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Fra styret
ken var aktiv i debattene

Kretsstyret

uten at

de alltid nådde frem med sine

Kretssffret har avholdt ti m@teri1990, arbeidsutvaØget

åtte. 167 sakerer behand[et.Av de viktigstesakene
nevnes:

synspunkter.
En av de viktigste sakenepå
tinget var hvordan idrettskretstinget skal organiseresi fremtiden.
Det ble vedtatt at klubbene og
særkretsene heretter skal ha lik

Jordal Idrettsanlegg

bydelsdager.HVPU-reforrnen
påleggerbydeleneet nytt område,

representasjon.
I alle andre

ogpå dettevar de spesieltinteres-

idrettskretser betyr det at kontaktutvalgene skal representere

avJordalIdrettsanlegg.
OIK, i

sert øhva idretten

klubbenepå idrettskretstinget.

samarbeid med Oslo Fotballkrets,

@stlandskretsene

Ogsåi 1990 ga kommunen
signalerom salg eller langtidsleie

Oslo Ishockeykrets,Oslo Bedriftsidrettskrets og VIF Ishockey, utarbeidet et tilbud til

kornrnunen.
Hovedintensjonen
i
tilbudet

var å danne et driftssel-

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

Vi

fikk

aldri noe svar på tilbudet, og
kormnunen ivaretar fortsatt

driften av anlegget.
Velodromen

A/S

Efter at Norges Cykleforbund er
tildelt sykkel-VM øl993 er det

dannetet aksjeselskaptilknyttet
utbygging av den planlagte
velodromen på Valle Hovm. Oslo
Idrettskrets har gått inn med 5000
kroner,10 prosentav aksjekapitalen.Øvrige aks)onærerer Norges
Cykleforbund,NorgesSquashforbund,Oslo Cyklekrets. GeneralsekretærFinn Hauger er OIKs
rcpresentanti styret.
Mdte med bydelenes kultursjef'er
To ganger inviterte vi bydelenes
kultursjefer til samarbcidsm(jtepå

Ekeberg.
Flrste gangbommetvi
påtiden (kveldstid) og måtte

avlysemltet.Andre gangvalgte
vi dagtid og da mltte representan-

hadde utviklet.

"Østlandskretsene"
(6) ble holdt
påGeilo 16.-1 8.novembermed

ten kan leve med.

Klubbene har i den anledning
værtinvitert til fem forskjellige
mlter i lgpetav %5stenfor å
drJfte nyerepresentasjonsregler.

fBrer til.

European Sports Conferance

sjontil bruk i bydelsguideneog

1991

MØtemed politikerne
Idrettskretsen

inviterte

til en

weekend-konferanse
påÅshotel
26.-27.oktober. Målet med

FraNorges Idrettsforbund har vi
fått en hyggelig henvendelseom

konferansenvar å belyse konkur-

OsloIdrettskretskan påtaseg
sekretariatsfunksjoneniu'ider

ranse-idrettens

ovennevnte arrangement. Konfer-

forhold

i Oslo.

De politiske partiene var
representertmed: Leif Nybp,
Hlyre, Rune Gerhardsen,Ap,

Kjell W. Ryberg,Frp. og Robert
Jright, Krf.
Vi haddeogså invitert en fra
(4teborg, distriktsidrottsforbund
som fortalte om forholdene der.

Ivar Egebergfra Bislettalliansenvar en av de mest slagkraftige
innlederne som presiserteidrettens betydning ømarkedsfQringen
av Oslo.

Konklusjonen ble nok som det
ofteblir i mpter medpolitikeme.
Vi er stort sett emg ømålene, men
Idrettstinget 1990

ovcrfg5rttil bydelene.
Vi ble enige om "å holde
kontakten" og utveksle infomia-

ordninger som vi tror Osloidret-

skap.
Hovedtemadenne gangvar idrettens framtid og de konsekvenserIdrettstinget's vedtak

positive til samarbeid- uten riktig

helse og sosialdelen er i sin helhet

segtil har kretsstyret lagt ned
mye arbeid på å fiiu'ie frem til

Buskerud Idrettskrets som vert-

ikke om midlene.

Problemeter at barebamehagene,

bare har en kormnune å forholde

Det tradisjonelle mlte med

terfra seksbydelcr,Alle var
å vite hva vi kan samarbeide om.

Men ettersom Oslo Idrettskrets

ansenfinner sted3.-6. juni l99l.
Kretsstyret fant ut at så lenge
administrasjonenmenteå klare
oppgaven var det ingen grunn til

åsi nei til den jobben.
Fakkelstafetten

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

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

Idrettstinget fant stedi Hauge-

sund3.-6.mai.Våre representanter var Thorvald

Larsen, Ruth

Sandal,Kjell Thygesen,Eli

1990
1994

%renFossheim
ogGreteOlsen.
Det er ingen tvil om at Osloben3

Sekretariatet

Oslo Idrettskrets'

sekretariat

pr 3l. desember 1990:
Generalsekretær

Plansjef
%konomisjef
Bane-og anleggskonsulent
Driftskonsulent

ILJS
Utdamiingskonsulent/Prosjektleder
Økonomikonsulent
Økonomisekretær

A dministrasjonssekretær
1.kontorfullmektig
l .kontorfullmektig
TIY kker

Trykker
Renhold

Sentralbord

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

Finn Hauger
Finn-O. Svendsen

Bjfig Christensen
JohnVilly Nyhagen
Odd Madsen
Turid Larsen

Marit Skramstad
Grethe I. Eikum
Julitta Skovlie

HegeWalsig
Astrid Johannessen
Knut Næss

(deltid)
Hans:%5rensen
Arild Johansen

Bj@rgKnem (deltid)

%BrgMoreite
EinarStensby
Ole Kristoffersen

RobertRyen
HaraldHaugen
Foto:Svendsen-Foto
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Styrer og utvalg
Representasjon

Barne og
ungdomsidrett

Representasjonkretsting 1990
Krets..........................................-...-.......................................
Representant
Oslo Badmintonkrets ............................................................
Tormod Houg

OsloBandykrets
..................................................
Leif %gli, JamilMalik
Osloog AkershusBasketballkrets
....................................
Thorvald Larsen
OsloBowlingkrets..................................................................
Arnvid Kavli

OsloCyklekrets......................................
Eli RQren
Fossheim,
Leif H(3gli
Oslo & AJcershusDansekrets ..........................................ReidunLundsrud
(B,0,(ing)
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,..............................
ReidunLundsrud
Oslo Fotballkrets ......................................Thorvald Larsen, Tormod Houg

...........................................,,,....,,........,,,,
Arnvid Kavli
OsloGangog Turmarsjkrets
............................................
ThorvaldLarsen
Oslo& AkershusGym.og Turnkrets
....................................
Finn Hauger
0slo Friidrettskrets

OsloHandicapidrettskrets
......................................
GreteOlsen,
JanFoyn

OsloHundekjBrerkrets
................................................................
Leif Hgigli
Oslo Håndballkrets............................
Thorvald Larsen,Ingunn Martinsen

Vinteridrettsleir

25.2.- 2.3.90 ble det arrangert

vinteridrettsleirpå Haraldvangen
Leirskole i Hurdal. Det deltok 23

barn i alderen 10-l4 år, blant

disseogsånoen funksjonshernrne-

de.P.g.a.lite snpbledetmange
improvisasjoner,men uka ble
sværtvellykket takket være flotte

instruktlrer,

Aktivitetsuke

hdsfferien.

l.10. - 5.l0.90 anangerte Oslo
OsloIshockeykrets
OsloIshockeykrets
....................................
.....................
ThorvaldLarsen,GreteOlsenIdrettskrets i samarbeid med sær-

0slo
0slo Judokrets
Judokrets .............................
...................................................................... Torrnod Houg
0!%l(l
Karate
0G!
Oslo Karate og Taekwon-do
Taekwon-do krets
Ruth Sandal
krets..........................................

