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AreTSSTYret

Kretsstyret  som ble  valgt  på tinget  27. april  1991

Thorvald  Larsen,
leder

Truls Gerhardsen,
nestleder

Arnvid  Kgv]i Lise RBine  Nafstad Ingunn  Martinsen

Kjell  Thygesen Eli Rlren  Fossheim Turid  Larsen,
ansattes  repr.

Å
Jamil  Malik,

1. varamedlem
Leif  %gli,

2. varamedlem
Berit  Knudsen,
3. varamedlem

Forsidebilde: Helge Bj@rnstad (20) fra Flipper Sv@mmeklubb og Oslo Idrettslag,
tok to gull og et s@lv under Paralympics i Barcelona.
Foto: Kathrine Kirkevaag
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Kretsstyret

Kretsstyret

Kretsstyret har fordelt ansvars- og
arbeidsområdene seg imellom for  å
ha den n8dvendige kontakt og
styring i forhold til alle aktivitetene.

Arbeidsutvalget:
Thorvald  Larsen, leder
Truls Gerhardsen,  nestleder
Eli %ren  Fossheim, medlem
Kjell Thygesen, varamedlem

Anlegg:
Eli %ren  Fossheim, leder

Utdanning/klubbutvikling:
Berit  Knudsen, leder

Informasjon:
Jamil Malik,  leder

Barn, ungdom/skolefritidsordning:
Lise %ine  Nafstad,  leder
Ingunn Martinsen, medlem

Aktivitet/mosjon:
Anivid  Kavli,  leder

Kvinner:

Ingunn Martinsen, leder

MarkedsfBring:
Leif HJgli, leder

Idrett for psykisk utviklingshemmede:
Arnvid  Kavli,  leder

Kretsstyret har hatt 7 r%ter og
arbexdsutvalget 10. Det er behandlet
200 saker.

0slo  Idrettskrets  har  som  formål  å

legge forholdene til  rette for idrett
og fysisk aktivitet  i Oslo.

Til tross for  dårlig vedlikehold av
idrettsanlegg og Oslo kommunes
svake 8konomi  med  drastiske

nedskjaeringer på park- og
idrettsvesenets buds)etter de senere
år, har  Osloidretten  stått  samlet for  å
gjpre best mulig ut av situasjonen.

1992 har stått i 75-års jubileets tegn
med mange idrettsarrangementer og
festivitas som er en jubilant verdig.
Foruten jubileet har året vaert preget
av arbeidet med ny handlingsplan

for idretten i Oslo, prosjektene
Frogner Stadion og velodromen på
Hasle og det alltid  tidkrevende
arbeid å skaffe penger til  ulike ledd i
organisasjonen.

Samarbeidet  med  særkretsene  blir

bedre og bedre fra år til år. Dette
skyldes at vi sammen har funnet
fram  til  felles  aktiviteter  som  har

som mål - flest mulig i fysisk
aktivitet.

Møter

imidlertid bevilget tre millioner
kroner tu rehabilitenng av anlegget i
regi av Oslo kommune.

0slos  OL-komite
Selv om OL 94 ikke skal arrangeres
i Oslo,  har kommunen likevel  tatt
initiativet  til å opprette en OL-
komite  i  hovedstaden.  Kretsleder

Thorvald Larsen, med generalsekre-
tær Finn Hauger som varamedlem,
representerer Oslo Idrettskrets.
Byrådsleder Rune Gerhardsen er
leder  ø komiteen.

Hvert år i tingperioden inviteres
tillitsvalgte og ansatte i saerkretser
sammen med kretsstyret til  samling
for  å drJfte  aktuelle  saker. I  1992
var smnlingen lagt til Lillehammer
og omfattet også omvismng på OL-
anleggene.

Ekeberg ldrettshall
Planleggingen for renovering av
Ekeberg Idrettshall ble påbegynt i
l992. Hallen vil  fremstå som ny i
oktober  1993.

Årets mgite med byens politikere ble
holdt i samarbeid med byrådet på
Randsvangen. Foruten tre byråder
deltok representanter fra klubber og
saerkretser i et meget vellykket mpte.
Temaer  var:

- Idrettens betydning for Oslo by
- Toppidretten
- Internas)onale mesterskap til  Oslo
- Skolefritidsordningen
- Reklameavtalen på sentrale anlegg
- Handlingsplan for idrett

OIK var vertskap for landets
idrettskretser under deres årlige
sarnling. Sentrale temaer var ar-
beidsgiveransvar, idrettens verdi-
grunnlag, pkonomistyring, FIFOL og
målstyring ø norsk idrett.

For pvrig er det avholdt sonempter
med alle  klubber  hvor  idrettens

verdigrunnlag og Økonomistyring
var hovedtemaer.

AS Velodrom
Byrådet satte bom for bygging av
velodrom på Hasle. OIK har over-
dratt sine aks3er i AS Velodrom til
Norges Cykleforbund.

Frogner Stadion
Byrådet satte også foten ned for
videre utbygging av Frogner Sta-
dion. Det arbeid som er nedlagt av
BUL, OSK, Frigg og OIK er fore]J-
pig lagt i skuffen. Byrådet har

Handlingsplan  idrett
Kommunen  har  sammen  med

idrettskretsen  tatt  initiativet  til  å

utarbeide en handlingsplan for  idrett
i byen. Planen blir  lagt fram for
behandling i l993.

Storskjerm
Idrettskretsen, Skiforeningen og
andre st@rre arranglrer tok initiativet
til anskaffelse av en flyttbar
storskjerm i 0slo. Sk3ermen ble
finansiert ved tippemidler og
kommunale bevilgninger. Park- og
idrettsvesenet vil  bestyre driften av
skjermen.

Av andre viktige saker nevnes:
-Kommunalt  rammetilskudd  til
idretten

- Regnskap 1991 og budsjett 1992
-Idrettens verdigrunnlag
- Drift  av og betaling for
5v@mmehallene

- Tippemiddelspknader
-Frivilligtjenesten under OL 94
- Fakkelstafett fpr  OL  94
- Etablering av ungdomskomite
-Idrettens utdanmngs- og
studieforbund

- Organisasjonsutvikling for Idrettens
Hus

-Inntektsbringende tiltak  @
For Øvrøg henvises til  de
etterfplgende beretninger
fra styringsgrupper og
komiteer.
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Representasjon

Representasjon kretsting  1992
Kretsens  navn
Oslo  Badrnintonkrets

0slo Bandykrets
Oslo &  Akershus  Basketballkrets
Oslo  Boksekrets

Oslo  Bordtenniskrets

Oslo Bowlingkrets
Oslo Cyklekrets
Oslo  &  Akershus  Dansekrets
Oslo  Fotballkrets

0slo  FriidrettskretS

Oslo Gang &  Turrnarsjkrets
Oslo &  Akershus Gymn. og turnkr.
0slo Handicapidrettskrets
Oslo Hundekj8rerkrets
0slo  Håndballkrets

