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Kretsstyrets arbeid
Det er il996  avholdt  lO  krets-

styremøter og 8 arbeidsutvalgsmøter,
som til  sammen  har  behandlet  109

saker. Styret avholdt ekstraordinært
heldagsmøte 3.2 Eor å gjennomgå
status i forhold til Strategiplanen, og
ekstraordinært heldagsmøte 12.10 for
å drøfte  alle  aktuelle  saker  som  skulle

opp på Idrettstinget (NIF/NOK).
I tillegg er det avholdt en rekke

møter i hver styringsgruppe, (se egne
beretninger), hvor kretsstyrets med-
lemmer er engasjert, som leder eller
nestleder.

Arbeidsutvalget har som i fjor
bestått av leder Truls Gerhardsen,

nestleder Terje Skålhegg, og Eli Røren
Fossheim, med Lise Røine Nafstad
som vara. Nestleder Terje Skålhegg er
av styret delegert ansvaret for perso-
nalsaker.

Blant de mange viktige saker som
styret har arbeidet med nevnes:

Kommunedelplan anlegg og
områder for idrett og friluftsliv.

Kulturdepartementet krever at alle
landets kommuner  skal  ha  en vedtatt

kommunedelplan for anlegg og
områder for idrett og friluftsliv for å
kunne fa tildelt tilskudd av tippe-
midlene.

Som omtalt i fjorårets beretning,
skulle Oslos Kommunedelplan
opprinnelig vært behandlet av Bystyret
i løpet av 1995, men bl.a. kommune-
valget og skifte av ByrM medførte
betydelige utsettelser. Oslo fikk til
slutt en frist ut 1996, og Bystyrets
endelige behandling fant sted 4.
desember.

Utsettelsene ga OIK en mulighet
til å komme i dialog med det nye
Bystyret, og herunder spesielt komi-
teen Eor «Miljø og Samferdsel», som
behandler idrettsspørsmg inkludert
Kommunedelplanen. Det ble lagt mye
arbeide i å utnytte denne mulighet.

I samarbeide med Park- og Idretts-
vesenet ble det i 1996 bl.a. arrangert
to befaringer for Bystyrekomiteen, og
andre sentrale politikere i Oslo. I den
første befaringen i )anuar, ble turen
lagt til bl.a. den nye fotballhallen i Bø.
Den andre befaringen som fant sted i
oktober,  var  konsentrert  om  de

spørsmål OIK i mellomtiden hadde
reist overfor Komiteen i tilknytning til
Kommunedelplanen,

Kretsstyret er svært tilfreds med

Krætrssrmr

den gode dialog som er opprettet med
byens politikere, bMe Byråd og
Bystyret. En rekke av de innspill OIK
gjorde gjennom 1996, overfor
Bystyrekomiteen ble fulgt opp i
komiteens  merknader.  I  det  hele  er
OIK  svært tilfreds  med  resultatet  av

den politiske behandling av

VKI okmtlgmoupnpegdaevlep llaa7reenn.e Dfreetmbol lvre er na,
medvirke til at planen også følges opp
med bevilgninger.

Styret ønsker å takke de ansatte
som tross stort arbeidspress pga
sykefravær, har g)ort en fremragende
jobb.

Anleggssituasjonen i Oslo
Kretsstyret, spesielt ved lederen og

g)ennom Styrrngsgruppe Anlegg, samt
generalsekretæren, har arbeidet
kontinuerlig overfor Oslo kommune,
bMe politikere og etater for å bedre
anleggssituasjonen i byen. OIK  har
tatt inuiativ  til  en  rekke  møter.

Gledelig nok inviteres OIK også til en
rekke møter med både byrM, bystyre-
komite, og partigrupper. Vi mener å
kunne  konstatere  at  det  er en økende

forståelse Eor behovet for anlegg,
kommuneanlegg så vel som nærmiljø-
anlegg. Dette kom også til uttrykk
gjennom behandlingen av Kommune-
delplanen.

Her nevnes bare  i  stikkords  form

anlegg OIK har arbeidet med gjen-
nom året, og hvor det er oppnådd
bevilgninger fra Oslo kommune:
Kringsjå idrettshall, Holmenkollen
riksanlegg, Ullernbanen, Haraløkka,
Cricket-bane Ekeberg, Jordal Idretts-
hall, Klatrevegg Vulkan, Klubbhus
Rommenfeltet, kunstgress Dælenenga,
klubbhus Bjørndal. Det er videre blitt
vedtatt at det skal bygges idrettshaller
ved de nye skolene på Engebråten og
Nordjordet (Skøyen).

Det er også hyggelig å kunne
konstatere at bl.a. følgende nye anlegg
ble tatt  i  bruk  i1996:  Vulkan
idrettshall, varmestue Jerikobalcken,
og nytt klubbhus til  Klemetsrud IL.

På vedlikeholdssektoren  er  utviklin-

gen dessverre ikke like positiv som
den er for nye anlegg.

Høringsdokument -
Rammevilkar for  idrett  i  Oslo

Byrådsavdelingen for Miljø og
Samferdsel har  startet arbeide med  en

ny idrettsmelding som skal supplere

Kommunedelplanen for anlegg. OIK
har mottatt  dokumenter  vedrørende

enkelte saksområder for foreløpige
kommentarer.  OIK  har  nedsatt  en

egen arbeidsgruppe som bl.a. har
drøftet delspørsmålene med aktuelle
kretser og lag. Dette er bl.a. spørsrnål
S0m utjevning aV treningspriser i
ulike anleggstyper. Vilkårene for leie
av anlegg til  arrangementer m v.

OIK har bl.a. foreslått at leieprisen
for arrangementer som foregår i
kommunale anlegg hvor det forlanges
inngangspenger, begrenses oppad til
IO% av brutto billettinntekt, og at
dette y;yørcs gjeldende f  o m l.l  97.

Fordeling av rammetilskudd 1996
Bystyret vedtok gledelig nok å øke

rammetilskuddet  til  idretten  med

ll  ,7% (kr  2.644.000) i  forhold  til  året
før. Økningen skulle bl.a. gi økt
tthodestøtte»» til  medlemmer  under  17

år, fra kr l50 til  kr 180 pr medlem.
Bystyret forutsatte også at den delen
av rammetilskuddet som skal gi delvis
refusjon av leie For tremng ø private
haller/anlegg skulle øke.

I løpet av året steg forbruket av
idrettens gratisbruk av skolenes
gymnastikksaler til trening for utøvere
under 19 år langt mer enn bystyret
hadde forutsatt I budsjettet. Stignin-
gen skyldes både økt utleie og økte
leiepriser. Bystyret bevilget derfor kr
l.800.000 s tilleggsbevilgning til dette
forrnålet.

Totalt  ble  da  rammetilskuddet  for

l996 på kr 26.900.000.

Rammetilskudd/prosjekter NIF
Rammetilskuddet  fra  NIF  til

idrettskretsen gikk ned med 3.4% fra
1995 til  1996.  En økende  andel  av
tilskuddsmidlene  bindes  nå  til

konlcrete prosjekter og en minkende
andel går til generelle administrasjons-
kostnader. Når rammetilskudd og
tildelte prosjektmidler summeres, økte
tilskuddet fra NIF med 0,7o/o fra l995
til l996.  OIK har tatt  konsekvensen

av denne omleggingen av NIFs policy
0g gjOrt organisasjons-messige
tilpassinger av administrasjonen.

Etter at  Osloidrettens  Studiefor-

bund ble etablert 1.8.l996,  ble det
opprettet en ny stilling som idretts- og
prosjektsjef i idrettskretsen. Bjørn
Erik Thuv ble ansatt i stillingen og et
hovedarbeidsområde blir å utvikle og
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sikre gjennomføring av prosjekter som
ar  støtte fra  NIF. Thuv tiltrer  1.1.97.

I 1996  bestemte  NIF  at  de ønsket  å

tildele to idrettslag i hver idrettskrets,
som kunne  vise til  stor  kreativitet  i

arbeid for barn og ungdom, et kontant-
tilskudd i påskjønnelse. OIK  innstilte
på følgende premiering, som ble
resultatet: Holmlia  SK  filck  kr  20.000

for prosjektet «lekselesing og fotball» og
Høybåen BasketballUubb fikk kr
15.000 for sitt prosjekt «forebygge
lcriminalitet».

Idrettstinget-  NIF/NOK
samlingsprosessen

NIF/NOK samlingsprosessen har
vært tema på alle KS-møter gjennom
1996 og frem til Idrettstinget i oktober.
Det har naturlig nok, også vært
hovedtema på idrettskretssamlingene.

Etter NIF  ledermøte  høsten 1995

kom det ingen nye innspill til debatt
for den del av NIF/NOK prosessen
som gjaldt idrettens egen orgamsas3on,
Eør papirene til Idrettstxnget kom i
september 1996. Da dukket imidlemd
opp igjen en rekke kontroversielle
forslag som OIK trodde var lagt til side
etter ledermøtet  i1995.

Når det gjaldt de mer overordnede
spørsmål i tilknytning til samlingspro-
sessen, ble disse løpende debattert
gjennom hele året. Det gjaldt særlig
spørsmålene om Idrettstingets sam-

Knr.rssrvrætr

mensetning, og NIF-styrets sammen-
setning. AvUaring omkring idretts-
styrets egen innstilling til disse spørs-
rnål lot vente på seg. Noen dager før
Idrettstinget, reiste NIF/NOKs
president til IOC's hovedkvarter i
Lausanne, for å avklare IOCs holdning
til bl.a. spørsmå]et om IOC-represen-
tantene i Norge og deres status i styret
til en sammenslått NIF/NOK-

organisasjon. OIKs leder ble invitert
med for å deka i utspørringen.

OIK  som landets  desidert  største

idrettskrets, og 3. største organisasjons-
enhet i norsk idrett, Så det som en
oppgave å fremme kandidater til de
fleste styrer og utvalg som skulle velges
På Idrettstinget. Det ble bl.a. fremmet
forslag på Truls Gerhardsen som
visepresident og på gjenvalg av Rolf
Nyhus som styremedlem. Også til de
øvrige komiteer og utvalgt fremmet
OIK forslag. Fra valgene nevner vi at to
av Kretsstyrets medlemmer ble valgt,
Eli Røren  Fossheim  som varamedlem  i

appellutvalget, og Wenche Westberg
som varamedlem i kontrollutvalget.

KS behan&t papirene til Idretts-
tinget i et eget heldagsmøte.

OIK foreslo bl.a. en endring av
Lovens paragraf 2-4 om kjønns-
fordeling. Forslaget fikk tilslutning på
Idrettstinget.

OIK valgte som delegater til
Idrettstinget leder Truls Gerhardsen,

nestleder Terje Skålhegg, Eli Røren
Fossheim og Wenche Westberg.

Under Idrettstinget i Sandvika ble
sammenslutningen av NIF og NOK
vedtatt. Idrettstingets sammensetning
ble i prinsippet ikke endret. Det ble
valgt nytt felles styre, hvor IOC's
representanter i Norge inngikk med
fulle rettigheter.

De mange spørsmål som idretts-
styret trakk opp etter tinget i1994
vedrørende idrettens egen organisasjon,
ble ikke  behandlet.  Det  fremkom  sterk

kritikk for dårlig saksforberedelse og
manglende innstillinger fra NIFs styre.

Etter forslag fra OIK ble det vedtatt
at neste Idrettsting skulle holdes våren
1999, og deretter holdes hvert 4. år. På
dette tinget vil organisasjons-
spørsmålene bli behandlet.