Oslo Orienteringskrets.................
Oslo Rokrets

...............................

Oslo Rytterkrets ...........................
O. & A. Seilkrets .........................
Oslo Skikrets ...............................

Oslo Skytterkrets .........................

OsloS%mmekrets
...........,.........
Oslo Temiiskrets .,,.....,,.....,.........
OsloVolleyballkrets...................

.... Thorvald Larsen
,,,, ThorvaldLarsen
............ Grete Olsen
.... Thorvald Larsen
............ Grete Olsen

Eli %ren Fossheim
............ Grete Olsen

....Thonald

Larsen

..Ingunn Martinsen

Annen representasjon

Spartacus
70-årsjubileum..........................................................
Leif H@gli
NorgesBandyforbund,NM ørinkbandy..............................
BjBrn Østreng
OsloIshockeykrets,
Formannsmlte
......................................
Fimi Hauger

DanseklubbenFristil, NM rullestoldans.................................. Grete Olsen

NorgesGymnastikk og Tumforbund,lO0-års jubil. ,....,,. ThorvaldLarsen
NM i kunstlpp23.24.25.2........................................................
GreteOlsen

BlindelBypa
l5 års)ub.HaralBkka
............................
Eli R@enFossheim

Sp.kl.Forward75-års)ubileum..............................................
Finn Hauger
OsloLandhockeyklubb,intern. turnering Jordal............,.......Ruth Sandal
Klemetsrudidrettslag70-års)ubileum.15/l2 ......................
ArnvidKavli
TjalveIK 100 år................................................................
ThorvaldLarsen

kretseneaktivitetsuke i Ekeberg
Idrettshall i skolens hglstferie.
l23 barn il .-6.klasse deltok i
aktivitetene. OIK hadde alt admiansvar. Det var enorm
responspå tiltaket, og svært
mangebarn fikk ikke plass.
nistrativt

Tildeling av barneidrettsmidler
Seksidrettslag har fått tildelt
midler til barneidrettsskoler

i

1990.(Sp.for.Grei,Lambertseter
IF, RustadIL, Njård, Holmlia
Sp.kl.og Ellingsrud IL).
Kollektiv ulykkesforsikringfor
lag med barneidrettsskoler.
Alle idrettsskolene

i Oslo har fått

tilbud om å være med på kollek-

tiv ulykkesforsikringav barna.
Totalt er det nå 1276 barn med på
forsikringen fordelt på 20 idrettsskoler.

Det er utarbeidet en ny oversikt over idrettsskolene

i OIK.

Vi

har totalt registrert 27 barneidrettsskoler.

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

vektpå.Vi måvære medå
legge forholdene til rette for
idrettsutBvelseogsåfor de som
ikke er tilknyttet noe idrettslag.

Bane og Anlegg
aLeder:

Eli Rlren Fossheim

øMedlem:

Kåre Adler

øSekretær:

Vi må påseat de idrettsanlegg
somer, og de som byggesnye,
kan benyttesav funksjonshernme-

Torrnod Houg
Leif Hlgli

de.

BjBm Østreng
PålMelby, satt til juni l990
Jol'u'iVilly Nyhagen

i fremtiden. I dag kan en få
inntrykk av at det bare er en ut-

Idrettsanlegger en investering

giftspost.
Det kostermereå
reparerebam og ungdom når de
har fått usumie livsvaner, emi å

Representasion
i driftskomiteer:
Ekeberg Idrettshall

Eli %ren Fossheim

Driftskomiteenfor Kjeholmen
skoleidrettshaller

Marka

Gruppahari periodenhatt ni
Anleggskonsulentenog leder har

llpende kontaktutenommltene.
Anleggskonsulenten har deltatt

)evnlig på m@termed Park- og

idrettsvesenet.
Han er gruppas
godestØtte.
I februarbledetlederskiftei gmppa.Leif H@glisom
inntil da haddeledet gruppa,gikk
overtil gruppahiformas)onmarkedsflring, og han ble erstat-

Pål

Melby som gikk ut av gruppai
juni, ble ikke erstattet.
Befaring av idrettsanlegg.
OIK 8nsket med denne befarin-

gensomble gjort sammenmed
Park- og idrettsvesenet,og bese
anleggsom er i dårlig forfatning
p.g.a.små bevilgninger. Anleggenelå øfolkerike bydeler med
aktive og gode idrettslag. Fllgendeanlegg ble beslkt:
Prinsdal Idreusanlegg,Harallkka Idrettsanlegg,Trasophallen,
Trasopbanen,Linderudhallen,
Linderud Idrettsanlegg,Veitvethallen,Veitvet Idrettsanleggog

NordreÅsenIdrettsanlegg.
6

BjBrnØstreng
Leif Hlgli
JohnVilly Nyhagen

vesenetendreti år p.g.a.budsjettkutt.Dette medf(jrteat detbare
var tre gressbanermot opprinne-

JohanMarkhus

mpter og behandlet lOO saker.

tet av Eli %ren Fossheim.

væreen pådriver her, slik at de
bevilgende myndigheter får forståelsenav at forebygging er
langt viktigere emi investering.
Dessveneble rehabiliteringsprograrnmettil Park- og Idretts-

Leif Hlgli
Tormod Houg

Trasop Idrettshall
Voldsllkka Idrettshall
Manglerud Idrettshall
Kommunale

fangedeoppi forkant.
Vi må

lig fem, som ble rehabilitert ø

Prosjekt kunstisbanefor bandy
ved Norgesidrettsh@gskole.
Her

l990.

deltok vi sarnmen med Oslo Ban-

dykretS.
Konf'eranse

ror driftskomiteer

i

kommunale idrettshaller.
Denne ble avholdt i Øraker

Idrettshall. Arrany!irvar Park-og
idrettsvesenet
ogOIK.Her tok
man opp statusfor hver idrettshall, publikumskapasiteti hallene,EL-forbruk og innspanng,
budsjett1991samt forholdet til
skolene.

Kommunens g)konomi er fort-

sattdårlig, og det blir innsparinger i l99l. Dette medf@rerat det

vil bli vanskelig å ivareta eksiste-

rendeanlegg,samt bygg,enye for
idretter som har dårlige treningsog konkurranseforhold i Oslo.

Det satsesbevisst på utvikling
av driftskontrakter med betydelig
stlrre iru'isatsfra lagenesside.
Mere dugnadfor mindre penger,

erparolen.
Skal idrettenbli

synliggjortmå det drivesPR.
Vår oppgaveer å væreen inspirator for lagene.
Flerbruksanleggb@rdet legges

Styrer og utvalg
Drift

5:1

av skoleidrettshaller

1990.

Idrettsltgdrgt avkommunale
idrettshallersomnå harfungert t seksår,
har bevirket at kommunensparerstoresummer.Idrettslagenepå sin

side
får tilfdrtbetydelige
midlersomigjenkommer
idrettentil gode.

Idrettsligdrift gir ogsåutvidede
treningstider,
idetanleggene
hoØdes

oppei de perioder skolene holdes stengt.

Domsutvalget
Domsutvalgethar hatt fllgende
sarmnensetnøng:
aLeder:

Tor %rgen Svendsen,Hernnes
Turn og Idrettsforening

Idretten driver fplgende skoleidrettshaller:
AmrnerudIdrettsforening
HaugerudIdrettslag

HaugerudIdrettshall

Holmlia Sportsklubb

HolmliaIdretts-og S%mmehall

Apalllkka Idrettshall

%ybråten
Basketballklubb

Furuset Idrettshall

K)elsåsIdrettslag
Linderud Idrettslag
RomsåsIdrettsforemng

Linderud

KjelsåsIdrettshall
Idrettshall

Romsås Idrettshall

øMedlemmer:

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

Per @stmark, Grorud I.L.
- Vararnedlemmer:

Brit M@rk,Gymnastikk og

turnforeningenBjart

Stovnerkameratene

HaugenstuaIdrettshall

Unge Sportsdansere
Ullern Idrettsforening

Hovseter Idrettshall

Svein Erik Dovran,

%rakerIdrettshall

BækkelagetsSportsklub.
aSekretær:

Idrettslagenes hovedoppgaver:

i Romsås Idrettshall.