E.o. ting
Oslo Ishockeykrets
Oslo  Judokrets

Oslo Karate og Taekwondo krets
Akershus &  0slo Motorsykkelkrets
Oslo Orienteringskrets
Oslo  &  Akershus  Seilkrets
Oslo  Skikrets

Oslo Skytterkrets
Akershus &  0slo  Skpytekrets
Oslo S%mmekrets
Oslo  Tenniskrets

Oslo Volleyballkrets

Annen representasjon  1992
Oslo Dlves  Sp.kl. lOO år
Ljan I.F.'s 75-års 3ub.
0ppsal I.F. 80 k
Oslo Sang og Musikkråd 15 år
NM-finale  hockey
Avslutningsseremoni cricket
0slo Cup. Int. landhockey
Oslo Open Rullestoldans
Prinsdal Tenmskl. åpning klubbhus
Npklevann - nytt anlegg
Oslo Race Week

Ting dato
6/5-92
4/5-92
29/4-92
2l/5-92

19/8-92
7/11-92
25/3-92
9/12-92
15/2-92
17/2-92
14.-15/3-92
l8/3-92
3/6-92
12,-13/6-92
2/12-92
25/5-92
29/4-92
3/2-92
24/2-92
24/11-92
25/l1-92
9/6-92
18/1l-92
25/5-92
l8/2-92
18/2-92
7/4-92

30.-31/10-92
21/11-92
24/10-92
28/10-92
27/8-92
8/11-92
7.-9/8-92
l4/11-92
l6/5-92
24/5-92
20/6-92

Representant
Lise %ine  Nafstad
Jamil Malik
Eli %ren Fossheim
Ingunn Martinsen
Jamil Malik

Leif %gli
Thorvald  Larsen

Thonald  Larsen
Thonald  Larsen
Truls  Gerhardsen

Ingunn Martinsen
Thorvald  Larsen

Kjell Thygesen
Berit  Knudsen

Ingunn Martinsen
Ingunn Martinsen
Thorvald  Larsen
Berit  Knudsen

Eli  Rglren Fossheim
Eli %ren  Fossheim
Arnvid  Kavli
Thorvald  Larsen

Thorvald  Larsen

Ingunn Martinsen
Arnvid  Kavli

Leif %gli
Thorvald  Larsen

Eli RJren Fossheim

Thorvald  Larsen
Hans  Petter  Fure

Eli  %ren  Fossheim
Eli  %ren  Fossheim
Leif  H@gli
Eli  %ren  Fossheim

Kjell Thygesen
Thorvald  Larsen
Thorvald  Larsen

Eli %ren  Fossheim
Thonald  Larsen

DSL

lpRETl

Antall  medlemmer
174.O68

2.578

21

-95

-1.276

175.296

IU

Medlemsbevegelsen

Pr. 3l.12.9l.

Lag tatk opp i92
G)enopptatte lag
Utmeldte lag
Sarnmenslåue lag

Total fpr stryking
-strpkne lag l992

Pr.31.l2.92
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Sekretariatet

0slo  ldrettskrets'  sekretariat

Sekretariatets målsetting er å yte god service til  alle
organisasjonsledd og medlemmer i Oslo Idrettskrets.

Vi vil  vaere en fellesnevner som representerer den totale
idretten overfor myndigheter og forbereder saker innen-
for en helhetlig idrettspolitikk og forvalter av fellesopp-
gaver.

Sekretariatet består av ja-mennnesker sorn er villige til  å
stå på når det trengs til  beste for idretten. Vi  har stor

kompetanse og arbeidsvilje. Når vi selv ikke strekker til,
innhenter vi krefter utenfra. Mange av medarbeiderne
driver tidsbegrenset prosjektarbeid ved siden av det
lppende arbeidet.

Daglig drift  av Idrettens Hus og Ekeberg Idrettshall er
sekretariatets ansvar. Det er viktig for oss å videreutvikle
felles funksjoner med særkretsene for mest mulig
rasjonell drift.

Generalsekretæren

Stab
Informasjon
Forværelset

Økonomi  og  administrasjon 0rganisasjon  og Utdanning

Finans EkebergIdrettshall Personal/l@nn Anlegg Utdanning EDB 0rg.utvikling
Idrettens  Hus

Ansatte i Oslo  ldrettskrets  pr. 31 .12.1992

Generalsekretær
Finn Hauger

Stabsfunksjoner:
Informasjonskonsulent Kathrine Kirkevaag
(til  1.9.1992)
Tone  Stidahl  fm  26.8.l992

Administrasjonssekretær Julitta Skovlie

Avd. for  økonomi  og administrasjon:
Økonomisjef B58rg Christensen

Økonomikonsulent Marit  Skramstad
@konomisekretær Grethe I. Eikum
Trykker Knut  Næss
Renhold  Arild  Johansen

Sentralbord/post %Brg Moreite
Sentralbord/post Greta Gulbrandsen
Dnftskonsulent Odd Madsen (til  l.10.1992)
l.  hallbetjent  Einar Stensby
Hallbet3ent Ole Knstoffersen
Hallbetjent Robert Ryen

Avd. for  organisasjon  og utdanning:
Plansjef Finn-Olav Svendsen

Bane- og anleggskonsulent Tom Anderson
Utdannmgskonsulent Turid Larsen
l.kontorfullmektig Astrid Johannessen
1 .kontorfullmekhg Hege W. Skau
(fpdselspermisjon til 31.12.92)
1 .kontorfullmektig B5Brg Barlie Eriksen,
vikar for Hege W. Skau
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Styringsgruppene

Barn Ungdom/Skolefritidsordning
Styringsgruppa har bestått av:

Leder:  Lise R.  Nafstad

Medlemmer: Ingunn  Martinsen
Oddvar  Bentsen

Egil Johansen
Peter Weetman
Hilde Andresen (medl.
fra  9/12-92)

Sekretær:  Finn-O. Svendsen

Styringsgruppa har  i l992 hatt 8
mBter og behandlet 49 saker. Gruppa
har vært representert på seminar og
rnglter i regi av NIF tilknyttet
gnippas arbeidsområder.

Basert på utarbeidet handlingsplan
er det 3obbet med fgilgende tiltak:

Barneidrett
Aktivitetstiltak  i  skoleferier:

Det er arrangert aktivitetsuker i
Ekeberg Idrettshall/på Ekebergsletta
med heldagsaktivitet i:
Vinterferien, 24-28/2 med 120
deltakere

Sommerferien, uke 33 10-14/8 med
ca. 80  deltakere

H@stferien, 12-16/10 med 100
deltakere

Disse aktivitetsukene er åpne for alle
barn  i  aldersklassene  1.-6.klasse.

Invitasjon sendes via skoleverket.
Aktivitesopplegget er allsidig og
OIK  sarnarbeider  med  flere  særkret-

ser/lag.

Barneidrettsskoler
Felles forsikring  for  idrettslag som
har alhdrettsgrupper for barn er
opprettholdt.

-Det er utlyst og fordelt midler til
lag som har startet barneidretts-
skoler,

-Planlagt temaaften (juni) for  idretts-
lag som dnver barneidrettsskoler ble
avlyst pga manglende påmelding.