Storbyprosjektet
Kulturdepartementet ga også i l996

uttrykk for at de var meget godt tilfreds
med det arbeide  som ble  utført  av

idretten i Oslo under Storbyprosjektets
rarnme. Kulturminister  Åse Kleveland

berømmet det arbeide som foregår i
Storbyprosjektet, og spesielt i Oslo, da
hun åpnet Idrettstinget i oktober 1996.

Departementet ga OIK  signaler om
at det  arbeide som nå  utføres  som en

del av Storbyprosjektet i Oslo, dekker
et behov som vil eksistere i mange år
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fremover, slik at OIK kan planlegge
dette arbeidet på permanent basis.
Det ble i 1996 gitt anledning til å
utvide prosjektet med en ny 1/2
stilling, som gjøres hel i1997. På
Storbyforumet høsten 96 kunngjorde
kulturminister  Åse Kleveland at

storbyprosjektet på landsbasis ble
forlenget med 3 år.

OIK  søkte for  1996  NIF/KDI  om

kr 3.6 mill. Tildelingen ble på kr 3.5
mill.

Prosjektet har il996  fortsatt med
omtrent samme omfang på aktivitet-
siden som året før, med  omtrent

200.000 deltakelser fordelt på 95 ulike
tiltak og arrangementer.

I løpet av året ble det omdisponert
prosjektmidler slik at man kunne
innlede samart+eide også med noen lag
utenom de 6 bydelene prosjektet til nå
har operert i. Dette er et steg i
retning av å gjøre prosjektet
byomfattende, slik at områder med
spesielle behov også utenfor de 6
bydelene kan delta.

Storbyforum ble i1996 avholdt i
Oslo, med kulturminister Åse Kleve-
land og ekspedisjonssjef Hans B.
Skaset fra departementet, og president
Arne Myhrvold og generalsekretær
Egil Eide fra NIF til  stede.

OIKs storbysamling på Halvorsbøle
ble avholdt  2.-3. november,  med  over

70 deltagere fra lag og bydeler som er
involvert i prosjektet.

Oslo Idrettsfestival
Oslo Idrettsfestival ble første gang

arrangert i1995. Arrangementet var
så vellykket at vi ønsket en viderefø-
ring il996.  Arrangementet fant sted
på Rådhusplassen søndag 25. august.

Det  ble  innledet  et  samarbeide  med

Indre Oslofjord Fiskarlag, Polarskipet
«FRAM)) og Akershusstevnet. Alle
disse hadde arrangement på Rådhus-
plassen samme dag.

I hovedkomiteen var Kretsstyret
representert ved Leif Høgli, og
selcretariatet ved Gjøril Anett Johns-
son og Astrid Johannessen. Fra Park-
og idrettsvesenet stilte Helene Bugge,
fra Byrådets sekretariat Anne Marit
Bjørnflaaten og fra Rådhusforvalteren
Kjetil Krane.

Det var også dette året avsatt plass
og tid til sluttspillet i «Streetbasket» -
turneringen arrangert av Norges
Basketballforbund  slik  at dette  ble
inkludert  i  festivalen.

K«trssrmr

Interessen for  å delta  var fra

særkretsene's side økende, og i1996
deltok 25 særkretser. I  tillegg deltok
også 5 kommunale instanser. Av
aktivitetene nevnes at det var stemp-
ling for den gylne spaserstokk, og på
sjøen var det demonstrasjoner av
«scoorerkjøring», dykking og liv-
redning og kapproingsseilas. Det var
konkurranser i triathlon for voksne og
ungdom, bokseoppvisninger og
danseoppvisningene var imponerende.

Arrangementet ble planlagt i løpet
av våren og sommeren. Mange gjorde
en god jobb, og spesielt Park- og
idrettsvesenet med sin velvilje og
hjelpsomhet bMe før, under og etter
arrangementet. Det var mange tusen
som besøkte Rådhusplassen denne
dagen, og gladest var vi for at værgu-
dene var med oss hele dagen. Det
regnet både før og etter arrangemen-
tet. BMe de mange del-arrangører og
deltagere har gitt uttrykk for at de ser
meget pOSltlvt  pa arrangementet,  og  vi
Mper at Idrettsf'estivalen kan bli et
årlig innslag i Oslos bybilde.

Skoleidrettsdagen
Skoleidrettsdagen for klassetrin-

nene 4-6 klasse måtte avlyses høsten
1995 grunnet regn, og ble utsatt til
tirsdag 11. juni 1996. På grunn av
stadig økende påmelding til arrange-
mentet, var det denne gang planlagt
to arrangementssteder i tillegg til
Ekeberg-området, nemlig Jordal og
Stubberudmyra (Furuset).

I arrangementskomiteen var
Kretsstyret representert ved Lise Røine
Nafstad og Leif Høgli, og sekretariatet
ved Arild  Rekdal.  Alle  særlcretser som

ønsker å delta trekkes forpliktende inn
i forberedelsene. Arrangementskomi-
teen var  sammensatt  som  ved de

tidligere skoleidrettsdager. Et så
gigantøsk arrangement treklcer også
veksler pa mange s sekretariatet, og
hele huset mobiliseres arrangements-
dagen.

Ikke mindre  enn 7.500  skoleelever

var påmeldt og deltok i arrangemen-
tet. De aller fleste var nok fornøyde
med å tilbringe en varm sommerdag i
friluft, men dessverre sviktet arrange-
mentet noe, og anslagsvis l5-20% av
klassene mistet  en eller  to  av de fire

aktivitetene de var forespeilet.
Det er foretatt en grundig evalu-

ering av arrangementet. Hovedårsaken
til arrangementssvikten lå i at avtaler

med noen  av de ca 100  instruktørene

ikke var Uare og forpliktende nok, slik
at en del  aktiviteter  iklce ble  beman-

net, eller  ble bemannet  for  sent.

Kretsstyret har bestemt at det skal
bli skoleidrettsdag også i1997, men
arrangementet vil bli begrenset til
Ekeberg-området. Deltagelsen vil om
nødvendig bli begrenset, slik at OIK
kan garantere elevene de aktiviteter
som de forespeiles.

Treningstid kommunale haller
Kretsstyret oppnevnte høsten 1995

en komite for å utrede retningslinjer
for tildeling av treningsnd i kommu-
nale idrettshaller.  Komiteen  besto  av

Stein Aker, OBIK,  leder, Hans A.
Jacobsen, OVBK, Lasse Elton, OHK,
Petter Sveen, OABBK, Svein Hagberg,
OAGTK, Thor Johnsen, OBK, Bent
Mørken, OABTK og med Tom
Anderson, OIK  som selcretær. Alle
aktuelle  bruker-idretter  var altså

representert i komiteen. Forslag til nye
retmngslinjer ble bl.a. sendt alle
aktuelle særkretser til høring. Etter
høringsrunden vedtok OIK nye
retmngslinjer som en prøveordning
for sesongen 1996/97.

Den nye ordning går ut på at OIK
grovfordeler tid til særkretsene
prosentvis, basert på antall påmeldte
lag i seriesystemene. Særkretsene
detaljfordeler treningstid til lagene
basert pa samme grunnlag. Ordningen
vil bli  evaluert  våren 1997.

Høstens lagsmøter/valgmøter
I følge OIKs lover skal det høsten

før Kretstinget avvikles møter bydels-
vis, hvor alle idrettslag deltar, for bl.a.

regioner, i alt 6, mens valgmøtene ble
avviklet bydelsvis. Møtene er avholdt
etter  loven.

Foruten valg, bestemte KS at barn
og unges oppvekstvilkår skulle være et
g3ennomgående diskusjonstema på
møtene. Dette som et ledd i justerin-
gen av Strategisk plan, og som
innledningen til diskusjon av dette
tema også på OIKs ting den 24. mai
1997. Andre gjennomgående temaer
var Kommunedelplanen, anleggs-
situasjonen og saker innmeldt Era
lagene.

Fremmøte fra lagene var til dels
skuffende. Lederen tok opp spørsrnå-

ÅrslmrstnimB 1888 0sln ldrsttskrsts 5



KrætrssrvrætrlDonnsurvpør;tr/Nmø

let om hvordan styret bedre kunne
organisere seg med tanke på å legge
mere oppmerksomhet i samarbeide
mellom lagene og bydelene. Styret
besluttet imialertid at en ny organise-
ring av styrets arbeidsform, først blir å
vurdere etter kretsstinget året 1997.

Osloidrettens  Studieforbund

(OISF)
Idrettens  Studieforbund  ble  formelt

opprettet på NIFs ledermøte i oktober
1995. Vedrørende  forarbeidet  for

Osloidrettens  studieforbund  vises til

beretning for 1995.
Etter at kretsstyret i1995 hadde

vedtatt de prinsipieue forhold ti&nyttet
etableringen av OISF ble klubber og
særkretser innkalt til etableringmøte den
18. april 1996.

- 49 representanter møtte (44 med
stemmerett).

Hovedsaker under  møtet  var:

- Behandling av OISFs vedtekter
-Valg av styre for perioden fo.m. 1.
august -96 til OISFs ting i mai
1997.

Nestleder:

Følgende styre ble valgt:
Leder: Vidar Waaden,

OIK KS

Nestleder: Wenche Westberg,
OIK KS

Styremedlem: Hans Petter Fure
Mona Aske Tømmerek
Grete Olsen

Varamedlem: Turi  Wiede
Morten Haglund
Peter Weetman

Den reelle funksjon/daglig drift for
OISF ble iverksatt pr. l.8.l996  med 2
ansatte fra OIK: Finn-O. Svendsen og
Turid Larsen,

OISF utarbeider egne årsberetninger
Eo.m. dette tidspunkt.

Bingolotto/idrettsautomater
Det er kommet to innspill om nye

områder for idretten til å tjene penger.
NIF har oppfordret idrettskretsene til

å engasjere seg i Bingolotto som skal
sendes i fjernsynet etter modell fra
Sverige.

Hordalana  Idrettskrets  har  etablert  et

aJcsjeselskap med Formål å utplassere
spiueautomater i hele Norge.
Idrettskretsene er invitert  til  å deka i et

franchiseopplegg via aksjeselskaper som
idrettsla'etsene oppretter.

Oslo Idrettskrets har Fra tidligere

blandete erfaringer med organisert
loddsalg og spiueautomater og har for
foreløpig valgt ikke å engasjere seg i
disse to tiltakene, men har sagt seg viuig
til å distribuere informasjon og materiell
til klubber og særkretser dersom det er
ønskelig.

(XK-samlingen
Årets OIK-samling for ledere og

ansatte i særkretsene, og tillitsvalgte og
ansatte i OIK, ble arrangert på Hankø
21.-22. september.

Hovedtema på samlingen var
naturlig nok det nært forestående
Idrettsting, spørsrnål og diskusjon
vedrørende aktue&  saker. Andre  temaer

var Idrett og etikk i barneidretten,
Leiepriser i kommunale haller, Hvordan
forbedre våre arrangementer,
Idrettskretstinget 1997, Kommunedel-
planen for anlegg og områder for idrett
og friluftsliv, og Idrettens Studiefor-
bund.

Lise Røine Natstad, Jan Jensen, Rolf
Nyhus, Truls Gerhardsen, Stein Aker,

Finn Hauger, Børre Rognlien og Terje
Stilen bidro  med  interessante innled-

ntnger.

