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KRETSSTYRET I OSLO

Kretsstyret, fra venstre foran nestleder Astrid Waaler Kaas, Heming IL, Ricard Pedersen, Grorud IL,  generalsekretær Ingrid Tollånes og 
Anya Sødal, Nordstrand Basketballklubb. Bak fra venstre, leder Norvald Mo, Rommen SK og Stovnerkameratene, Kate Hege Nielsen, 
Bækkelaget SK, Lars Trælvik, Bjørndal IF, Nils Johan Waldenstrøm, SK Vidar, Hege Walsig Skau, ansattes representant i styret og Ingar Lae, 
Oslo Skøiteklubb og Njård.  Helene Bugge, Nordmarka Ryttersportsklubb, var ikke tilstedet da bildet ble tatt.

Forsiden: 

 Oslo Grand Prix på sykkel ble en folkefest. 

Baksiden: 
 I november ble stålkonstruksjonen 

som utgjør det nye hopptårnet heist 
på plass i Holmenkollen. 
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Oslo Idrettskrets 36. ordinære ting ble avviklet lørdag 6. juni på Quality Hotel 33 . 78 stemmeberettigede 

representanter var til stede ved tingets åpning. Tinget ble ledet av Kristin Gilbert, Oslo og Akershus Gymnastikk- 

og Turnkrets og Vidar Waaden, Furuset Allidrett IF.
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Frem til tinget bestod kretsstyret av:
Børre Rognlien, leder, Bøler IF / Aktiv Skøyteklubb
Anne-Britt Nilsen, nestleder, Kjelsås IL
Reidar Bergestad, medlem, Årvoll IL
Helene Bugge, medlem, Nordmarka Ryttersportsklubb
Anders Åge Naglestad, medlem, Bygdø Monolitten Idrettslag 
Richard Pedersen, medlem, Grorud IL
Anya Sødal, medlem, Nordstrand Basketballklubb
Jane Hallstrøm, ansattes representant
Irene Møller, 1. varamedlem, Skeid 
Tom Hartvin, 2. varamedlem, Klemetsrud IL

Valg
Følgende ble valgt til det nye kretsstyret:
Norvald Mo, leder, Rommen Sportsklubb (ny)
Astrid Waaler Kaas, nestleder, IL Heming (ny)

Medlemmer:
Helene Bugge, Nordmarka Ryttersportsklubb (gjenvalg)
Ingar Lae, Oslo Skøiteklub og Njård (ny)
Richard Pedersen, Grorud IL (gjenvalg)
Anya Sødal, Nordstrand Basketballklubb (gjenvalg)
Lars Trælvik, Bjørndal IF (ny)
Hege Walsig Skau, ansattes representant (ny)

Varamedlemmer:
Nils Johan Waldenstrøm, (1.)  Spkl. Vidar (ny)
Kate Hege Nielsen, (2.) Bækkelagets Spkl. (ny)
Tonje Fjogstad, ansattes vararepresentant (ny)

Oslo Idrettskrets innsatspokal ble tildelt:
Bente Arntsen, Oslo styrkeløftklubb 
Anne Margrethe Hausken, Bækkelagets Sportsklub
Astrid Uhrenholdt Jacobsen, IL Heming
Espen Jansen, Njård 
Sara Nordenstam, Lambertseter Svømmeklubb

Oslo Idrettskrets hederspokal ble tildelt:
Svein Hagberg, Oslo Turnforening
Torbjørn Ouren, Ormsund Roklub 
Tom Henning Øvrebø, Nordstrand IF 

OIKs langtidsplan 2009-2012
Kretstinget vedtok en omfattende langtidsplan for neste 
tingperiode. Planens mål er at alle som ønsker å drive 
idrett og fysisk aktivitet i Oslo, skal ha mulighet til det. For å 
virkeliggjøre dette skal OIK bl.a. arbeide for følgende delmål, 
hvert enkelt supplert med konkrete strategier:
• sikre at det settes av arealer til idrettsanlegg og friområder i 

Oslo
• være kommunens viktigste premissleverandør for hvilke 

anlegg som skal bygges og vedlikeholdes i perioden
• at det skal bygges og rehabiliteres anlegg for mellom 150-

250 mill. kroner årlig over kommunens budsjett i perioden
• bistå idrettslag som har anleggsplaner slik at de kommer 

i posisjon til å bli tatt opp i kommunal plan for idrett og 
friluftsliv

• forbedre og forenkle fordelingen av treningstider i 
kommunale anlegg til beste for brukerne, samt optimalisere 
anleggenes åpningstider

• sørge for at det er klare regler og avtaler for ansvarsfordeling 
mellom lag og kommune i driften av kommunale anlegg

• at kommunens administrasjons- og driftstilskudd skal økes 
med minst prisstigningen i perioden

• sørge for at Osloidretten får sin del av tilskudd fra særskilte 
satsinger i NIF og fra statlig og kommunalt hold

• at fl est mulig av idrettslagene som søker om kommunal 
støtte gjennom OIK skal ha de formelle kravene til tilskudd i 
orden

• at alle nye idrettslag skal delta i grunnopplæring for drift av 
idrettslag

• øke antall tillitsvalgte som deltar på OIKs utdanningstilbud
• bidra til å styrke arbeidet i idrettens samarbeidsutvalg i 

bydelene
• at fl ere idrettslag skal ha et allidrettstilbud for barn
• at deltagelsen blant innvandrerjenter skal økes
• redusere frafallet i ungdomsidretten
• bidra til at funksjonshemmedes idrettstilbud i Oslo utvikles 

og styrkes
• benytte idrett som metode i folkehelsearbeid og i sosialt 

arbeid
• øke kunnskapen blant beslutningstakere, organisasjonsledd 

og befolkningen for øvrig om idrett og fysisk aktivitet i Oslo

Svein Hagberg, Oslo 
Turnforening var en 
av tre som fi kk Oslo 
Idrettskrets hederspokal 
på kretstinget. De to 
andre var Torbjørn Ouren 
fra Ormsund Roklub og 
Tom Henning Øvrebø fra 
Nordstrand IF. 

Norvald Mo kom til 
Oslo fra Hardanger 
i 1979. 6. juni ble 
han valgt til ny leder 
i Oslo Idrettskrets. 
Her hilses han 
velkommen av  
generalsekretær 
Ingrid Tollånes.
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Tinget vedtok en endring i loven slik at den hjemler 
organiseringen av Oslo idrettsråd. Den tidligere sedvane, at 
AU også er idrettsråd, ble videreført. Det nye styret konstaterte 
at verken OIK eller NIFs lovverk gir bedriftsidretten plass 
i idrettsrådet. Styret fant det imidlertid formålstjenlig å 
videreføre praksis, at Oslo Bedrifsidrettskrets inviteres til å tiltre 
idrettsrådet med tale- og forslagsrett. Styret nedsatte således 
et arbeidsutvalg bestående av Norvald Mo, Astrid Waaler Kaas, 
Helene Bugge med Richard Pedersen som varamedlem. 

I idrettsrådet, som settes som formelt egne møter, suppleres 
AU med Bodil Wang (varamedlem: Stein Aker).

Kretsstyret har, som tidligere, fordelt ansvaret for kontakten 
med særkretsene/regionene og idrettens samarbeidsutvalg 
(ISU) i bydelene mellom seg. Ved årsskiftet var fordelingen 
som følger:

STYRETS BERETNING

Før kretstinget 6. juni ble det avholdt seks styremøter som behandlet 49 saker, to 

arbeidsutvalgsmøter med syv saker og et møte i idrettsrådet med seks saker på dagsorden. 

Etter tinget har det vært seks styremøter med 60 saker og tre arbeidsutvalgsmøter som behandlet 

tolv saker. I september ble det avholdt et helgeseminar med hele administrasjonen hvor man i 

fellesskap drøftet hvorledes langtidsplanen kan operasjonaliseres.

 Bydeler / ISU Særkretser / regioner

Norvald Mo  Oslo Bedriftsidrettskrets
  Oslo Fotballkrets
  Norges Håndballforbund Region Øst
  Tennisregion Østlandet Øst

Astrid Waaler Kaas  Akershus og Oslo Orienteringskrets
  Oslo Skikrets
  Oslo og Akershus Skiskytterkrets
  Styrkeløftregion Øst

Helene Bugge  Vestre Aker  Oslo, Akershus og Østfold Badmintonkrets 
 Nordre Aker  Oslo og Akershus Curlingskrets
 Bjerke Norges Motorsportforbund – Region Øst
  Oslo og Akershus Rytterkrets

Ingar Lae Frogner  Oslo og Akershus Amerikansk Fotball og Cheerleader krets
 Ullern Oslo og Akershus Bandyregion
  Oslo og Akershus Seilkrets
  Akershus og Oslo Skøytekrets

Kate Hege Nielsen Grünerløkka  Øst-Norsk Dansekrets 
 Nordstrand  Oslo og Akershus Dykkekrets
  Oslo og Akershus Padlekrets
  Oslo Rokrets
  Oslo Svømmekrets

Richard Pedersen Stovner Oslo Boksekrets
 Alna  Oslo og Akershus Brytekrets 
  Akershus/Oslo Bueskytterkrets

Anya Sødal St. Hanshaugen Oslo og Akershus Basketballkrets
 Østensjø Oslo og Akershus Gymnastikk og Turnkrets
  Oslo og Akershus Judokrets
  Oslo Volleyballkrets

Lars Trælvik Grorud  Norges Bordtennisforbund Region Øst
 Søndre Nordstrand Oslo Bowlingskrets
  Oslo Ishockeykrets
  Oslo og Akershus Judokrets

  Oslo Skytterkrets
  Oslo og Akershus Soft- og Baseball Krets

Nils Johan Waldenstrøm Gamle Oslo Oslo Fektekrets 
 Sagene Oslo Friidrettskrets
  Oslo Cyclekrets
  Oslo og Akershus Vannskikrets
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Forholdet til lagene 
– langtidsplanen 2009-2012
Arbeidet for å styrke lagenes rammebetingelser står i sentrum 
for styrets oppmerksomhet. Det avtroppende styret fremla 
et omfattende programregnskap for tinget. Tinget vedtok 
på sin side en ambisiøs langtidsplan for neste tingperiode 
som sin arbeidsordre til det nye styret. Styret vil gjøre sitt 
beste for å oppfylle ønskene. Det har i samarbeid med 
administrasjonen avviklet et helgeseminar for å konkretisere 
og operasjonalisere planen. Ved årsskiftet vedtok det en 
årsplan for 2010 som bygger på tingvedtaket. Styret vil 
med jevne mellomrom utarbeide statusrapporter som viser 
hvordan man ligger an i forhold til hver enkelt post i planen. 
Disse vil bli offentliggjort på hjemmesiden. For å gi lagene 
bedre innsyn i styrets arbeid, besluttet det dessuten å legge 
protokollene fra AU- og styremøtene ut på nettsiden så snart 
de er endelig vedtatt. 

”Penger, anlegg, hjelp” brukes ofte som et populært uttrykk 
for lagenes forventninger til kretsen. De første ordene er 
ganske entydige og målbare enten det gjelder utviklingen 
av hodestøtten eller bevilgninger til nye anlegg. ”Hjelp” 
kan derimot være så mangt; fra nødvendig kursing av 
tillitsvalgte eller assistanse i en krise i klubbens indre liv, til 
påvirkningsarbeid som klubbene kanskje knapt merker. I 2009 
satset OIK sterkt på å påvirke utformingen av Markaloven. 
Og idretten vant frem med kravet om at den skulle ha 
sin rettmessige plass ved å likestilles med friluftsliv og 
naturopplevelse i lovens formålsparagraf. Slike prosesser kan 
være meget ressurskrevende, og resultatet gir bare mening 
målt mot en hypotetisk fremtid – som i dette tilfellet altså 
ble avverget. Likevel er slike saker noe av det viktigste styret 
og administrasjonen beskjeftiger seg med, ikke minst for å 
virkeliggjøre langtidsplanens ambisiøse målsetninger.

Forholdet til ISU 
På tinget 6. juni ble lovparagrafen om Idrettens 
samarbeidsutvalg (ISU) endret. Tidligere sa ikke loven noe om 
hvorledes ISU skulle organiseres bortsett fra at utvalget selv 
skulle velge den ledelse det fant hensiktsmessig. I mangel 
av lovhjemmel vedtok styret i november 2007 veiledende 
retningslinjer for ISU. I stedet for å ta disse inn i lovteksten, fant 
kretstinget det hensiktsmessig å gi styret en hjemmel til å 
vedta retningslinjer. Fordelen er at man da kan foreta mindre 
justeringer uten å måtte vente til neste ting. I september ble 
tingets lovendringer godkjent av NIF. Styret vedtok 6. oktober 
å gjøre de veiledende retningslinjene obligatoriske med en 
overgangsordning frem til 1. februar 2010 for de utvalgene 
som ikke hadde anvendt dem.

Blant ISUs oppgaver er å innstille på fordelingen av lokale 
aktivitetsmidler (LAM) i sin bydel. I år var det nesten 16,5 
mill. kroner i LAM, hvorav 1/3 ble fordelt som hodestøtte 
sentralt, mens rundt 11 millioner ble fordelt i bydelene. Styret 
videreførte ordningen med å tilskrive samtlige lag med minst 
fem medlemmer mellom 6-19 år som ikke hadde søkt om 
kommunal støtte, og be dem dokumentere sin virksomhet. 
Slikt brev ble sendt 94 lag. Av disse var det 69 som ikke svarte, 
og som følgelig ble tatt ut av fordelingen både sentralt og 
i bydelene. To lag svarte for sent til å få tildeling lokalt, men 
tidsnok til å få sentral tildeling. Ordningen fører til at færre lag 
får midler, men siden hver krone fordeles, blir det desto mer til 
dem som beviselig er aktive. 

På de 15 ISU-møtene var fremmøtet rekordhøyt. 
Representanter for 199 klubber fordelte midler til 229 lag. 
Medregnet den sentralt fordelte hodestøtten, mottok 284 lag 
lokale aktivitetsmidler i 2009 mot 276 året før.

På grunn av nasjonale tidsfrister har vi begrenset tid til 
fordelingsprosessen i Oslo. Over årene har OIK opparbeidet 
rutiner som skal bidra til en forutsigbar og oversiktlig prosess. 
Styret mener at man langt på vei har lykkes i dette. Men det 
er alltid muligheter for forbedringer. Styret vil i retningslinjene 
for 2010 komme tilbake til hvordan man sikre en bedre 
organisering av den tidskritiske ankeprosessen.