Tilsynsvakttjeneste ved trening og arrangement.
Renhold av idrettshall - garderoberog dusjer.

oppussingsarbeider.Det er
fortsatt gratis å leie skoleidretts-

Fullt renhold ved to haller,

hallertil trening,mensi fQlgende

og delvis renhold i helgen

skoleidrettshaller er det innf@rt

ved flere andre.

leie på trening og arrangement:

I de @vrigeidrettshallenehar
driftskomiteene uttJrt store

-

Kommunensvanskelige Bko-

redusert. Driftskomiteer

Tveita Idrettshall.

har

Oslo Idrettskrets arbeider med

måttet ta midler fra leieinntekt-

postenfor å holde idrettshallene i
driftsmessigforsvarlig stand.

Denstlrste vedlikeholdsoppgaveiår har vært skifte av gulvet

Utvalget har i 1990 kun hatt en
saktil behandling.Saken var av
disiplinær karakter og vedkom-

mendeble dBmttil tap av retten
til å delta i konkurranser og organisert trening i 1 år.

NordseterIdrettshall
Sk@yenåsen
Idrettshall
SognIdrettshall

nomiskesituasjonhar vært en belastning for driftskomiteene fordi
stQrrevedlikehold er blitt kraftig

GeneralsekretærFinn Hauger

å få ogsådisse overf@rttil idrettslig drift, men det vil kreve en del
bygningsmessigeendringer som

detforellpig ikke finnesmidler
til.

Domsutvalgetsrepresentanter
harfo'55vrøgvært tilstede på
idrettskretsensårlige samling for
tillitsvalgte og ansatte,hvor bl.a.
lover og straffebestemrnelserble
gjennomgått.
Domsutvalgetser meget positivt på at de bare har hatt en sak
til behandling, noe som kan indikereat idrettenstillitsvalgte og
ut@vereer flinke til å fBlge de

vedtatteretningslinjer.

Hudpy
l3.2.90 ble detavholdtorienteringsm(bte
om fremtidigleirvirksornhetpå

Fra 1991 er det kun NIF, sser-

forbund og idrettskretser som har
domsmyndighet. ForBvrøgber

Hud(jy for interessertesærkretser.19.4.90
dro l6 deltakere fra særkretser

utvalgetalle i ulike organisa-

ogOIK til Hud@y
påbcfaring.
Vi blevistrundtpå@ya
oghaddeenflott
Mgteble avholdtmedKirkensBymisjonom leie av leirstedetpå
HudQy.P.g.a.misforståelsermåtteimidlertid OIK's planlagteleir avlyses

sjonsleddom å sette seginn ø
NorgesIdrettsforbunds nye lover
og straffebestemmelsersom ble
vedtatt på Idrettstinget i mai

dennegang.

1990.

dagute i det fine vårværet.
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Driftskomit6er
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Trasophallen
Driftskomit6en

Kjeholmen

har bestått

av:

Driftskomit6en

har bestått

av representanter for fplgende
særkretser:

0slo og Akershus Dykkekrets
Oslo og Akershus Padlekrets
Oslo Rokrets

øAllan Gjerde,OppsalIF

pussetopp - likeså korridorer.
Detteer utfBrt på dugnadav
OppsalIF.
Det er innstallert callinganleggved inngangspartiet,noe

0slo og Akershus Seilkrets
Oslo Idrettskrets representanter:

Også i l990 har hallen vært
utsatt for flere innbrudd, noe som

medflrte påleggfra forsikringsselskapetom full utskifting av
låssystemetfor hallen.
Det er i tillegg blitt innstallert
alarrni deler av bygget, som
haddesin virkning inntil de lokalkjente ungdomsppbler fant ut hva
alarmendekket - med nytt imi-

Eli %ren Fossheim,

kretsstyret
JohnVilly Nyhagen, administrasjonen
GroruddalenDykkerklubb har
hatt driftsavtale

med Oslo Idretts-

krets og forestått tilsyn, drift- og
vedlikehold av hytta og nærliggendeområder.
Oslo Idrettskretser godt fornlyd med det arbeid deru'ieklubben har gjort og anbefaler fortsatt
driftsavtale.
Blant de vedlikeholdsarbeider

brudd som resultat.

som er utfprt nevnes:

Somen fBlge av den endrede
driftsavtale for Trasophallen,er
vedlikeholdsavdelingeni Park og
Idrettsvesenet i gangmed en rehabilitering av bygget såvel utvendig som innvendig.

øStokkene i hovedtrappener

Trasophallenhar vært i bruk
fra kl. 08-23 alle hverdageri skoleåret,l@rdagerfra kl. lO-19 og
sBndagerfra kl. 10-21 i iru'iendBrssesongen
l/9 - l/5. I sommersesongenhar det vært redusert

utleie, men stor belastning på garderobene i forbindelse

med

aktiviteterpå uteanleggene.
Inntektssvikten i 1990 skyldes
20.O00 mindre i tilskudd for
skolens bruk emi forventet samt

svikt i reklameimitekter grunnet
oppsigelseav driftsavtale.

IJvold, Eigil Norån.
Håkon
Endreson, Oslo Kornmune er
konsultativt medlem uten stem-

merett.Rektor Kåre Laudal,
Bramifjell skole mQtteogsåuten

stemmerettinntil juni da han gikk
overi pensjonistenes
rekke.
Sekretær: Driftskonsulent

som har lettet kontrollen med

brukere og beslkende på dagtid.

skiftet ut.
ø Gulvet er lakkert.
* Ny Ovnpå kjlkkenet er kjlpt
inn.

* Nye vinduslemmer foran alle
vinduer.

* NedlBpsrBr fra tak reparert.
Dessverrehar vi også iår vært
plaget av innbrudd.
Våre maritime klubber har be-

nyttet hytta ofte til mpter, samlingerog sosialt samvær.

I tillegg har Kjeholmenvært
utlånttil Park- og idrettsvesenet,
Brannstyretsårsm@te,og som
samlingsstedfor andre idrettslag.

Odd

Madsen.
Hallen var ferdig til bruk i

1973.Tiden somhargått begynner nå å sette sitt preg.Det blir
nQdvendigmed mer og mer vedli-

kehold.Reparasjonavskyvedlr,
rehabilitering av VIP-rummet
med nytt gulvbelegg og lysarrnahir, reparasjonav maskineneer
noe av det hallens tre fast ansatte

hallbetjenter har drevet med.
Likeså er vinduslister, overbygg
og bjelker på lavbygget beiset.
Ngdstrpmagregatet er overhalt og

reparerti forbindelse medoppjustering av bomberomrnet.
Endelig tar vi med at samtlige
brannslangerer skiftet ut.
Utleien til idretten er maksimal. Videre er hallen leiet ut til

loppemarked,Norway Cup, og en
rekke religigse orgamsasloner

somhar avholdt sine kongresser,
generalforsamlinger etc. Dess-

verrehar vi mistet et par storeut-

stillinger.
Hvilket g)Qrat lkono-

mien er anstrengt.
Det er stor konkunanse

om de

store arrangementene i hovedsta-

den.Det væresegbådeidrettsligeogrentkommersielle.
Nå er
det heldigvis slik at hallen helt og
holdent eies av Oslo Idrettskrets.
Driftskomiteen
arbeider derfor

med planer for å bedre standarden
slik at EkebergIdrettshall kan
fremstå som et solid altemativ og
fortsatt
stue.

