ErikBerglund Afienposten
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tEBevilgninger

Reservefondsmidler

Oslo [drettskrets ting 30. apri{ 1983 vedtok å sette av kr 2.000.000,- tiØ et
reservefond. Fotædets avkastning kan etter s8knad deles ut til lag og
særkretser.

Tildeling 1. halvår 1990:
Oslo Fallskjermklubb, innkj(jp av fly .................................... kr
0slo Friidrettskrets, utlånsutstyr til  lag .................................... "
0slo og Akershus Dykkekrets, sikkerhetsutstyr ...................... "
Prinsdal Tennisklubb, spille- og baneutstyr ............................"
Vestre Akers Skiklub, grusbane på Voksen ...........................,"
Sum ...,,,....,,............................................................................ kr

Tildeling 2. halvår 1990:
Haugerud I.F., treningsfelt fotball .......................................... kr
Klemetsrud I.L., grusbane ........................................................"
Oslo Bandykrets, prosjektering kunstisbane ............................"
Pontos Undervam'isklubb, sambandsutstyr .............................. "
Romsås I.L.,  nedsenkbare  mål  ..,,.,,,,,,,.,,,,.,,,,,,.,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  "
Romsås Innebandyklubb, flyttbare vant .................................."
Vippetangen Dykkerklubb, sambandsutstyr ............................ "
Særkretsene for  basketball,  håndball,  fotball,
ishockey, volleyball  og bedriftsidrett,
skadeklinikk på slndager.........................................................."
Sum ........................................................................................ kr

40.OO0

25.OOO

4.500

20.500

25.OOO

ll5.OO0

25.OOO

lO.OO0

20.OO0

5.OO0

5.OO0

15.O00

5.OOO

15.OOO

lOO.000

Reidar Næss] SKAhflR,  De Norske
Offiserers Riderklubb, Norsk mesler i
distanseritt  l990Foto:  Svein  E. Furu-

lund, Afienposten

Idrettsstipend

Oslo kommunes idrettsstipend  for  1990 er tildelt  fplgende:

Tine Moberg, Bundefjorden Seilforening .............................. kr
Miri %rgensen, Bækkelagets Sportsklub ................................ "
Kari Thesen Torkelsen, Grorud IL .......................................... "
Johnny Sæther, IK Hero .......................................................... "
Arne B. Sletsj@e, Nord Kano og Kajakk Klubb ...................... "
Knut Holmam'i, Oslo Kajakk Klubb ........................................ "
Vidar Benjaminsen, Lillomarka O-lag .................................... "
Herrelaget, OsloTennisklub .................................................... "
Steinar Hoen, IL Tjalve ............................................................ "
Christer KjBlholdt, IL  Varz ...................................................... "
Viking Bob Club ......................................................................

5.OOO

2.500

5.OOO

2.500

5.O00

5.OOO

5.OO0

10.OOO

5.OOO

5.O00

10.OOO
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Regnskap

Oslo Idrettskrets  - Ekeberg  Idrettshall  - Trasophallen

Resultatregnskap pr  31. 12. l990

Inntekter

Tilskudd fra Norges Idrettsforbund ..............
Tilskudd  fra  særforbund  ..............................
Tilskudd fra Oslo kommune ........................
Andre offentlige tilskudd ..............................
Andre inntekter (Note 1) ..............................

Sum

Utgifter

Driftsutgifter  (Note 2) ..................................
Overflrt  til  idrettens organer .......................,
Overskudd/avsetninger ..........,........,,.......,,,,

Sum

Regnskap
l990

4.226.761

34.000

24.55l.lOO

o

14.273.208

43.O85.O69

19.018.411
23.470.307

586.341

43.O85.O69

Budsjett
1990

4.314.000

50.OOO

24.552.OOO

o

1'3.388.600

42,304.600

l8.276.lO0

23.218.OOO

810.500

42.304.600

Regnskap
1989

4.278.794

72.OOO

22.9l2.OOO

9.OOO

l3.744.731

40.977.392

18.677.558

11.690.701
609.l33

40.977.392

Notel:

Reklarne, annonser ................,.......,,,.....,,,,,,
Deltakeravgifter/arrangementsim'it. ..............
Salgsinntekter ...........................................,,,
Bingo, lotterier o.l. ......................................
Leieinntekter ....,,..........................................
Administrasjonsinntekter ..............................
Andre  im'itekter  ............................................