Etter hvert som summene til fordeling har økt, har man 
også i enkelte bydeler opplevd en mer markert uenighet 
om fordelingskriteriene. På bakgrunn av en konkret klage 
fi kk styret gjennomført en utredning om hvordan man kan 
takle bydeler med svært høy organisasjonsprosent. På den 
bakgrunn fattet styret vedtak om nye regler med virkning fra 
2010. 

Det nye styret inviterte ledelsen i samarbeidsutvalgene 
til fellesmøte 24. november. Møtet var viet arbeidet i 
utvalgene og samarbeidet mellom styret og ISU. Det hersket 
tilsynelatende bred enighet om at ISUene bør engasjere seg 
i lokale planprosesser med sikte på å sikre arealer til idrett 
og lek. Her har OIKs administrasjon en rolle å spille som 
”varsler” av aktuelle saker. På møtet ble for øvrig Idrettsetatens 
tilbud om nye driftskontrakter til lagene et svært hett tema. 
Fremmøtet var godt og engasjementet sterkt. 

ISUene ble i tillegg benyttet som høringsinstans ved to 
anledninger. Den første var foranlediget av en forespørsel 
fra NIF til OIK og gjaldt hvorledes overskuddet fra Norsk 
Tippings nye bingoautomater skal fordeles. I november ble 

Langtidsplan for 
Oslo Idrettskrets 
Vedtatt av Oslo Idrettskrets ting, 6. juni 2009

Endelig redaksjonell utforming vedtatt av kretsstyret 15. juni 2009 
på grunnlag av vedtak, forslag og fullmakt fra kretstinget.

 

Vi skaper 
idrettsglede!
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STYRETS BERETNING

ISUene benyttet som høringsinstans 
i spørsmålet om prinsippene for 
OIKs fordeling av treningstid i 
fl erbrukshallene.

Stiftelsen Osloidrett
Stiftelsen Osloidrett ble opprettettet 
ved gavebrev fra  Oslo Idrettskrets 
i desember 2006 i henhold til 
vedtak på kretstinget mai 2006. 
Stiftelsens formål er å fremme 
den ideelle og frivillige idrettslige 
aktiviteten i Oslo kommune innenfor 
de grenser kommunen har på 
stiftelsestidspunktet gjennom å 
forvalte de eiendommer stiftelsen 
til enhver tid råder over, p.t. Ekeberg 
Idrettshall og Osloidrettens Hus. 
Stiftelsen er uten eget økonomisk 
formål.

Oslo Idrettskrets har en leieavtale 
med stiftelsen og driver hus og hall. 
Styret i stiftelsen har i 2009 bestått 
av Børre Rognlien, leder, Anne-Britt Nilsen og Odd-Bjørn Bratt 
styremedlemmer og Reidar Bergestad varamedlem. 

Oslo Idrettshaller AS
Ting tar tid. Bygging av idrettshaller i Oslo tar enda lenger 
tid. Men noe har da skjedd i 2009. Vi har fått et planvedtak 
for hallen på Ellingsrud, i tillegg til vedtaket om Voksen i 
2008. De to hallene har vært ute på anbud, og arbeidet i 
marken vil starte på nyåret. Planarbeidet for Leirskallen har 
dessverre trukket i langdrag på grunn av en hard lokal strid 
om veiløsningen. Man kan derfor ikke se bort fra at saken 
må ta veien om fylkesmannen. Det betyr at det er uvisst når 
reguleringsplanen kan bli endelig godkjent.

Byggmarkedet ga oss imidlertid noen overraskelser 
da anbudene på Voksen og Ellingsrud forelå. De viste 
at prosjektene var blitt dyrere enn planlagt (til sammen 
77 mill. kr, mot avsatt 62 mill.). Bystyret foretok derfor en 
budsjettjustering i september der midlene til Leirskallen ble 
overført prosjektene Voksen og Ellingsrud for å fullfi nansiere 
disse. Heldigvis lykkes det oss å få bevilget 10 friske millioner 
til Leirskallen ved bystyrets budsjettvedtak i desember. 

 
Idrett for funksjonshemmede
Siden nedleggelsen av Oslo Funksjonshemmedes 
Idrettskrets i 2002, har OIK videreført arbeidet med idrett 
for funksjonshemmede. Idrettspolitisk er det fattet vedtak 
om å integrere tilbudet i særforbundslinjen, og i 2007 
ble Norges Funksjonshemmedes Idrettsforbund nedlagt. 
Integrasjonsprosessen har imidlertid ikke kommet like langt 
i alle idretter. Avtroppende styre valgte derfor å videreføre 
Utvalget Idrett for funksjonshemmede ut tingperioden 2006-
2009. Siste møte ble avholdt 11. mai. Utvalgets virksomhet er 
beskrevet i sekretariatets beretning. 

Prosjektene
Oslo Idrettskrets har i 2009 videreført sine prosjekter med 
sikte på å oppmuntre spesielle grupper til å bli fysisk aktive og 
for å gi dem sosial tilhørighet: 

- Storbyarbeidet – rettet mot uorganiserte barn og ungdom, 
med særskilt vekt på innvandrere

- Gatekamp – rettet mot uorganisert ungdom, med særlig 
vekt på sommerferieaktiviteter

- Idrett og utfordring – rettet mot ungdom med særskilte 
behov

- Aktiv på dagtid - rettet mot trygdede i Oslo (unntatt 
alderstrygdede)

- 60pluss – med sikte på å få eldre til å bli fysisk og sosialt 
aktive

”Treningskontakt” er et nytt prosjekt som er etablert i 
samarbeid med kommunen. Målet er å utdanne tradisjonelle 
støttekontakter slik at de kan engasjere barn og unge med 
vedtak om støttekontakt i fysiske aktiviteter.

Utover våre egne prosjekter har vi i noen år vært engasjert i 
”Stor & Sterk”.  Dette er et prosjekt i Ullevål universitetssykehus 
navn med sikte på å bekjempe overvektproblemer blant barn 
og ungdom.

Styret mener at OIK har et vidtfavnende prosjektarbeid som 
når store og viktige målgrupper. Prosjektene tilbyr aktivitet 
ut over lagenes ordinære medlemstilbud og fi nansieres i sin 
helhet av særskilte offentlige bevilgninger. Når det gjelder 
virksomheten i det enkelte prosjekt, viser vi til sekretariatets 
rapport.

Samarbeidet med Oslo kommune
Kretsstyret har også i 2009 hatt et godt samarbeid med 
byens myndigheter. Styret har i en rekke saker en betydelig 
møtevirksomhet som omfatter byrådet, bystyrekomiteer og 
ulike partigrupper i bystyret. Dette er viktig arbeid for å skape 
forståelse for idrettens betydning og behov. Med våre ulike 
roller ser vi ikke alltid likt på sakene. Men nettopp derfor er 
dette positive prosesser til beste for byen. Styret bruker for 
øvrig media, Osloidrett og våre egne internettsider bevisst for 
å påvike den offentlige opinion og det politiske miljø. 

Slik blir de to første fl erbrukshallene i regi av Oslo Idrettshaller as, Ellingsrud og Voksen.
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Statens tiltakspakke i 
kommunesektoren
For å møte virkningen av fi nanskrisen annonserte regjeringen 
ved årets begynnelse at den ville kanalisere betydelige 
midler til byggevirksomhet i kommunesektoren. OIK sendte 
straks et brev til kommunen med forslag til investeringer i 
idrettsanlegg som kunne gjennomføres raskt slik regjeringen 
krevde. Ved fordelingen av midlene til Oslo ble det bevilget 72 
mill. kr til idrettsformål:

- 11 mill. kr til Romsås bad (rehabilitering/oppgradering)
- 19 mill. kr til vedlikehold/rehabilitering av div. klubbhus/

garderobebygg
- 31 mill. kr til Bislett (oppgradering av innendørs løpebane)
- 11 mill. kr til universell utforming i idrettsbygg/bad.

Budsjettjusteringer 
og kommunens budsjett for 2010
Budsjettjustering pga. regnskap 2008 mv
Ved bystyrets årlige budsjettjustering ved vedtakelse av 
fjorårets regnskap ble det bevilget 5 mill. kr til kunstgressbane 
på Kringsjå. Bakgrunnen var at bystyret hadde bevilget til 
samme formål i budsjettet for 2009, men at det i ettertid 
oppstod uenighet om hvilken bane det var tale om. Idretten 
hadde ment Korsvolls bane i sitt forslag til bystyret, mens 
bystyret mente bevilgningen var til Lyns. I siste instans ville 
bystyrets oppfatning blitt avgjørende. Men i stedet for å sette 
saken på spissen, bevilget bystyret midler til en bane til.

Budsjettjustering Bislett
Ferdigstillelsen av selve stadionanlegget på Bislett ble i 
mange år utsatt på grunn av Riksantikvarens motstand mot 
taket over hovedtribunen. Da det endelig ble inngått et 
kompromiss, viste det seg at de avsatte midler var for knappe. 
OIK har opp gjennom årene arbeidet for å få en løsning i 
denne saken, og i en særskilt budsjettjusteringssak i august 

skar bystyret igjennom, og bevilget 10 mill. kr til formålet. 
Det betyr at taket vil komme på plass i 2010, fem år etter 
åpningen av nye Bislett.

Budsjettjustering Holmenkollen
De raskt voksende budsjettoverskridelsene i 
Holmenkollprosjektet betød at bystyret i september måtte 
bevilge 430 mill. kr til formålet i en særskilt budsjettjustering. 
Vi kommer tilbake til saken nedenunder.

Kommunens budsjett for 2010
I styrets budsjettbrev til byrådet i mai ba vi om:
- 25 mill. kr til generell rehabilitering
- 8 mill. kr til nærmiljøanlegg, jevnt fordelt på 

Utdanningsetaten og Idrettsetatens budsjett

Vi konstaterte at det i økonomiplanen lå
- 378 mill. kr til Holmenkollen nasjonalanlegg
- 15 mill. kr til tilrettelegging for breddeidrett i 

Holmenkollen
- 3,5 mill. kr til Leirskallen idrettshall  

Utenom økonomiplanen var våre prioriteringer:
- 20 mill. kr til utbygging av en hall (Lambertseter eller 

Korsvoll) i Oslo Idrettshallers regi
- 4 mill. kr som kommunalt bidrag til restfi nansiering av Nye 

Heminghallen
- 20 mill. kr til hallprosjektet på Ullern, forutsatt at nødvendig 

egenkapital er på plass
- 30 mill. kr til skytehall i fjell på Åsland
- 6 mill. kr til langrennsanlegg Linnerudkollen
- 5 mill. kr til videreutvikling av langrennsarenaen ved 

Skullerudstua
- 7,5 mill. kr som delfi nansiering av garderobeanlegg for 

uteanleggene på Voldsløkka, bygget i tilknytning til planlagt 
bedriftsidrettshall
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- 18 mill. kr til kunstgressbaner (Huseby, Bjølsen 2, Valle 3)
- 5 mill. kr til bøyemerking av ro-/padlebane i Bestumkilen
- 3 mill. kr til videreutvikling av trialanlegget ved 

Ungdommens motorsenter, Hvervenbukta
- 5 mill. kr til garderobehus på Voksen (for uteaanlegg for 

fotball og friidrett)
- 6 mill. kr til videre utvikling av kunstsnøfeltet Sognsvann 

snøpark
- 2 mill. kr til prosjektering av ny svømmehall Lambertseter
- 20 mill. kr i avsetning til ishall Frogner
- 5 mill. kr til knøttegolfopplegg på Grønnmo 
- 3 mill. kr til akebakke for uorganisert bruk i Torshovdalen
På driftssiden ba vi om:
- at Idrettsetatens budsjett for drift av kommunale 

idrettsanlegg i regi av idrettslag ble styrket med 3 mill. kr 
- justering av de kommunale driftsbidrag (rammetilskuddet) 

for pris-, aktivitets- og søknadsvekst, en økning på 3,85 mill. 
til 35,85 mill. kr

- videreføring av bevilgningen til klubbtiltak storby (2 mill. kr) 
og Idrett og utfordring (1,3 mill. kr) 

- en økning på 50.000 til 400.000 kr i bevilgningen til Gatekamp 
- 500.000 kr til Stor & Sterk
- en økning på 250.000 kr til 3,95 mill. kr til Aktiv på dagtid
- videreføring av bevilgningen til 60pluss (2 mill. kr)

Byrådets budsjettforslag ble lagt frem i september. 
Forslaget til investeringsbudsjett var svært høyt, men 
meget sterkt preget av investeringene i nasjonalanlegget 
i Holmenkollen. På driftssiden inneholdt det en gledelig 
økning i bevilgningen til Aktiv på dagtid. Byrådet foreslo på 
investeringssiden (inklusive rehabilitering/tyngre vedlikehold):
- 568 mill. kr til nasjonalanlegget i Holmenkollen
- 15 mill. kr til tilrettelegging for breddeidrett i Holmenkollen 

(forutsatt tilsvarende private tilskudd)
- 4,19 mill. kr til (tyngre) vedlikehold av idrettshaller
- 30 mill. kr (sjablongmessig anslag) til ny skoleidrettshall på 

Risløkka

På driftssiden foreslo byrådet:
- en økning på 480.000 kr til 32,48 mill. kr i rammetilskuddet

- økning på 50.000 til 400.000 kr til Gatekamp
- øking på 200.000 til 3,9 mill. kr til Aktiv på dagtid
- videreføring av bevilgningsnivået til klubbtiltak storby, Idrett 

og utfordring samt 60pluss.