-Skoleidrettsdagen den 8/9:
Styringsgruppa har vært
representen I arrange-
mentskomiteen

Ungdomsidrett
Temakveld/ungdomstreff for del-
takere ved fjorårets ungdomssermnar
ble arrangert 9/4 på Ekeberg.
Ungdomsseminar p]anlagt 8-10/5 ble
utsatt til  h@sten

Ungdommens idrettsting:
2 ungdommer, Hilde Andresen (Ljan
Tenmsklubb) og Morten Olsen
(Hpybråten og Stovner IL) var OIKs
representanter ved Norges Idrettsfor-
bunds "ungdomsting" i  Bergen
9-11/10.

Ungdomsseminar i weekenden 20-
22/1 1 ble avviklet på Sundvollen
med ca. 20  deltakere.

-Etablering av "Osloidrettens
ungdomskomite":
Etter imhahv fra våre representanter
som var i Bergen, samt ungdom som
deltok på seminaret ø november, ble
det innkalt til  spesiell temakveld den
9/12. Osloidrettens ungdomskorrute
ble da etablert og f@lgende ble valgt
inn i styret:

Hilde Andresen, Ljan  Tennisklubb
Morten Olsen (H$ybråten og
Stovner IL)
Linda Ruud (Oslo Turnforening)
Pål Pettersen (%ybråten og Stovner
n,)

Komiteen har konstituen seg selv
med Hilde Andresen som leder, og
hun er dermed komiteens represen-
tant i styringsgruppa. Gjennom
denne etablering er Oslo Idrettskrets

en av de f@rste kretsene som starter

oppf8lgingen av konkrete saker som
ble behandlet på Ungdommens
Idrettsting. OIK's ungdomskomite
vil  bl.a.  bidra  aktivt  med  å få  flere

ungdommer engasjert i lederarbeid.

-Tilskudd til  ungdomsarbeid i
klubber: Styringsgruppa har gitt
tilskudd til  spesielt ungdomsarbeid i
Sportsklubben 09 (kr. 2500,-)

Skolefritidsordningen
I  januar/februar ble det sendt ut
sp8rresk3ema til  alle barneskolene
for å kartlegge omfang/interessen
vedr. skolefntidsordningen. 63% av
skolene svarte. Egen oppsummering
er utarbeidet og idrettslag er onen-
tert via bladet Idrett og på bydels-
vise m@ter.

M8te med skolesjefen ble avviklet
12/6 for  å %fte  samarbeid.

Styringsgruppa medvirket under hel-
dagsseminar for SFO-koordinatorene
den 9/lO. 80 personer deltok,

Vi har arrangert to spesielle kurs for
ansatte i skolefritidsordningen med
tilsammen  34  deltakere.

Holmlia Sportsklubb ble tatt ut som
vinner av spesieu "premie" kr.
2500,-.
Dette var en gave fra Oslo
Friidrettskrets til  OIK  tilknyttet  vån
75-års jubileum. Gaven skulle gå til
eti idrettslag som engasjerte seg
spesielt i skolefritidsordmngen.

wmm

4 av Norgesmesterne fra Oslo Tennisklub 1992. Fra venstre: Fr@ydis For-
berg, Line Ullring, Cindy Vincent og Helle Gimming.
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Utdanning/klubbutvikling

Styringsgruppa har bestått av:

Leder:  Berit Knudsen

Medlemmer: Hans Petter Fure
Bj@rn Branting
Asle I, Bjerknes
Vidar Waaden

Sekretær:  Turid Larsen

Klubbveilederkorpset besto a'v 20
klubbveilederepr. 31.12.92. Av  disse
er 7 nye fra særkretsene. I  lppet av året
har 2 bedt seg fritatt.

Tiltak  og
arbeidsoppgaver
Styringsgruppa har avviklet 10 egne
m@ter og har behandlet 83 saker.
Videre har styringsgruppa gjennomf0rt
7 mBter/skoleringstiltak for
klubbveilederne.

Det er avholdt 1 m8te for utdan-
ningskontakter i særkretser og 1 for
utdanmngskontakter i klubber.

Representasjon
Samling i NIF ang. klubbutvikling:
Hans Petter  Fure,
Vidar Waaden,
Tiuid  Larsen

Kurs/samling for kurslærere
klubbutvikling  i NIF:
Hans  Petter  Fure

Samling i NIF  ang. utdanning:
Finn-O. Svendsen, Turid  Larsen
Voksenopplæringsforbundets repre-
sentantskap:
Turxd  Larsen

Voksenopplæringsforbundet 0slo/
Akershus:

Vidar Waaden
Div. årsmøter og styrempter i
klubber:

Klubbveilederne

Klubbutvikling
Det er avholdt klubbutvikling/-kurs  i
24 klubber, og 8 særkretser har arran-
gert seminarer/innsalgsmJter med
klubbveiledere.

De nye klubbveilederne gjennomgikk
gninnkurset med Wiggo 5%5rlien og
Hans Petter  Fure  som  kurslaerere  25.

og 27. sept. Kurs  i konfliktI8sning ble
arrangert 7. - 21. sept. for de glvrige.

Klubbve»ederne  har  i-  92:

Foretatt innsalg i8  klubber
Fulgt opp de klubber som har gjen-
nomf@rt full  prosess/hatt innsalg/vist
interesse

Startet/gjennomfØrt prosessen i  15
klubber

Kj@rt kurs i25  klubber: Leder  i  n,,
Kasserer/Jkonomi, Aktivitetslederkurs
Idrett for barn, KU-prosesskurs.

%lgende særidretter er nå represen-
tert ø klubbveilederkorpset:
Oslo Skytterkrets, Oslo Volleyball-
krets, Oslo Rokrets, Oslo og Akershus
Gymnastikk- og Turnkrets, Oslo
Budokrets, Utvalget for luftsport,
Oslo Handicapidrettskrets. Etablering
av samarbeid  med  flere  særidretter

fortsetter.

Samarbeid
NIF har delt landet i6 regioner når det
gjelder klubbutvikling. Akershus IK,
Oslo IK  og Østfold IK danner en re-
gion. Sigbj@rnSlåtten,Bedriftsidretts-
forbundet er av NIF  oppnevnt som
koordinator for vår region.
Samarbeidet  mellom  de tre idrettskret-

sene er etablert, og det er avholdt 2
mJteril992.  Sarnarbeidetfortsetter,
og det er planlagt 2 kurs for klubb-
veiledere  i  1993.

Aktiviteten Klubbutvikling  har vært
god i  1992 - dog litt  i  underkant av
1991.

Utdanning
Det er  avviklet  206  kurs  i  1992  med
tilsarnmen  ca. 3300  deltakere.

Kursene fordeler seg slik:

Sentrale kurs (OIKs egne) l8
Samarbeidskurs  i  særkretsene  163
Samarbeidskurs  i  klubbene  25
A-kursene, barneidrett, kassererkurs
m.v. hadde god oppslutning.
Temakvelden "Idrett og 3us" sarnlet
spesielt mange deltakere.