Note  2:

Utdanningsvirksomhet  ..................................
Hclse-,trim- og idrcttsmerketiltak ................
Barne- og ungdomstiltak  ............................,,
Kvinneidrett  ..................................................
ILIS ........------aaaaa@
Andretiltak  ................................................,,
Bladct "Idrett" ..............................................
Administrasjonskostnader ............................
Styre- og komitekostnader .......................,,,,,
Drift  av bygg og anlegg ................................
Ansatte  i særkretser  ,.....................................
Anncn  virksomhet  ........................................

Årets ovcrskudd er vedtatt avsatt til fllgende formål:
Jubileumsfond  ....................................  kr

Nedbetaling av gjeld .......................... kr

Sum

1.499.270

709.349

l39.420

1.153.251
4.364.934

782.l83

4,624.800

l.272.709

236.OO9

88.951

2.O75

28l.657

10l.Ol2

97.101
4.775.585

327.735

6.320.270

4.012.557

l,562.660

50.OOO

536.341

586.341

1. l65.000

sog.ooo

143.500

2. l22.OOO

4.296.200

662.400

4.190.500

1.187.300

3l7.500

l10.OOO

l2.000

295.600

115.500

l20.800

4. 703.O00

4l0.300

5.772.600

3.948.OOO

l.283.500

1. 460.958

864.762

2l8.200

2. 373.030

4.398.805

654.OlO

3.774.966

1.059.967

282.394

4. 000

5. l60

220.O80

l2l.543

l40.904

4.759.660

335.673

6.9l2.970

3,422.496

1.411.711
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Regnskap

Fellesbanse  Pr.  3l.12.1990

Eiendeler:

Kasse, bank, postgiro OIK  4.75l.739

EIH  l.889.644
TIH  127.436

Debitorer

Langsiktige fordringer
Idrettens  Hus

Gjeld og egenkapital:
Kreditorer

Skyldig skattetrekk, arbeidsgiveravgift
Annen kortsiktig g)eld
Langsiktig g)eld

Avsetninger:

Vedlikeholdsfond

Jubileiunsfond

Aksjekj@psfond
Avdray,, renter på lån
Anleggsplanmidler
NIF-fysisk aktivitet
Barne- og ungdomsarbeid
KS-arrangementer
Diverse  maskinanskaffelser

Div.tiltak(IPU,  FIFOL  o.l.)
FremtidiH tap på fordringer

Kapitalkonto pr 1.1.90
+ overskudd  1990

Oslo Idrettskrets  eier fplgende aksjer:

223.068

284.301

100.000

775.688

53.O00

15.OOO

75.OO0

50.000

6.725

34.133

500.OOO

1.642.588

586.341

6.768.820

2.1l2.245

8.OOO

5.500.OO0

r4.389.O65

1. 490.607

656.l36

2.30l.205
5.595.270

2.116.9l6

2.228.93

14.389.O65

Norsk  Idrettsmedisinsk  Inst.,
OIK Sport A/S
Frogner Idrettsanlegg A/S,
A/S Idrett,

l7  aksjer,

50 aksjer,

ligningsverdi kr 637
ligningsverdi kr 0
ligningsverdi kr O
ligningsverdi kr 1500

Reservefondet

Resultatregnskap pr 3l.l2.1990
lnntekter:

Renter 242.53242.534

242.534

Balanse pr  3l.12.l990
Eiendeler:

Bank

Obl./gjeldsbrev
66.430

2.O85.824

2.152.255

Utgifter:
Tildelinger
Overskudd  1990

2l5.OOO

'J4lS34
242.534

Gjeld og egenkapital:
Kreditorer  108.958
Kap.kto l.1.90  2.015.762
Overskudd  90 2.7.534

2.l52.255

Folk  i  form  til  OL

Som ledd i NIF's store kampanje
for å få flere med i trim  og
mosjon har Oslo Idrettskrets
)obbet både med informasjonstil-
tak og aktivitetstilta)c.
Informasjon/markedsfBring er
drevet  bl.a.  via.