På denne bakgrunn ble kretsstyret enig om følgende 
prioriteringer i påvirkningsarbeidet mot bystyret:
1.  Økning av rammetilskuddet til osloidretten fra foreslåtte 

32,48 mill. til 35,85 mill. kr,  dvs. med 3,37 mill. kr for å 
kompensere for pris-, aktivitets- og søknadsvekst

2.  Styrking av Idrettsetatens driftsbudsjett med 5 mill. 
kr, hvorav 3 mill. til styrking av driftskontraktene med 
idrettslagene, 2 mill. for å reversere planlagte reduksjoner i 
åpningstider i bl.a. ishallene

3.  Rehabilitering: 15 mill. kr hvorav 7,5 mill. til kunstgresset på 
Dælenenga

4.  Skyteanlegg i fjell på Åsland; 35 mill. kr
5.  Heminghallen, bidrag til restfi nansieringen; 4 mill. kr
6.  Idrettshallprosjektet: Leirskallen idrettshall; 15 mill. kr i 2010
7.  Frognerprosjektet fase 2 og 3; 1 mill. kr til prosjektering av 

ishall og fl erbrukshall
8.  Dælenenga; 2 mill. kr til prosjektering av fl erbrukshall
9.  Ullern idrettspark, restfi nansiering av uteanleggene; 

2 mill. kr
10.  Linderudkollen langrennsanlegg; 6 mill. kr
11.  Kunstgressbaner; 14,5 mill. kr (i prioritert rekkefølge: 

Lambertseter, Manglerud, prosjektering Huseby) 
12.  Fotballgarderober/klubbrom Årvoll; 6 mill. kr 

Styret gjennomførte en systematisk kampanje for å skape 
forståelse for idrettens behov og ønsker. Det ble gjennomført 
samtaler og møter med samtlige partigrupper i bystyret, samt 
med byrådet og Samferdsels-og miljøkomiteen. I slutten av 
november ble det inngått et budsjettkompromiss med fl ertall 
i bystyret. I tillegg til de forslag som byrådet hadde fremmet 
i september, foreslo dette fl ertallet 49,5 mill. kr til en rekke 
breddeidrettsanlegg:
- 1 mill. kr til prosjektering av idrettshall Grefsen skole
- 15 mill. kr til kunstgressbaner (Tørteberg, Valle Hovin og 
Holmlia)

STYRETS BERETNING
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- 7,5 mill. kr til kunstgressbane Dælenenga
- 10 mill. kr til idrettshallprosjektet (Leirskallen)
- 2 mill. kr som bidrag til restfi nansiering av Heminghallen
- 10 mill. kr  til skytebane i fjell Åsland
- 4 mill. kr til universell utforming idrettsanlegg

Kompromisset inneholdt også gledelige forslag på driftssiden, 
bl.a.:
- 3 mill. kr til økning av rammetilskuddet til osloidretten 
- 900.000 kr til å videreføre åpningstidene i ishallene
Bystyret vedtok kompromisset i desember. Styret er fornøyd 
med økningen i bevilgningene til drift. Vi er også glade 
for at det lykkes oss å få bystyret til å øke investeringene i 
breddeidrettsanlegg. Det hele endte med et rekordbudsjett 
på nesten 663 mill. kr hvorav 568 mill. kr til nasjonalanlegget. 
Medregnet budsjettjusteringen i september, ble det i 2009 
vedtatt bevilget 998 mill. kr til nasjonalanlegget (riktignok 
med virkning for to budsjettår). Det er således klart at 2009 
var et unntaksår når det gjelder investeringer i idrettsformål 
i Oslo. Dette ser man klart av oversikten over kommunale 
investeringsvedtak i årene 1998-2009. Tar man hensyn 
til noen svingninger som kan forklares med tilstanden i 
kommuneøkonomien og store skolehallinvesteringer (1999-
2001), er tendensen for totalsummen eksklusiv investeringer 
i Bislett og Holmenkollen jevnt stigende inntil 2009. Det 
betyr at byens satsing på disse to anleggene langt på vei 
har kommet i tillegg til breddeidrettssatsingen. Når bystyret 
valgte å bruke så store beløp på Holmenkollen og Bislett, 
skyldtes det utvilsomt deres betydning for byen i et videre 
perspektiv. 

Holmenkollen
Når tallene for 2009 markerer et klart brudd med 
denne utviklingen, skyldes det utvilsomt størrelsen på 
overskridelsene i Holmenkollprosjektet. Med et avvik i 
planlagte omkostninger på rundt en milliard kroner, er det 
neppe overraskende at det måtte gå ut over investeringene 
til andre idrettsformål. Størrelsen på overskridelsene skyldes 
i utgangspunktet at bystyret bevisst aksepterte et høyt 
usikkerhetsnivå da budsjettet ble vedtatt. Deretter valgte 

byrådet - til vår forundring - å se bort fra erfaringene fra 
Bislettutbyggingen, der en sterk og profesjonell byggekomité 
sørget for å ”kna” og analysere prosjektet nøye før byggingen 
ble påbegynt. Det er ikke dermed gitt at prosjektet ville blitt 
rimeligere eller like fl ott. Men vi er overbevist om at man ville 
fått en langt mer realistisk holdning til hva de ulike løsningene 
ville koste.

P.t. er budsjettet på rundt 1,8 milliarder kroner. I en slik 
sammenheng blir statens bidrag til nasjonalanlegget, 120 
mill. kr, mildt sagt beskjedent. Etter vår mening burde staten 
ha tatt en langt større del av omkostningene. Styret mener at 
erfaringene fra Bislett- og Kollenprosjektene må fremtvinge 
mer juridisk bindende avtaler om fi nansieringen av 
nasjonalanlegg. Inntil så er tilfellet, vil det etter styrets mening 
ikke være riktig å gå inn for bygging av fl ere nasjonalanlegg i 
Oslo.

Når situasjonen ble som den ble, er styret både stolt over 
og glad for at bystyret var situasjonen voksen. Holmenkollen 
blir et fl ott anlegg for både topp og bredde, og vil bli meget 
nyttig for rekrutteringen i så vel langrenn, skiskyting som 
hopp. Det takker vi byens folkevalgte for.

Markaloven
OIK var engasjert i det lovforberedende arbeidet med en 
Markalov helt fra prosessen ble innledet i januar 2007, bl.a. 
som idrettens representant i Miljøverndepartementets 
referansegruppe. Vi hadde en rekke kritiske innvendinger 
mot departementets lovutkast som ble fremlagt i juni 
2007. Umiddelbart før årsskiftet 2008/09 forelå regjeringens 
lovforslag. Sett med idrettens øyne, innebar det en forbedring 
i forhold til høringsutkastet, men vi hadde fremdeles klare 
forbehold. 

I brev til stortingskomiteen og i pressen fastslo vi at OIK 
ønsket å opprettholde markagrensen og at en særlov var én 
mulig løsning. Men vi kunne bare støtte loven dersom den 
ivaretok idrettens interesser. Komiteen måtte derfor gjøre 
forståelsen av det fremlagte forslag klarere.

Lovforslaget fastslo at idrett er et av formålene med loven: 
… Det skal også legges til rette for idrett som naturlig kan 
innpasses i Marka. … Ifølge paragrafmerknaden skulle dette 

Slik kan skytebanen i fjell på Åsland bli. Illustrasjon fra forprosjektet – fasade mot nordvest. (Illustrasjon: Linksignatur). 

Kommunale vedtak om  investeringer i idrettsanlegg i budsjettene for 1998-2009   (i 1.000 kr)  
          
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Total sum bevilget 126 661 46 650 78 025 288 900 259 070 133 100 283 870 216 150 295 050 472 315 708 350 1 185 090
Bislett 3 800 15 000 22 000 70 000 105 000  163 100 19 000    41 000
Holmenkollen (nasj.anl) 18 200    7 300 1 000   53 000 180 000 473 000 998 000

Total eks Bislett/
Holmenkollen 104 661 31 650 56 025 218 900 146 770 132 100 120 770 197 150 242 050 292 315 235 350 146 090
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forstås som idrett som tradisjonelt har vært utøvd i Marka og 
som følge av krav til topografi  og areal har en naturlig arena i 
Marka. 

OIK ønsket en lov som er fl eksibel og robust i den forstand 
at den tar hensyn til at idretten er dynamisk, dvs. at nye 
idrettsformer - som skiskøyting, utforsykling, terrengsykling, 
snøbrett og nye skiøvelser - stadig oppstår. Mange av disse 
har pga. krav til topografi ske, arealmessige forhold funnet sin 
plass for utøvelse i Marka. Denne utviklingen har ikke vært 
planlagt og har i hvert fall i Oslo ført til atskillig diskusjon om 
nyvinningene hører hjemme der. Derfor ønsket vi ikke bruk 
av uklare begreper som naturlig som departementet deretter 
tolket som tradisjonelt. Vår erfaring var at slike ladete begreper 
benyttes mot å akseptere nye idrettsformer. Vi ba derfor 
komiteen gjøre det klart at den ikke tolket ordet ”naturlig” i 
konserverende betydning (”tradisjonelt”), men dynamisk og 
fremtidsrettet (”idrett som har en naturlig arena i Marka som 
følge av krav til topografi  og areal”).

Paragrafmerknaden inneholdt også andre negative 
avgrensninger for idrettens del, som f. eks. at større anlegg 
i utgangspunktet ikke vil være i samsvar med loven. OIK 
benyttet i den sammenheng videreutbyggingen av Tryvann-
Wyller som eksempel på hvor meningsløst et slikt forbud ville 
være. Etter utbyggingen og sammenknyttingen av bakkene, 
fylles den hver kveld av barn og ungdom fra hele byen. I 
helgene fører anlegget til at familier og ungdommer blir i 
Oslo i stedet for å dra til Trysil og Hemsedal (miljøpolitikk i 
praksis). Nå var det behov for en videreutvikling for å kunne 
ta imot tilstrømningen, og fordi det var behov for traseer til 
nye øvelser (innen snøbrett). Vi spurte om dette virkelig skulle 
stanses av markaloven.

På grunn av vårt arbeid med loven, ba NIF oss tiltre den 
idrettsdelegasjon som møtte komiteen. Den offentlige debatt 
om lovforslagets konsekvenser var på dette tidspunktet 

blitt ganske høylytt. På bakgrunn av signaler fra sentrale 
stortingsrepresentanter i regjeringspartiene, høynet vi 
nå kravene og forlangte at idretten skulle likestilles med 
naturopplevelser og friluftsliv som lovens hovedformål.

Det ble fl ertallet for en slik endring. Flertallets merknader 
gjorde det også klart at loven skulle tolkes dynamisk og 
åpne for nye idrettsformer som hadde Marka som naturlig 
arena. Når det gjaldt etableringen av større anlegg, hadde 
fl ertallsmerknadene lavere presisjonsnivå. Men de gikk likevel 
klart i positiv retning i forhold til departementets tolkning. 
Miljøvernministeren selv ga uttrykk for at loven ikke var 
ment å stoppe utbyggingen av Tryvann-Wyller. Men denne 
bemerkningen falt dessverre i en formelt uforpliktende 
sammenheng. Det vil bli opp til departementet å etablere en 
autoritativ praksis, basert på endringen av formålsparagrafen 
og komiteens merknad.

Idretten vant således hovedslaget om markalovens innhold, 
men seieren var ikke ubetinget. Bl.a. vil etablering av større 
skiløyper kreve reguleringsplan og tillatelse etter loven. Og da 
komiteen kom til kapittelet om kjøring i Marka, var tydeligvis 
fl ertallets vilje til å fl ikke på regjeringens forslag oppbrukt, 
Vi fi kk dermed ikke inn noe unntak som gir arrangører av 
idrettskonkurranser rett til å benytte bil i Marka.

NIF / nasjonal idrettspolitikk
Verv i NIF
Børre Rognlien, OIKs leder inntil kretstinget 6. juni, ble i 2007 
valgt til 2. visepresident for tingperioden 2007-2011. Nestleder 
i samme styre, Anne-Britt Nilsen, er medlem av NIFs politiske 
integreringsutvalg. Ingvild Reitan er ansattes varamedlem i 
Idrettsstyret

Idrettens anleggsdag
Som et ledd i valgkampen tok NIF initiativ til en landsom-
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fattende markering i form av en Idrettens anleggsdag lørdag 
29. august. I Oslo arrangerte OIK sammen ISU Grünerløkka 
og IL Grüner en partiutspørring på Dælenenga idrettsplass. 
Der ble det avholdt en barnefotballturnering samme dag, 
slik at det var fl ust med tilhørere da vi i en pause stilte 
spørsmålet: Hvordan vil partiene sikre barn og ungdom 
plass til idrett og fysisk aktivitet i Oslo?  OIKs leder Norvald 
Mo innledet med en appell der han pekte på utfordringene. 
Panelet bestod av kjente oslopolitikere: Marianne Marthinsen 
(Ap), Bård Folke Fredriksen (H), Brage Baklien (F), Heikki 
Holmaas (SV), Ola Elvestuen (V), Elin Volder Rutle (R), 
Margaret E. Hillestad (Sp). Det var en nyttig runde. Pressen 
ga arrangementet dekning, og vi møtte større forståelse for 
en del av de problemstillingene vi reiste i den etterfølgende 
budsjettbehandlingen i bystyret.

Takk
Kretsstyret vil rette en stor takk til de ansatte ved 
generalsekretæren. Det er høy kvalitet på vår administrasjon 
Det ser vi bl.a. i sakspapirene som ligger til grunn for styrets 
avgjørelser. Ved sin innsats bidrar de ansatte til de gode 
resultatene OIK har oppnådd på ulike områder. 

Styrets representasjon 2009

NIF-møter: 

Idrettskretsledermøte, Oslo, 17.-18. april Børre Rognlien, Anne-Britt Nilsen, Ingrid Tollånes

Ledermøte, Stavanger, 8.-10. mai Børre Rognlien, Anne-Britt Nilsen, Ingrid Tollånes

Idrettsrådskonferanse Molde, 13.-15. november Norvald Mo, Astrid Waaler Kaas, Helene Bugge, 
 Richard Pedersen, Kate Nielsen

Idrettskretsledermøte, Arendal, 18.-20.september Norvald Mo, Astrid Waaler Kaas, Ingrid Tollånes

Særkretsting: 

Oslo Badmintonkrets, 23. mars Anders Åge Naglestad

Oslo & Akershus Basketballkrets, 7. mai Anya Sødal

Oslo Bedriftsidrettskrets, 26. mars Anne-Britt Nilsen

Oslo Bowlingkrets, 20. april Reidar Bergestad

Oslo Cyklekrets, 16. mars Anne-Britt Nilsen

Oslo og Akershus Gymn.- og turnkrets, 21.-22. mars Anne-Britt Nilsen

Oslo & Akershus Seilkrets Anders Åge Naglestad

Oslo Skikrets, 27. mai  Anders Åge Naglestad

Oslo Skytterkrets, 11. mars Anne-Britt Nilsen

Oslo Svømmekrets, 24. mars Anne-Britt Nilsen

Tennisregion Østland Øst, 24. februar Anders Åge Naglestad

Andre møter / konferanser: 

Det danske Lokale- og Anlægsfondens anleggskonferanse, 
Fredrikshavn, 24.-25. februar Helene Bugge, Ingrid Tollånes

Landskonferanse Park og Idrett, Skien, 2.-4. september Helene Bugge, Ingrid Tollånes, Robert Gausen

Jubileer: 

Ullern I.F. 100 år, middag Ørakerhallen, 6. juni Norvald Mo

Bækkelagets Sp.kl. 100 år, mottakelse i Rådhuset, 23. oktober Norvald Mo, Ingrid Tollånes

Bækkelagets Sp.kl. 100 år, middag Oslo Plaza, 24. oktober Norvald Mo
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OIKs SEKRETARIAT

Samtidig må vi leve med en hverdag som ikke tar hensyn 
til at det er tingår; de vanlige oppgavene hviler aldri, og 
midt opp i det hele skjer det uventede ting som både kan 
være spennende og ubehagelig – og ressurskrevende. 
For det var spennende å bli direkte involvert i kampen om 
markalovens utforming i stortinget. Og det er ikke daglig 
kost at et lovforslag som fremmes av en fl ertallsregjering 
blir endret på vesentlige punkter i komiteen. På kontoen 
for ubehageligheter må vi dessverre føre vår kontroll 
av medlemslagene som førte til at en klubb ikke bare 
ble ekskludert, men i tillegg anbefalt politianmeldt 
for dokumentfalsk og svindel. Så vi driver en assortert 
landhandel!