3 tiltak,  Kvinner kan-vil-tBr, Adm./
sekr.-kurs og temakveld gkonomi-
styring ble avlyst. 1 kurs ble utsatt til
1993.

Det kom nye forskrifter til  lov om
voksenopplæring. Det innebærer at
idretten må opprette et Idrettens
studieforbund  for  s fremtiden  å  være

berettiget statlige voksenopplærings-
midler.

NIF utarbeidet to h@ringsnotater "Idret-
tens utdannings- og opplæringsvirk-
somhet i 90-årene" og "Idrettens
studieforbund"  i  den forbindelse  - med

h8ringsfrist 28.  september.

Utdanningstiltakene har gikt med ca.
23% i-92. Dette gjelder spesielt
samarbeidskurs  i  særkreUene.

lKvinneutvalget
Kvinneutvaiget har bestått av:

Leder:

Medlemmer:

Sekretaer:

Ingunn Martinsen
Gro Jensen

Svein ]E'][agberg
Turid  Larsen

Utvalget har avholdt 2 mpter.

ForsBket med å samle Kvinneutval-
gene i Østlandskretsene "falt i fisk".
Dette på grunn av at interessen/
aktiviteten på kvinnesiden er dårlig i
de fleste idrettskretsene, og de var
ikke  interesserte  i  å  delta.

Det er arrangert:
- 1 kurs "Kvinner  kan-vil-tlr"
- 2 0ppfplgingskurs Kv. k-v-t
- l  kurs "Kvinner  kan-vil-tpr"  for
Haugemd IF
Disse  kursene  hadde  tilsammen  49
deltakere.

-1 temakveld Idrett/ernæring/
spiseforstyrrelser
Temakvelden  smnlet  ca. 60
deltakere.
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Styringsgruppene

lAktivitet/Mosjonstiltak
Styringsgruppa har bestått av:

Leder:  Arnvid Kavli

Medlemmer: Reidun  Lundsrud
Ivar  Skarno

Alf  H.  Hansen

Finn-O.  Svendsen

Sekretær:  Astrid Johannessen

Styringsgruppa har i1992 hatt 8
mpter og behandlet 58 saker.

Folk  i  form  til  OL

(FIFOL)
Under dette "samlende symbol" for
aktivitet og mos)on, spesielt rettet
mot inaktive, har styringsgruppa
bl.a. jobbet med:

*Informasjon om prosjektet og de
spesielle "FIFOL-dagene" 1/3
og 3/6 samt aktivitetsuka ø septem-
ber og markeringsdagene 13/9 og
14/1l.

*GjennomfJrt arrangement i egen
regi samt div. trimarrangementer
den 3/6 på Ekeberg. Tilsammen
deltok ca. 300 personer.

aStimulert til  pkt  aktivitet  i klubber
og saerkretser via  @konomiske
tilskudd.

Etter spknad er 13 lag og 4
særkretser  tildelt  tilsammen  kr.
56.500.-.

*Benyttet FIFOL-symbolet også i
markeringen av OIKs @mgc
mos3onstiltak:
-Idrettsmerkearrangementer
- Tritnrønger
- Den Gyldne Spaserstokk
- Husmortrimmen

- Hjertetrimmen
- Tiltak for  arbeidsledige
- Fargerik idrett

*Avviklet temakvelder med %fting
av mosjonstiltak.

Egen rapport om 0IKs
FIF0L-arbeid  i l992  er
oversendt  NIF/FTFOL-

prosjektets sentrale
styringsgruppe.

ldrettsmerket
Tilsammen avla l.842  personer
idrettsmerkeprpvene ø 1992. Av
disse var 625 kvinner og 1217 menn.
(En nedgang på llO  i forhold til91).

Mandag 4.mai fant den årlige
utdelingen av statuetter og andre
utmerkelser  sted  i  Oslo  Rådhus.  Til-

stede var ca 400 personer. Utdelin-
gen gjaldt som vanlig utmerkelser
oppnådd året fBr (199l), og totalt
var 261 personer berettiget til
utmerkelser med fllgende  fordeling:
(T allene i parantes gjelder 1990).

Kvitøner:

Idrettsmerkestatuetten

47(28)
Kruset

26(28)
Mimatyrstatuett bronse
18(26)
Miniatyrstatuett forgylt
14(l7)
Hederspris
11(13)
Stjerner
4(10)

Menn:

48(47)

20(33)

26(27)

25(15)

18(17)

12(27)

I tilknytning til  markering av
idrettsmerkeuka 14.-20. september
la styringsgnippa opp f@lgende
aktivitet på Bislett Stadion den
16.september:

-Utdeling av OIKs gavesjekker til
de 3 idrettslag som i l991 g)orde
en utmerket jobb med idrettsmerke-
pr0ver:
Oslo Idrettslag: kr. 2.OOO
Park og Idrett Bu,: kr. 2.OOO
Grorud  IL: kr. l.000

-Samarbeid med Oslo Idrettslag om
arrangement av idrettsmerkeprpver.
Alle ansatte og tillitsvalgte i OIK
var invitert til  å avlegge prØvene.
I markeringen av idrettsmerket har
bl.a. fJlgende vært benyttet:

-Terminliste (Årsoppsett tid/sted)
- Samleannonser tilknyttet idretts-
merkeuka.

-Spesielle T-skjorter: FIFOL/
Idrettsmerke.

Trimringer
T)et har totalt deltatt 259 personer på
trimringene i1992.
(146 på vårsemesteret og 113 på
hpstsemesteret.) Treningsstedene har
vært Norges Idrettshpgskole for
innetremng, og området NIH/
Sognsvann for utetreningen.

Treningstilbudet går fra mandag til
torsdag, både ute og inne, på dagtid
og kveldstid. Deltakerne benytter
khppekort, noe som g)@r at de selv
kan bestemme treningstidspunkt.

Den gyldne
spaserstokk
Våre sarnarbeidspartnere i dette
mos3onsoppIegg for pens3omster har
vært Oslo Fylkesforemng for
Pensjonister og Sparebanken NOR.
Ved utgangen av året varslet Spare-
banken NOR at de trekker seg fra
samarbeidet. Arbeid med å skaffe ny
sponsor er igangsatt.

Det ble i-92  registrert 860 deltakere,
en@kningpå llOfra  1991.
Av disse var det 653 kvinner og 207
menn. Av  deltakerne  var  det  362

personer som fikk  tildelt Den
Gyldne Spaserstokk" mens 154 fikk
bronSemerket (2.år), l21  fikk
splvmerket (3.år), 161 fikk
gullmerket (4.år) og 62 fikk
gullmerke med diplom (5.år).

De mest "aktive" arrangQrer var:
l. @vre Disen Pensj. foren.: 55 delt.
2. Ryen alders- og sykehjem:53 delt.
3. Bekkelagshjemmet: 37 delt.
4. Vindem  Eldresenter:  34 delt.