Fair play prisen
NIF innførte i1996 en «Fair play

pris+». Det ble ikke fastsatt detaljerte
kriterier for prisen, men en forutset-
ning var at kandidaten kunne knyttes
til idrettens grunnverdier, glede, helse,
fellesskap og ærlighet. Og at dette
hadde gjennomsyret kandidatens
virksomhet som utøver, trener, leder,

lag eller organisasjon innen Idretts-
kretsen. Prisen var på kr 10.OOO. Det
ble overlatt til styret i hver Idrettskrets
og oppnevne en komite til å innstiue
på kandidat, sarnt å vedta og stå for
utdelingen. OIK besluttet på bakgrunn
av innstiuingen fra komiteen, ;l tildele
Jan Hemsvik, IK  Tjalve prisen for
1996. Prisen  ble utdek  under  den

årlige statuettutdeling i Oslo Rådhus,
et arrangement som OIK  har i
samarbeide med  Oslo  kommune.

orsk Idrettsmedisinsk
itutt

NIMI driver fortsatt meget godt, ja
o godt at Oslo Idrettskrets og Oslo

Bedriftsidrettskrets har økt  sitt

a iselskapet.
Hver av de to kretsene har æ 5%

eierandel i NIMI  ved utgangen av
l996. I  tillegg har Norges Håndball-

og Norges Olympiske komite
aksjer i selskapet (ca 1,5% hver).

som styrker driften betydelig.
Finn Hauger er idrettens represen-

tant i styret som han har vært siden
- a  flyttet inn på Ekeberg i
l987.

Pr. 31.l2.96  har NIMI  40 ansatte,
22 er på deltid. Hovedtyngden

sin virksornhet på Ullevål, men
er det en meget god og

stab igjen på Ekeberg.
Omsetningen ø l996 var pa ca kr

l9,4 mill, og resultatet etter skatt tile
et overskudd på kr 653.000,-. Det er
kr l50.000,-  mer enn i1995.

Selskapet har utbetalt kr 40,- pr.
aksje I utbytte for l996.

NIMI  er Osloidrettens beste

meisinske støtteapparat som det er
viktig at vi lar idrettsutøverne benytre
når behovene melder seg.

Domsutvalget
Domsutvalget har følgende

sammensetning:

Leder:

Medlem:
Terje Ahlsen,
Kari Berg Østhus,
Per Gunnar Løken,

Varamedlem: Brit Mørk,
Bjøtn Løvlie,

Sekretær: Finn Hauger

Domsutvalget har i1996 hatt tre
saker til behandling. Sakene har
vaen av disiplinære og økonomisk
karakter.

I forhold til tidligere år er dette
en markant økning, som også ser ut
til å fortsette i l997,  noe domsutval-
get beklager sterkt.

Bjørn Løvlie deltok på NIFs lov
og domssetninar 15.-l7. november
l996.

Domsutvalgets medlemmer har
også vært til stede på årets OIK-
samling.
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Kretsstyret - representasjon på særkretsting
Oslo Badmintonkrets

Oslo Bandylcrets
O. &!: A. Basketballlcrets

Oslo  Fotballkrets

Oslo Friidrettslcrets

Oslo Handicapidrettskrets
Oslo Håndballkrets

Oslo Ishockeykrets
Oslo Judokrets
O. &  A. Budokrets

Oslo Skytterkrets
Oslo Svømmekrets
O. &  A.  Vannskilcrets

Oslo Volleyballkrets
A. (Sr O. Skøytekrets
A. (Sc O. Motorsykkelkrets
Akershus Bueskytterkets

Annen representasjon
Ski- og fotballklubben Lyn lOO-års jub.
Oslo og Omlands friluftsråd årsmøte
Holmenkollen Tennisklubb 60-års jub.
Holmekollen Special Olympics
Norges Friidrettsforbunds l00-års jub.
Oslo Hockeyklubb, Oslo cup -96
Sagene Idrettsforening 754rs jub.
Klemetsrud I.L. 75-års jub.
Oslo-open i Rullestoldans

8/5-96

20/5-96

4/6-96

11/12-96

28/12-96

21/3-96

7.-8/6-96

29/5-96

29/2-96

7/3-96

23/1-96

7 /2-96

8 /3-96

13/2-96

23l4-96

29/5-96

27/3-96

20/11-96

mars 96

27/3 96

9/2-96

20/2-96

9/8-96

19/10-96

31/8-96

9/11-96

Lise Røine  Nafstad

LeiF Høgli
Eli Røren  Fossheim

Truls  Gerhardsen

Terje Skålhegg
Wenche Westberg
Berit  Knudsen

Oddvar  Bentsen

Berit  Knudsen

Eli Røren  Fossheim

Eli Røren  Fossheim

Aase Jahren
Leif Høgli
Eli Røren  Fossheim

Eli Røren  Fossheim

Wenche Westberg
Eli Røren  Fossheim
Lise Røine  Nafstad

Truls Gerhardsen

Wenche Westberg
Lise Røine  Nafstad
Truls  Gerhardsen

Truls  Gerhardsen

Leif Høgli
Lise Røine  Nafstad
Oddvar  Bentsen

Wenche Westberg

STYRINGSGRUPPE UTt)4NNING/ORGANSISA5JONSUTVIKLING
Styringsgruppe utdanning/

organisasjonsutviUing har fra 1.1.96 til
1.8.96 bestått  av:

Leder:  Vidar Waaden

Medlemmer: Wenche Westberg,
Hans Petter  Fure,

Morten Haglund,
Astrid Johannessen,
Turid Lirsen,

Styringsgruppen opphørte da
Osloidrettens  Studieforbund  ble

etablert og satt i funksjon fra 1.8.96.
Klubbveileder-/kurslærerkorpset

besto av 12 personer pr. 31.12.96.

Tiltak og arbeidsoppgaver
Styringsgruppa har avviklet 5 egne

møter og har behandlet 57 saker.
Videre har styringsgruppa gjennom-

føn l møte/skoleringstiltak for
lclubbveilederne.

Det er avholdt  1 møte  for

utdanningskontakter i særkretser og
lclubber.

Representasjon
Samling i NIF ang. utdanning:
Finn-O. Svendsen og Turid Larsen
Samling i NIF ang.
Idrettens  Studieforbund:

Turid  Larsen

Voksenopplæringsfortiundet
Oslos reptesentantskap:
Wenche Westberg
Voksenopplæringsforbundet Oslos
styre: Vidar Waaden, leder
Årsmøte iVOFO  Oslo/Akershus:

Wenche Westberg og Vidar Waaden
Div. årsmøter og styremøter i klubber:
Klubbveilederne

Region 6 NIF Klut+t+utvikling:
Turid  Larsen

Klubbutvikling
Det er avholdt 4 klubbutviklings-

kurs og informasjonssmøter i klub-
bene.

Klubbveilederne er gjort kjent med
etableringen av Osloidrettens Studie-
forbund og den nye lederstigen.
Videre skolering i modulene i leder-

stigen for KV'ene er foretatt.
Det er avholdt 2 møter for region 6

( Østfold IK, Akershus IK, og Oslo IK)
om klubbutvikling.

Aktiviteten klubbutvikling i 1.
halvår 1996 har vært på samme nivå
som i1995 - 4 klubbutviklings-
prosesser.

Utdanning
Det er avholdt  l00  kurs  med

tilsammen 1759 deltakere og 1839
studietimer.

Kursene fordeler seg slik:
Sentrale ffirs (OIKs egne):
12 kurs, 145 deltakere, 215 timer
Samarbeidskurs  særkretser:

73 kurs, 1355 deltakere, 13l6  timer
Samarbeidskurs  i  klubt+ene:

16 kurs, 259 deltakere, 308 timer

Kvinner og idrett
Ansvarlig i styringsgruppen for Kvinner
og ødrett er 'SX7enche Westberg.
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Aktivitet
Styringsgruppe A]ctivitet har i1996

bestått  av:

Leder: Lise Røine Nafstad (KS-medlem)

Leif Høgsli, (KS-medlem)
Jamil Malik
Ingunn Martinsen
Jarl Erlandsen Leder OIUK,
t.o.m. møte nr. 15/94-97
Bård Sundar Leder OIUK,
E.o.m. møte  nr. 16/94-97
Karianne Hoffart,  Leder
OIUK,  Eo.m. møte nr. 18/94-97
Ivar Skamo, OBIK

Paal Holsve, «Aktiv på dagtid»
Arild  Rekdal,  sekretær,

administrasjonen
Hege Walsig Skau,
administrasjonen

Styringsgruppa har i1996 hatt 9
møter og behandlet 69 saker.

Idrettsmerket

Tilsammen avla 1346 personer
idrettsmerkeprøvene i1996. Av disse
var 418 kvinner og 928 menn.

Onsdag 8. mai fant den årlige
utdelingen av statuetter og andre
utmerkelser  sted  i  Oslo  Rådhus.

Tilstede Var Ca. 4oo personer, hvor
Hanne Krogh og Kollenkoret sto for
underholdingen.

Utdelingen gjaldt som vanlig
utmerkelser oppnådd året før, altså
1995, og tilsammen avla 1.412
personer idrettsmerkeprøvene i 1995.
Av disse var 459 kvinner og 953
menn.

Totalt var 89 kvinner og 106
menn berettiget til  en utmerkelse med
følgende fordeling. (Tallene i parentes
gjelder for 1994.)

Kvinner: Menn:

Idrettsmerkestatuetten
22 (27) 22 (19)
Kruset

18 (21) 9  (17)
Miniatyrstatuett bronse
17 (16) 12 (20)
Miniatyrstatuett forgylt
12 (17) 14 (15)
Hederspris
8 (12) 23 (14)
Stjerner
12 (6)  26 (12)

S rrræm;sr»ræuppt»t

o7' iJ'

Hvert  år  deler  vi  ut  en utmerkelse

til tre arrangører av idrettsmerke-
prøver. For 1995 gikk utmerkelsen til
Bøler IF v/Bølerjoggen, Lind.erud IL
og Oslo Energi BIL.

Utmerkelsen er en sjekk på kr.
2.500,-.

Det har også blitt  tradisjon å dele
ut en pris til Årets Idrettsmerkeskip
som i1995  ble M/S Seisventurer. En

pokal gitt av Norges Idremsforbund
til Sjøfartsdirektoratet.

Til markeringen av idrettsmerket
har følgende vart benyttet:

- Terminliste

- Fellesannonsering med bl.a.
datoer fra  terminlisten  for  idretts-
merket.

Under Oslo  Idrettsfestival  hadde
Oslo Friidrettskrets  ansvaret for

gjennomføringen av idrettsmerke-
prøver og det deltok rundt 20 perso-
ner r en  eller  flere  øvelser.

Trimringer
Det har deltatt rundt l55 personer

på trimringene 1996 (83 P;I Vår-

semesteret og 72 på høstsemesteret.)
Treningstimene har vært inne på
Norges Idrettshøgskole. Trenings-
tilbudet går fra tirsdag til torsdag, På
dagtid og kveldstid. Deltakerne
benytter klippekort, noe som g)ør at
de selv kan bestemme trenings-
tidspunkt.

Hjertetrim
Det har  deltatt  tilsammen  22

personer på hjertetrimmen på Sogns-
vann fordelt på 2 semestre. Vinter/vår
og høst, 2 ganger pr. uke. Deltakerne
har også hatt mulighet til å ta med seg
ektefelle/samboer gratis og dette har
flere benyttet seg av. Treningstimene
har vært inne på NIH og noe ute i
omr;ådet rundt Sognsvann.

[)en Gyldene 5paserstokk
Vår samarbeidspartner i dette

mosjonsopplegget for pensjonister har
som tidligere ar vært Oslo Fylkesfore-
ning for pensjonister.

Det ble i1996 registrert 1 .002
deltakere, en tilbakegang P;I 40 fra
1995. Av disse ble 252 personer tildelt
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Den Gyldne Spaserstokk, mens
215 fikk  bronsemerket, 167  fikk  sølv,
l30 f'ikk gull, 79 Fikk gull og diplom,
48 fikk gull (6 år), 36 fikk gull (7 årl
30 fikk gull (8 år) og 15 fikk gull (9
år) og til  slutt fikk 30 personer lO.års
merke Eor deltakelse  i  DGS.