Forholdet til Oslo kommune
Forholdet til vår umiddelbare omverden er preget av 
arbeidsdeling og orden. Våre tillitsvalgte (styret) betjener 
det folkevalgte nivå (bystyre og byråd), mens sekretariatet 
forholder seg til den kommunale administrasjon 
(byrådsavdelinger, etater, bydeler, kommunale selskaper). På 
politisk nivå tjener sekretariatet som utreder og tilrettelegger 
for styret. På administrativt nivå har vi to faste møtesteder; 
samarbeidsforumet med Idrettsetaten som møtes med et par 
måneders mellomrom, samt et større forum som består av 
Utdanningsetaten, Undervisningsbygg Oslo KF, Idrettsetaten 
og OIK. Dette møtes tre, fi re ganger i året. Disse møteplassene 
er meget nyttige for idretten, og – slik vi opplever det – også 
for de kommunale instanser. De gir muligheter for å avklare 
spørsmål, oppklare misforståelser, bli enige om forhold som 
må utredes nærmere osv. på en uformell og rask måte. I tillegg 
skaper de et nettverk som letter det daglige samarbeidet.

 
Rådgivning og konfliktløsning 
Sekretariatet, og da ofte representert ved generalsekretæren, 
bruker ikke ubetydelig tid hvert år på organisasjonsmessig 
rådgivning. Det kan være tale om megling i interne 

klubbkonfl ikter, konfl ikter mellom klubber eller mellom 
klubber og særkretser. Dette er ofte tidkrevende, men 
nødvendige prosesser for å få organisasjonen til å virke etter 
hensikten.

Medlemskontroller
En av idrettskretsenes forvaltningsoppgaver er å påse at 
idrettens lover og bestemmelser overholdes. I 2009 utførte 
sekretariatet undersøkelser i  idrettslag. Medlemskontrollene 
som blir utført i samarbeid med organisasjonsavdelingen i NIF, 
er til dels meget arbeidskrevende, og resultatet er dessverre 
ikke alltid behagelig (jf. tilfellet som er nevnt i beretningens 
første avsnitt). Men slike avsløringer understreker nettopp 
nytten og betydningen av det arbeid som utføres. Årlig 
kanaliseres fl ere titalls millioner kroner i offentlig støtte 
gjennom OIK. Derfor er vi nødt til å ha orden i rekkene.

Inntektsgivende virksomhet 
Bingolovgivningen og praktiseringen av den er i 
støpeskjeen. For OIKs del betyr det at de frie inntektene 
bingovirksomheten har gitt, vil bli redusert i årene som 
kommer. Dette vil få følger for vår økonomi. Tilbudet til lag og 
særkretser gjennom OIK representerer derimot fremdeles en 
god inntektsmulighet. I alt 66 enheter nøt godt av det i 2009. 
Bingoentreprenøren Egil Hesland AS står for driften av OIKs 
pottspill.

Intern 
organisering
Anleggskonsulent Tom 
Anderson fratrådte 01.03.  

Robert Gausen, 
rådgiver Osloidrettens 
storbyarbeid, tiltrådte 
som ny anleggsrådgiver 
01.04.

2009 var tingår. Det innebærer alltid utfordringer for sekretariatet; en ny langtidsplan skal utarbeides, lovene 

skal revideres, arbeidet med regnskap og årsberetning må forseres slik at de kan sendes ut i tide med de øvrige 

tingpapirene, selve tinget må forberedes og gjennomføres, et nytt styre skal velges. Det siste er det riktignok ikke 

sekretariatets oppgave å forberede, men vi er selvfølgelig opptatt av hvem vi får som nye foresatte. 

Fra styret og administrasjonenes 
høstseminar. Generalsekretæren 
foreleser, mens Kate Hege Nielsen, 
Norvald Mo, og Ingrid Maurstad 
følger intenst med.
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Kathrine Godager Nordby, rådgiver Osloidrettens 
storbyarbeid, gikk ut i permisjon 01.07.

Som erstatning for disse:
- ble Tonje Fjogstad ansatt som rådgiver 10.02
- innledet Ingrid Maurstad et rådgivervikariat 01.06

Lene Kristin Kristiansen fratrådte som instruktører i 
Aktiv på dagtid 30.09.
Nyansatte instruktører i Aktiv på dagtid: 
- Line Therese Strøm Vikene fra 15.08
- Mona Haugland fra 01.10
- Kristine Øverås fra 01.10

Louise Larsen Dahl ble ansatt som prosjektleder i 
Treningskontakt fra 20.08.

Ingvild Moe Andreassen tiltrådte som instruktør i 
Stor & Sterk 01.09.

OIK kjøper en del informasjonstjenester samt tjenester til 
administrativ ledelse av 60pluss eksternt.

Ansatte i Oslo Idrettskrets 
pr. 31. desember 2009

Ingrid Tollånes generalsekretær

Julitta Skovlie sekretær, forværelse

Øyvind Nedre økonomisjef

Robert Gausen anleggsrådgiver

Ivar Glomstein rådgiver

Audun Eikeland avdelingsleder Organisasjon 
 og arrangement

Astrid Johannessen organisasjonskonsulent

Hege Walsig Skau sekretær

Ingvild Reitan avdelingsleder Fysisk aktivitet 
 og helse

Jane Hallstrøm faglig leder Aktiv på dagtid

Bjørn-Helge Haugen instruktør Aktiv på dagtid

Frode Svardal instruktør Aktiv på dagtid

Lene Martinsen Østby instruktør Aktiv på dagtid

Mona Haugland instruktør Aktiv på dagtid

Line Therese Strøm Vikene instruktør Aktiv på dagtid

Kristine Øverås instruktør Aktiv på dagtid

Louise Larsen Dahl  prosjektleder Treningskontakt

Ingvild Moe Andreassen instruktør Stor og Sterk

Kathrine Godager (permisjon) rådgiver Osloidrettens  
 storbyarbeid

Tonje Fjogstad  rådgiver Osloidrettens  
 storbyarbeid

Ingrid Maurstad rådgiver Osloidrettens  
 storbyarbeid

Osloidrettens Hus og Ekeberg Idrettshall:

Helge Mood  driftssjef

Rune Hebjerk vedlikeholdssjef

Einar Odden hallbetjent

Ernst Ove Grongstad hallbetjent

Knut Lomsø hallbetjent

Ulf Vardi renholder 

Bjørg Moreite sentralbord og ekspedisjon

Oslo Idrettskrets hadde i 2009 en fraværsprosent på 4,04.

Etter at kretstinget var avviklet i juni, dro sekretariatet på studietur til Reykjavik for å 
se nærmere på byens idrettsanlegg. De var meget imponerende, enkelte kan vi bare 
drømme om. Til gjengjeld var landet konkurs. På bildet får troppene en redegjørelse 
før et nytt anlegg inspiseres.

Idrettspresident Tove Paule sammen med 
prosjektleder i 60pluss, Oslo Idrettskrets, 
Harald Skoglund. 
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OIKs SEKRETARIAT / INFORMASJON

Informasjonsutvalget har i 2009 bestått av:

Leder: Ingrid Tollånes

Medlemmer: Audun Eikeland
 Kathrine Godager (til 15.05)
 Tonje Fjogstad (fra 11.08)
 Helge Mood
 Kai Albertsen 
 Ivar Glomstein 

Ingrid Maurstad har fra 21.10 tiltrådt utvalget i møter der 
spørsmål knyttet til den nye nettsiden er blitt behandlet. 

Informasjonsutvalget har avholdt ni møter i 2009. 
Funksjonen som redaksjonskomité for Osloidrett er utvalgets 
mest tidkrevende oppgave. Bruken av OIKs nettside 
(osloidrettskrets.no) og vårt forhold til media er to andre, 
viktige oppgaver.

Osloidrett 
Bladet har kommet ut med fi re nummer og 96 sider i 2009. 
Opplaget var 3.500. 

OIK-nytt
OIK-nytt har kommet med åtte nummer i 2009. 
Nyhetsbulletinen blir distribuert elektronisk til lag og 
særkretser med e-adresse i Idrettsregistreringen / NAIS. Bare 
en håndfull adressater mottar nå OIK-nytt i papirversjon. 

osloidrettskrets.no
Nettsiden er OIKs viktigste daglige informasjonskanal overfor 
lagene. Alle viktige meddelelser, retningslinjer, nyheter, 
pressemeldinger m.m. legges fortløpende ut på siden. OIK, 
og ikke minst informasjonsutvalget, har tilbragt et nytt år 
på pinebenken i påvente av NIFs hjemmesideopplegg for 
kretsene. Den nye siden meldes stadig rett over horisonten, 
men horisonter forvandles dessverre lett til svinnende 
størrelser ….  Nå har vi imidlertid sett og vurdert såpass 
konkrete utkast, at vi tar oss selv i å regne med at den vil 
kunne tas i bruk i 2010. Versjonene vi har sett ser såpass 
brukbare ut at en medarbeider er gitt i oppdrag å sørge 
for at OIKs behov ivaretas i utformingen av de siste detaljer. 
Samtidig er det klart at siden blir organisert slik ar OIK har full 
redaksjonell suverenitet over sin side. 

Øvrige trykksaker og plakater
For øvrig er følgende trykksaker blitt produsert i 2009:
– ”Ingen idrett uten anlegg. Idrett og anlegg i Oslo 1994-2008. 

Veien videre”. Utredning i brosjyreform, 32 sider.
– Langtidsplan for Oslo Idrettskrets 2009 – 2012. Brosjyreform, 

20 sider.
– Idrettens kurstilbud 1. og 2. halvår, to kurskataloger (i 

samarbeid med AIK/ØIK)
– Aktiv på dagtid: tre timeplanfoldere (vinter/vår, sommer, 

høst) 
– OIKs årskalender 2010 med aktuelle tidsfrister

Mediepleie
Sekretariatet har bidratt til en målrettet bruk av media i 2009. 
Det er sendt ut 22 pressemeldinger. Resultatet har vært god 
redaksjonell dekning. 

 nr. 1 - Mars  2009 årgang 36

 nr. 2 - Juni  2009 årgang 36 nr. 2 - Juni  2009 årgang 36

 nr. 3 - Oktober  2009 årgang 36 nr. 3 - Oktober  2009 årgang 36

 nr. 4 - Desember  2009 årgang 36

Ingen idrett uten anlegg

Idrett og anlegg i Oslo 1994 – 2008
Veien videre
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Slik blir inngangspartiet på nye Frogner stadion. (Illustrasjon Spor Arkitekter AS).

Markaloven
Stortingets beslutning om å likestille idrett med friluftsliv 
og  naturopplevelse som formålet med Markaloven var 
uttvilsomt årets viktigste anleggsvedtak for Osloidrettens 
del. Det betyr at loven i utgangspunktet ikke kan brukes mot 
traseer og anlegg for nye idrettsformer som har Marka som 
naturlig arena pga. krav til topografi  og areal. De langsiktige 
konsekvensene kjenner vi ikke i detalj i dag, men på bakgrunn 
av senere års erfaringer, er det all grunn til å tro at de vil være 
betydelige. For øvrig viser vi til styrets beretning.

Oslo Idrettshaller A/S
Også på dette punktet viser vi til styrets beretning. 

Aktuelle anleggssaker
Frogner stadion 
Kunstisanlegg med 400 meters rundløpsbane og bandybane 
er nærmest ferdigstilt ved utgangen av 2009. Stadion vil 
ha kunstgressdekke og fungere som fl erbruksanlegg i 
sommersesongen. Anlegget har også nye garderober og 
tribuneanlegg. Reguleringsarbeidet for prosjektets fase 2 
er innledet. Planen er å innpasse en ishall og – om plassen 
tillater - en fl erbrukshall, delvis nedgravet i vollen 
ved stadion.

Voldsløkka idrettspark
Enda et år har gått uten at det er satt i gang arbeider, 
eller gjort endelige vedtak for utviklingen av Voldsløkka. 
Planinitiativet fra Idrettsetaten er blitt møtt med krav om full 
konsekvensutredning som følge av planens bygningsmessige 
omfang. 

Bogstad vinterpark
Reguleringsarbeidet for kunstisanlegg og treningsanlegg for 
golf på Bogstad har pågått gjennom hele året. Det er ventet 
vedtak i saken i første kvartal 2010.

Ullern idrettspark
Det er omfattende planer for utvikling av Ullern idrettsplass 
med fotballhall, fl erbrukshall og baskethall under samme tak. 
Parallelt med reguleringssaken er arbeidet med uteanleggene 
(kunstis/kunstgress) påbegynt. 

Skytebane i fjell på Åsland
Etter nedleggelsen av skytebanen i Prinsdal har Nordstrand 
Skytterlag stått uten lokalt treningstilbud. I 2009 har det blitt 
jobbet godt med planer for skytebane i fjell på Åsland, og gleden 
var stor når det ble gitt startbevilgning i budsjettet for 2010.

Tryvann Vinterpark
Reguleringsarbeidet for utvidelse av skisenteret Tryvann/
Wyller har pågått gjennom hele året. Reguleringsplanen 
er sendt til offentlig ettersyn, og det vil forhåpentligvis bli 
fattet endelig vedtak i saken i 2010. Utvidelsen av Tryvann 
Vinterpark vil bli den første viktige testen på praktiseringen av 
Markaloven.

Stubberudfeltet / IKEA 
Det er vedtatt reguleringsplan for nytt varehus og idrettspark 
på Stubberudfeltet. Dagens varehus og idrettsanlegg skal ”bytte 
plass” slik at en ny idrettspark skal anlegges der IKEA ligger i dag. 
Idrettsparken skal inneholde tennishall, fotballhall og utendørs 
fotballbaner. Norges Fotballforbund har i forbindelse med sin 
EM-søknad, og ønske om nytt nasjonalanlegg, arbeidet for å 
tilpasse reguleringen til sine planer.

Dælenenga idrettspark
Det er gitt ny energi til planene for utviklingen av 
idrettsanleggene på Dælenenga. Midler til undervarmeanlegg 
og nytt kunstgressdekke er bevilget i budsjettet for 2010. Det 
er videre gjort tiltak for å kunne igangsette prosjektering av 
den lenge planlagte idrettshallen.