5. BekkelagetEldresenter: 31delt.

Styringsgruppa/administrasjonen i
Oslo Idrettskrets har vært represen-
tert på flere av de lokale utdelings-
seremoniene. Ved slme anledninger
informeres det om betydningen av
fysisk aktiviet også for "godt
voksne" utpvere.

Husmortrimmen
Denne tradisjonelle trimaktiviteten
hvor  kun  "voksne"  damer  deltar  er

stadig populaer. Treningen foregår
hver mandag, på dagtid, ø Ekeberg
Idrettshall til fengende rytmer.
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Damene, ca. 35-40 personer, holder
på sine gamle tradisjoner
og betegner selv aktiviteten som
"Husmortrimmen".  Alderen  varierer

fra ca. 45 - 85 år. Et  vesentlig
moment er også den sosiale siden
som bl.a. praktiseres via påf@lgende
kaffekopp ø Idrettens Hus.

Hjertetrim
Aktivitetstilbudet  vårt for hjerte-
opererte er også iår videref@rt. På
Idrettsh%skolen ga vi tilbud om
trening to dager pr. uke. Ca. 20
personer deltok både på vår- og
h@stsemesteret. I  tillegg til  dette er
tremngen i Ekeberg Idrettshall s regi
av "hjertegruppa" videref@rt. Her
deltar ca. 100 personer.

Grorud IL har også videref8rt sitt
treningstilbud til  h3erteopererte.
Alle  disse tilbudene  er markedsfBrt
via OIK.

Tiltak  for  arbeidsledige
I  samarbeid  med  Oslo  Bedrifts-

idrettskrets er tceningstilbudet på
Voldslpkka viderefQrt. Tre rhger i
uken, kl. 1000-l200  har det vært
drevet instruksjon/mosjon i ulike
idretter,  bl.a. bordtenms, fotball,
badminton og volleyball. 20-25
personer har deltatt pr. gang. Bydel
5, GriinerlØkka-Sofienberg, er
fortsatt aktivt med i formidlingen av
treningstilbudene.

Andre treningstilbud på dagtid, bl.a.
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Vidar Benjaminsen fra Lillomarka O-lag har dominert internasjonal
skiorientering de siste årene.

Trimringer på Sogn, er også tilgjen-
gelig for arbeidsledige.

Utdanningstilbud, A-kurset på
Hkeberg i uke 33, ble også markeds-
fprt  overfor arbeidsledige. 2 av de
19 deltakerne var arbeidsledige.
Styringsgruppa har også vært
representert på seminar ø regi av NIF
om denne sak. Ivar  Skamo og Finn-
O. Svendsen  deltok  fra  OIK.

Fargerik  ldrett
Ved utgangen av 1992 var det 2 1/2
år siden dette prosjektet startet opp ø
regi av NIF/Norges Voueyballfor-
bund, og prosjektet ø sentral regi
nærmer seg sin avslutning.

Innen Osloidretten har prosjekt-
tilknytningen også i-92  vært knyttet
til OIK v/Stynngsgnippa (Finn-O.
8vendsen.)
Aktive parter er fortsatt:
*Centrum Basketballklubb  v/Kåre
Hansen

*Oslo Bordtenniskrets  v/Jens

Disington
*Oslo Volleyballkrets v/Helge
Sporsheim.

Arbeidet  via  Oslo  Idrettskrets  har  i

-92 hovedsakelig væn:

-Informasjonsarbeid
- Deltakelse ø planlegging
- Gitt 0konomisk stØtte til  spesielle
tiltak.
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Styringsgruppene

lAnlegg I
Styringsgruppa har bestått av:

Leder:

Medlemmer:

Sekretær:

EliRglrenFossheim
Kåre  Adler

Roy Mesics
Trygve Isdal
B)@rn @streng
Tom  Anderson

Driffskomitåer:
Trasop Idrettshall: Trygve Isdal
Manglenid Idr.anl.: B3Ørn Østreng
Kjeholmen: Roy Mesics
Skoleidrettshaller:  Tom  Anderson
Marka: Johan Markhus.

Gruppen har i perioden hatt 10
mglter og behandlet 90 saker.
Anleggskonsulenten og leder har i
hele perioden hatt lppende kontakt
mellom  mJtene.  Vi  har  hatt  2
befaringer av idrettsanlegg i '92.
Begge har kommet ø stand ved
samarbeid mellom Park- og
idrettsvesenet og Oslo Idrettskrets
ved styringsgruppen.

%rste befaring var 23. april.
Da ble Hovseter Idrettshall,
T,usetjemdalen fotballbane, Liastua
Skileik og Linderud ILs klubbhus
beslkt. Vi  var og en tur innom
Voldslglkka for å se på treningsfeltet
til Lyn. Andre befaring var 22.
oktober. Denne gangen besØkte vi
Elveli Golf og Rideanlegg, :%rke-
dalen Golfanlegg, Lusetjemdalen
fotballbane,  Klemetsnidhallen,
Grpnmo Cricketbane og Prinsdal
fotballbane.

To ganger har vi invitert til  kurs i
merking av fotballbaner, men
begge gangene måtte vi avlyse på
gmnn av for  liten deltakelse. Vi  har
avholdt  to  konferanser  for
driftskomiteer  i  kommunale
idrettsholler.  l7  mars var  vi  i
Holmlia Idrettshall der vi  fprst
giennomgikk status for alle hallene,
deretter  forhold  som  driftskomiteene

har med skolene,
stevnekollisjoner, utnyt-
telse av halmapasitet,
samt at det ble innskjerpet
at det blir  f@rt tremngs-
dagbBker i alle hallene.

Våre idrettslag har driftsansvar for fØlgende skoleidrettshallera
Apallgtkka Idrettshall
Haugerudhallen
Holmlia Idretts- og S%mmehall
Furuset  Idrettshall

Kjelsås Idrettshall
Linderudhallen

Romsås  Idrettshall

Haugenstua Idrettshall
Hovseter  Idrettshall
@rakerhallen
Stovnerhallen

Ammerud  IF

Haugemd IF
Holmlia  SK

%ybråten Basketballklubb
Kjelsås n,
Lindemd  IL
Romsås  IF
Stovnerkameratene

Unge Sportsdansere
Ullern  nF
Vestli  IF

23 november  var  vi  i  Romsåshallen.
0gså her ble status for de enkelte
hallene tatt opp, samt driftsregnskap
for 1992, nitiner for tildeling av
treningstimer, nye ordensregler for
kommunale  idrettshaller  etc.

Park- og idrettsvesenet og styrings-
gruppen ved sekretæren, g3Br for-
beredelsene til  %tene.  Det  blir  sett
på som positivt  at mptene alternerer
mellom  de  ulike  hallene.
Driftskomiteene  dit  vi  kommer  er
vertskap. Det har vært avholdt to
banefordelingsrnglter. Ett i vår og ett
nå 1 hØst.

På Skiforeningens anleggs-
konferanse  i  Holmenkollbakken

deltok Tom Anderson og Eli %ren
Fossheim.  På  konferansen  om
Idrettsanlegg og fonirensning, som
Det Kongelige Kulturdepartement
arrangene, deltok Tom Anderson og
E]i RJren Fossheim.