De mest aktive arrangørene var:
Årvoll Pensjomstforening
99 deltakere

Øwe Disen Pensjonistforening
95 deltakere
Furuset Pensjonistforening
50 deltakere

Styringsgruppa/administrasjonen i
Oslo Idrettskrets har væn representert
på flere av de lokale utdelings-
seremomene.

OIK la også opp en turløype for
deltakere til  DGS  under  Oslo  Idretts-

festival som ble flittig benyttet av
mange pensjonister.

Husmortrimmen
Ca. 50-60  damer  i  alderen  50-85  år

har hver mandag fordelt på 2 partier
deltatt på trim til  musikk i Ekeberg
Idrettshall. Tilbudet har gått over to
semestre, vinter/vår og høst. Tilbudet

S rvræømcscræupptmt

har vart  onnonsert  i  lokalavisen

Nordstrand/Østre  Akers  Avis.

Osloidrettens Ungdomskomite
1996 (OIUK)

OIUK  har  il996  bestått  av:

Leder:  Bård Sundar

Nestleder: Karianne  Hoffart

Styremedl.: Roland Agersten
Gunhild  Hodt

Andre  Brunsæl

Varamedl.: %nhild  Holmen Waldahl
Ingrid Haukvik
Marianne Davidsen

Høsten 1996 gjennomgikk styret
en del endringer, ettersom Bård
Sundar så seg nødt til A trekke seg fra
ledervervet.  Nestleder  Karianne

Hoffart  overtok  som leder, mens

Ragnhild H. Waldahl tok over som
nestleder.

Året l996  har vært et aktiw,
spennende og lærerikt år for Oslo-
idrettens Ungdomskomitå.

RockSPORT var et meget tid- og
ressurskrevende arrangement, som vi
brukte all vår tid på hele våren.
Arrangementet ble vellykket med flere

ir-tl i

enn 1200  deltakere. Prosessen frem  til

arrangementet og den senere evalu-
ering har vært meget lærerikt for oss.

Representanter for styret har deltatt
på NIFs Ungdomskomiteets Ting.
Osloidrettens Ungdomsting ble
arrangert i april. Det har blitt  arran-
gert Aktivt Ungdomskurs med stor
deltakelse samt  temakvelder/

oppfølgingskveld. Hele styret deltok
også på sensommeren på Olympisk
Akademi på Lillehammer.

Nytt av året er infobladet OIUK-
nytt. Dette er tenkt å være et info-
slcriv og kontaktforum for engasjert
idrettsungdom i Oslo.

Barneidrett

I1996 har det vært arrangert 3
aktivitetsuker for barn s 4.-6. klasse på
grunnskolen i skolens ferier. Oppleg-
gene var allsidige og lot seg g)ennom-
føre med hjelp fra instruktørqne i
prosjektet Aktiv På Dagtid.

På høsten startet vi opp prosessen
til en fleridrettslig prosjektplan for
barneidrett basert på NIF's barne-
idrettsbestemmelser, hvor  alle sær-
lcretsene ble  invitert  til  å v;ere med.

Prosessen fortsetter  i1997.

IPU

I påvente av at NIF fremlegger nye
planer for IPU-arbeidet som
satsmngsområde, har en i '96 inn-
skrenket seg til økonomisk støtte til
enkelttiltak.

5koIeidrettsdagen
Skoleidrettsdagen 1996 ble avviklet

ll  .)unt med ca. 8.000 barn fra
Osloskolenes 4.-6.  klasse.

Aktivitetstilbudene ble gjennomført
på Ekeberg, Furuset og Jordal.

Ut fra de problemene som oppstod
med for mange deltakere, gjorde vi i
'96 et styrevedtak pa at Skoleidretts-
dagen '97 bare skal arrangeres på
Ekeberg, og med et begrenset antall
deltakere.

Vi håper at vi for ettertiden kan
bidra til at alle elver, lærere og med-
hjelpere kan tenke på dagen som en
flott opplevelse.
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E3ANE OG ANLEGG.
Leder:

Medlem:

Sekretær:

Eli Røren  Fossheim
Stein Aker

Finn Hauger
Åse Jahren
Bjørn Østreng
Lasse Elton

Anleggskonsulent Tom
Anderson.

Representanter i
driftskomiteer:

Trasop Idrettshall:
Lasse Elton

Manglerud Idrettsanlegg:
B3ørn Østreng
Skoleidrettshallene:
Tom  Anderson
Marka:

Wenche Westberg.

Gruppa har i perioden hatt 12
møter og behandlet 136 saker.

Anleggskonsulenten og leder
har hele tiden løpende kontakt.

Anleggskonsulenten deltar på
møtene mellom Park- og idretts-
vesenet og Oslo Idrettslcrets.

I år har flere idrettslag deltatt
på våre møter der vi sammen har
diskutert  saker  av  felles  interesse.  Vi  er

glade for at idrettslagene oppsøker oss,
og for at de er positive til  vare inn-
kallelser.

I januar var leder, Stein Aker
og anleggskonsulenten med på
befaring til  Telemarkshallen i Bø
sammen med  samferdselskomiteen.  Vi

skulle se på hva en kommune med
4800 innbyggere hadde fått til med
mye entusiasme, et fotballfor-
bund som støttet samt spille-
midler. Da  vi  var der, var hallen

delt i Fire og følgende idretter
var i aksjon: fotball , land-
hockey, Mndball og friidrett.

Vi la  et av våre møter  til

Domus Athletica, og kombi-
nerte dette med en befaring.
Anleggskonsulenten var tilstede
ved den offisielle åpningen i
auguSt.

Vulkan Idrettshall ble åpnet
19 februar. Der  var det  enda
noen lokaliteter  som  sto

ubrukte.  Nå  ser det  ut  til  at

Uatrerne ar et flott anlegg der. o  ;a
Park- og idrettsvesenet har '

deltatt på alle våre befaringer i
år. På  den  ene av  de fire

befaringer vi har hatt, deltok
mil)ø- og samferdselskomiteen
10

og byutviklingskomiteen. Vi besøkte
da Liastua, Manglerud idrettsanlegg
og Bjørndal idrettspark.

25 august ble ny cricketbane på
Ekeberg åpnet. Der deltok leder samt
anleggskonsulenten. Vi gleder oss over
at det ble en god løsning på cricket-
situasjonen.

Stein Aker har ledet utvalget som
har arbeidet med leiepriser og tildeling
av treningstider ø skoleidretts-
hallene. Det har kommet mange gode
innspill Fra de idrettene som er
brukere av hallene. Kretsstyret fikk
oversendt høringsutkastet s mars.

Sammen med Park- og idretts-
vesenet arbeider vi nå med å lage en
mal for rutiner for halvårlige tilstands-
rapporter for anlegg med drifts-
kontrakter. Vi håper dette kommer
igang fra første halvår i 97.

Samarbeidet med Skogsjefen
fungerer godt. Vi sender bl.a samlet
søknad om sykkelarrangement. Dette
koordineres av anleggskonsulenten.
Dette har gitt positive løsninger.

Leder og anleggskonsulenten deltok
på studietur til  Danmark for å se på
anlegg der. Særlig gjorde båtsport,
cricket og hestesportanleggene
inntrykk.

Vi har også deltatt På et møte
avholdt på Ekeberg sammen med
frudretskretsen, friidrettsforbundet,
Bislettalliansen, fotballlcretsen,
fotballforbundet, Vålerenga, Skeid og
arkitektFirmaet som er engas)ert til  a
tegne nye Bislett.

Generalsekretar og Park- og
idrettsvesenet var også tilstedet.
Hensikten  var  å diskutere  fremtiden

og organisajonen rundt prosjekter-
ingen av nye Bislett stadion. Det var
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et positrvt møte.
Saker vi  ellers  har  arbeidet  med  :

- Rammevilkår  for  idrett  i  Oslo.

- Skoleutbyggingen i Oslo.
- Idrettshall,  Prinsdal  skole.

- Strategisk plan holdt opp mot
våre mål for perioden.

- Flere reguleringssaker, bl.a.
Ullevål  stadion.

- Høringsutkast om bl.a.
nas)onalanlegg, leiepriser for
idrettshaller/ ishaller/ gymsaler,

- Bjørndal idrettspark.
- Forslag til  nye garderobepriser
fra  OPI.

- Drift  av Linderudkollen.

-Trasop idrettspark.
- Arnmerud  idrettshall.

- Oslo Kommunes budsjettfor
slag 1997 i relas3on til  KDP.

-Tildeling av spillemidler.

Driftskomitemøtet  for  de
kommunale  idrettshallene  ble  avholdt

i Vulkan. Vårt andre møte er foreløpig
ikke  avholdt.

Kommunen satser nå på naermiljø-
anlegg, samt rehabilitering av eksiste-
rende anlegg. Noen nyanlegg vil det
bli, men  idrettene  må bli  flinkere  til  å

finne felles løsninger, slik at flere
idretter kan benytte samme anlegg.
Det er mange nye idretter som er uten
anlegg, dette g)elder ogsa mange
gamle tradis)onelle idretter. Videre ser
vi at noen idretter sansynligvis aldri vil
få noen anlegg innenfor Oslos grenser.
Derfor er det viktig å gå sammen med
nabokommunene, og det arbeider
OIK nå med å få til, spesielt gjelder
dette roing/padling og skyting.

Takk til alle samarbeidspartnere for
godt samarbeid i1996.



Informasjon og markedsføring
Informasjonsgruppen har il996
bestått  av:

Leder: Børre Rognlien
Medlemmer: Finn-Olav Svendsen

Bjørg Christensen
Leif Høgli

Sekretaer: Kathrine Kirkevaag
og Stian B. Støvland

Informasjonsgruppen har i 1996
hatt seks møter, hvor  det er behandlet

37 saker. Av de viktigste sakene kan
nevnes hovedsamarbeidspartnere,
evaluering av nye OIK-nytt og
Osloidrett, idrettsmesse, bildearkiv og
Internett.

stillingen som informasjonskonsulent i
slutten av mars. Ny  inform;'sjonskon-
sulenr. Stian  B.  Srøvland.  ble  ansatt  1

april.
Stian kom  fra  Ullern/Avis  Akers-

posten hvor han arbeidet bMe som
journalist og på desken.

Stian har  sin  utdannelse  fra  Arizona

State University i USA, hvor han gikk
ut med en bachelour i journalistikk i
1993.

Hovedsamarbeidspartnere
Oslo Idrettskrets har jobbet med å

a sponsoravtale med to større
samarbeidspartnere.

Avtalene  vil  blant  annet  være med

OIK-Nytt kom ut syv ganger i 1996.

S rvræømcscræuppt»r

på å sikre annonseinntekter for bladet

vil også benytte seg av adresseregisteret
og håndboken som annonsemedium.

OIK-Nytt og Osloidrett
Etter omleggingen av bladet

"Osloidrett" og pressebrevet OIK-
Nytt," ble begge publikasjonene
evaluert av informasjonsgruppen. Man
var fornøyd med utseendet på begge og
syntes det var et skritt i riktig retning.
Siden evalueringen har utseendet på
"Osloidrett" gjennomgått ytterligere
noen små forandringer. Blant annet
legges det nå opp til noen flere farge-
sider, noe som burde gjøre bladet enda
mer attraktivt  for  annonsører. Det ble

i1996 solgt annonser for i overkant av
40.O00 kroner.

ldrettsmesse
OIK  delte i 1996  stand  med

Akershus Mrettskrets på idrettsmessen
Idrett '96 på Inforama i Sandvika.
Messen var ingen umiddelbar suksess,
med svært aårlig besøk. OIK  og AIK
Følte likevel, antall besøkende på
messen tatt i betraktning, at standen
var rimelig bra besøkt. Ikke minst var
basketballkonkurransen, hvor første
premie var en gavesjekk på 500,-
kroner, populær.