Holmenkollanlegget
I Holmenkollen har det pågått hektisk byggeaktivitet 
gjennom hele året. 2009 gav oss melding om en ytterligere 
kostnadssprekk på 600 millioner kroner, og anlegget har nå 
en forventet prislapp på 1,8 milliarder kroner. Prosjektet har 
nå fremdrift slik at prøve-VM i mars 2010 ser ut til å kunne 
avvikles som planlagt

Bislett stadion
Idrettsetaten har fått nødvendige bevilgninger, og startet 
opp arbeidet med å legge tak over hovedtribunen. Banen 
innendørs skal isoleres, og det tilrettelegges egne lokaler for 
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OIKs SEKRETARIAT / ANLEGG

Kommunale vedtak om  investeringer i idrettsanlegg 2009  
   

Sak Budsjettår Tiltak Sum (i 1000 kr)

Budsjettjust. følge av statlig tiltakspakke, 2009 Romsås bad, rehabilitering/oppgradering 11 000
vedtak i bystyret 04.03.2009, sak 54/09  Vedlikehold/rehab. div.  klubbhus/garderobebygg 19 000
  Bislett, oppgrad. innendørs løpebane 31 000
  Universell utforming i idrettsbygg/bad 11 000
   72 000

Budsjettjust. følge av regnskap 2008 m.v. 2009 Kunstgressbane, Kringsjå (Lyn) 5 000
vedtak i bystyret 17.06.2009, sak 208/09   

Komplettering Bislett stadion, budsjettjust. 2009 Bislett, restfi nansiering tak 10 000
vedtak i bystyret 26.08.2009, sak 234/09   

Holmenkollen nasjonalanlegg budsjettjust. 2009 Holmenkollen, nasjonalanlegget 430 000
vedtak i bystyret 23.09.2009, sak 279/09   

Omprioritering av fl erbrukshallmidler, 2009 Leirskallen fl erbrukshall -15 000
vedtak i bytyret 23.09.2009, sak 284/09  Ellingsrud idrettshall 10 000
  Voksen fl erbrukshall 5 000
   0

Budsjettjust. pga. økte skatteinntekter m.v.   2009 Ullernbanen, restfi nansiering 3 000
vedtak i bystyret 07.12.2009, sak 355/09   

Byrådets budsjettforslag 2010, 2010 Holmenkollen, nasjonalanlegget 568 000
vedtak i bystyret 07.12.2009, sak 347-348/09  Holmenkollen, tilrettelegging for  breddeidrett 15 000
  Kunstgressbaner;Tørteberg, Valle Hovin, Holmlia 15 000
  Rehab. kunstgress Dælenenga 7 500
  Leirskallen, fl erbrukshall (turn) (OIAS) 10 000
  Heminghallen, restfi nansiering 2 000
  Åsland, skytebane i fjell 10 000
  Vedlikehold idrettshaller 4 190
  Grefsen,  skoleidrettshall, prosjektering 1 000
  Risløkka skoleidrettshall (sjablongmessig anslag) 30 000
   662 690

Budsjettjust. Handlprog. Oslo Sør, 2009 Søndre Ås gård, ridehus 2 400
vedtak i byrådet 01.12.2009, sak 1156/09 

   1 185 090

kampsport. Med dette vil den idrettslig delen av anlegget 
endelig være ferdigstilt.

Bergbanen
Kunstis bandybane og nytt klubbhus for Ullevål Idrettslag er 
ferdigstilt og tatt i bruk

Kunstgressbaner
Det er i 2009 arbeidet med en rekke kunstgressbaneprosjekter. 
Banene på Abildsø, Trasop og Rommen er ferdigstilt. 
Beklageligvis er det fl ere prosjekter med ferdig fi nansiering 
fra årene 2007 – 2009 som opplever reguleringsmessige 
utfordringer, og med dette uavklart fremdrift.

Skoleidrettshaller
Det planlegges og bygges stadig fl ere idrettshaller i forbindelse 
med skolene. Idrettshallen på Hovseter er totalrehabilitert, og 
ved Marienlyst skole er den gamle gymsalen erstattet med en 
mindre fl erbrukshall. Begge disse anleggene er åpnet i 2009.

Treningstidsfordeling i kommunale 
flerbrukshaller
For å kvalitetssikre og forenkle treningstidsfordelingen, samt 
effektivisere bruken av  kommunale fl erbrukshaller besluttet 

man å revidere retningslinjene for fordelingen. Forslag til 
nye retningslinjer har vært ute på en bred høring i hele 
organisasjonen. Nye retningslinjer skal gjelde for sesongen 
2010/2011.

Anleggspolitisk dag
I forbindelse med Stortingsvalget 2009 ble det mobilisert i 
hele idrettsorganisasjonen for å markere idrettens hovedsaker. 
Oslo Idrettskrets gikk sammen med Grüner AIL om et 
arrangement på Dælenenga. Foruten fokus på momsfritak, 
anleggssituasjonen og forutsigbar fi nansiering av norsk idrett, 
ble spesielt anleggsdekningen i indre by belyst.

Øvrige saker hvor OIK har uttalt seg:
Grøntplanen for Oslo
Alna miljøpark
Grefsen skole – fl erbrukshall
Veitvet skole og Veitvet aktivitetspar
Bjørnsletta skole – behovet for fl erbrukshall
Ullevål skole (Ullevålsveien 43) 
Økern senter 
Skogbrynet 33 (barnehage på friområde)
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Oslo Idrettskrets jobber kontinuerlig med å informere om 
Osloidrettens storbyarbeid. I tillergg til å besøke idrettslag 
i Oslo, har vi i 2009 blant annet forelest for studenter ved 
Høgskolen i Oslo og Norges Idrettshøgskole, samt for Kultur- 
og Kirkedepartementet og deres kontakter i den fi nske 
idrettsenheten. 

Klubbtiltak storby
Hensikten med Klubbtiltak storby er å støtte åpne aktiviteter 
i idrettslagene som skal inspirere inaktive/uorganiserte barn 
og ungdom til fysisk aktivitet i lokalmiljøet. Et delmål er å 
rekruttere fl ere til å bli med i idrettslaget. Tiltakene som gis 
støtte må derfor understøtte klubbenes ordinære aktiviteter, 
eller bidra til utvikling av nye varige aktivitetstilbud i lagene. 

Klubbtiltakene fi nansieres av Kultur- og 
kirkedepartementet (KKD) og Oslo kommune. I 2009 var 
bevilgningene henholdsvis 2,8 mill. og 2 mill. kr. Midlene fra 
KKD skal rettes mot barn (6-12) og ungdom (13-19) med 
innvandrerbakgrunn, spesielt jenter. Tiltak for å redusere 
økonomiske barrierer for deltakelse i idrettsaktiviteter, skal 
også prioriteres.  Midlene fra Oslo kommune har ikke like 
spesifi kke målgrupper, og er benyttet til å nå et videre 
segment av de uorganiserte barna og ungdommene i byen. 

Ved fordelingen av midler for 2009 mottok Oslo Idrettskrets 
103 søknader, hvorav 80 ble godkjent og tildelt midler. De 80 
tiltakene var fordelt på 52 ulike idrettslag. 2008 var et år med 
en markant økning i antall søknader, godkjente søknader og 
antall klubber med klubbtiltak, noe som ble opprettholdt i 
2009. 

Størrelsen og innholdet i de ulike tiltakene er svært 
forskjellig. Lagene rapporterer om høy deltakelse og gode 
erfaringer. Klubbene melder også om gode erfaringer 
med storbyaktivitetene, og at det er god 
deltakelse av både gutter og jenter. Flere av 
idrettslagene melder om økt medlemsmasse 
som følge av arbeidet. Det er gjennomført 
besøk med sikte på å bli bedre kjent med 
klubbene og å utveksle erfaringer. 

I forbindelse med søknadsfristen for 
midler for 2010 arrangerte storbyavdelingen 
i november ”Åpen dag” på Ekeberg der 
klubbene kunne få hjelp med søknaden.

Oslo Idrettskrets har utarbeidet klare 
søknads- og rapporteringsrutiner for 
klubbtiltakene. 

Gatekamp
Målet med Gatekamp er å tilby passiv 
ungdom fra 13-19 år idrettsaktiviteter i 
nærmiljøet. Aktiviteten legges opp slik at 
ungdommen selv er med på å forme den, 
den skal med andre ord foregå på deres 
premisser. De siste årene er Gatekamp i 

hovedsak blitt drevet som et sommerprosjekt for å skape 
aktivitet i en feriestille by. 

Sommertilbudet ble i 2009 gitt i samarbeid med fi re 
idrettslag, som enten hadde klubbtiltak eller en geografi sk 
tilknytning til våre satsningsområder. Reiseruten var: Furuset 
(Furuset Allidrett), Dælenenga (Grüner IL), Jesperudjordet 
(Vestli IL) og Holmlia (Holmlia SK). 

OIK stilte med utstyr og instruktører/veiledere, de lokale 
lagene med fi re av sine unge instruktører. Aktivitetene 
vi tilbød var trampoline, airtrack, skateboard, waveboard, 
teppecurling og ulike typer ballspill. 

Gatekamp fi nansieres av Oslo kommune, i 2009 
med 300 000 kr. 

Idrett og utfordring
Idrett og utfordring er et forebyggende tiltak med sikte på 
å hjelpe ungdom med antisosial adferd. Målet er å oppnå 
positiv vekst og utvikling.  Virksomheten er basert på et 
tverrfaglig samarbeid mellom barnevern, politi, skole og 
uteteam i bydelene som plukker ut deltakerne. Ungdommen 
organiseres i bydelsvise grupper med 6-10 deltakere, som 
har ukentlige møter der fysisk aktivitet og sosial trening står 
sentralt.

I 2009 hadde Idrett og utfordring 29 grupper i 13 bydeler. 
I forbindelse med utlysning og tildeling av midler for 
prosjektåret 2008/2009 ble det utarbeidet nye rutiner for 
rapportering om aktivitet og økonomi. 

I juni arrangerte OIK en dagssamling for gruppelederne i 
bydelene for å utveksle erfaringer. 

Idrett og utfordring fi nansieres av Oslo kommune, i 2009 
med 1,3 mill. kr.

Oslo Idrettskrets har i 2009 videreført tre av tiltakene i Storbyavdelingen. De er rettet mot særskilte grupper med 

sikte på å oppmuntre dem til fysisk- og sosial aktivitet. Nytt for 2009 er at det tidligere prosjektet ”Flerkulturelt 

foreldreengasjement” er blitt integrert i klubbtiltak, istedenfor å være et selvstendig prosjekt. Dette har vært naturlig i 

forhold til å skape en helhetlig fokusering på behovet fot økt foreldreengasjement generelt og økt rekruttering av foreldre 

fra fl erkulturelle miljø spesielt. Oslo Idrettskrets storbyavdelingen har i 2009 bestått av to sidestilte rådgivere. 
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Aktiv på dagtid 
Aktiv på dagtid (Apd) tilbyr daglig og allsidig fysisk aktivitet 
til alle som bor i Oslo, er mellom 18 – 65 år og mottar en 
trygdeytelse. Her kan man delta uansett treningsbakgrunn, 
sykdom eller utfordringer for 250 kr i året. Lavterskeltilbudet 
har eksistert siden 1995.

I 2009 hadde Aktiv på dagtid aktiviteter ti steder i 
Oslo. Tilbudet spendte vidt. Det er på hverdager tale om 
trening i helsestudio og sal, spinning, yoga, pilates, qigong, 
vannaktiviteter, ballaktiviteter og klatring. I tillegg kommer 
ekstratilbud som bowling, biljard, sopptur, kostholdskurs, 
røykesluttkurs og sykkelmaraton. Samlet er det hver uke rundt 
80 timers aktivitet i Aktiv på dagtids regi.

I 2009 registrerte vi mer enn 2200 deltakere. De fl este 
har personlige treningskort, men en del benytter såkalte 
avtalekort som bestilles av ulike kommunale og statelige 
institusjoner og tiltak Ledsagerkort ble benyttet av drøyt 200 
hjelpere. Deltakerne er gjennomgående svært godt fornøyd 
med tilbudet – og gir uttrykk for det. 

Første halvår 2009 bestod staben av daglig leder, faglig 
leder og fi re heltidsansatte instruktører. På høstparten ble 
bemanningen økt med to instruktører på heltid takket være 

midler fra Helse- og omsorgsdepartementet (via NIF). I tillegg 
benyttes 4–6 instruktører på timebasis. Apd har dessuten nytt 
godt av en praktikant på deltid fra NAV.

Aktiv på dagtid fi nansieres i hovedsak av Oslo kommune, 
Helse- og velferdsetaten. Tiltaket støttes i tillegg av Helse Sør-
Øst. I 2009 mottok Apd dessuten mindre tilskudd til spesielle 
tiltak fra Sosial- og helsedirektoratet og gjennom spesielle 
tilskuddsordninger i Oslo kommune. 

60pluss
Målet med 60pluss er å aktivisere mennesker over 60 år som 
er fysisk og/eller sosialt inaktive. 60pluss bidrar derfor til at det 
etableres grupper med ulike aktivitetstilbud over hele byen. 

I 2009 hadde 60pluss 43 grupper i 13 bydeler. De tilbyr 
aktiviteter som turgåing med og uten staver, svømming, 
vanngymnastikk, trim til musikk, gymnastikk, dans, qigong, yoga, 
fotball og roing. I tillegg arrangeres bussturer og temaforedrag 
om blant annet verdien av fysisk aktivitet og sunt kosthold. I 
august ble De 2. Sofi enberglekene – seniorenes lekne svar på 
eliteidrettens gigantmesterskap - arrangert med 70 deltakere.

Oslo Idrettskrets har drevet prosjektet siden 2003 med 
midler fra Oslo kommune. 

Stor & Sterk
Oslo Idrettskrets ble i 2007 invitert til å bidra i Stor & Sterk-
prosjektet i regi av Ullevål universitetssykehus. Prosjektet er 
rettet mot overvektige barn og unge i utvalgte bydeler. I de 
yngste årsklasser er overvekt et voksende problem som bl.a. 
må møtes med fysisk aktivitet og kunnskap om ernæring. 

I 2009 stod OIK for aktivitetsdelen i prosjektet. Det er 
etablert tilbud i bydelene Søndre Nordstrand og Alna i form 
av treningsopplegg to dager i uka i hver bydel. Det har vært 
stor aktivitet blant de yngste barna, mens det har vært en 
utfordring å få med de eldste ungdommene. Noen av disse 
har derfor fått en treningskontakt som de trener med hver 
uke. I tillegg får enkelte et svømmetilbud en gang i uken. 
For å gjennomføre aktivitetene har vi ansatt instruktører på 
timebasis. 