8

har bestått

%gli,Olav Svinndal, Stein

aWilly Wraalsen,OppsalIF

Alle garderoberil .etg.har blitt

Driftskomit6en
av:

Brynjulf Nygaard,leder.Leif

* Torrnod Houg, Oslo Idrettskrets

* Tom Haugstad,Bydel 13

Ekeberg Idrettshall

vaere Osloidrettens

stor-

Styrer og utvalg
Styringsgruppa

Idrettskrets - Særkretsutvikling
* Leder:

Jan Foyn

* Medlemmer:

Terje Skålhegg
Harald Tyrdal

deltok, og medflrt ennåbedre
samarbeidpå IdrettensHus.
Det jobbesvidere innenfor adrninistrativegrupperpå ulike områder etter samlingen.
En oppfplgingsdagfor deltakerneblir avviklet øjanuar/februar-91.

Cato Vik
Berit Kullebund
Berit Sollie
aSekretær

Finn-0.

3.4.Feues
[nfo-medarbåler IKI
SK

Svendsen

Styringsgruppable av AU
bedt om å arbeide videre med

Mdter/Saker

parterble det enighetom administrativt samarbeid.

Antall mpter: 9
Antall saker:

50

aOBIK's sekretariatv/premer-

Tiltak/Hovedsaker

De viktigste sakenedet har
vært jobbet med er:

3.1.Sluttf@ring
avarbeidetmed
organisasionskomiteens innstilling (NIF)
Som siste del av denne sak ble

det avviklet et Qte

med særkret-

sene25/4.Dette for ådrQfte
sakertil Idrettstinget 3.-6.mai-90,

hvor org.komiteensrapport (NIF)
var en av hovedsakene.

(1989) av særkretsenesbehov for

ansattpersonaleforelå fllgende
glnsker:
Fire særkretser pnsket å få til-

knytning til ansattpersonale:
Oslo og Akershus Brytekrets
Osloog Akershus Castmgutvalg
0slo og Akershus Dykkekrets
Oslo og Akershus Vamiskikrets

Samtidig forelå det melding

kedepersonerfungerer som
adrninistrativ

involvert

enhet for de fire

* Ordningen iverksettessom en
pr8veordnføng
for ett år fra 1/590.

Styringsgnippafor IK/SK-utvikluig ser med dette fprste
etappei et interessantsamarbeidsprosjektsom fullflrt.
Alle særkretser som har meldt

behovfor tilknytning til ansatt
personalehar nå fått det.
B)Tilskudd til særkretsstillin-

OsloS%mmekrets
harennå
ikke kornrnet inn i tilskuddsord-

ningenfra NIF.Sakener tattopp
med NIF flere gangerog er nå
prioritert helt på topp derfra, men

ikke innfridd p.g.a.manglende
midler.Ved utgangen
av l990
foreligger det imidlertid signaler
om at midler for l/2 stilling sannsynligvis kan bevilgesi 1991.
sjonsutviklingsprogramfor
ansatte i OIK/særkretser
I samarbeid med firmaet OLB

meget god omtale fra alle som

tet.

Styringsgruppatok initiativ

overfor dissesærkretsene for om

OIK- samlingen28 - 30l9,
Styringsgnippavar hovedansvarligfor planleggingog g)ennomflring av åretsOIK-samling.
Prograrnmetble utviklet ogsåi
samarbeid med SG ILIS.

Gnippeoppgavertilknyttet ulike sider ved IK/SK-samarbeid

var

på forhånd utsendt.
Gruppeoppgavenevari hovedsak knyttet til:
* Ny samrnensetning av Idretts-

kretstinget
ii Spesielle saksområderdet b@r
)obbesvøderemed
* Arbeidsgiver/arbeidslederansvar/personalpolitikk
* Utdamungsarbeid

øIntemas)onaltsarnarbeid
Rapport fra samlingener utarbeidet.

Via mlter med de involverte

enviss ledig adrninistrativkapasi-

3.5Idrettskretslsærkretsutvikling
som ett av hovedtemaenepå

3.3.Gjennomfdring
avorganisa-

mulig å få til en felleslgsning.

0m

i arbeidet.

særkretser

A/Sble et fire dagerskurs gjemiornfBrti tiden 8.-l1 .oktoberpå
Randsvangen.Ni særkretsansatte
ogsyv OIK-ansattedeltok.I
tillegg var NIF representertmed
6nansatt.Prograrnmet har fått

fra Oslo Bedriftsidrettskrets

89.StyringsgruppaInfo-markedsf@nngi OIK har ogsåvært

ger fra NIF:
3.2.Særkretsenestilknytning al
ansatt personale
A)Med bakgrunn i kartlegging

dennesakenbl.a. basert på
synspunktersom fremkom under
samling med særkretsenehpsten -

3.6 0ppsummering/evaluering]

forslag tu kretsstyret
Med bakgrunni g)em'iomf@rte
tiltak og erfaringer etter to års ar-

beid har styringsgmppafremlagt
enkelteforslag til KS vedrprende
fremtidige arbeide med IK/SKutviklingen.

9

Styrer og utvalg
Styringsgruppa

Gjennomf@rtmålsettingsdebatt:l (minillsmnger)

ILIS (Idrettslaget i sentrum)
aLeder:

øMedlemmer:

Jordal IF

kretsstyret

Grete Olsen,
Ingunn Martinsen, kretsstyret
Arnvid Kavli,

kretsstyret

Arne Hjortland, adrmnistrasjonen
Turid Larsen,

Har ikke utarbeidetlangtidsplan.
Hyggelig nyttårsbrev vedr.
ILIS sendt alle lagene øregionen
l.2.90.

adrrunistrasjonen

ILIS-arbeidet har ogsåil990

værtorganisertsom i l989. D.v.s.
at Oslo har vært delt sfem regxo-

skolehar gjort henvendelsetil
OIK ang. heldagsskole.A.
Hjortland og IL Varg ble her satt
påsaken - og Varg er nå aktivt

Hans Petter Fure
Gruppahar hatt mlter sammen
med Indre Sone:ll og arbeidet
på tvers av regionene.
Info-m@teri lag: 8
Påbegyntmålsettingsdebatt:0
Gjennornfgrt prosesskurs:O
Gruppavirket dårlig da sarntlige3 ressurspersonertrakk segav
ulike grunnerøl.halvår.Hans
PetterFure ble flyttet fra Indre

med.

Sone hQsten -90.

6lag Gjemiomf@rtprosesskurs
(klubbutviklingskurs) 3:
Romsås IL

ner, hver med egen ressursgruppe

på3 - 4 personer.
Et to-årig prlvepros)ekt med
en ansattILIS-konsulent øregioneneNord og Slndre Nordstrand
ble avsluttet

3l.l2.l990.

Tiltak og arbeidsoppgaver i
1990.

Styringsgruppahar avviklet 10
egne mlter og har behandlet l12

saker.
Videre harstyringsgruppa
gjennornflrt fem mlter/skoleringstiltak for ressurspersonene.
ILIS-forum

er avholdt to ganger. Seks og syv
særkretsermØtte.Det er også

avholdtet inforrnasjonsmltemed
særkretseneang. ILIS-11 særkretser mQtte.
ILIS-abonnenter
Pr. 31.l2.89

hadde Oslo 60 ILIS-

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

prosjektet.
Regional ressursgruppe Nord
* Leder:

Arne Hjortland

Ressursgruppa
har gjennornf@rtet
eget m@te.