Det må imidlertid  vurderes hvorvidt

OIK ar nok igjen for alt arbeide, og
kostnader som er  forbundet  med  en
slik messe.

Bildearkiv

Det var i budsjettet for 1996 avsatt
penger til et bildearkiv. Dette ble
innkjøpt på slutten av året, og skal
være operativt i løpet av våren. Det
har lenge vært ønsket et bildearkiv og
nå er det altså en realitet. Mulighetene
for salg av bilder kan utgjøre en
inntekt  for  OIK  så snart  bildearkivet
tas i  bruk.

lnternett

Internett bølgen slo over oss i1996,
og OIK akter ikke å bli akterutseilt i
den forbindelse. Infogruppen vurderte
mulighetene med internett i flere
møter, og kom Frem til at det er et
spennende medium. OIK  awentet
imidlertid situasjonen i påvente av
FIAS som skal inneholde  internett.

FIAS skal være tilgjengelig for OIK i
begynnelsen av l997.

ldrettsadministrator
og konfliktløser side 4-5

OsloUrett kom ut fire ganger i 1996 i
ny irønpaknirøg.

lnformasjonsarbeidet
Det er enighet i informasjons-

gruppen om at det er tre punkter som
er viktige for OIKs informasjon:

l. Hva har lagene nytte av å vite?
2. Hvordan  fortelle  omverdenen

om den gode jobtien idretten gjør?
3. Sørge for at Oslo-idretten vet
hva OIK og særkretsene gjør for
dem.

I tillegg til Osloidrett" og "OIK-
Nytt" sender informasjonskonsulenten
også ut en oversikt over hva som skjer
av idrettsaktiviteter  i Oslo-området.

"Hva skjer i Oslo-idretten? utarbeides
hver mandag og sendes ut til media.
Informasjonsgruppen ønsker å satse På
"Hva skjer i Oslo-idretten," som skal
være så utfyllende som overhodet
mulig, og noe media kan stole på når
det gjelder arrangementer.

Samarbeidet med Radio Limelight
fortsatte i1996. Radio Limelight
ha&le P;I programposten et program
om idrett med resultater og informa-
sjon. Et  fint supplement til OIKs
utgivelser.

I forbindelse  med Oslo Idretts-

festival ble det opprettet et felles
informasjonstorg. Informasjonstorget
var utstyrt med brosjyrer og annet
materiell.

Det er gjennom året utført en aktiv
informasjonstjeneste med pressemel-
dinger, pressekontakt mm i forbindelse
med aktuelle begivenheter for idrettens
sentrale ledd  i Oslo.
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Storbyprosjektet
Styringsgruppen har bestått av:
Leder:  Berit Knudsen

Medlemmer: Oddvar Bentsen

Morten Nordlie

Elisabeth Appa Beveney
Kerstin Berglund
Sylvi Saether
Espen Brustad
Tove Stien

Øivind Johansen

Prosjektleder: Odd Einar Reseland
Sekretaer: Gjøril Johnsson

Prosje]ktets hovedmål:
Å a en større del av beFokningen til

å delta  i  lokal  idrettsaktivitet.

Herunder spesielt: Uorganiserte
barn og unge innvandrerkvinner
spesielt utsatte grupper.

Referansegruppene er endret til
erfaringsgrupper i løpet av året, og det
er opprettet grupper i de tre nye
bydelene slik at vi nå har grupper i:

Bydeler
Sagene Torshov
Kontaktperson:Tom Weinholdt, Skeid
Klubber  som er med: Skeid, Ørnulf,

Sagene IF, Christiania GTF

Grunerløklca Sofienberg
Kontaktperson: Rolf Johansen,
Gruner

Klubber  som er med: Gruner,

Centrum IF, SK  O9, Grunerløkka

bortennisUubb,  Aikikan,  OSI  IL

Karate

Gamle Oslo

Kontaktperson: Lasse Spaberg,
Vålerenga Ishockey
Klubber  som  er  med:

Tøyen TKK, 'Vålerenga Ishockey
Sentrum BK, Oslo Hockeyklubb,
Forward, Oslo KK, Vålerenga
Fotball, Vålerenga Håndball,
Jordal IF, KFUM-kam, Oslo
Bokseklubb.

S rvræø»r;sr;ræupptmr-

Søndre Nordstrand

Kontalctperson: Kirsti Kristiansen,
Holmlia  SK

Klubber  som er mecl: Holmlia  SK,

Hauketo IF, Søndre Nordstrand

RideUubb, Bjørndal IF, Søndre
Holmlia Klatreklubb, KFUM-kam.

Furuset/  Romsås

Kontaktperson: Arild Hammer,
Høybråten BK
Klubber som er med: Høybråten BK,
Romsås IL,  Groruddalen  Trialk]ubb,

Oslo City FC, Furuset IF.

Styringsgruppen har i1996 hatt 4
møter og behandlet 19 saker.

Med utviUingen av prosjektet ble
referansegruppene i sin form overflø-
dige. De ble omdannet til erfarings-
grupper våren 96. Det er avholdt 7
mØteri

Prosjektet er avhengig av tildelte
midler fra Kulturdepartementet,
idrettsavdelingen(KDI). Søknad om lcr.
3.600.000,- ble oversendt NIF/KDI

15. januar 1996. Vi  mottok i mai
tildeling P;I kr. 3.500.000,-. Med
tidligere bevilgninger har prosjektet
tilsammen mottatt  la'. 11,8 mill.  Det

ble utarbeidet ny søknad for 1997 på
kr. 3.760.OOO,-.

Klubbene  var aktive  søkere til

storbymidler. Tilsammen forelå det et

søknadsmateriale på godt over kr. 8
mill.

KDI ga våren 1996 0IK  forlengelse
av OIK-Storbyprosjekt langt utover
prosjektperioden på 5 'ar. Ut fra dette
går prosjektet inn i en driftsfase Fra
1.1.97 som  en del  av OIK's  ordinære

drift.

Det ble il996  ansatt en medarbei-

der i prosjektet på h tid. Stillingen
gjøres hel fra 1.1.97.

Storbyforum ble i år avholdt i Oslo
24.-25. oktober  med OIK  som teknisk

arrangør. Her gav Kulturministeren
svært rosende ord  om idrettens

storbyarbeid, og forlenget storby-
prosjektet på landsbasis med 3 nye år.

Vi arrangerte Storbysamling for alle
involverte i Oslo 2. og 3. november.
Her deltok representanter for lag,
særkretser, idrensla'etsen og bydeler.
Denne samlingen er nå blitt en årlig
begivenhet som kjennetegnes av god
idrettspolitisk debatt blandet med
praktiske erFaringer fra lagsarbeidet
lokalt.

Over  200.OOO besøkende  fant  veien

til våre tilbud i1996. Disse fordelte seg
P;I i ak 90 ulike tiltak og arrangemen-
ter.

Prosjektet har hovedsakelig arbeidet
lokalt, ofte på utearealer. Gjennom
dette har vi gitt tilbud som alle har
anledning til delta P;I. Idretter som er
involvert: Friidrett,  Fotball,  Basketball,

Volleyball, Håndball, Handicapidrett,
Innebandy, Aerobic, Bordtennis,
Boksing, Taekwondo, Karate, Aikido,
Svømming, Landhockey, Baseball,
Skileik, Skøyteleik, Padling,
Badmington, Ridning, Klatring, Trial.

Prosjektet har begrenset med
midler, og vi har i tråd med Stortings-
melding 41 av 1991/92 begrenset
prosjektet geografisk. I1995 utvidet
med tre bydeler. I1996  har vi utvidet
med klubber i omrMer  av Oslo med

spesielle behov som ligger utenfor disse
bydelene. Dermed har vi åpnet For at
k]ubber som vil artbeide med storby-
rnålsettinger nå kan søke storbymidler
uavhengig av bydelstilhørighet.

Foruten bydelsadministrasjonene,
sa=r)a'etser og lag har vi hatt samarbeid
med:

Park- og idrettsvesenet, Skog-
vesenet, Holmlia Narmiljøprosjekt
(bydel 9), Miljøbydelsprosjekt (bydel
l6), Bydelspolitiet P;I Furuset og
Holmlia, Klemetsrud Sosialkontor,

Ungdom Mot Rasisme, Gamle Oslo
Servicesentral, Lindeberg Service-
sentral, Norge på Slci, Norges
Bordtennisforbund, Norges Baseball-
forbund, Norges Bandyforbund.
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Storbyprosjektet  1996
Idrettens  Storbyprosjekt i Oslo er opptatt
av allsidighet i aktivitetstilbudet.  Derfor
har vi aktiviteter både sommer og vinter.
Tiltak i ncermiljø er del av vårt hovedmål,
men vi ønsker  å kombinere  det  med frilufts-

liv og turer i skog og mark og på sjøen.
Integreringsarbeidet står sentralt, og vi
tenker i den anledning ikke bare på flyktnin-
ger og innvandrere, men på alle grupper som
trenger en håndsrekking for å tilpasse seg
samfunnet. Frivillige og dugnadsarbeid er en
forutsetning  for  et effektivt  storbyarbeid.

«- :-  =

VElkOMMEN TII IShNEN I STlkER'SU:h
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Oslo Idrettskrets sekretariat
Oslo Idrettskrets  sekretariat  har  en

dobbeltrolle overfor byens idrettslag
og særkretser. På den ene side bestre-
ber sekretariatet seg på å være et
serviceorgan overFor alle lag og
særkretser, uansett idrett. På den
annen side  utfører  sekretariatet

betydelige kontrolloppgaver bl.a. i
forhold til lovverk, og fordeling av
kommunale midler.  Sekretariatet

bruker også tid til veiledning og
konflikrløsning i orgamsas3onen.

Sekretariatet  forbereder  saker  for

kretsstyret og styrets arbeidsutvalg, og
iverksetter  de  vedtak  som fattes.

Sekretariatet representerer den totale
idretten i byen overfor fagetater og
myndigheter, innenfor en helhetlig
idrettspolitikk, trukket opp av
kretsting og kretsstyret.

En oppgave som har økt betydelig
de senere ar, er  sekretariatsarbetde

med de mange prosjektoppgaver som
utvikles ø norsk idrett. Dette gjelder
spesielt fra Norges Idrettsforbund,
men også for Storbyprosjektet fra
Kulturaepartementet, og dessuten for
egne arrangementer som Idretts-
festival, skoleskidag, og skoleidretts-
dag.

I tillegg til  dette har sekretariatet
betydelige forvaltningsoppgaver, som
bl.a. driften av Ekeberg idrettshall og
Idrettens hus.

Bemanning
Det har vært flere endringer i

sekretariatets bemanmng i løpet av
1996.

Ved opprettelsen av Osloidrettens
studieforbund, ble OIKs plansjef Finn
Olav Svendsen ansatt som studieleder,
og OIKs utdanningskonsulent Turid
Larsen ansatt  som  konsulent.  Dette

medførte at Kretsstyret vurderte den
totaLe bemanning og organisasjon av
sekretariatet. Det  ble  besluttet  å

opprette ny nestlederstilling, som
Idretts- og pros)ekts)ef. Dette bl.a. for
å møte NIFs stadtg økende vekdeg-
ging på pros)ekter. B3ørn Erik Thuv
ble ansatt t stillingen, og tiltrer 1.1 97.

Informasjonskonsulent Kathrine
Kirkevaag sluttet 3l..3. Som ny
informas)onskonsulent er ansatt Stian
B. Støvland  fra l.4.