Annen deltakelse: OIK-samlingen på
Lilleharnmer, Roy Mesics, Bj(»rn
@streng, Eli %ren Fossheim og
Tom Anderson. Roy Mesics har
deltatt på befaring av l4  fotballbaner
i regi av Oslo Fotballkrets. Det er
skrevet tilstandsrapport om alle 14
anleggene, og denne finnes hos
anleggskonsulenten.

Gruppens leder har sammen med
Tom Anderson og Finn Hauger
deltatt på mptene som Park- og
idrettsvesenet avholder hver 14.dag.

Viktige saker som
gruppen har behandlet:
* Byggmg av Riksanlegg på Ullevaal.
* NIFs  innstilling til  Riks- og

spesialanlegg.
Langtidsplan for 1992-94.
Idrettsmeldingen for Oslo.
Pnsforhandlinger på energi-
leveranser til private haller.
PlanlBsning for Stovnerbanen.
Skytebane ø Maridalen.
Oppsigelse fra kommunen av
Kjeholmen.
Badene og deres fremtid.
NIFs samorganisering av
anleggskonsulenter,
Dnftstilskudd til  lag med
driftsavtaler  etc.etc.

Kommunens  @konomi er fortsatt  for
nedadgående, og vi ser at det også i
det kommende året vil bli vanskelig
å ivareta eksisterende anlegg. Park-
og idrettsvesenet har fått
nedskjæringer hvert år. I l992  hadde
de planer om å rehabilitere 25 baner.
Realiteten  var  at  de fikk  rehabilitert
en bane, og slike signaler gir grunn
tu bekymringer. Vår viktigste
oppgave er å vaere stpttespiller og
inspirator for lagene. @konomi vil
fortsatt stå i fokus. Det bekymrer
gruppen å se det store forfallet  som
sk3er på baner og anlegg i  Oslo. Vi
vet at på sikt vil dette slå negativt ut
for idretten. Helseskadelig anlegg er
ingen tjent med.

Idrett er feuesskap, kultur, glede,
menneskelig utvikling og den er
sarnfunnsnymg. Gruppen Bnsker
derfor at det skal bh stØrre tilgjenge-
lighet både for den organiserte og
den uorganiserte idretten. Vi  vil
arbeide for at alle anlegg har
tilfredstiuende garderobe/klubbhus,
samt at også naermilj@ene
oppgraderes.
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Styringsg  ru ppene

Jlnformasjon/Markedsføring
Styringsgruppa har bestått av:

Leder  info:

Medlem:
Jamil Malik

Brynjulf Nygaard

Leder  m.f.:

Medlem:
Sekretaer:

Leif  H@gli
Per Granum

Kathrine Kirkevaag
/I'  one S tidahl
(fra 26. august)

Etter idrettskretstinget har infor-
masjon og markedsfJring vært delt i
to styringsgmpper med felles
sekretær. Gruppene behandlet
tilsammen  87  saker  i l992.  Tone

Stidahl tok over som informasjons-
konsulent etter Kathrine Kirkevaag
26. august. Kathrine Kirkevaag er nå
informas3onskonsulent i
Liuehammer Paralympiske
Organisasjonskomite.

Markedsføring
I forbindelse  med  idrettskretsens  75-

årsjubileum har styringsgruppene
sBrget for diverse .)ubileumsartikler
og andre "give  aways". Det  ble blant
annet produsert en egen OIK-pin
med 3ubileumslogoen. Gruppen har
også arbeidet med markennger på de
st@rste idrettsarrangementene 1 0slo,
samt  ved  en  rekke  av  særkretsenes

jubileumsarrangementer.
Idrettskretsens informasjonsstand er
blitt flittig  brukt, sammen med
bros)yrer, blader og annen infor-
mas.)on fra idrettskretsen.

Styringsgruppen for markedsfBring
har ø 1992 også lagt ned mye arbeid
for  å skaffe  annonser  til  bladet

"IDRETT".  Resultatet  har vært bra,
også i forhold til budsjettet.

lnformasjon
Av viktige saker gruppen har
arbeidet med, kan nevnes utstillin-
gen Ung-92 på SjØlyst i januar.
Sammen  med  Akershus  Idrettskrets

representerte vi Norges Idrettsfor-
bund på en felles stand med flere
landsomfattende ungdoms-
organisasjoner

H8sten l992  ble  det  i sarnarbeid
med Akershus  Idrettskrets  avholdt
mediakurs  for  ansatte  innen  idretten.

De 20 deltakerne fra klubber og
særkretser i Oslo og Akershus læne
om presse, naerradioer og infor-
masjon, og fikk  nyttige tips for å
oppnå dekning i massemediene.
Redaksjonskomiteen til  bladet
"IDRETI"'  har  i  1992  bestått  av

Jamil Malik, Brynjulf  Nyzamrl og

redaktpr Kathrine Kirkevaag/T one
Stidahl.  Bladet  kom  ut  med  fem

nummer i lQpet av året. Det ble
utarbeidet helt ny layout for
IDRETI'  i1992.  Hallvard  IJken
bisto  i  dette  arbeidet.  Bladet  er  nå

blitt langt mer leservennlig, både når
det gjelder forrn og innhold.

Internavisen OIK-nytt har kommet
ut regelmessig med ett nummer i
måneden i 1992. Også denne har fått
ny layout i jubileumsåret.

Arbeidet med å lage bydelsbrosjyrer
med oversikt over idrettslag og
kontaktpersoner, er påbegynt.

Responsen på de pressemeldingene
som er sendt ut har vært gode, både ø
aviser og radio.
0slo  IdrettskreU  har  i  hele  1992  hatt
et samarbeid  med  Radio  Frihet  om

en ukentug idrettsradio. Infor-
masjonskonsulenten har satt opp
forslag til  innhold og kontaktper-
soner i det timelange programmet.
Samarbeidet har vist seg å fungere
bra både for OIK og Radio Frihet.

Styringsgmppene informasjon og
markedsfBring innstilte dessuten en
vinner av prisen "Årets Idrettslag"
som ble opprettet i 1992. Kretsstyret
vedtok at prisen i l992  skulle gå til
TQyen Taekwondo Klubb.

/ 1992 feiret Holmenkollbakken 1 00-års jubileum.
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Komitåer  og utvalg

lPU-utvalget -]
Styringsgruppa har bestått av:

Leder:  Arnvid Kavli
Medlemmer: Laila  Andresen

Rolf Brandhaug
Eva Bemtzen

Thor Kleppe
Sekretær:  Finn-O. Svendsen

Det er avholdt 6 utvalgs%ter  i
l992.

lnformasjonsarbeid
*Eget temanummer om IPU i bladet
Idrett.

øInformert om IPU  i mpter  med
bydeler.
-Deltatt ø, og informert om, OIKs
IPU-arbeid under heldags Fylkes-
konferanse  i  Oslo  den 20/5-92.  Fra
utvalget %tte  Amvid  Kavli og
Finn-O. Svendsen. På vegne av Oslo
Fylkeskommune var Laila Andresen
hovedansvarlig for opplegg og
g)ennomfpnng.

