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 Pressemelding 23. april 2018 

 

Hedres for engasjementet for Osloidretten og lokalmiljøet  
 

Lyn Ski kåres til årets idrettslag og Helge Sæther fra Frigg hedres som årets ildsjel når Oslo 
kommune feirer Osloidretten 24. april 2018.  
 
Ordfører Marianne Borgen ønsker velkommen når prisene deles ut i Oslo rådhus: 
 

- Med idrettsprisene vil Oslo kommune hedre alle de som hver dag gjør en kjempeinnsats for 
Osloidretten. Prisene går til lokale helter som ved å skape inkluderende møteplasser for alle, bidrar 
til samhold i lokalmiljøet og legger til rette for at barn og unge får oppleve idrettsglede, sier 
Borgen.  

 

Oslo idrettskrets fremhever i begrunnelsen at Lyn Ski har jobbet målrettet for å bli en inkluderende 
aktivitetsskaper i lokalmiljøet, med et tilbud til alle uansett nivå og ambisjoner: Det stilles klare krav og 
forventinger til både utøvere og foreldre. Alle må bidra til at klubben etterlever sin visjon om et 
hyggelig miljø preget av en inkluderende kultur, uavhengig av ambisjon og prestasjonsnivå.  
 

Gjennom hardt arbeid i over 20 år har Helge Sæter tatt jentefotballen i Frigg fra noen få til mange 
aktive, står det i begrunnelsen for tildelingen: «Han er og har vært krumtappen i Friggs arbeid med 
jente- og kvinnefotball. Han er den som alltid tar i et tak og stiller opp. Helge sier aldri nei.» 
 

Oslo kommunes idrettspriser  
Idrettsprisene utdeles under et årlig arrangement i Oslo rådhus. Følgende priser deles ut:  

- Årets ildsjel er Helge Sæther fra Frigg Oslo FK. 
Årets ildsjel kåres av Oslo Idrettskrets, og mottar en pris på 15 000 kroner.  

- Årets idrettslag er Lyn Ski.  
Årets idrettslag kåres av Oslo kommune, og mottar en pris på 15 000 kroner.   

- Oslo kommunes ærespris tildeles utøvere som i 2017 har tatt gull i EM, eller medalje i VM. I år 
mottar 24 utøvere ærespris, se vedlegg. 

- Oslo kommunes idrettsstipend tildeles 10 Oslo-utøvere, se oversikt i vedlegg. Utøverne er 
valgt ut av Oslo Idrettskrets og mottar et stipend på 15 000 kroner hver.   

- 100-årsjubilanter: Idrettslag som feirer 100-årsjubileum i 2018 hedres med gavekort på 
fototjenester for inntil 5000 kroner. Årets jubilanter er Vika IF, Grorud IL og SK Speed. 

 
Tid:  Tirsdag 24. april 2018, kl. 18.00 – kl. 20.00 
Sted:   Oslo rådhus, Bankettsalen og Festgalleriet  
 
Informasjon til pressen 

- Arrangementet er åpent for pressen ved akkreditering til Ådne Feiring, informasjonskonsulent 
ved Bystyrets sekretariat, afeiring@oslobystyre.no, innen tirsdag 24. april kl. 15.00.   

- Presseoppmøte i Rådhusvakta, inngang Borggården, senest kl. 17.45.  
- Det blir mulig å gjøre intervjuer etter utdelingen av prisene, ca. kl. 19.00.  
- Bilder fra arrangementet legges ut 25. april på: www.flickr.com/photos/oslobystyre/albums. 

Bildene kan fritt benyttes så lenge fotograf krediteres: "Foto: Oslo kommune/Sturlason". 
 

Pressekontakt: Ådne Feiring, Bystyrets sekretariat, tlf.: 950 51 559.  
Vedlegg: Begrunnelser for årets ildsjel og idrettslag, oversikter over ærespris og idrettsstipend. 
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