Storbyarbeidet har fått et slikt
omfang at departementet godkjente at

Stø«rætrpræøpr

det våren 1996 ble opprettet en ny
halv stilling i pros)ektet. G1øri1
Johnsson ble ansatt i stillingen.
Departementet har videre godkjent at
stillingen g)øres hel fra 1.1 97.

Bruken av Ekeberg Idrettshall øker
stadig, også til større arrangementer.
For å kunne imøtekomme dette, og
samtidig kunne omarbeide skiftplanen
uten at arbeidsmi5øloven brytes, ble
det nødvendig å ansette en ny hall-
bet)ent. Willy Olsen ble l.9  ansatt
som ny hallbet)ent.

Bl.a. grunnet stadig lavere ramme-
tilskudd fra NIF, har OIK ikke lenger
økonomi til a opprettholde stilling for
medarbetder til egne pros)ekter.
Kretsstyret vedtok derfor at denne
midlertidige pros)ekt-stilling ikke ville
bli buds3ettert for 1997, og Arild
Rekdal sluttet  derfor  3l.12  96.

Arbeidssituasjonen i sekretariatet
har g)ennom hele 1996 vært meget
anstrengt, både p g a mange og store
arbeidsoppgaver, og På grunn av
langtidsfravær grunnet alvorlig
sykdom og nødvendige operas)oner.

ldrettens  hus/Ekeberg
idrettshall

Drifrssituasjonen har kommet
tilbake  til  det  mer  normale  etter  et

meget turbulent ?ar i1995. Det har
vært en  del  etterarbeide  med  de

betydelige investeringer som da ble
g3ort vedrørende brannsikringen, bl.a.
for opplæring og lcvalitetssikring.

Vi fikk en ny stor utfordring ved at
aet oppsto lekasje i rør-kursen for
vannoppvarmingen, og denne ble
lokaltsert til å ligge under gulvet i
Ekeberg idrettshall. Dette ble løst ved
at vannkursen ble plugget igjen, og
aet ble  i  steden  innstallert  elektrisk

oppvarrrung.

Arrangementer
Sekretariatet har  vært

arrangementssekretariat for alle OIKs
arangementer, både skoleskidag,
skoleidrettsdag og Oslo Idrettsfestival.
Det utvises stor arbeidsinnsats og
fleksibilitet av de ansatte på huset som
har viktige roller i bMe planlegging og
gjennomføring av arrangementene.

I løpet av høsten 1996 ble det
gjennomført 6 kveldsmøter med
tdrettslagene fra hele byen, hvor
lagene var ønnkallt regionvts. I
henhold til  Oslo  Idrettsla'ets lov  ble

det samtidig avholdt valgmøter
bydelsvts for a velge delegater til Oslo

Idrettskrets ting i1997. Representan-
ter for administrasjonen I bydelene var
ogsa invitert til  møtene som bl.a.
hadde « Barn og ungdoms oppvekst-
yilkår i storby», som g)ennomgangs-
tema.

Økonomi -  anlegg
Generalsekretæren deltar  sammen

med leder  i  en utstrakt  kontakt-

virksomhet med byens politiske
ledelse. Det har vært betydelig
møtevirksomhet for å argumentere for
Osloidrettens rammebetingelser, samt
for en rekke anlegg, bMe nye og til
vedlikehold. OIK  er blm hørt, og fått
gjennomslag i en rekke saker.

Generalsekretæren ivaretar  kontak-

ten med ledelsen i administrasjon og
fagetater pa en rekke nivaer, bade i
Oslo og t forhold til bl.a. Kultur-
departement.

Sekretariatet  har  et utstrakt

samarbeide med Park- og Idretts-
vesenet, og har også i fellesskap
arrangert flere befaringer for byens
politikere. Sekretariatet har også
regelmessig og godt samarbeide med
bl.a. Skogs)efen, Skoles3efen, Norges
Idrettshøgskole m fl.

I anleggssaker konsulteres sekreta-
riatet fra alle aktuelle instanser, både
fagetater og brukere. OIK  har i denne
sammenheng også et godt samarbeide
med særkretsene og flere særforbund.
På grunn av den omfattende skole-
uttiyggingen i Oslo, som også inklu-
derer flere idrettshaller, har  samarbei-
det med skolesjefen fått en ny
dimmens)on.

Generalsekretæren er oppnevnt i
byggekomiteen for «nye Bislett».

Ansa+te i Oslo Idrettskrets  pr
31.12 1996:

Børre Rognlien, generalselcretær
Bjørg Christensen, økonomisjef
Finn Hauger, rådgiver
Stian B. Støvland, informasjons-
konsulent

Tom Anderson, bane- og anleggs-
konsulent

Odd Einar Reseland, prosjektleder
Gjøril Johnsson, pros)ekt-
medarbetder storbypros3ektet
Arild Rekdal, barne og ungdoms-
sekretær

Anne Rypdal, regnskapskonsulent
Grethe Eikum, økonomisekretær

l4 ÅrsbaratnimB 1888 0sln ldrsttskrats



Julitta Skovlie, sekretær, forværelse
Astrid Johannessen, EDB, opptak
av lag
Hege Walsig Skau, aktiviteter,
idrettsmerke

Ekeberg Idrettshall
Driftskomiteen  har  bestått  av:

Finn Hauger
Bjørg Christensen
Svein Hagberg

Utleie og bruk
Etter snart  25 års intens  bruk  er

det gledelig å registrere at hallen
fortsatt t)ener sin hensikt og betjener
Osloidretten på en tilfredsstillende
måte. Skolene som bruker hallen på
dagtid har økt timeantallet pr.uke og
de har allerede varslet ytterligere
økning neste år. Det økte timeantal-
let har satt søkelyset på forståelsen av
leieavtalen med Skolesjefen.Avtalen er
fra 1973 og gir skolene rett til å bruke
70 banetimer pr.uke, mens vi neste år
kommer opp i 93 og kunne ha hatt
flere dersom  brukstimene  kunne  ha

vært justert bedre mellom skolene.
Vi har også registrert at leietakere

ønsker å reservere de mest populære
helgene i flere år framover.

Bruksfrekvens i sesongen:
Skoletid  0800-l500 var  i  bruk

70 9"o av lcapasiteten
Kveldstia  l500-2300  var  i  hruk

95 o/o av kapasiteten
Helgearrangement var i bruk
65 o/o av kapasiteten
Utfordringen vår ligger i å skape

aktivitet i hallen utenfor sesongen, og
det vil si i rnånedene ma5)un5juli og
august hvor vi ikke Uarte å fylle opp
50%.

Svingen som ikke egner seg til
ballspill, men som er uunværlig for
friidrett og mosjon var dekket opp 45
%. Aerobicsalen  ble  noe  mer  brukt  i

år (30 %) enn ifjor (20 %) og dette
skyldes bl.a. kursvirksomhet og
avlastning for hallflata.

Aktivitetene  har i  hovedsak vært de
idrettene  hallen  ble  restaurert  for  i

1 994,håndball,vol1eyball,badminton,
friidrett,gymnastikk,bordtennis og
etterhvert fotball og dans.

De kommersielle arrangementene
har spennvidde fra hunde- og katte-

Eø«mræa lorætrrs»ptt

ldrettens  Hus:

Bjørg Moreite, sentralbord
Knut Næss, trykker
Arild Johansen, renholder
Gerd Palkin, renhold/kantine

utstillinger til datamesse, teater,
konsert og møter for de kristne
organisasjonene Frelsesarmeen og
Vakttårnet. Norway Cup er fortsatt
det arrangementet som gir mest
publikumsinteresse, selv om
Bakkelagets E-cupkamper trakk opp
til 4.200 tilskuere på det meste.

Marked og økonomi
Vi har  fortsatt  som mål  å holde

leieprisene for idretten nede pA et
minimum, men samtidig kunne tilby
Funksjonelle lokaler og idretts-
materiell til enhver tid.Ved hjelp av
gunstige innkjøps- avtaler og mini-
male investeringer Uarte vi å holde
prisene på kr. 250,- pr. banetime
dette året også, men har måttet varsle
en liten prisstigning neste år.Den
vesentlige årsaken ligger ø usikre
priser på elektrisk kraft og olje som er
to store poster på driftsbudsjettet,i
tillegg til lønningene.

Fr  å  effektivisere

driften,renholdet og vedlikeholdet har
vi ansatt en person til  og lagt om til
en ny skiFtplan for hallbetjentene.
Dette gir mindre overtidstimer, vi
holder oss innenfor arbeidsmiljøloven
og det gir framfor alt større fleksibili-
tet med utleie-tider for arrangører.

For å kunne styrke markedsverdien
av hallen, er det ønskelig å få TaV-
overføringer fra større
arrangementer.I den siste sesongen
har Bækkelagets SportsUub valgt å
spille alle sine hjemmekamper i hallen
og dette har gttt oss god og nødven-
dig mediadelcning, både fra E-Cup og
seriekamper.

Teknisk  drift

Etter de store og omfattende
utbedringene og innkjøpene som ble
g3ort ø 1993 har vi relativt små
driftsproblemer, selv om vi i det første
halvåret slet med en betydelig
vannlekkasje.Denne viste seg å ligge i
store tur-/retur  rør  for  radiatorkursen

under hallgulvet og var umulig å
reperarere uten betydeltg driftsstans
og omkostninger.Vi valgte derfor å

Ekeberg Idrettshall:
Svein Hagberg, bestyrer
Einar Stensby, 1. hallbet3ent
Ole Kristoffersen, hallbet3ent
Robert Ryen, hallbet)ent
Wiuy Olsen, ha]lbet)ent

plugge denne kursen og legge om til
elektrisk oppvarming i aerobicsalen og
kafeteriaen.I ettertid har dette vist seg
å være en god løsning,ikke minst fordi
vi samtidig fikk bedre/jevnere varme
og komfort i disse lokalene.

Ellers har vi for første gang satt opp
en systematisk vedlikeholdsplan
fordelt på 52 uker t året,og som f?ir
full effekt neste år med ukerapporter
som forMpentligvis kan forebygge
støre problemer og ikke mtnst gi oss
en dokumentasjon på hva som er
gjort.

Vi arbeider også med å forenkle
leverandørenes bruksanvisninger,
driftsinstrukser og tegninger.Disse er
idag tildels alt for gamle, omfattende
og tekniske til  at de kan brukes som
daglige oppslagsverk for hall-betjen-
tene. Eller sagt på en annen måte;vi
er for avhengige av «dyre++ service-
avtaler med  leverandørene.

Brannvern og sikkerhet
Etter at vi oppdaterte

brannvernet,varslingstjenesten og ikke
minst dokumentasjonsprosedyrene i
f3or,har vi drevet intern opplæring og
føler at vi er rimelig trygge på at
sikkerheten for  ansatte,idrettsutøvere

og publikum nå er ivaretatt forsvarlig.
Her,som på mange andre omrMer,

er vi stolte av å ligge foran de anleg-
gene vi ellers kan sammenligne oss
med i  Oslo.

Vi var  en stund  redde  for  å få for

mange unødige alarmer til - og
utrylcmnger fra brannvesenet,men
mener at vi her også har klart å legge
opp kontrollordninger som forhinarer
dette.De 3-4  alarmene  vi  har

hatt,bekrefter bare at prosedyrene og
teknikken virker  når brannmannska-

pene er på plass 3-4 minutter  etter at
alarmen har gått.