* Mlter med idrettslagene
(sonem@ter)

* OIK-samlingen (ledere og
ansatte i særkretser og
idretts-  kretsen)

* Mlte  med bydelenes kultur-
sjefer

- BladetIdrett
* Annonser i presse, omtale i

lokakadio  m.v.

Av spesielle aktivitetsopplegg
nevnes:

SmUolk i form  til  OL"  (se forsi-
debildet)

I  samarbeid med Snippen bar-
nehage ble det den l  9/6 gjeru'iom-
flrt  en h@yst utradisjonell OL-
marsj (3 km.)

Barna laget startnummer og
inviterte  foreldrene  til  å  delta.

OIK stilte arrangprstab, sto for
llypeopplegg m.v.

Alle barna fikk  "OL-meda5e"
T-skjorter og diplomer.

Både presidenten i NIF  og le-
deren i OIK  deltok  sammen  med
70 andre personer, herav 34 barn.
Konklus)on: Stor suksess !

Bydelsdager med både infor-
masjonsstands om FIFOL og
tilbud om "gg5y" fysisk  aktivitet.

Som eksempel nevnes bydels-
dagene på Ekeberg hvor det
deltok ca. l50  personer ø lvelsene
stille lengde baklengs, ball-
nikking og OL-marsj.
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Regnskap

Kretsstyrets  kommentarer  til regnskap for  1990

Omsetningen i Oslo Idrettskrets dkte med ca 5 % i  forhold til året rBr, @kningen skyldes i hovedsak h@yere
kommunale tilskudd  (kompensasjon for prisstigning og innt'0ring av leie for idrettens bruk  av kommunale
bad) og bedre renteavkastning på kapital.

Reklame,  annonser
Posten  omfatter  reklameavtalen

på sentrale idrettsanlegg, stevne-
reklame og reklame i Ekeberg
Idrettshall og Trasophallen.
Reklamemarkedet har også i l990
vært vanskelig og preget av svak
(5konomi blant potensielle an-
nonslrer. Til  tross for dette ble
reklameinntektene h8yere emi
budsjettert og også hQyere emi i
l989.

Deltakeravgifter/Arrange-
mentsinntekter

Inntektene fra kursvirksomhet og
andre aktiviteter  er gått ned i
forhold  til  året fpr. Nedgangen
skyldes i hovedsak at det er færre
deltakere pr kurs/aktivitet enn
tidligere. Dette er et generelt
trekk også i andre studieorganisa-
sjoner og må ses i sarnmenheng
med stratmnere personlig gkono-
mi blant  folk.

Salgsinntekter
Inntektene er salg av utrnerkelser
til idrettsmerketakere, salg av
kursmateriell og salg fra kantinen
iIdrettens  Hus.

Bingo, Lotterier  o.l.
Også i 1990 er det nedgang i
omsetningen for bingovirk-
somheten. 202 lag og særkretser
som var med i spillet fikk kr
7.500 hver (det samrne som ø
1989). Idrettskretsen  har i samg-
beid med TV-Oslo startet bingo-
spill på lokal-TV.  3 spille-
omganger ble gjennotnfJrt i
1990.  Det  har  imidlertid  vært

tyngre enn ventet å få omsetnin-
gcn av bonger opp på tilfrcdsstil-
lende  nivå.

Leieinntekter

Den  ordinære  utleien  til  idretten

av Ekeberg og Trasop idrettshal-
ler har vært tilfredsstillende også
il990.  Ekeberg Idrettshall sliter
fortsatt  med  å skaffe  andre

leietakere til ikke-idrettslige
arrangementer. Svikten idette
markedet har medfgrt  at hallen
for  f(5rste gang går med under-
skudd (kr  55.112).

Leien i Ekeberg Idrettshall har
vacrt uendret  siden 1. mai  1986.  I
Trasop Idrettshall ble leien sist
@ket l.9.l989  for  å bedre hallens
lkonomi.  I  Idrettens Hus er leien
ikke  endret  siden  l.  november
1986 for  særkretser, mens det for
andre leieforhold er årlig regule-
ring i forhold til  endringen i kon-
sumprisindeksen.

Fotballgarderoben ogkafete-
riaen drives av samme person og
gir gode inntekter for idrettskret-
sen.