Oslo Idrettskrets er engasjert i både arbeids- og 
styringsgruppen for prosjektet.

Treningskontakt
I samarbeid med Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten 
gjennomførte Oslo Idrettskrets høsten 2009 et pilotprosjekt 
med sikte på å utdanne såkalte treningskontakter. Dette 
er støttekontakter (innen f. eks. barnevernet) som får tilført 
idrettsfaglig kompetanse slik at de kan bidra til å øke den 
fysiske aktiviteten blant barna de er støttekontakter for.

I prøveprosjektet var målet å gjennomføre en slik utvikling 
av støttekontaktordningen i bydelene Nordre Aker, Grorud og 
Østensjø. Disse bydelene ønsker at brukere som i dag har et 
vedtak om støttekontakt i stedet kan få en treningskontakt. 
Pilotprosjektet første oppgave ble derfor å rekruttere 
personer som ønsket å bli treningskontakt blant både 
eksisterende og potensielle støttekontakter Deretter avholdt 
OIK et skoleringskurs for tolv interesserte. Dette omfattet blant 
annet emnene praktisk og teoretisk treningslære, ernæring, 
motivasjon, kommunikasjon og informasjon om de tilbud 
som allerede fi nnes i idretten. 

OIK organiserte og gjennomførte kurset, mens det er 
bydelene som skal ansette og lønne treningskontaktene. 
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Utdanning
Som foregående år ble det også i 2009 utgitt to felles 
kurskataloger med Akershus Idrettskrets og Østfold 
Idrettskrets. En katalog for høstsemesteret og en for vinter/
vårsemesteret. Dette gir klubbene et godt utvalg av kurs å 
velge mellom.

Tilbudet fra OIK ble i hovedsak konsentrert om 
organisasjon, lov og økonomi. Dette er en videreføring 
av prioriteringer fra tidligere år og i tråd med den nye 
langtidsplanen.

 I løpet av 2009 ble det avholdt 15 kurs med temaene 
organisasjon, lov og økonomi. Til sammen var det  249 
deltakere på disse kursene. I tillegg ble det avholdt to 
førstehjelpskurs med til sammen 24 deltakere og en modul 
innen barneidrett i Sørkedalen IF.

OIK har i løpet av året bistått to større fl eridrettslag 
med forholdsvis omfattende klubbutviklingsprosesser. 
Alle fl eridrettslag i Oslo har fått tilbud om avholdelse av et 
såkalt startmøte i klubben. Startmøte er en enkel prosess 
for å utvikle klubben. Dette er gjerne innledningen til mer 
omfattende prosesser. Ingen av våre fl eridrettslag viste 
interesse for tilbudet. 

Idrettsmerket.
I 2008 avla 506 personer idrettsmerkeprøver i Oslo,en 
nedgang på 51 sammenlignet med 2007. Totalt var det 67 
som var berettiget en utmerkelse. Det blir hvert år trykket en 
terminliste for idrettsmerkeprøver som sendes til interesserte 
og legges ut på våre hjemmeside sammen med annen 
informasjon.

Den Gyldne Spaserstokk
Tilbudet inngår i prosjektet 60pluss og er gratis. Det ble i 2009 
registrert 413 deltakere. Av disse mottok 104 personer Den 
Gyldne Spaserstokk for første års deltakelse. De øvrige har 
holdt det gående i 2-22 år. 

Trim til musikk
Mandagstrimmen i Ekeberg Idrettshall, inngår i prosjektet 
60pluss, og er gratis.  Oppslutningen ligger rundt 130 
personer, fl est kvinner i alderen ca 60 - 90 år, fordelt på to 
partier. 

Skoleidrettsdagen.
Skoleidrettsdagen for elever i 5. klasse ble arrangert på 
Ekeberg Idrettsfelt 13. mai. Totalt var 1450 elever påmeldt, 
men av kapasitetshensyn ble deltakelsen begrenset til 1215 
elever fra 24 skoler. Som vanlig samarbeidet vi med særkretser 
og regioner om et tilbud som omfattet 26 ulike aktiviteter. 
Idrettslinjen på Lambertseter videregående skole deltok også 
med egne aktiviteter og som medhjelpere for særkretsene/
regionene. Dermed fi kk elevene gode muligheter til å prøve 
seg i nye idretter 

Barneidrett
Det ble etablert én ny barneidrettsskole med oppstartsstøtte 
fra NIF i 2009. I tillegg mottok seks utviklingsstøtte. I Oslo 
var 28 barneidrettsskoler  registrert som godkjente i NIF pr. 
31.12.09. 

Oppvarming under skoleidrettsdagen.
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OIKS SEKRETARIAT/ORGANISASJON OG ARRANGEMENT

Klubber tatt opp i OIK/NIF i 2009:

Klubbens navn Klubb nr. Opptaksdato Antall medl. Idrett

Elite Hip Hop Klubb 03011375 14.01.2009 20 Dans

Grünerløkka FK 03011376 19.01.2009 12 Fotball

Haugenstua 08 Criket klubb 03011377 02.02.2009 17 Cricket

Rifl eringen Sportsskyttere 03011378 05.02.2009 11 Skyting

Klemetsrud Cricket Klubb 03011379 19.02.2009 13 Cricket

Ten Do Karateklubb Oppsal 03011380 23.02.2009 46 Kampsport

Bjerke Tiger Cricket Klubb 03011381 23.02.2009 41 Cricket

Ullevål Badmintonklubb 03011382 23.02.2009 15 Badminton

Groruddalen Idrettsklubb 03011383 04.03.2009 23 Dans

Haugerud Tigers Cricket Klubb 03011384 10.03.2009 12 Cricket

Manglerud Karateklubb 03011385 18.03.2009 10 Kampsport

Bislett Ducks Cricketklubb 03011386 23.03.2009 16 Cricket

Nedre Bekkelaget Fotballklubb 03011387 31.03.2009 33 Fotball

Wutan Kampsportklubb 03011388 02.04.2009 20 Kampsport

Birkelunden Cykleklubb 03011389 11.05.2009 14 Sykling

Parkveien Idrettslag & Sport 03011390 25.05.2009 14 Bandy

Nidhogg Roadracingkubb 03011391 24.06.2009 25 Motorsport

Stovner Dorce Pares Klubb 03011392 03.07.2009 17 Kampsport

Oslo Kendo Klubb 03011393 28.08.2009 18 Kampsport

Oslo Basketballklubb 03011394 09.09.2009 30 Basket

Spiridon Langløperlag 03011395 16.09.2009 17 Friidrett

Kjekkas Idrettsforening 03011396 23.09.2009 15 Sykling

Maridalen Hestesportsklubb 03011397 20.10.2009 33 Riding

Storo Alpin Klubb 03011398 23.10.2009 19 Ski

Bjørvika Sportsklubb 03011399 23.10.2009 17 Fotball

Ørn Cricket Klubb 03011400 05.11.2009 18 Cricket

Damstredet IL 03011401 09.11.2009 13 Friidrett

Holmenkollen Cykleklubb 03011402 09.11.2009 33 Sykling

Dragon Fotballklubb 03011403 09.11.2009 14 Fotball

Gamle Oslo Fotballklubb 03011404 12. 11.2009 14 Fotball

Krampe FK 03011405 25.11.2009 16 Fotball

Alnagutta FK 03011406 07.12.2009 15 Fotball

Oslolegendene FK 03011407 07.12.2009 12 Fotball

Step Up Danseklubb 03011408 09.12.2009 18 Dans/Cheerleading

Capoeira Angola Klubb 03011409 15.12.2009 14 Kampsport

Sangrok Kwan Lilleaker Idr.lag 03011410 15.12.2009 28 Kampsport

 

Utmeldt/nedlagt/strøket i 2009:
Dato Klubbnavn Utmeldt/nedlagt/strøket

23.01.2009 Oslo Kvikk Utmeldt

03.02.2009 Groruddalen Ballklubb Nedlagt

26.05.2009 Danseklubben Butterfl y Nedlagt

30.09.2009 Elvåga Skiklubb Utmeldt

30.11.2009 De virtuelle atleters sp.kl. Nedlagt

30.11.2009 Fridar Sp.kl. Nedlagt

30.11.2009 Fysio IL Nedlagt

30.11.2009 Inter Romsås Futsal klubb Nedlagt
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Ankerveien IBK
Bjølsen kameratene
Holmlia Kickboxing klubb
Lokomotiv Romerike FK
Nedre Bekkelaget IF

Nordre Aker, FC
Nordstrand Bandits Amerikansk Fotball
Oslo Goalballklubb
Pugilist Bokseklubb
Sleipner IF

Tiger, FC
Torden Ballklubb
Tordenskiold Fotball
Traktor, FK
Tøyen Tamil Sports Club

Følgende klubber ble tatt under administrasjon av OIK og oppløst pr 05.12.2009:

Gjenopptatt i 2009:
Dato Klubb Idrett(er)

06.05.2009 Oslo Si pal kido klubb Gjenopptak – kampsport

19.08.2009 Bislettstudentenes IL Gjenopptak – studentidrett

Sammenslått i 2009:
Dato Klubb

13.10.2009 Ljan IF og Nordstrand IF = Nordstrand IF klubbnr. 03010203

Sammenslått og overgang til Akershus IK i 2009:
Dato Tidligere navn  

05.01.2009 Oslo Kampsportklubb og Ski Kampsportklubb = Ski Kampsportklubb
 Klubben er medlem i Akershus IK

10.03.2009    Unge Sportsdansere (Oslo) sammenslått med NeRO (Akershus IK) Klubben er medlem i Akershus IK

Navneendring i 2009:
Dato Tidligere navn  

02.06.2009 Fra Kick Kampsport til Oslo Ju Jitsu klubb

Medlemsstatistikk Osloidretten 2008 2009 *) Endring
Klubber i Oslo utenom bedriftsidretten 607 644 37

Klubber i Oslo med bedriftsidretten 1210 1311 101

Medlemskap i Osloidretten uten bedriftsidretten 215 489 222 710 7 221

Medlemskap i Osloidretten med bedriftsidretten 289 167 295 449 6 282

*) Ifølge NIFs offi sielle tall hadde Oslo Idrettskrets 183 190 
medlemskap utenom bedriftsidretten i 2009, dvs. en betydelig 
nedgang i antall medlemskap. Dette skyldes en enkelt 
feilregistrering. Etter at idrettsregistreringen var blitt lukket, 

oppdaget man at Skiforeningen hadde kommet i skade for 
å foreta en betydelig underrapportering. I tallene ovenfor er 
Skiforeningens korrekte medlemstall lagt inn.

30.11.2009 Oslo Diamantenes Fotballklubb Nedlagt

30.11.2009 Sinsen IF Nedlagt

30.11.2009 Oslo Snowboard klubb Nedlagt

30.11.2009 Mikado Nanbudo Klubb Utmeldt

01.12.2009 Kløfterhagen Ishockey klubb Nedlagt

01.12.2009 Manglerud Skoles IL Utmeldt

01.12.2009 Korsvoll Badmintonklubb Nedlagt

01.12.2009 Trønderlaget Volleyball Utmeldt

01.12.2009 Ryenkrysset FK Utmeldt

07.12.2009 Spinn Danseklubb Nedlagt

14.12.2009 Lillomarka Ride- og Kjøreklubb Nedlagt

22.12.2009 Oslo Cuban Salsa Club Utmeldt
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OSLOIDRETTENS HUS OG EKEBERG IDRETTSHALL

Osloidrettens Hus og Ekeberg 
Idrettshall
Stiftelsen Osloidrett er den formelle eier 
av anleggene og har ansvaret for større 
vedlikeholdsoppgaver og den praktiske 
tilretteleggingen i forhold til offentlige lover 
og regler. Oslo Idrettskrets leier hus og hall av 
stiftelsen med rett til fremleie.

Kontorbygget huset i 2009 10 særkretser, Oslo 
Bedriftsidrettskrets, Oslo Idrettskrets, Hjelp 24 
Nimi og Ekeberg Idrettsbarnehage. Ekeberg Café 
og catering leier kafelokalene i hallen. 

Ekeberg Idrettshall ble i 2009 benyttet 
hovedsakelig av Osloidretten og skolene. Utenom 
skolene er  Bækkelagets Sportsklub, Nordstrand IF, 
Oslo Bedriftsidrettskrets og Oslo Friidrettskrets de 
største leietakerne

Den daglige driften av Osloidrettens Hus og 
Ekeberg Idrettshall har i 2009 vært problemfri. 

Avdelingen hus og hall har fokusert på utleie 
av hallen til idretten og har gått til innkjøp av
 IT-verktøy for å gjøre denne prosessen enklere. 

Vedlikehold av hus og hall er den største 
posten på regnskapet for 2009. Det er lagt nytt 
tak over deler av hallen, lagerrommene for Oslo 
Cyklekrets og OIK er pusset opp og det er revet 
vegger hos Hjelp 24 Nimi. Det siste ble gjort for 
å øke arealet på treningssal. Utover dette er  fi re 
nye garderober pusset opp og Idrettsbarnehagen 
har fått utvide lokalene for å få plass til en 
småbarnsavdeling.

Idrettens aktiviteter i Osloidrettens hus og Ekeberg Idrettshall er 
mangslungen. Men uansett tiltrekker den ofte offentlig interesse…
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Lovutvalget
Før idrettskretstinget 6.juni 2009 bestod 
lovutvalget av: 

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

Medlemmer: Terje Ahlsen, DNB Nor BIL
 Veslemøy Viervoll, Klemetsrud IL

Varamedlem: Thomas Laurendz Bornø, Skeid

På tinget 6. juni ble følgende valgt:

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

Medlem: Terje Ahlsen, DNB Nor BIL
 Veslemøy Viervoll, Klemetsrud IL

Varamedlem: Thomas Laurendz Bornø, Skeid
 Tina Mjelde, OPIL

Astrid Johannessen fra administrasjonen har vært 
utvalgets sekretær.

Det ble avholdt syv møter i utvalget i 2009. 
På disse behandlet man bl.a. lovene for 57 av 
kretsens idrettslag. Oslo Idrettskrets lover ble 
også revidert i forbindelse med kretstinget.

 Leder og sekretær for utvalget deltok 
på Norges idrettsforbund og olympiske og 
paralympiske komites lov- og domsseminar som 
ble arrangert i Oslo. 

Utvalg Idrett 
for funksjonshemmede
Som besluttet av styret for perioden 2006-09 
opphørte utvalgets virksomhet med kretstinget 
6. juni. Dette var en naturlig konsekvens av 
at det nå er fl ere år siden særforbundene 
overtok ansvaret (og midlene) for idretten 
for funksjonshemmede. Overgangsperioden 
må derfor betraktes som avsluttet. Utvalgets 
siste møte ble således avholdt 11. mai 2009. 
Siste lagskveld ble gjennomført 16. mars. 
Idrettsetaten redegjorde her for hva den gjør 
for å legge forholdene til rette for idrett for 
funksjonshemmede.  