Det at  ansatte i  huset  melder  fra

om uregelmessigheter tar vi som tegn
pa at holdmngene til sikkerheten har
bedret seg generelt.
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Rammebevilgninger
Oslo kommune

Bystyret bevilget Eor 1996 kr
25. l00.O00  som  rammetilskudd  til

idretten. I  budsjettvedtaket var det
forutsatt at «hodestøtten» til  ungdom
under 17  år  skulle øke fra kr  150 til  kr

180. Kretsstyret Fordelte bevilgningen
på følgende hovedposter:

Adm./driffstilskudd  klubber
kr 6.678.O00

Refusjon anleggs- og lokalleie
kr 2.602.O00

Skiheiskort

kr 272.OO0

Driftstilskudd, anlegg
kr 3.880.000

Spesielle tiltalc, anlegg
kr 692.OO0

Reisetilskudd

kr 226.000

Stipend
kr 90.O00

Andre  Formål
kr 230.OOO

Leie gymsaler
kr 6.600.000

Leie  badene
kr 800.O00

Handicapidrett
kr 64s.ooo

Adm./drit-  sentrale ledd:
Særkretser

kr 905.OOO

Servicekontor  klubber
kr 64.OOO

Lags-/organisasjonsarbeid
kr 109.OO0

Utdanning/aktivitetstilsuda
kr 168.000

Særkretssekretariat
kr 356.OOO

OIK-stiuinger
kr 690.OO0

Trim/helse/kvinner

kr 90.000

Rpnnnmitvøtemøtuctræ

I desember 1996 ble det gitt en
tilleggsbevigning på kr 1.800.000 for
å dekke økte utgifter til leie av
gymnastikksaler.

Det er behandlet  792  søknader  fra

klubber og særkretser i løpet av året.
30 klubber  ble  bedt  om  å sende inn

sine medlemskartotek  for  kontroll  i

forhold til innrapporterte medlemmer
pr 31.12.l995. Halvparten av kartote-
kene ble godkjent uten merknader. En
klubb sendte aldri inn kartoteket og
f'ikk  ikke  utbetak  hodestøtte  i1996.

For de  resterende  klubbene  ble  støtten

justert i forhold til antall godkjente
medlemmer. Ved de groveste tilfellene
av awik mellom rapport og kartotek,
ble det gitt advarsel om at støtte kan
bortfalle  i2  år  dersom  store avvik  blir

oppdaget ved senere kontroller.
Det er ingen endringer i retnings-

linjene for kommunal støtte til
idretten, men  idrettslcretsen har  tatt

initiativ overfor bystyret for ;l a
presisert kravet om at medlemskontin-
gent må være betalt for at klubben
skal kunne  kreve  hodestøtte.

Reservefondsmidler
Utvalget har hatt følgende medlem-

mer: BrynjulF Nygaard, Audhild Moen
og Bjørg Christensen.

Oslo Idrettskrets ting 30. april
1983 vedtok  å sette av kr  2.000.O00

til et reservef'ond. Fondets avkastning
kan etter  sølcnad deles ut  til  klubber

og saerkretser. Tildelinger i1996:

Grorud  IL

Haugerud IF
Kjelsås IL
Norsk Motorklubb  Oslo

Nydalens Skiklub
Oppsal IF
Oslo Bandykrets
Oslo Friidrettslcrets

Oslo Judoklubb
Oslo komm.

Tjenestemenns Skytterl.
Oslo Orienteringskrets
Tåsen  IL

Sum

kr 10.000
kr 30.500
kr lO.OOO
kr l5.OOO
kr lO.OOO
kr 17.OOO
kr 7.OO0
kr 8.O00
kr  7.O00

kr 15.OO0
kr  7.500
kr 10.OOO

kr 147.O00

Søknad spillemidler
Ved søknadsfristens utløp var det kornmet inn l30  søknader fra Oslo-
idretten. Fordelingen mellom de ulike kategorier med søkere er som følger:

Nætnniljøanlegg:
Søknader:

Søkers søknadssum:
33

3.093.000

Rehahilitering:
Søknader:

Søkers Søknadssurn:
l5

3.379.000

0rdinære:

Søknader:

Søkers søknadssum:
38

l2.135.000

Helsesponanlegg:
Søknader:

Søkers søknadssurn:
3

293.OO0

Totalt:

Søknader:

Søkers søknadssum
89

l8.900.O00
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lrmtrrssrøptmolKo»ctpo«pttræ

Oslo kommune idrettsstipend
Følgende ll  idrettsutøvere/trenere ble tildelt kr 7.000,- hver i stipend fra Oslo kommune:

Utøver

Thor  Andre  Pedersen

Mariusz Musial

Margrete Mørch
Hanne Sandstad
Håkon  Strand

Maria Haug Edvardsen
Maria Tallaksen
Thomas  Fremstad
Håkon  Fredriksen

Tom Eilert  Karlsen

Christin  Smerud

Klubb

Ask Skøyteklubb
ILi  BUL

Bygdø Fekteklubb
Bækkelagets Sportsklub
Lambertseter  Svømmeklubb

Oslo Idrettslag
Oslo Idrettslag
Osloungdommens Trialklubb
Tiger Karateklubb
ILVarg
VIF Ishockey

Idrett

Skøyter
Friidrett

Fekting
Orientering
Svømming
Kunstløp
Kunstløp
Trial

Karate

Svømming
Ishockey

Kr.
7.000

7.000

7.000

7.O00

7.000

7.O00

7.OO0

7.OO0

7.O00

7.O00

7.000

Kongepokalvinnere 1996
Gren

Innebandy
Basketball

Taekwondo

Sykkel

Fekting
Golf

Håndball

Judo
Padling
Roing

Seiling

Skøyter

Svømming
Tennis

Volleyball

Kvinner

Tunet Innebandyklubb

Sylvia Lesoil, Bygdø FK
Suzann Pettersen,  Oslo  GK
Ikke  udtdelt  il996

Kristine  :FGavenes

Christiania  Roklubb

Molly Ulvin, HTK
IL  Koll

Menn

Ullern  IF

Cemil Guzelse, Tøyen TK
Steffen Kjærgaard, Oslo-
Glåmdal  -Nittedal  Elite

Jonas Nordby, Oslo FK
Henrik Bjørnstad, Oslo GK

Alfredo Chinchilla, NJJK
Knut  Holmann,  Oslo  KK

Peer Moberg
Bunde6orden Seilforening
Petter Andersen,

Ask Skøyteklubb
Tom Eilert Karlsen, Varg
Helge Koll Frafjord, HTK

Holmlia Sportsklubb ble Årels ldrettslag 1995
Holmlia SportsUubb ble kåret til årets idrettslag i

1995. Begrunnelsen var klubbens engas)ement i lokal-
samfunnet og klubbens rolle i tilrettelegging av gode
oppvekstvilkår i bydel Søndre Nordstrand. Klubben fiklc
også ros for å være en god samarbeidspartner, blant
annet sammen med Oslo Idrettskrets i Storbyprosjektet.

Direktøren i Oslo park- og idrettsvesen, Ida Fossum
Tønnesen, overrakte Holmlia Sportsklubb utmerkelsen og
en sjekk på kr. 5.000 under OIKs årlige stipend- og
staniettutdeling i Oslo Rådhus i mai.
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Resultatregnskap pr 31,12,1996

3 Inntekter
3l1 Tilskudd  fra  NIF
- Oslo  idrettskrets

- Særkretser

312 Tilskudd  fra  særforbund

319 0verFøring fra idrettsorg.
321 Statlige rilsk./Storby
323 Rammetilsk.  Oslo  kommune
324 Kommunale  tilskudd
33 Aktivitetsinntekter
34 Leieinntekter
35 Salgs- og serviceinnt.
36 Inntektsbringende tiltak
37 Reklame-/samarbeidsavt.
38 Andre inntekter

Sum inntekter

3 0verførl  fra  tidligere år
39 Storbytiltak
39 0slo kommune,  rammebev.

39 Fra avsetninger

Sum overført  fra  tidl.år

4 AktivitetSutgifter
430 Kurs i lagene
432 Egne kurs
434 Samarbeidskurs  særkr.

440 Mosjonsaktiviteter
442 Idrettsmerket

444 Trim-ringer
446 Hjertetrim
448 Husmormm

450 Den gyldne spaserstokk
452 Kvinneidrett
454 IPU

456 Klubbutvikling
458 Skolefritidsordningen
460 Barneidr.skoler  klubbene
462 Aktiviteter  i  skoleferier

-44(>4  Ungdomstiltak
465 Etikk/anti-dop/rus
466 Skoleidrettsdager
468 Aktiv på dagtid
470 Eldremos)on
471 0slo  idrettsfestival
472 TV2-lotteri

473 Toppidrett
475 Fredsmars)
476 Prosjektplan barneidrett
49 Storbytiltak

Sum aktiviteter

Rtamsø«pp

REGNSKAP

l996
BUDSJETT

l996

REGNSKAP

l995

2,719,883.O0

1,540,368.OO
52,800.00

5,538,975.70
3,500,OOO.00

26,900,OOO.00
2,739,OOO.00

926,424.00
4,193,690.50
1,041,879.32
1,773,425.00

339,801.O0

186,939.O0

51,453,185.52

2,725,500.OO

1,556,000.O0
90,000.OO

5,283,200.OO

3,100,000.OO

25,100,000.OO

2,567,000.OO
910,800.OO

4,335,400.OO
1,084,900.OO
1,900,000.OO

430,500.OO

49,083,300.00

2,810,280.O0

1,5l1,498.O0
85,400.OO

5,399,l8l.30

3,175,000.O0

22,456,OOO.OO
2,559,950.O0

1,542,163.50
4,149,57l.95
1,014,362.60
1,853,601.OO

314,320.00
165,608.OO

47,03G,93G.35

2,4l9,603.55

l58,500.OO

2,578,103.55

146,OO0.O0

146,OOO.OO

2,093,804.11
767,933.25

2,861,737.36

92,230.85

96,580.60
579,673.35

10,000.00

36,9l1.00
46,037.33
29,671.83
33,619.06
26,623.73

l,8l5.50

894.30

lO,OO0.00

8,580.OO

105,509.80

199,913.29

25,OOO.O0

167,l64.98
122,991.20

74,000.OO
203,586.37

6,285.00

l,275.10

4,022,469.46

5,900,832.75

76,OOO.00
l60,700.00
585,300.00

10,OO0.O0

42,OOO.OO
59,900.O0

35,000.O0

14,300.OO
31,500.OO

l5,000.OO

7,500.00

6,800.00
l5,OOO.OO

8,500.OO
120,000.00

258,OOO.00

l03,500.O0

86,500.OO

64,000.00
228,OOO.00

l5,000.00

I0,000.OO

3,100,000.OO

5,052,500.00

58,831.60

240,280.82
l,033,900.40

38,983.94

44,560.62
23,779.62

9,390.O5

37,811.OO

3l,49l.50

5,976.65

10,122.OO

8,570.OO

17l,777.00

49,556.oo

90,118.50

69,685.80

l,ooo.oo

Il7,399.79

9,911.00

9,l29.00

44,878.O0

2,938,019.56

5,045,172.85
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5 Administrasjon  og møter

50 Personalutgifter:
- Oslo  idrettskrets

- Særlcretser

51 MøteutgiFter
52 Administrasjonsutgifter:

- Oslo  idrettskrets

- Særkretser

53 Informasjon
54 MarkedsFøring

Sum administrasjon, møter

R[GNSKAP

REGNSKAP

l996

2,897,319.O7

6,894,526.75
305,965.20

l ,845,303.74
155,622.95

237,109.78

15,765.26

12,351,648.75

BUDSJETT
l996

3,296,300.OO
6,618,700.O0

324,100.00

1,877,700.00

95,000.00

242,000.00
50,000.OO

12,503,800.OO

REGNSKAP
1995

3,281,302.90

6,754,415.30
364,901.90

l,733,097.54
156,264.00
219,476.90

32,069.36

12,541,527.90

6 Anlegg,drift/investeringer
60 Avskrivning hus/anlegg
65 Idrettens hus

66 Ekeberg idrettshall
68 Hustrykkeri
690 Kjeholmen
692 Fotballgarderoben

Sum anlegg,investeringer/drift

380,000.00

l,104,884.60
3,027,760.13

487,385.26
329.00

187,194.21

5,187,553.20

380,OOO.00

1 ,116,600.00
2,777,400.00

479,9oo.oo
1,200.OO

l93,000.OO

4,948,100.00

280,000.00

1,349,905.l4
3,193,671.32

4(S7,449.8G
598.00

156,407.61

5,448,031.93

7 Tilskudd/overføringer, utg ved inntektsbr.Tiltak
73 0verføringtilstudieforb. 405,000.00
74 Rammetilsk. Oslo kommune 25,519,459.O0
75 Salgsutgifter 63,271.20
76 Utg.inntekrsbr.tiltak 1,254,800.O0
Sum tilskudd/overføringer