Administrasjonsinntekter
Iru'itektene  kommer  i hovedsak  fra
intern fordeling ved bruk av
telefon, porto, trykking og kopie-
ring samt tjenester overfor lag og
andre.

Andre  inntekter

Posten omfatter bl.a. refusjoner
fra særkretser for andel av llnns-
utgifter lil  ansatte som lgnnes av
Oslo Idrettskrets  samt  renteim'i-
tekter,

Bladet  "IDRETT"

AII produksjon fram til  trykking
foreg,år l idrettskretsen på nyan-
skaffet EDB-utstyr. Kun  selve
trykkingen foretas eksternt.
Kostnadene  ved  bladct  er som

fplge  av dette blitt  redusert.
Fortsatt mangler amionser til  å
g)lre bladet selvfinansiert.

Administrasjonskostnader
Posten omfatter  llnn  til  ansatte i
idrettskretsen.  Antall  ansatte  er  i

llpet  av året redusert med l  1/2
stilling. Llmisutgiftene  er bare
@kt tilsvarende tariff-festet lkning
i offentlig  regulativ.

Videre er tatt med @vrige
driftskostnader  til  sekretariatet.

Investeringer i nytt EDB-utstyr
har fonsatt  i 1990  med ca kr
l60.OOO.

Drift  av bygg og anlegg
Posten omfatter  Idrettens  Hus,
Ekeberg Idrettshall, Trasophallen,
Fotballgarderoben, Ungdomshal-
len i Jordal Idrettsanlegg og
Kjeholmen. Det er utflrt  ordinært
og llpende  vedlikehold.

Annen  virksomhet

Under dem'ie posten er det tatt
med kostnader  forbundet  med

bingovirksomheten, avgift  til
Oslo  kommune  for  reklameret-

tigheter og leieavgift  til Oslo
komrnune for Ekeberg Fotball-
garderobe.

Overfdrt  til  idrettens

organer

Idrettskretsen  får  overf@rt hele
den komrnunale  stQtten til  idret-
ten som en ratnmebevilgning.
Retningslinjene for tildeling av
stltte har som hovedprinsipp at
stltten skal gå til bam og unge
under l7  år. Voksne  idrettsut@ve-
re må i stor grad selv betale for å
drive sin idrett. Kretsstyret har
fordelt  stØtten  til  de  enkelte

l8



Regnskap
I0RETTS
t lli

formål. Idrettskretsen rapporterer til byrådet om bruken av bevilgningen. Byrådet er også klageinstans i saker omstptte til  idrettsformål.

Ruth  Sandal Jan Foyn

Oslo, 31. desember 1990
l.mars  l991

Thonald  Larsen

Torrnod Houg Arnvid  Kavli

Reidun Lundsmd

Kjell Thygesen Leif %gli

Ingunn Martinsen

Eli  R<jren Fossheim

Grete  Olsen

Jmnil Malik

Finn Hauger
Generalsekretær

Bjprg Christensen
@konomisjef

Revisjonsberetning  for  1990

Vi har utfprt revisjonen for regnskapsåret l990 for Oslo Idrettskrets, Hkeberg Idrettshall og Trasop Idrettshall ihenhold til god revis)onsskikk.

Årsregnskapet er avgitt i samsvar med gjeldende lover og bestemrnelser og gir, sammen med kretsstyrets ber-etmng, etter vår memng et uttrykk for virksornhetens årsresultat og stilling som stemmer med god regnskapsskikk.

Det fremlagte resultatregnskap og balanse kan fastsettes som Oslo Idrettskrets ' regnskap for l990.

Oslo, 4. mars l991

Lars  T.  Uvholt

Statsaut.  revisor

Kontrollkomit6ens  beretning  for  l990

Kontrollkomiteen har sarnrnen med revisor gjennomgått Oslo Idrettskrets ' regnskaper for l990.

Regnskapene, sammen med kretsstyrets kommentarer til disse, gir etter vår oppfatning tilfredsstillende oversiktover den Bkonomiske side av virksornheten i sarnsvar med lov og beslutninger.

Vi anbefaler at regnskapene godkjennes som Oslo Idrettskrets regnskaper for 1990.

Oslo, 15. mgs  1991
Erm  Paulshus

Petter Ludvigsen
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