Fellesinfo-rnJte med lag:2
Info-mBter i lag: l3
Påbegyntmålsettingsdebatt:O
Kan tenke seg å starte en

klubbutviklingsprosessi -91 :5 l0

Regional ressursgruppe Vest

H@ybråtenog Stovner IL
HaugerudIF
Ingen av disse har emiå lagt

frem sin langtidsplan.Furuset

Samarbeidetmedbydelsforvaltningen ibydel l9 Grorud har
vært god.Ellers intet samarbeidi
de §vrøgebydeler.
Regional ressursgruppe S0ndre
Nordstrand

øLeder: Arne Hjortland

Kr.

Regionalressursgruppe
S3"d-Øst
*Leder: Kjersti Jdranli
0ruppa har gjennomflrt 5
egne m(3ter

Ressursgruppahar gjennornfQrtet
egetmlte.
Fellesmlter med lag: 3
Info-mgtter i lag:2
Påbegyntmålsettmgsdebatt:O
Lagenebgr, som f@lgeav de 3
fellesmptene i år, fllges opp i-91
Gjennomflrt prosesskurs:O
Utarbeidetlangtidsplan:1
(Vedtatt på Klemetsrud IL's
årsmgte 27.l1.90.

* Leder:

2.500,- +

bagmed premier overrakt fra OIK
somen påsk)lnnelse)
Regional ressursgruppe Indre
Sone
* Leder: Vidar Waaden
Ressursgruppa
hargjennomf@rt

Info-mQter i lag: ll
Påbegyntmålsettingsdebatt:1

Gjennornf@rtILIS-proses
skurs:l

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

langtidsplan.
"Salgsbrev" ang. ILIS sendt
alle lagene i regionen mai -90.
Styringsgruppaforeslo overfor
ressurspersonene
at alle RP'er
innlemmes i ett klubbveileder-

korps.
Dette korpsetskalvirke
påtvers av bydelene/regionene

fra l.januar 199l. Prosjektleder
blir kontaktperson/lederfor
klubbveilederkorpset.
Vi vet, etter dette andre ILIS-

Info-m@ter
i lag:6

året,enda bedre at ting tar tid.
En klubbveiledningsprosess
etterden anbefalte lpsnmg vil ta
min. 1 år å gjennomfBre.
Det blir mange og allsidige arbeidsoppgaverfor klubbveileder-

Påbegyntmålsettingdebatt:1

ne i 1991.

ll egne mlter. RP'ene i Indre

sonehar ogsåjobbetpå tversav
regionenekfr. representas.lon
og
de g5vrøge
regioner.

Styrer og utvalg
Styringsgruppa

Informasjon/ markedsfQring
* Leder:

Reidun Lundsrud,

aMedlemmer:

kretsstyret

Leif H@gli,
Jamil Malik,

kretsstyret
kretsstyret

Erik Mathiesen

Kurs og utdanning
Det er avviklet l60 kurs med tilsarmnen ca. 2600 deltakere. Kur-

senefordeler segslik:
Sentralekurs (OIK's egne) 22

Brynjulf Nygaard
* Sekretær:

Astrid Johamiessen,

administrasjonen

Gruppahar vært ansvarligfor
OIKs årsberetning1989 og 1990.
De er i sin helhet satt og redigert
påEkeberg.Trykningen er gjort

Vi har hatt mØtemed nye lag for
åfortelle om både rettigheter og
plikter. Videre har vi vaertmed,

utenfor huset. Videre

krets,på forberedelsene
til ungdomsmessen
på Sj@lyst,Ung'9 l,
som ble arrangert16.-19. januar
l99l. Vi representerteNorges

er det for-

SØkSviShver måned sendt ut OIK-

nytt, beregnetpå tillitsvalgte,
ansatteI idrettskretsenog samtlige særkretser.

sarnrnen med Akershus Idretts-

Idrettsforbund

Det er utarbeidet og kjppt inn

forskjellig PR- materiell.Det har
ogsåvært utstrakt samarbeidmed
enkeltebydelsadrninistrasjoner

som var en av seks

ungdomsorganisasjoner
med
felles standsKulturdepartementetsregi.
Bladet IDRETT

har kommet

om å få idretten mer med i de

ut med fire nurnmer i 1990. Sats

enkeltebydelsdagersom arrange-

og redigeringhar gruppensmedlemmertatt segav. Trykningen er
g)ort utenfor huset.Som vanlig
hardet værtdårlig tilgang på stoff

res.Vi opplever i den forbindelse
at idrettslageneikke er like
interesserti hva som $er segi
lokalmi5Bet. Med andre ord - det
er ikke like lett å få dem engasjert.

utenfra. Det samme kan vel sies

om annonsetilgangenogså.
Petter Ludvigsen har vært ansvarlig redaktQr.

Den Gyldne Spaserstokk 1990
Samarbeidpartnere
har værtOslo
Fylkesforemngfor pens)omster,
SparebankenNOR (tidligere
ABC bank) og Oslo Idrettskrets.
Det har vacrt avholdt tre mBter

mellom samarbeidspartnerne.
Spasertrimmenhar somfg5rforegåtti tidsromrnetl4.apri1 - l4.
oktober.

30.mars hadde OIK litt infor-

masjonom DGS på OBIK's

dansearrangement
for pensjonistcr øSarnfunnssalen,
og 6.)uni på
OBIK's arrangementpå
St.Hanshaugen.Her var det også
stand med info-matericll

samt en

%sten1990 ble det nye Akurset lansert fra Norges Idrettsforbund.Kursmaterielletutgisav
Universitetsforlaget og bestårav

sekshefter + 1arbeidshefte.Materiellet koster kr. 275,-.

Materiellet ble forsinket til

langt ut i november,og det gamle

varutsolgt.
Derfor valgtevi å
avlysehQstens
A-kurs.Det nye

kursmaterielletvirker, ved gjennomsyn,meget bra.
NorgesIdrettsforbund har
ogsåutarbeidet ny Idrettens

kontoplan,og somf§lge av dette
utarbeidet et nytt Kasserer/pkono-

mi-kurs.Fra OIK harVidar
Waadenværtmedi utarbeidelsen
av kursmateriellet. Kurset ble

arrangertto gangeri OIK %sten90 med tilsamrnen 26 deltakere

og Waadensom lærer.
Det har vært en vissoppgangi
kursvirksomheten

for Osloidret-

ten i 1990. Men det er fortsatt

kunnegå og etterpåkommeå få
stempletkortet sitt.
Seniorkonsulentene
i Sparebanken NOR har informert

Samarbeidskurs i særkretser 115

Sarnarbeidskursi lag 23

om

DGSpå sine mlter medpensjonistene.De har ogsåstått for
utdeling av stokker/mcrker og
spandertkaffe/wienerbr@di de
foreninger og eldresentreder

vanskelig å få nok deltakerepå
enkelte av kursene.

Alt klubbutviklingsarbeidet er
jo også utdanningstiltak og kommer i tillegg til demie VO-berettigede kursvirksomheten.

dette har vært et Bnske.
Det har deltatt totalt 636 delta-

kerei DGS i l990. Av disseoppnådde 270 stokker for fg)rste

gangsdeltakelse og 366 har
oppnåddmerke av ulike va)Jrer.

trim-l@ypehvor pensjonistene
ll

Styrer og utvalg
Idrett for Psykisk Utviklingshemmede

Trim-Idrett-Helse

IPU - Utvalget

ArnvidIL
Kretsstyret

Den5.apri11990 ble fllgende utvalg oppnevntav Kretsstyret
øLeder:
Kavli,
aMedlernrner:Hans Graff,
BUL
Laila Andresen,
prosjekteti Oslo
Thor Kleppe,
Handxcapidrettskrets
MarianneG.Hjelmen, Oslo Handicapidrettskrets
Rolf Brandhaug,
Fylkeslag av N. Forb.
for psyk.utv.h.
ø
øSekretær:
Sekretær:

Mette

HVPU
Oslo
Oslo

Mette N. Hallån,

Finn-O. Svendsen,

Det er avholdt fem utvalgs-mpter.