*Informert om spesielle tuskudds-
ordninger vedr. IPU-arbeid via egne
skriv til  lag/bydeler og spesielle
oppsett ø Idrett.

Tilbud i idrettslag/til-
skudd til  lag
Som et  ledd  i  arbeidet  med  å

stimulere idrettslag til  å igmigsette/
viderefJre PU-arbeidet,  er det ut fra
sØknader tildelt  stØtte til:  IL  B  UL kr.
5.500, Lambenseter S%mmeklubb
kr. 1.500, Heming I.L. kr. l.500,
0slo  Håndballkrets  kr.  2.OOO.

I tillegg er det etter innstilling til
NIF utbetalt spesielt tilskudd til IPU-
idrettsskoler  for  voksne  til:  %ler
bydel/%ler IF, kr. 15.OOO, Heming
n,, kr. l5.000.

0pplæring  av ledere
og instruktører
To tiltak er gjennomfBrt:
iiTemaaften: 25 personer fra både
idrettslag, bydeler og enkelte
særkretser  deltok.

og ansatt personell i bydelene og
skolene. 35 personer deltok på
kurset. Til  dette gmnnkgset  var det
flere påmeldte som ikke fikk  plass.
Det ble derfor besluttet å kj(bre nytt
kurs l.  halvår  93.

Samarbeid
I lppet av året har utvalget sarnarbei-
det med både egne org. ledd og
offentlige instanser. IPU-utvalget
påtok seg for 0slo kommune
adrnimstreringen av kr. 30.000 til
utdanningstiltak. Pengene var
bevilget fra Kultgdepartementet.
Rapport vedr. disponeringen er
oversendt.

Vedrlrende etablering av egen IPU-
gmppe i Lindemd I.L. har utvalget
vært representert i mBter med
klubben samt representanter fra
bydelene 19 (Gronid), 20 (]3)erke)
og 21 (Grefsen-Kjelsås).

IPU-gruppe antas etablert på nyåret-
93.

Ekeberg ldrettshall
Driftskomiteerz har bestått av:

Leder: Brynjulf Nygaard
Medlemmer: Leif  HBgli

0lav  Svinndal

Haakon  Endreson

(uten stemmerett)

Fra 0slo  kommune fikk  vi melding
om at kommunen ikke  lenger pnsket
å yære representert i driftskomiteen.
Under driftskonsulent  Odd Madsens
sykdom har bane- og anleggskon-
sulent Tom Anderson fungert som
komiteens  sekretær.

lDomsutvalget ]
Utvalget har bestått av:
Leder: Tor  }8rgen Svendsen

Medl.: Kari  B. Østhus
- Per Øsunark

Varamedlemmer:  Brit
M@rk, Svein  Erik  Dovran
Sekretær: Finn Hauger

Etter 19 års drift,  foreligger det
planer om å legge helt nytt gulv i
1993. Toppdekket slik det ligger ø
dag ble lagt ø forbindelse med
byggingen av Idrettens Hus i l981.
Vi håper også å kunne skifte ut både
lys- og hpyttaleranlegget.

Både Brannfjell  og Lambertseter
skoler bruker hallen til kropps-
pvingsundervisning. Forpvrig er
utleien meget god. Også når det
gjelder ikke-idrettslig virksomhet.

Sarntlige dusjer har fått tidsbrytere.
Forpvrig har hallbe5entene foretatt
det n(ødvendige vedlikehold.

Domsutvalget har hatt to saker til
behandling i 1992. Den ene var av
disiplinaer karakter og den anmeldte
ble utelukket  fra  å delta  i  konkur-

ranser og organisert idrett i seks
måneder.  I  den  andre  saken  ble

anmeldte d@mt til tap av medlem-
skap i sin klubb i to år, og tap av rett
til å ha valgte eller oppnevnte
tillitsverv  i  tre  år.

Konkurransen om de store arrange-
mentene er stor  i hovedstaden.  Når
vi nå i l0pet av 1993 får lagt nytt
gulv som tilfredsstiller kravene både
til håndball og friidrett, regner vi
med at standarden  blir  så bra  at
Osloidrettens  storstue  fortsatt  skal

ligge på Ekeberg.

Driftskonsulent Odd Madsen, ansatt
i  Ekeberg Idrettshall i 1977, gikk  av
med pensjon l.oktober.
Driftskomiteen lnsker  her og nå å
rette en varm takk for arbeid og
innsats han har lagt ned gjennom
alle disse  år.

Domsutvalgets medlemmer har vært
tilstede  ved  Oslo  Idrettskrets'

jubileumsarrangement i Rådhuset,
ved festmiddagen på Rica SjØlyst
samt på den årlige OIK-samlingen
for ansatte og tillitsvalgte, som
denne gang var lagt til  Lilleharnmer,

Domsutvalget ser positivt  på at bare
to saker har vært til  behandling.

-Et

i32
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Komitåer og utvalg

Jubileumskomiteen

Komiteen for  Oslo Idrettskrets' 75-
års jubileum  har il  992 bestått av:

Leder:

Medlemmer:
Finn Hauger
Nicolai  Johansen

Brynjulf  Nygaard
Leif HJgli

Komiteen  for  Oslo  Idrettskrets'

75-års jubileum hadde fJrst Ruth
Sandal som leder. Da hun trakk seg
fra  komiteen  i  oktober  1991,
overtok Finn Hauger lederjobben.
I tillegg har Kathrine Kirkevaag og
Julitta  Skovlie  vært  med  ø
komiteen.

Jubileumsfeiringen startet med
festarangement i Rådhuset 8.januar
1992. Ca 300 gjester var tilstede
med ordfBrer Ann-Marit Sæ%nes i
spissen. Det var for (!ivrig hennes
f@rste offisielle representasjonsjobb
som ordflrer. %rst var det repre-

sentanter fra idrettslag
som marsjerte inn med
sine faner og flagg. Av
innslagene for (bvrig kan
nevnes prolog av (25ivind
Thorsen, fremfprt  av Arne
Christiansen, Abilds2koret
sang, musikklinjen ved
Manglerud videregående
skole spilte, og det var
oppvismng av utpvere fra
Oslo &  Akershus Gym-
nastikk og Turnkrets.

Skoleidrettsdagen

I forbindelse med 75-års jubileet
fikk  idrettskretsen et gavebrev fra
Aftenposten. Avisens Jnske var at
idrettskretsen skulle markere jubileet
med et arrangement for barn og
ungdom og stilte varer og andre
t)enester for inntil  75 000 kroner til
vår disposisjon.

Vårt valg falt  på en skoleidrettsdag
hvor  hovedstadens  4.-6.klasser  ble
invitert.  Interessen var  overveld-
ende. Nesten 4000  elever  fra  32

skoler meldte seg på. Hver klasse,
og dem var det l56  av, fikk  prpve
seg i minst to idretter, pluss ter-
renglJp, sp(6rrekonkurranse og felles
oppvarrning.