Utvalget bestod frem til tinget av; Anne-
Britt Nilsen, leder og Arild Schulte, nestleder. 
Medlemmer: Christian C. Johansen, Astrid 
Wilhelmsen, Kaja Giltvedt, Alexander Wang-
Hansen og Nina Kahrs.

Administrasjonen videreformidler imidlertid 
fremdeles kurstilbud samtidig som den 
oppdaterer oversikten over klubber med 
tilbud til funksjonshemmede. Disse legges ut 
på kretsens hjemmeside. For øvrig må man 
henvise andre forespørsler til den regionale 
fagkonsulenten i NIF. 

Gunnar-Martin Kjenner har i mange år ledet 
OIKs lovutvalg.
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PRISVINNERE OG STIPENDMOTTAKERE I 2009

Blant de 18 som fi kk Oslo kommunes ærespris var medaljevinnerne fra OL i 
Beijing, bronsevinner Sara Nordenstam fra Lambertseter Svømmeklubb og 
gullvinner Else-Marthe Sørlie Lybekk, Nordstrand IF. I midten en stolt ordfører 
Fabian Stang. 

Osloidrettens kongepokalvinnere i 2009:

 Kvinner Menn

Aking  Tønnes Stang Rolfsen, 
  Akeforeningen i Oslo

Innebandy Tunet Innebandyklubb 

Basket Ullern IF 

Boksing   Ingrid Egner, Oslo BK 

Bryting  Mats Rolfsen, Oslo Bryteklubb

Sykling  Anders Hovdenes, IF Frøy

Fekting Margrete Mørch, Bygdøy FK Fredrik Backer, Njård

Fotball Røa IL  

Ishockey  Vålerenga Ishockey Elite

Judo Esther Myrebøe, Norsk Judo og Jiu-jitsuklubb 

Kampsport  Eirik Nilssen Bratli, 
  Oslo Mudoklubb (taekwondo)  
  Kim Gibson, Oslo Mudoklubb (Whushu)

Kickboxing Mette Solli, Fighter Kickboxingklubb 

Roing Christiania Roklub, Marianne Nordahl og Martha Helgeland 

Skyting Ingrid Stubsjøen, Oslo Miniatyrskytterlag Espen Berg-Knutsen, 
  Nordstrand Sportskyttere

Styrkeløft    Asbjørn Randen, Oslo SK

Tennis Ulrikke Eikeri, Nordtrand TK 

Volleyball Koll IL 

En stolt ildsjel, Erling Johanssen, sammen 
med ordfører Fabian Stang.
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Oslo kommunes pris 
til Årets idrettslag 2008: 
Njård

Ildsjelprisen 2008: 
Erling Johanssen,
 Bækkelagets Sportsklub

Oslo kommunes idrettsstipend 2009
Følgende idrettsutøvere ble tildelt stipend à kr. 
10.000,- fra Oslo kommune:

Navn: Klubb: Gren:

Agnes Brun-Lie Oslo Kajakklubb kajakk

Nils Davidsen  Lambertseter Svømmeklubb svømming, trener

Jesper Klostermann Lambertseter Bryteklubb bryting

Amanda Kurtovic Nordstrand IF håndball

Lars Kvaalen Oslo Skøiteklub skøyter, hurtigløp

Andreas Lødrup Fighter Kickboxingklubb kickboksing

Louise Leren Moen Oslo Kajakklubb kajakk

Marthe Katrine Myhre Royal Sport vintertriatlon

Jesper Riis-Johannessen Ready ski, alpint

Kristina Riis-Johannessen Ready ski, alpint

Ingrid Stubsjøen Oslo Østre Miniatyrskytterlag skyting

Alle som ble tildelt kommunes idrettsstipend var tilstede i Rådhuset, her fra venstre Agnes Brun-Lie, Oslo Kajakklubb, Nils Davidsen, 
Lambertseter Svømmeklubb, Jesper Klostermann, Lambertseter Bryteklubb, Amanda Kurtovic, Nordstrand IF, Lars Kvaalen, Oslo 
Skøiteklubb, Louise Leren Moen, Oslo Kajakklubb, Andreas Lødrup, Jesper Riis-Johannessen, Ready, Kristina Riis-Johannessen, Ready og 
Ingrid Stubsjøen, Oslo Østre Miniatyrskytterlag.
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I 2009 bevilget bystyret kr 32.000.000, kr 1.050.00 mer enn året før, som rammebevilgning til idretten i Oslo. 

Av dette var inntil 1,6 mill. kroner i energitilskudd til drift av Furuset Forum Ishall. I tillegg til årets bevilgning kunne 

kretsstyret disponere kr 1.771.368 som var overført fra tidligere år, samt kr 955.168 i tilbakeførte tilsagn. 

Satsen for ”hodestøtten” var kr 250 pr.  medlem under 25 år. Fleridrettslag fi kk i tillegg kr 3.000 pr. 

særidrettsgruppe med medlemmer under 25 år.

Disponible midler er brukt slik (2008-tall i parentes):
Adm./driftstilskudd klubber 18.538.000 (16.877.875)

Refusjon anleggs- og lokalleie   3.935.961 (  3.898.320)

Skiheiskort      549.770 (     539.680)

Leie av gymnastikksaler        11.200 (       22.280)

Leie av badene   1.300.000 (  1.250.000)

Anleggsstøtte, driftsbidrag   4.386.701 (  3.495.540)

Energitilskudd Furuset Forum   1.463.340 (  1.089.825)

Anleggsstøtte, spesielle tiltak      300.000 (     255.000)

Reisetilskudd      149.600 (     150.000)

Stipend      110.000 (     120.000)

Andre formål      140.000 (     254.000)

Idrett for funksjonshemmede      529.115 (     711.347)

Adm./driftstilskudd særkretser     1.115.690 (  1.071.190)

Adm./driftstilsk. Oslo Idrettskrets   2.100.000 (  1.982.000)

Overført til 2010      133.415 (  1.771.368)

Disponert 34.762.792 (33.488.425)

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

OSLO IDRETTSKRETS  REGNSKAP BUDSJETT REGNSKAP
RESULTATREGNSKAP Note 2009 2009 2008
Driftsinntekter
Salgsinntekter:    
Reklame, annonser, samarbeidsavtaler  291 680 203 600 441 400 
Salgsinntekter utenfor avgiftsområdet  705 000 671 000 619 446 
Offentlige tilskudd/refusjoner:    
- Øremerket statlig tilskudd Klubbtiltak storby  2 800 000 2 800 000 2 642 576
- Helse Sør-Øst Aktiv på dagtid  915 000 700 000 500 000
- Helse og Rehabilitering, Treningskontakt  180 000 0 0
- Aktivitet mot frafall fra VGS  0 0 200 000
- Momskompensasjon   176 020 152 632 185 189
- Rammetilskudd fra NIF  2 039 239 2 019 826 1 967 207
- Øremerket tilskudd fra NIF  861 324 300 000 281 847
- VO-tilskudd  1 080 2 000 1 440
- Rammetilskudd fra Oslo kommune 10 32 000 000 32 000 000 30 950 000
- Øremerket tilskudd fra Oslo kommune 11 13 442 410 12 795 652 12 268 300
Leieinntekter:    
 
- Osloidrettens Hus og Ekeberg Idrettshall  5 350 466 5 680 051 5 082 182
Andre driftsinntekter:
- Deltakeravg., abonnenter, gjenopptaksgebyr  611 060 611 000 648 871
- Bingo, lotterier, automater 4 14 410 433 6 000 000 13 854 632
- Andre inntekter  1 544 567 1 880 600 1 533 048
Sum driftsinntekter  75 328 279 65 816 361 71 176 138
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OSLO IDRETTSKRETS  REGNSKAP BUDSJETT REGNSKAP
RESULTATREGNSKAP Note 2009 2009 2008
Driftskostnader:     
Lønn til ansatte i Oslo Idrettskrets  2 11 302 396 10 353 900 10 413 629
Fordel i arbeidsforhold  192 009 206 100 206 324
Arbeidsgiveravgift og pensjonskostnader 2 2 072 805 2 042 700 2 301 005
Refusjon sykepenger  -627 617 0 -175 861
Annen personalkostnad  528 311 532 100 444 401
Avskrivning på bygninger og utstyr 3 67 943 40 400 86 900
Frakt og transportkostnader  4 119 2 000 5 795
Kostnad lokaler  4 939 330 5 012 900 4 981 197
Leie maskiner, inventar, lisenser o.l.  791 621 952 200 761 481
Inventar, utstyr og driftsmaterialer  444 911 722 000 935 666
Reparasjon og vedlikehold  895 895 540 000 920 015
Fremmedtjenester 9 974 571 1 277 100 1 511 730
Kontorkostnad, trykksaker o.l.  974 059 1 062 100 1 200 778
Telefon, porto o.l.  405 791 460 500 523 038
Reise, diett og kjøregodtgjørelse  451 021 544 200 213 151
Annonser  116 761 161 000 82 544
Kontingenter, bingo og tilskudd 4 18 951 049 12 307 200 16 413 258
Gaver og premier 6 103 110 66 000 1 607 609
Fordeling av kommunalt rammetilskudd 10 34 629 377 32 000 000 31 717 057
Forsikringer  42 673 41 300 42 927
Andre kostnader  1 504 132 1 459 400 840 929
Tap og lignende  76 426 0 0
Sum driftskostnader  78 840 691 69 783 100 75 033 574

Driftsresultat  -3 512 413 -3 966 739 -3 857 436

Renteinntekter  329 211 575 000 909 430
Rentekostnader  -594  -268
Årets gave, tildelt av sum 1.000.000,- 7 -360 000  -500 000
Tilbakeførte tilsagn forfalte år 8 955 168  1 450 280
Overførte prosjektmidler fra i fjor  6 857 750  6 632 168
Overførte prosjektmidler til neste år  -4 966 214  -6 857 750
Sum fi nans-/ekstraordinære poster  2 815 320 -3 391 739 1 633 860

Årets resultat  -697 092  -2 223 576
    
Disponering av årets underskudd:    
Ordinært driftsresultat  -697 092  -2 223 576
Kretsting  -170 000  0
Bingoreserve  -100 000  0
Personalutvikling og -rekruttering  -66 691  -171 646
Årets gave fra Sparebankstiftelsen  -360 400  -500 000
Gave til Stiftelsen Osloidrett    -1 500 000
Vedlikeholdsfond    -51 930
Sum disponert  -697 092  -2 223 576
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REGNSKAP 2009

OSLOIDRETTSKRETS    REGNSKAP  REGNSKAP
BALANSE Note 2009  2008
Eiendeler    
Anleggsmidler    
Varige driftsmidler    
Inventar og idrettsutstyr 3 144 130  151 073
Andre driftsmidler 3 22 000  44 000
Sum varige driftsmidler  166 130  195 073
    
Finansielle anleggsmidler    
Livrente 2 791 807  711 713
Oslo Idrettshaller AS, aksjer 12 210 000  210 000
Andre langsiktige fordringer  92 023  0
Sum fi nansielle anleggsmidler  1 093 830  921 713
Sum anleggsmidler  1 259 960  1 116 786
    
Omløpsmidler    
Kundefordringer  1 082 974  2 313 530
Andre kortsiktige fordringer 4 6 704 851  7 058 316
Forskuddsbetalt kostnad  41 951  17 042
Bankinnskudd og kontanter 5 11 539 247  14 265 833
Sum omløpsmidler  19 369 023  23 654 721
Sum eiendeler  20 628 983  24 771 507
    
Egenkapital og gjeld    
Egenkapital      
Kapitalkonto  2 140 584  2 140 584
Vedlikeholdsfond  948 810  948 810
Bingoreserve 13 209 765  309 765
Personalutvikling 13 230 239  296 930
Fremtidig pensjonsforpliktelse 2 715 507  715 507
Kretsting  13 170 000  340 000
Årets gave fra Sparebankstiftelsen 13 139 600  500 000
Jubileumsfond, stipend trenere, ledere, dommere og utøvere  235 000  235 000
Ildsjelprisen  15 000  15 000
Jubileumsgave Oslo Bedriftsidrettskrets  30 000  30 000
Sum egenkapital  4 834 504  5 531 595
    
Gjeld     
Langsiktig gjeld og avsetning for forpliktelser    
Pensjonsforpliktelser 2 791 807  711 713
Gjeld til barnehage    139 587
Sum langsiktig gjeld  791 807  851 300
 
Kortsiktig gjeld     
Leverandørgjeld  2 218 093  2 035 821
Kortsiktig gjeld 4 6 270 164  6 117 162
Tildelte bidrag, ikke oppfylt innsendingskrav 10 1 387 695  3 136 915
Skyldig feriepenger, skatt og arbeidsgiveravgift  137 997  153 712
Annen kortsiktig gjeld  22 510  87 251
- Storby i Oslo, klubbtiltak  562 179  1 310 261
- Integrering i idrettslag  111 503  660 494
- Idrett mot frafall  0  36 257
- Gatekamp  68 412  120 214
- 60pluss  763 064  343 052
- Treningskontakt  48 919  0
- Idrett og utfordring  1 639 253  2 283 896
- Aktiv på dagtid  1 304 414  179 089
- Stor & Sterk  335 054  0
- Oslo kommunes rammetilskudd  133 416  1 771 368
- Utdanning  0  153 119
Sum kortsiktig gjeld  15 002 673  18 388 611
Sum egenkapital og gjeld  20 628 983  24 771 507
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Noter til regnskapet 
Note 1, Regnskapsprinsipper 
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskaps-
lovens bestemmelser og god regnskapsskikk for 
ideelle organisasjoner.  
 

Salgsinntekter 
Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstids-
punktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. 
 

Overføring og tilskudd 
Kretsens tilskudd består av to hovedtyper tilskudd. 
Tilskudd som formidles videre til andre og tilskudd 
til kretsens aktiviteter og drift.  Begge typer tilskudd 
inntektsføres ved mottak av midlene. Likevel slik 
at tilskuddene inntektsføres det år de er gitt for. 
Tilskudd regnskapsføres brutto.  
 

Bingo og lotterier 
Inntekter fra bingo og lotterier regnskapsføres i den 
periode det aktuelle spillet har foregått. 
Tilgodehavende hos entreprenør er bokført 
som kundefordring, og klubbenes andel som 
leverandørgjeld.  
 

Samarbeidsavtaler 
Tilskudd fra samarbeidsavtaler regnskapsføres 
når midlene mottas, men likevel slik at inntekten 
kommer med det år tilskuddet er gitt for.
   