Tiltak/arbeidsoppgaver 1990:
Det er utarbeidet en egen hand-

lingsplan for IPU-arbeidet og en
oversikt på bydelsmvå vedr.
behovog pnsker for idrettsaktivi-

tet blant psykisk utviklingshemmede.

på Konferansen om KuØtur-og

friMstiltakfor psyktsk

Utviklingshemmedei Oslo,
-NIF's

frem til nov.90

OIK, fra nov.90

Bydel 17, Stovner: I samarbeid med HVPU-ansvarlig i
bydelen,Marit Haanes,har utvalget innledet et samarbeidvedr.

s%mmetiltak.Det forberedende

.oktober -90.

konferanse om IPU i

Haugesund3.-4.november90.

inforrnasjonsmptefor
bydeleneskulturs)efer lO.mai -90
-OIK's

Direkte kontakt med enkelte

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

fortsatt.

Det

har deltatt ca. l30

deltakerebådevår og %sst.Trimring-aktiviteten foregår mandagtorsdagbåde ute og inne, både
dag-og kveldstid.
Trim-ringdeltakerenehadde
sornmeravslutmngm/grilling på

Sognsvamii juni og felles juleavslutnu'igmed de andre trimrneme
på Ekebergi desember.
Hjertetrim
Hjertetrirnmen foregår mandager
og onsdagerpå Sognsvami.Ca.

20deltakerempterpå gruppa,en-

arbeidkom igang i slutten av

del har ogsåmed ektefelle.

november.Oslo S%mmekrets,IL
Vargog Speeder involvert i plan-

samling hos en av instrukt@rene

leggingen.
Samtligebydelerø
Groruddalen

Utvalget har vært representert

den ll

OIK,

Trim-ringer
Trirn-ringenepå Sognsvm'ingår

er kontaktet.

Ved utgangenav 1990 ser det

Hjertetrimmernehar hatt en
samtjuleavslutningpå Ekeberg
sarnmenmed de @wigetrimmerne.

ut til at etkonkrets%mmeopplegg kan igangsettesø)anuar -9l.
Forberedendetiltak vedr.gjen-

nornfQringav spesiellinstmktlrutdanningi 1991 er igangsatt.
Likeledeser det via utvalget
g)ort utspill for å få en viderefpring av "Vinterlekene" for psykisk utviklingshemmedepå
Haraldvangeni l99l,

Husmortrim

Husmonrimmen har foregått en
dagi uken i Ekeberg Idrettshall
med ca.30 deltakere pr. gang.
Det ble mrangert sommeravslut-

ning separatog juleavslutning
sarmnenmed gvrige trimmere ø
Idrettens Hus, Ekebergl 2.desember.

Bydel11:Både%ler IF og
RustadIL har nå satt igang aktivi-

tetsopplegg.
Dette ergjorti samarbeid med HVPU-ansvarlige

innen bydelene.Aktivitetene foregårto gangerpr.uke.

21Grefsen/Kjelsåshar avviklet
mgter hvor utvalget og lokale
idrettslag har deltatt.
-«

Bydel13, Østensjlforbereder
mBtemed lag/organisasjoneri
l99l.
l2

Lisbeth Jansen(t v) og Hilde Pettersen,H@ybråtenBasjcetballklubbhar sibet klubbens

10. kongepokalpå rad.

Foto: Erik HannemannAfienposten

fH

Styrer og utvalg
Kongepokaler
H.M. Kongens
pokaler gjeveste
trofesomkanvinnesi norskidrett.Den
setteshovedsaklig opp i norske mesterskap.Av de 77 pokalene det ble
kjempet om i1990 havnet 20 til utØverei OsloIdrettskrets

Bandy
Basketball

Hasle/IJren, rinkbandy kvinner
kvinner

HlybråtenBasketballklubb

Bowling

Ame Svein Strpm, Frogner BK

Bryting

FrankEriksen,Sp.O9

Casting
Dykke

Øyvind%rland,OsloSportsfiskere

Fekting
Friidrett
Golf

Handicapidrett(nillestoldans)

Akkaren Sportsdykkerklubbsdamelag
Nils Koppang, 0slo Fekteklubb

HanneHaugland,Sp.kl. Vidar
Vibeke Stensrud, Oslo Golfklubb

SonjaK. Lie og Cato Lie, Danseklubben Fristil

Gyrruiastikk og turn

Linda Ruud, Oslo Turn

EspenJansen,Oslo Turn
Ishockey

Furuset IF

Judo

Inger Lise Solheim Marienlyst
Judo Club

Kajakk- og kano
Motorsykkei
Ro

Squash
Tennis

Vaiu'ipolo

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

Idrettsmerket

l990

Sistefrist for innlevering av
kontrollkort og samlelister for

idrettsmerketer 31 .januar199l,
vi har derfor ennåikke tall på
hvor mange som har avlagt prBver for 1990.

Den 13.apri11990 haddevi utdeling av Idrettsmerkestatuetten
og Statuettklubbensutmerkelser
for l989 i Oslo rådhus, hvor

Ordtlrer Albert Nordengenholdt
enflott hilsningtale til alle vin-

nerne.Tilstede var ca.400 personerhvoravialt 301personer
haddeklart fordringene til en av
demange utrnerkelsenesom ble
utdelt.

Utdelingen av Idrettsmerkestatuettenog Statuettklubbensutmerkelser for 1990, vil bli utdelt i
Oslorådhus 6.mai 1991.

Etter mange års @nskeom å få
en egen statuettklubb for Oslo,

ble dennestiftet 29.mai1990, på
75års dagen for innstiftelsen av
idrettsmerket.
Oslo Statuettklubb

har til for-

mål å skape Bket interessefor
idrettsmerket,og væreet lokalt
forum for behandlingav saker av
felles interesse for Statuett-

vinnere og innehavereav Statuettklubbens utmerkelser. Statuett-

klubben skal ogsårepresentere
idrettsmerke-interesserte i Osloområdet i samarbeid med Oslo

Idrettskrets, idrettslag, aktuelle
private og offentlige instanser.
Klubben vil også bistå Oslo
Idrettskrets med utdelingen av
idrettsmerkestatuettenog andre
utmerkelser som avholdes hvert
år i Oslo rådhus.

Knut Holmann,OsloKajakklubb
Kongepokalvinnerog ver&nsmesLeri
1990. Foto: Signe Dons, Afienposten
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Diverse

O-I-K SPORT
Styret har bestått av:
aKjell Thygesen
aJan Foyn

*Bjlrg Christensen
*Daglig leder: Tor Myhrvold

Il990 fortsatteden positive
inntektsutvikling fra siste halvdel

av 1989. Totalt oppnåddeO-I-K

SPORTA/S en inntektslkning på
57%, samt overskudd etter nedbe-

taling av lån og renter.

Dettemuliggjgresgjennomgodt
samarbeidmedvåreprodusenter

Priser,vareutvalg og levering til

og at

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

O-I-K SPORT idag holder
kvalitet og breddepå alt fra standardvarertil spesialproduserte
llsninger innenproduktområdene:

i at

PI'ØVoss som din leverandQr.
Idrettsklær

Vi jobber for idretten.

Idretts-materiell

Profileringsartikler
Premier, merker etc.

Premieskap
Ferdighetsspill

Kjetil AndråAarnodt
, Nordstrand
ldrettsforening
harfått sittinternasjonale
gjennombrudd.
14

avtalte tider resulterer

PS.Ringer du oss kan du selv
bestemmeet tidspunktsompasser
for deg. Og her på Ekeberg er
det stor P-plass.