Sum driftsutgifter

Driftsresultat

8 Finans-/ekstraord.Poster
80 Renteinntekter
81 Renteutgifter
84 Ekstraord.inntekter

Sum finans-/ekstraord.poster

Avsetning av øremerkede midler:
- Oslo  kommunes  rammetilskudd

- Storbymidler
- Prosjektplan barneidrett
- Aktiv på dagtid

Resultat

27,242,530.20

50,682,564.90

3,348,724.l7

520,390.31

-318,525.00

4,476.00

206,341.31

1,480,541.00
2,026,407.09

5,000.00

13,500.00

29,608.59

405,000.OO
25,100,OOO.OO

75,OOO.00

1,257,OO0.00

26,837,000.O0

49,341,400.OO

-112,100.00

507,000.OO

-340,800.OO

166,200.OO

54,100.00

23,208,933.25
63,OO4.29

1,088,470.00

24,360,407.54

47,395,140.22

2,503,533.49

498,817.07
-365,197.O0

52,693.69

186,313.76

2,558,503.55

131,343.70
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Balanse pr 31.12.1996

Eiendeler:

Kasse, bank
Debitorer

Kortsiktige Fordringer

Sum omløpsmidler

Langsiktige Fordringer
Idrettens hus, Ekeberg Idrettshall

Sum anleggsmidler

Sum eiendeler

R[GNSKAP

REGNSKAP

l996

8,270,851.26

1,352,391.OO

l75,089.25

9,798,331.51

14,OOO.00
4,400,000.OO (note 1)

4,414,000.O0

14,212,331.51

REGNSKAP

l995

5,432,253.37
1,718,293.99

173,640.91

7,324,188.27

18,300.00

4,780,000.00

4,798,300.O0

12,122,488.27

Gjeld og egenkapital:

Kreditorer

Skattetrekk, arbeidsgiveravg.
Påløpne kostnader

Sum kortsiktig gjeld

Langsiktig gjeld
Avsetmnger
Egenkapital

Sum langs. Gjeld og egenkapit

Sum gjeld og egenkapital

Resultat

- 3,205,456.95
- 911,128.70

- 990,619.60

-5,107,205.25

- 4,400,000.00 (note 2)
- 3,731,192.70 (note 3)

- 944,324.97 (note 4)

-9,O75,5l7.67

-14,182,722.92

29,608.59

- l,544,l75.84
- 906,304.00
- 986,360.00

-3,436,839.84

- 4,780,000.00
- 2,846,323.46

- 927,981.27

-8,554,304.73

-11,991,144.57

131,343.70

Notenr:  l
1911 Idrettsgulv Ekeberg IH
1912 Påbygg Idrettens Hus

1,900,000.OO

2,500,OOO.00

Idrettens hus og Ekeberg Idrettshall er fullverdi forsikret for kr 72.OO0.000. Den oppførte verdi tilsvarer langsiktig gjeld
på anlegget.

Notenr:  2
2725 Uni  Storebrand

2726 Byggelån Ekeberg IH
2,500,000.00

1 ,')oo,ooo.oo

Pantelånet i  Uni  Storebrand  nedbetales med  lcr 280.OOO hvert  år

og forventes innfridd i 2005. Byggelånet er opptatt i eget
reservefond og skal nedbetales med kr 100.000 over lO år.

Notenr: 3
2830 Vedlikeholdsfond

1831 Psykisk helsevern
2834 Storbytiltak
2835 Kurs for arbeidsledige
2836 Rusforebyggende tiltak

20,000.OO

12,915.OO
2,026,407.O9

2,500.O0
22,000.O0
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2837 Diverse tiltak

2838 Anleggsplanmidler
2839 0slo komm./Rammebevilg
2840 Eldremos)on
2842 Tiltak for arbeidsledig
2845 Prosjektplan barneidrett

Notenr:  4

Aksjeposter:

Rr.sr. ræøttro»o

7,809.24
16,750.18

1,570,789.89

30,012.50

17,008.80

5,000.O0

318 aksjer i Norsk Idrettsmedisinsk Institutt AS, ligningsverdi kr 31.857,24

Reservefond

Resultatregnskap 1996

Inntekter:
8010 Renteinntekter

Sum inntekter

Regnskap
1996

l52,97'2.43

152,972.43

Regnskap
1995

,157,<;00.00

157,600.00

Utgifter:
7310 tildelt idrettsorg.
Årets resultat

Sum utgifter

Balanse pr 31,12,1996

147,000.00
+ 5,972.43

152,972.43

150,000.00

7,600.O0-

157,600.00

Eiendeler:

1030 NOR  8200.06.41096

1640 Lån Ekeberg IH

Sum eiendeler

110,070.13

2,010,070.13

9,858.13

2,000,000.OO

2,009,858.  13

Gjeld og egenkapital:
2210 Mellomregning OIK
2211 Skyldig tildeling 1)
2910 Kapitalkonto
+ Overskudd  1996

Sum gjeld og egenkapital

1) Oslo komm.Tjenestemenns skytterlag
Oppsal IF
Kjelsås IL
Haugerud IF
Nydalens SlaUub
Norsk Motorklubb  Oslo

Oslo Orienteringskrets

-48,639.26

105,000.OO

ø ,94l736.96
5,972.43

-44,878.83

107,000.OO

1 ,947,736.96

15.000,O0

17.000,O0

I0.000,O0

30.500,OO

10.OO0,O0

l5.OO0,O0

7.500,00
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Korvirvir»rpræ

Kretsstyrets kommentarer
til regnskapet

Regnskapet er gjennom året ført
etter regnskapsprinsippet og alle
kjente inntekter og utgifter er tatt
med i regnskapet. Avsetning til å
møte eventuelle tap på fordringer er
vurdert til å være tilstrekkelig stor.
Slumesultatet viser et overskudd litt
lavere enn budsjettert.

I regnskapet er det tatt mea
utdanningsvirksomhet i første halv;år,
d.v.s. fram  til  Osloidrettens  Studi-
eforbund  startet  sin  virksomhet

1.8.1996.

Posten «Overført fra tidligere år»
er i hovedsak tidligere års ubrukte,
men disponerte bevilgninger til
storbytiltak.

Aktivitetene  er omtalt  annet  sted i

årsberetningen.
Oslo Idrettskrets  hadde  vea  årets

slutt 22 personer ansatt i egen
organisasjon, 2 personer i Oslo-
idrettens Studieforbund og 28
personer ansatt i særkretser og med
idrettskretsen som arbeidsgiver. I
tillegg ble ca 300 personer lønnet i
forbindelse med kursvirksomhet og
annen aktivitet.

Oslo Idrettskrets  hadde  ved  siste

årsskifte, utenom  bedriftsidretten,  612
Uubber med 191.O58 medlemmer  Eør

srrylcing av klubber som ikke har
sendt inn rapportskjema 1996.

Styret i Oslo Idrettskrets fikk  i
1996 utbetalt  kr  30.000  i  honorar.

Alle kontorlokaler  i  Idrettens  Hus
er utleid.  Utleie  til  idretten  i  hallen  er

tilfredsstillende.  Det  hadde  vært

ønskelig med noen flere arrangemen-
ter og annen inntektsbringende utleie.

Bystyret hadde budsjettert med kr
6.600.000  til  idrettens  bruk  av

gymnastikksalene på skolene. Også i
l996 ble kostnadene vesentlig høyere

enn budsjettert, og bystyret ga i
desember en tilleggsbevilgning på kr
l.800.OOO til dette forrnålet. På grunn
av usikkerhet om en tilleggsbevilg-
ning, ble kr 1.480.541,- av den
kommunale rammmen iUce disponert
i1996,  men  blir  overf'ørt til  1997.

84 klubber og særkretser deltok i
bingospillil996 og fikk utbetalt kr
13.OOO hver  etter  at  alle  kostnader  var
dekket.

Ekstraordinær inntekt er oppgjør
for våre utgifter til  AS Velodrom etter
at selskapet inngikk forlik med Oslo
kommune.

Avsetninger er øremerkede midler
som overføres til  bruk  i1997.

Overskuddet  for  1996  er  av

kretsstyret vedtatt disponert til
nødvendige EDB-anskaff'elser i
forbindelse med innføringen av FIAS
(Felles IdrettsAdministativt System).

Terje Skålhegg

Berit  Knudsen

Ivar  Skamo

Oslo, 3l.  desember l996
8. mars  l997

Truls Gerhardsen

Eli Røren  Fossheim

Leif Høgli

Wenche Westberg

Aase Jahren

Lise Røine  Nafstad

Vidar  Waaden

Oddvar  Bentsen

Børre Rognlien
generalsekretær

Bjørg Christensen
økonomisjef
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Rtvis.øri»

Revisjonsberetning for  1996
Vi har revidert årsoppgjøret for Oslo Idrettskets for

1996 som viser et årsoverskudd P;I lcr 29.608,59. Årsopp-
gjøret, som består av årsberetning, resultatregnskap,
balanse og noter, er avgitt av Idrettskretens styre og
generalsekretær.

Vår oppgave er å granske Idrettslcretsens årsoppgjør,
regnskap og behandlingen av dets anliggender for øwig.

Vi har utført revisjonen i henhold til gjeldende lover,
forslcrif'ter og god revisjonsslcikk. Vi har gjennomført de
revisjonshandlinger som vi har ansett nødvendige for å
belcrefte at årsoppgjøret ikke inneholder vesentlige feil eller
mangler. Vi har kontrollert utvalgte deler at grunnlags-
materialet som underbygger regnskapspostene og vurdert
de benyttede regnskapsprinsipper, de skjønnsmessige
vurderinger som er foretatt av ledelsen, samt innhold og
presentasjon av årsoppgjøret. I den grad det følger av god
revisjonsskikk har vt g)ennomgått Idrettskretsens formues-
f'orvaltning og interne kontroll.

Etter vår mening er årsoppgjøret gjort opp i samsvar
med Idrettens regnskapsbestemmelser og gir et forsvarlig

uttrykk for Idrettskretsens økonomiske stilling pr 31.12.96
og for resultatet av virksomheten i regnskapsåret i overens-
stemmelse med god regnskapsskiUc.

Oslo, 8.  mars l997
Birkeland og Uvholts Revisjonsbyrå ANS

Lars T.  Uvholt
Statsaut.revisor

Kontrollkomiteens beretning for  1996

Kontrollkomiteen har sammen med revisor gjennomgått
Oslo Idrettslcrets regnskaper for 1996. Regnskapene,
sammen med kretsstyrets kommentarer til disse, gir etter
vår oppFatning tilfredsstillende oversikt over den økono-
miske side av virksomheten i samsvar med lov og beslutnin-
ger.

Vi anbefaler at regnskapene godkjennes som Oslo
Idrettskrets regnskaper for 1996.

Oslo, 8.  mars 1997
Erik Paulshus Pettet Ludvigsen
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