Deltakeravgifter, abonnementer.
Deltakeravgifter og abonnementer tas til inntekt i 
den perioden avgiften gjelder for.  
 

Leieinntekter 
Leieinntekter regnskapsføres i den periode 
inntekten er opptjent. 
 
Klassifi sering og vurdering av 
balanseposter 
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter 
poster som forfaller til betaling innen ett år etter 
anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter 
seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifi sert 
som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler 
vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig 
verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt 
beløp på opptakstidspunktet. 

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men 
nedskrives til gjenvinnbart beløp dersom dette er 
lavere enn balanseført verdi. 

Gjenvinnbart beløp er det høyeste av 
netto salgsverdi og verdi i bruk. Langsiktig 
gjeld balanseføres til nominelt beløp på 
etableringstidspunktet.  
 

Varige driftsmidler 
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives 
over driftsmidlets forventede levetid. Direkte 
vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende 
under driftskostnader, mens påkostninger eller 
forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris 
og avskrives i takt med driftsmiddelet. Dersom 
gjenvinnbart beløp av driftsmiddelet er lavere 
enn balanseført verdi, foretas nedskrivning til 
gjenvinnbart beløp. 

Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto 
salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien 
av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen 
forventes å generere.  
 

Fordringer 
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i 
balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til 
forventet tap. 

Avsetning til tap gjøres på grunnlag av 
individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. 
I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en 
uspesifi sert avsetning for å dekke antatt tap.  

Pensjoner 
Idrettskretsen er pliktig til å ha tjenestepensjons-
ordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. 
Kretsens pensjonsordninger tilfredsstiller kravene 
i denne lov. Gjennom Norges idrettsforbund og 
olympiske og paralympiske komité (NIF) har ansatte 
i Oslo Idrettskrets rett til å gå ut i AFP. Tre tidligere 
ansatte har benyttet seg av denne muligheten, og 
har gått ut i AFP per 31.12.2009. Fra 01.01.2009 vil 
idretskretsen avsette for AFP for dem som velger å 
gå ut i ordningen. 

Frem til 01.01.2009 har kretsen løpende 
kostnadsført AFP, samtidig som det har vært foretatt 
en EK-avsetning som har vært tilstrekkelig til å 
kunne dekke fremtidig AFP-kostnader for dem som 
er ute i ordningen.  
 
Note 2, Lønn,  arbeidsgiveravgift og pensjoner
Kretsen har i gjennomsnitt hatt 23,2 årsverk som har 
mottatt lønn av NIF, som har fakturert kretsen for 
disse lønnskostnadene. 

I tillegg har kretsen utlønning til instruktører i 
klubbene som er tildelt storbymidler, og som velger 
å benytte disse til instruktørlønn istedefor leie/kjøp 
av tjenester og utstyr. Av lønn til ansatte utgjør kr 
1.404.058 utlønning til ansatte som kun får lønn fra 
kretsen, her inkludert kr 619 000 som var budsjettert 
utbetalt som tilskudd. 

Utbetalt pensjon, kr 395.340, er dekket av livrente-
avsetning. Netto kostnad er arbeidsgiveravgift med 
kr 55.743.  

For fem ansatte er det betalt kr 43.091 inkl.
arbeidsgiveravgift i premie til OTP. Beløpet 
inkluderer justeringer for 2007. 

Øvrige ansatte er medlemmer i Statens 
Pensjonskasse uten premie for Oslo Idrettskrets. 

For personer som gikk av med avtalefestet 
pensjon i 2008 eller tidligere, er det betalt kr 188.314 
som arbeidsgivers andel. 

Det er tidligere disponert 715.507 av tidligere års 
resultater til dekning av fremtidig AFP.

Tre personer er i ordningen per 31.2009.  EK-
avsetning til AFP er tilstrekkelig til å dekke fremtidig 
AFP for dem som er ute i ordningen. 

For dem som går ut i ordningen fra 01.01.2009 vil 
det bli avsatt for hele den forventede forpliktelsen.  
Livrente, saldo 1.1.  711 713,00 
Utbetalt pensjon 2009  -395 340,00
Oppjustering, som følger 
av tidligere års avvik 475 434,00
Saldo 31.12. 791 807,00 

Note 3, Diftsmidler 
Inventar og driftsutstyr, saldo 1.1. 151 073,00
Andre driftsmidler, saldo 1.1.  44 000,00
Årets tilgang  39 000,00
Årets avskrivning -67 943,00
Saldo 31.12.  166 130,00

Note 4, Bingospill med mer 
Pottspill på bingo gjennom entreprenør utgjør 
19,21% av kretsens omsetning. Kretsens overskudd 
utgjør kr 1.343.626. 

Resten av beløpet (kr 13.066.807) har blitt 
videreformidlet til de deltakende klubbene.

Oppgjør av pottspillets andre halvår, ble foretatt i 
februar 2010. Dette gjenspeiles i posten kortsiktige 
fordringer ved at vårt tilgodehavende hos vår 
entreprenør utgjorde pr 31.12 kr 6.698.782.

Tilsvarende påvirker bingospill kortsiktig gjeld, ved at 
klubber pr 31.12 hadde kr 6.099.077 til gode hos oss. 

I regnskapet for 2008 var tilgodehavende hos 
entreprenør og klubbers tilgodehavende klassifi sert 
som kundefordringer og leverandørgjeld. 

I regnskapet for 2009 er sammenstillingstall 
omklassifi sert, slik at 2008-tall viser disse som 
kortsiktige fordringer og kortsiktig gjeld.

Kostnader knyttet til kontingenter, bingo og 
tilskudd består av:  
Deltakeravgift og kontingenter:  119 077
Tilskudd bingo 13 066 807

Tilskudd bydel, idrettslag og 
andre organisasjoner  5 765 165
 18 951 049

Note 5, Bankinnskudd og kontanter
Kr 80.192 er bundet på skattetrekkskonto.

Note 6, Gave til Stiftelsen Osloidrett
Under disponeringen av overskuddet for 2007, ble 
det fattet en beslutning om at Stiftelsen Osloidrett 
skulle bli tildelt en gave pålydende kr 1.500.000. 
Det ble avsatt midler til denne gaven ved at 
tilsvarende beløp ble bundet i kapitalen. Siden 
vårt regnskapsprinsipp pålegger oss å vise reelle 
kostnader, så har gaven blitt kostnadsført i 2008.  
 
Note 7, Årets (2007) gave fra Sparebankstiftelsen
Under disponeringen av overskuddet for 2007, ble 
mottatt beløpkr 1.000.000  fra Sparebankstiftelsen 
bundet i kapitalen for tildeling når kretsen fant et egnet 
tildelingsobjekt som kunne medføre økt idrettsaktivitet 
på Ekeberg uten at dette ville skade eventuelle 
fortidsminner. Kretsen falt ned på en delt løsning mellom 
Ekeberg Rideklubb og EKT Rideskole og husdyrpark.

Årets gave vil bli utdelt satsvis etter hvert som 
prosjektet utvikler seg. For 2009 ble det utbetalt 
kr 360.400, som medfører en rest på kr 139.600 for 
utdeling i 2010 eller senere.  
 

Note 8, Tilbakeførte tilsagn forfalte år
Dette er tilsagn om tilskudd fra Oslo kommune i 
2006 og 2007, der klubber og særkretser ikke har 
oppfylt de krav som er stilt.

Beløpet inngår i den pott som ble fordelt i 2009, 
jfr. note 10.  
 
Note 9, Fremmedtjenester 
Med fremmedtjenester menes alle kostnader som 
har blitt fakturert Oslo Idrettskrets av eksterne 
private næringsdrivende eller idrettsklubber, som 
har solgt konsulent- eller intruktørtjenester til Oslo 
Idrettskrets. Prosjektene 60pluss og Aktiv på dagtid  
bærer de fl este av disse kostnadene. 
 
Note 10, Tildelte bidrag etter søknader 
fra klubber og særkretser 
Bidraget fra Oslo kommune ble for 2009 kr 
32.000.000 mot 30.950.000 i 2008. 

I tillegg har kretsen også tildelt ytterligere 
2.629.377 fra tidligere år reserver. 

Tilsagn om bidrag for årene 2008-2009 som 
fremdeles ikke var godkjent dokumentert, utgjorde 
pr 31.12. kr 1.387.695 

Note 11, Øremerkede tilskudd 
Øremerkede tilskudd fra Oslo kommunie består av: 
Skolenes bruk av Ekeberg idrettshall 1 100 000
Aktiv på dagtid 3 845 000
Senior 60pluss 2 000 000
Stor & Sterk 340 000
Gatekamp 350 000
Storby klubbtiltak 2 000 000 
Idrett og utfordring 1 300 000 
Rammetilskudd OIK 2 000 000
Øvrige øremerkde tilskudd 507 410
 13 442 410

Note 12, Oslo Idrettshaller AS 
Idrettskretsen har eierandeler i følgende selskaper:  
 Kostpris Antall Eierandel
Oslo Idretthaller AS  210 000  2100 50 %

Oslo Idrettshaller AS hadde i 2009 et resultat på 
1.364.202, og en egenkapital per 31.12.2009 på 
kroner 5.971.323.

  
Note 13, Disponering av underskudd i balansen 
Balansepostene for bundet egenkapital 
fremkommer med justering for årets resultat, i 
samsvar med disponering av årets underskudd. 
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Kretsstyret økonomiske beretning for 2009

Oslo Idrettskrets er fellesorgan for all idrett innen Oslo kommune 
og arbeider for å bedre idrettslagenes rammebetingelser. 
Overordnet mål for tingperioden 2009-2012 er at alle som 
ønsker å drive idrett og fysisk aktivitet i Oslo skal få mulighet til 
det – uavhengig av forutsetninger, kjønn, alder og ambisjonsnivå.  
Virksomheten drives fra Osloidrettens Hus på Ekeberg i Oslo og 
påvirker ikke det ytre miljø. 

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

Kretsen, inkludert drift av Ekeberg idrettshall og Osloidrettens 
hus, hadde et driftsunderskudd etter fi nansposter på kr 697.092. 
Prosjektene Aktiv på dagtid, Gatekamp, Inkludering i idrettslag, 
Idrett og utfordring, 60pluss og Treningskontakt gikk i overskudd 
og fi kk overført totalt kr 4.966.214 til 2010. Dette gir kontinuitet i 
driften av prosjektene, både i kretsen og i idrettslagene.  

Rammetilskuddet fra Oslo kommune var i 2009 på kr 32.000.000. 
I tillegg disponerte kretsstyret til fordeling kr 1.771.368 som var 
overført fra tidligere år, samt kr 955.168 i tilbakeførte tilsagn. 
Dersom idrettslag som har fått tilsagn ikke leverer påkrevd 
dokumentasjon innen gitte frister, blir tilskuddet ikke utbetalt. 
Disse tilskuddene legges inn i ny fordeling påfølgende år. 

Årets gave fra Sparebankstiftelsen i 2007 ble tildelt EKT 
Rideskole og Ekeberg Rideklubb for å styrke ridetilbudet på 
Ekeberg. Tildelingsbeløpet på 1 mill. kroner har blitt utbetalt 
etter hvert som prosjektene har blitt utviklet og rapportert. For 
2009 ble det utbetalt kr 360.000 som ekstraordinær kostnad. 
Restbeløpet på kr 140.000 vil bli utbetalt i 2010.  

Ansatte m.v.
Idrettskretsen utbetalte lønn gjennom året til 243 personer 
tilknyttet de ulike prosjektene idrettskretsen er engasjert i.

I idrettskretsen for øvrig har det i gjennomsnitt vært 23,2 
årsverk (herav 11,2 årsverk kvinnelige ansatte). Av disse var ca 2,5 
årsverk fi nansiert av rammetilskuddet fra Norges idrettsforbund 
og olympiske og paralympiske komité (NIF). De øvrige årsverkene 
er fi nansiert gjennom utleieinntekter for hall og kontorer og 
gjennom prosjekter organisert av Oslo Idrettskrets med bidrag 
fra Oslo kommune, Helse Sør-Øst og særskilte statlige tilskudd 
kanalisert via NIF.

Til daglig leder Ingrid Tollånes er det utbetalt kr 522.015 i lønn 
og kr 15.336 i andre godtgjørelser. 

Arbeidsmiljøet vurderes som godt og uten forskjellsbehandling 
grunnet kjønn. Det er ikke registrert arbeidsskader eller ulykker i 
løpet av året. Sykefraværet utgjorde 4,04 %.

Styret består av åtte medlemmer, inkludert ansattes 
representant, fi re menn og fi re kvinner. I tillegg er det to 
varamedlemmer, en kvinne og en mann. Det er utbetalt kr 
40.500 i styrehonorarer og kr 236.839,11 til dekning av andre 
kostnader forbundet med drift av styret i Oslo Idrettskrets i 2009. 
Det ble bl.a. avholdt kretsting i 2009. Årets underskudd dekkes i 
denne sammenheng med kr 170.000,00 som hentes fra tidligere 
avsetninger til kretsting.

Revisjon er kostnadsført med kr 134.387,50 inkl. merverdiavgift 
til BDO Noraudit Oslo DA (fra januar 2010: BDO AS).

Anlegg
Osloidrettens Hus og Ekeberg Idrettshall eies av Stiftelsen 
Osloidrett. Oslo Idrettskrets er ansvarlig for utleie av lokalene etter 
en leieavtale mellom stiftelsen og idrettskretsen.

Tilskudd/overføringer, utgifter ved inntektsbringende tiltak
De 65 klubbene og særkretsene som deltok i bingospill fi kk 
utbetalt kr 13.146.405. 2009 viste seg å bli nok et godt år for dem 
som fi kk delta i bingospill. Vi fi kk en avklaring på hva som skjer 
med bingoautomatene som har stått for omtrent halvparten av 
inntektene. Disse blir forbudt med virkning fra 1. april 2010, så det 
forventes at dette gir utslag på fremtidig avkastning.

Avsetninger til forpliktelser
Avsetningene gjelder ubrukte, men øremerkede midler til bruk 
i 2010. Dette gjelder for prosjektene Aktiv på dagtid, 60pluss, 
Treningskontakt, Inkludering i idrettslag, Idrett og utfordring og 
Gatekamp. 

Inndekning av årets underskudd
Ordinært driftsunderskudd 2009 kr 697.092,00
Realisering til idrettstiltak på Ekeberg ”Årets Gave”  - ”  360.000,00
Disponering til personalutvikling og –rekruttering - ”  67.092,00
Disponering til kretsting - ”  170.000,00
Disponering til bingoreserve  - ”  100.000,00
Sum disponert kr 697.092,00

Oslo, 31. desember 2009
6. mai 2010
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