Foto: ErikBerglund Afienposten

tE

Bevilgninger
Reservefondsmidler
Oslo[drettskrets ting 30. apri{ 1983 vedtokå setteav kr 2.000.000,-tiØet

reservefond.
Fotædets
avkastning
kanetters8knad
delesuttil lagog
særkretser.

Tildeling 1. halvår 1990:
OsloFallskjermklubb,innkj(jp av fly ....................................
40.OO0
kr
0slo Friidrettskrets, utlånsutstyr til lag ...................................."
25.OOO
0slo og Akershus Dykkekrets, sikkerhetsutstyr...................... "
4.500
PrinsdalTennisklubb,spille- og baneutstyr............................"20.500
VestreAkersSkiklub, grusbanepå Voksen...........................,"25.OOO
Sum...,,,....,,............................................................................
kr ll5.OO0

Tildeling 2. halvår 1990:
HaugerudI.F.,treningsfeltfotball..........................................
kr

25.OOO

Klemetsrud I.L., grusbane........................................................"

lO.OO0

OsloBandykrets,prosjekteringkunstisbane............................"
PontosUndervam'isklubb,
sambandsutstyr
.............................."

20.OO0

Romsås I.L., nedsenkbare mål ..,,.,,,,,,,.,,,,.,,,,,,.,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,, "

5.OO0
5.OO0

RomsåsInnebandyklubb,
flyttbarevant.................................."
VippetangenDykkerklubb,sambandsutstyr
............................
"

15.O00
5.OOO

Særkretsene for basketball, håndball, fotball,

ishockey, volleyball og bedriftsidrett,
skadeklinikk på slndager.........................................................."

15.OOO

Sum........................................................................................
kr lOO.000

Idrettsstipend
Oslo kommunes idrettsstipend for 1990 er tildelt fplgende:
Tine Moberg, Bundefjorden Seilforening ..............................kr

Miri %rgensen,Bækkelagets
Sportsklub................................
"
Kari ThesenTorkelsen,GrorudIL ..........................................
"
JohnnySæther,IK Hero..........................................................
"
ArneB. Sletsj@e,
NordKanoogKajakkKlubb......................
"
Knut Holmam'i,Oslo Kajakk Klubb ........................................
"

VidarBenjaminsen,
LillomarkaO-lag....................................
"

Reidar Næss] SKAhflR, De Norske

OffiserersRiderklubb,Norskmesleri
distanseritt

l990Foto:

lund, Afienposten

Svein E. Furu-

Herrelaget,OsloTennisklub ...................................................."
SteinarHoen,IL Tjalve ............................................................
"
ChristerKjBlholdt, IL Varz ......................................................
"
Viking Bob Club ......................................................................

5.OOO
2.500
5.OOO
2.500

5.O00
5.OOO
5.OO0
10.OOO
5.OOO
5.O00
10.OOO
15
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Resultatregnskap pr 31. 12. l990
Inntekter

Regnskap
l990

Tilskudd fra Norges Idrettsforbund ..............
Tilskudd

fra særforbund

..............................

Tilskudd fra Oslo kommune........................
Andre offentlige tilskudd ..............................

Budsjett
1990

Regnskap
1989

4.226.761

4.314.000

4.278.794

34.000
24.55l.lOO

50.OOO
24.552.OOO

22.9l2.OOO

o

o

72.OOO
9.OOO

Andre inntekter (Note 1) ..............................

14.273.208

1'3.388.600

l3.744.731

Sum

43.O85.O69

42,304.600

40.977.392

Driftsutgifter (Note 2)..................................

19.018.411

Overflrt til idrettens organer .......................,

23.470.307

l8.276.lO0
23.218.OOO

11.690.701

Utgifter

Overskudd/avsetninger
..........,........,,.......,,,,
Sum

586.341
43.O85.O69

810.500
42.304.600

18.677.558
609.l33
40.977.392

Notel:

Reklarne, annonser ................,.......,,,.....,,,,,,1.499.270

Deltakeravgifter/arrangementsim'it.
..............

709.349

Salgsinntekter
...........................................,,,

l39.420

Bingo, lotterier o.l. ......................................1.153.251

Leieinntekter....,,..........................................
Administrasjonsinntekter..............................
Andre im'itekter ............................................

1. l65.000
sog.ooo
143.500
2.l22.OOO

1. 460.958
864.762
2l8.200
2. 373.030
4.398.805

4.364.934
782.l83

4.296.200

4,624.800

4.190.500

3.774.966

l.272.709

1.187.300
3l7.500

1.059.967

662.400

654.OlO

Note 2:

Utdanningsvirksomhet ..................................

Hclse-,trim- og idrcttsmerketiltak ................

236.OO9

Barne- og ungdomstiltak ............................,,

88.951

l10.OOO

2.O75
28l.657

l2.000

Kvinneidrett

..................................................

ILIS ........------aaaaa@
Andretiltak
................................................,,
Bladct "Idrett" ..............................................
Administrasjonskostnader............................
Styre- og komitekostnader .......................,,,,,
Drift av bygg og anlegg ................................
Ansatte i særkretser ,.....................................
Anncn virksomhet ........................................

10l.Ol2

97.101
4.775.585

16

kr

4. 000
5. l60
220.O80

115.500

l2l.543

l20.800
4. 703.O00

l40.904

4l0.300

4.759.660
335.673

6.320.270
4.012.557

5. 772.600
3.948.OOO

6.9l2.970
3,422.496

l,562.660

l.283.500

1.411.711

327.735

Åretsovcrskudd
er vedtattavsatttil fllgendeformål:
Jubileumsfond ....................................

295.600

282.394

Nedbetalingav gjeld .......................... kr

50.OOO
536.341

Sum

586.341

Regnskap
Fellesbanse Pr. 3l.12.1990
Eiendeler:

Kasse,bank, postgiro

OIK

4.75l.739

l.889.644

EIH
TIH

127.436
6.768.820
2.1l2.245

Debitorer

Langsiktige fordringer
Idrettens

Hus

r4.389.O65
Gjeld og egenkapital:
Kreditorer

1. 490.607

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

tak og aktivitetstilta)c.
Informasjon/markedsfBring
er

5.595.270

drevet bl.a. via.

656.l36

223.068

Jubileiunsfond

284.301

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

100.000

OIK-samlingen
(ledere og

Mlte med bydeleneskultursjefer
- BladetIdrett
* Annonser
i presse,omtale i

75.OO0
50.000

lokakadio

m.v.

6.725

Div.tiltak(IPU, FIFOL o.l.)

34.133

FremtidiHtap på fordringer

500.OOO

Av spesielle aktivitetsopplegg
nevnes:

2.116.9l6

Kapitalkontopr 1.1.90

1.642.588

1990

586.341

2.228.93
14.389.O65

Oslo Idrettskrets eier fplgende aksjer:
Norsk Idrettsmedisinsk Inst.,

l7 aksjer,

OIK Sport A/S
Frogner IdrettsanleggA/S,
A/S Idrett,

50 aksjer,

ligningsverdi
kr 637

0
O

ligningsverdi kr
ligningsverdi kr
ligningsverdi kr 1500

242.53

Reservefondet

Resultatregnskappr 3l.l2.1990

Utgifter:

242.534

Tildelinger
Overskudd

2l5.OOO

1990

242.534

'J4lS34

242.534

Balansepr 3l.12.l990
Eiendeler:

Obl./gjeldsbrev

*

*

53.O00
15.OOO

Diverse maskinanskaffelser

Bank

Mlter med idrettslagene
ansattei særkretser og
idretts- kretsen)

775.688

KS-arrangementer

Renter

*

(sonem@ter)

Vedlikeholdsfond

lnntekter:

Somledd i NIF's store kampanje

for å få flere medi trim og
mosjonharOslo Idrettskrets
)obbet bådemedinformasjonstil-

2. 30l.205

Avsetninger:

+ overskudd

Folk i form til OL

8.OOO
5.500.OO0

Kreditorer

Kap.kto l.1.90
Overskudd

2.152.255

90

I samarbeidmed Snippen barnehageble det denl 9/6 gjeru'iomflrt en h@ystutradisjonell OLmarsj(3 km.)
Barnalaget startnummerog
inviterte

foreldrene

til å delta.

OIK stilte arrangprstab,sto for
llypeopplegg m.v.
Alle barnafikk "OL-meda5e"
T-skjorter og diplomer.
Både presidenteni NIF og lederen i OIK deltok sammen med

70 andre personer,herav 34 barn.
Konklus)on:Stor suksess!
Bydelsdagermed både informasjonsstandsom FIFOL og
tilbud om "gg5y"fysisk aktivitet.
Someksempelnevnesbydelsdagenepå Ekeberg hvor det
deltok ca.l50 personerølvelsene
stille lengde baklengs,ballnikking og OL-marsj.

108.958
2.015.762

Gjeld og egenkapital:
66.430
2.O85.824

SmUolk i form til OL" (se forsidebildet)

2.7.534
2.l52.255

l7
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Kretsstyrets kommentarer til regnskapfor 1990
Omsetningeni Oslo Idrettskrets dkte med ca 5 % i forhold til året rBr,@kningenskyldesi hovedsakh@yere
kommunale tilskudd (kompensasjonfor prisstigning og innt'0ring av leie for idrettens bruk av kommunale
bad)og bedre renteavkastningpå kapital.

Reklame, annonser
Posten omfatter reklameavtalen

på sentraleidrettsanlegg,stevnereklame og reklame i Ekeberg
Idrettshall og Trasophallen.
Reklamemarkedethar også i l990
vært vanskelig og preget av svak
(5konomiblant potensielleannonslrer. Til tross for dette ble
reklameinntekteneh8yere emi
budsjettertog ogsåhQyereemi i

Leieinntekter
Den ordinære utleien til idretten

fplge av dette blitt redusert.
Fortsatt mangler amionser til å

av Ekeberg og Trasopidrettshaller har vært tilfredsstillende også
il990. Ekeberg Idrettshall sliter

g)lre bladet selvfinansiert.

fortsatt med å skaffe andre

Postenomfatter llnn til ansatte i

leietakere til ikke-idrettslige
arrangementer.Svikten idette

idrettskretsen.

markedet har medfgrt at hallen

for f(5rstegang går med underskudd (kr 55.112).

l989.

Leien i Ekeberg Idrettshall har
vacrt uendret siden 1. mai 1986. I

Deltakeravgifter/Arrangementsinntekter

TrasopIdrettshall ble leien sist
@ketl.9.l989

for å bedre hallens

Inntektene fra kursvirksomhet og

lkonomi. I Idrettens Hus er leien

andre aktiviteter er gått ned i

ikke endret siden l. november

forhold til året fpr. Nedgangen
skyldesi hovedsakat det er færre

1986 for særkretser, mens det for

deltakerepr kurs/aktivitet enn
tidligere. Dette er et generelt

andreleieforhold er årlig regulering i forhold til endringen i konsumprisindeksen.

trekk også i andre studieorganisa-

sjonerog må sesi sarnmenheng
med stratmnerepersonlig gkonomi blant folk.

Fotballgarderoben ogkafete-

riaendrivesav sammepersonog
gir gode inntekter for idrettskret-

Administrasjonskostnader
Antall

ansatte er i

llpet av året redusertmed l 1/2
stilling. Llmisutgiftene er bare
@kttilsvarende tariff-festet lkning
i offentlig regulativ.
Videre er tatt med @vrige
driftskostnader

til sekretariatet.

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

Drift av bygg og anlegg
Posten omfatter Idrettens Hus,

EkebergIdrettshall,Trasophallen,
Fotballgarderoben,Ungdomshallen i Jordal Idrettsanleggog
Kjeholmen.Det er utflrt ordinært
og llpende vedlikehold.

sen.

Annen virksomhet

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

Hus.

Administrasjonsinntekter
Iru'itektene kommer i hovedsak fra

somvar medi spillet fikk kr
7.500 hver (det samrne som ø
1989). Idrettskretsen har i samg-

beid med TV-Oslo startet bingospill på lokal-TV. 3 spilleomgangerble gjennotnfJrt i

bingovirksomheten,avgift til

telefon,porto, trykking og kopiering samt tjenester overfor lag og

Oslo kommune for reklameret-

Oslo Idrettskrets samt renteim'itekter,
Bladet "IDRETT"

tyngre enn ventet å få omsetningcnav bonger opp på tilfrcdsstillende nivå.

Kostnadene ved bladct er som

l8

vært

tigheter og leieavgift til Oslo
komrnunefor EkebergFotballgarderobe.

Andre inntekter

Postenomfatter bl.a. refusjoner
fra særkretserfor andelav llnnsutgifter lil ansatte som lgnnes av

AII produksjon fram til trykking
foreg,årl idrettskretsenpånyanskaffet EDB-utstyr. Kun selve
trykkingen foretas eksternt.

1990. Det har imidlertid

med kostnader forbundet med

intern fordeling ved bruk av

andre.

Bingo, Lotterier o.l.
Ogsåi 1990 er det nedgangi
omsetningenfor bingovirksomheten.202 lag og særkretser

Underdem'iepostener det tatt

Overfdrt til idrettens
organer

Idrettskretsen får overf@rt hele
den komrnunale stQtten til idret-

ten som en ratnmebevilgning.
Retningslinjenefor tildeling av
stltte har som hovedprinsipp at

stlttenskalgå til bamog unge
under l7 år. Voksne idrettsut@ve-

re må i stor grad selv betale for å
drive sin idrett. Kretsstyret har
fordelt stØtten til de enkelte

lli

I0RETTS
t
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formål. Idrettskretsenrapporterertil byrådetom brukenav bevilgningen.Byrådeter ogsåklageinstans
i sakerom
stptte til idrettsformål.
Oslo, 31. desember 1990
l.mars l991

Thonald Larsen
Ruth Sandal

Jan Foyn

Leif

Reidun Lundsmd

KjellThygesen

Torrnod Houg

Ingunn Martinsen

%gli

Arnvid

Kavli

Grete Olsen

Eli R<jrenFossheim

Jmnil Malik

Finn Hauger

Bjprg Christensen
@konomisjef

Generalsekretær

Revisjonsberetning for 1990
Vi har utfprt revisjonenfor regnskapsåret
l990 for Oslo Idrettskrets,HkebergIdrettshallog TrasopIdrettshalli
henholdtil god revis)onsskikk.

Årsregnskapet
eravgitti samsvar
medgjeldende
loverogbestemrnelser
oggir,sammen
medkretsstyrets
ber-

etmng,etter vår memnget uttrykk for virksornhetensårsresultatog stilling som stemmer
medgod

regnskapsskikk.

Det fremlagteresultatregnskap
og balansekan fastsettessom Oslo Idrettskrets'regnskapfor l990.
Oslo, 4. mars l991
Lars T. Uvholt
Statsaut. revisor

Kontrollkomit6ens beretning for l990
Kontrollkomiteenhar sarnrnenmedrevisor gjennomgåttOslo Idrettskrets'regnskaperfor

l990.

Regnskapene,
sammenmedkretsstyrets
kommentarer
til disse,gir ettervår oppfatningtilfredsstillendeoversikt
overdenBkonomiskesideav virksornheteni sarnsvarmedlov og beslutninger.
Vi anbefalerat regnskapene
godkjennes
somOsloIdrettskretsregnskaper
for 1990.
Oslo, 15. mgs 1991
Erm Paulshus

PetterLudvigsen
19
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Forhandler:

Be om katalog
Ring 19 78 30

ldrettensHus, Ekeberg,Ekebergveien101, S 1780slo ll