-Et flott  initiativ,  det er bra at
ungene får prQve seg i nye idretter.
En inspirasjon til  flere om å drive
mer idrett, sa ord%5rer Ann-Marit
SæbBnes etter å ha skuet ut over
Ekebergsletta der ungene boltret seg
ø 32 forsk)ellige  idretter,

*'l'

Til skoleidrettsdagen ble det påmeldt 3.800 barn fra 4. - 6. klasse.

Arrangementet ble vellykket. Ikke
minst takket være uts@kt h3elp fra
særkretsene, enkelte idrettslag,
idrettslinjene ved Lambertseter og

Linderud videregående
skoler og sist, men ikke
minst ansatte og til-
litsvalgte.

n
0SL0
IDRETTS
KRETS
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lReservefondsmidler
Oslo Idrettskrets ting 30. april 1983 vedtok å sette av kr.
2.000.000,- til  et reservefond. Fondets avkastning kan
etter spknad deles ut til  lag og særkretser. Tildelingen
1992:

Euingsrud nF
Marienlyst Judo Club
Nordstrand  IF
Oslo Bedriftsidrettskrets

0slo  Friidrettskrets

Oslo Håndballkrets

Oslo Skmrets

Oslomgrga  Trekkhundklubb

Skiforeningen
Bestum  Basketballklubb

Bjart
Gromdddalen Innebandyklubb
Holmlia Sportsklubb
Korsvoll  IL

Nordstrand  Basketballklubb

Oppsal IF
Oslo og Akershus Basketballkrets
Oslo Boksekrets

Oslo Bordtenniskrets

Oslo Volleyballkrets
Sportsklubben 1909
Stovnerkameratene

IF  Ørnulf

Overskuddet fra tippemidlene fra 1991 ble fordelt på 24
prosjekter med en totalsum på 6,939 millioner kroner:

Tippemidler  1992

Park- og Idrett Ungdomshallen
@vre Fossum Gård  Ridehall
0slo Turnforening Turnhall
Grefsen Tenmsklubb  Klubbhus
Prinsdal  Tennisklubb  Klubbhus
BaekkelageU Sportsklub O-kart
Holmenkollen  TK  Tennisbaner
HJybråten og Stovner Liten  Skileik
Liuomarka O-lag 0-kart
Ljan IF Lagerhus
Skullerud MC-senter
{Jlleren  Tennisklubb  Tennisbaner
Park- og Idrett Lysanlegg

Sk8yen V.

5.200

9.800

20.000

25.O00

20.000

15.OOO

l5.OOO

l5.O00

25.OOO

10.O00

12.000

3.600

10.000

3.500

l0.000

20.OO0

12.000

6.OOO

20.OOO

10.OO0

25.O00

10.O00

5.O00

kr. 10.000 Kjelsås IL Lysl@ype kr.
kr. 3.500 HQybråten og Stovn. IL  Liastua kr.
kr. l0.000  Park- og Idrett Gulv Romsåshallen kr.
kr. 20.OOO Park-ogIdrettGulv Linderudhallen kr.
kr. 12.000 Holmlia Sportsklubb Fotballbane kr.
kr. 6.OOO AL  Nordstrandshallen  Tak kr.
kr. 20.OOO %lerIF Tennisbaner kr.
kr. 10.OOO Chr.FreestyleSkiklubb Vannskihoppbakke
kr. 25.000 Holmenkollen kr.
kr. 10.O00 Abilds@Tennisklubb Klubbhus kr.
kr. 5.000 Park- og Idrett Gulv Kjelsåshallen kr.

--  -  Park- og Idrett Utbedring
kr.307.100 gressbaner kr.kr.  115.O00Sum

ldrettsstipend

kr.  892.000
kt-. 800.000
kr. 1.2500.000

kr.  450.000
kr.  450.000
kr. 13.000
kr.  272.000
kr.  135.000
kr. 9.000
kr. l4.000
kr.  14.000
kr.  300.O00

0slo kommunes idrettsstipend for 1992 er tildelt  fpl-
gende:

Yvonne Otterbeck, Bundefjorden Seilforen.
ClauS MdrCh, BygdØ Fekteklubb
Hanne Staff, Bækkelagets Sportsklub
Gard Hongslo, Fokus Bordtennisklubb
Jan Bergersen, Fokus Bordtennisklubb
Erik Clasen, Lambertseter S%mmeklubb
Helge BjJrnstad, Oslo Idrettslag
Momca Nielsen, Oslo Idrettslag
Per-Aksel Nilson,  0slomarka  Trekkhundkl.
Kennet Kjensli, IK  Tjalve
Ståle Jan Frgiynes, Sp. kl. Vidar

Sum

%yen Taekwondo Klubb er kåret til årets idrettslag. I
kretsstyrets begrunnelse legges det vekt på at klubben er
lokalisert ø et utsatt område av byen. Klubben har tatt
dette som en utfordring og samarbeider med Oslo
Idrettskrets i et pilotprosjekt innen klubbutvikling.

3.OO0

6.OO0

4. 000

5.000

5.OO0
10.OO0

7.000

5.OO0

5.OO0

5.OO0

5.O00

ff-  :)-UUU %yen TKD har et flemasjonalt medlemsmiljB og har
kr- 5-OOO også klart å aktivisere innvandrer)enter. Ved siden av
kr- 10-OO0 klubbtilhQrighet lezg,er klubben også stor vekt på moral
kFa- 7-000 og  etikk. Idrettslaget er stadig med på å demonstrere sin
kr- 5-OOO idrett, deltar på bydelsarrangementer og andre
kr- 5-OOO oppvismnger. Ved søden av dette har de også et vanert
kØa- 5-OO0 treningstilbud, både for mosjonister og topp-
kr- 5-O00 idrettsut(3vere. Det satses bevisst på barn og klubben har

-- -  bygget kvinnegarderobe for å @ke andelen kvinner i
kr. 60.000 klubben.

80.000

169.000
170.000

66.000

209.O00

550.OO0

150.000

63.OO0

344.O00

354.000

70.000

Årets ldrettslag 1992

14

Klubben  hadde  ved  årsskiftet  195  medlemmer



Bevilgninger/Aksjeselskaper

Kongepokaler  1992

H.M. Kongens Pokal er det gjeveste som kan vinnes i norsk idrett. Den
settes hovedsaklig opp i norske mesterskap. I 1992 ble det delt ut
80 kongepokaler.

F@lgende utdivere fra Oslo Idrettskrets mottok kongepokalen i1992:

Basketball,  kvinner:
Bowling:
Curling,  kvinner:
Dans:

Fekting:

Golf.
Gymnastikk/tiun:
Ishockey:
Judo:

Padling:
Rinkbandy, kvinner:
Roing:
Rytter:
Synkrons%mming:
Taekwondo:

Vannpolo:

H@ybråten Basketballklubb
Kari Haugtvedt, Frogner BK
0slo Curlingklubb
Kananne Stensen/Arve Gulliksen
Bislett  Danseklubb

Sylvia Lesoil, Oslo Fekteklub
Ter)e Hagen, Oslo Fekteklub
Knut Ek3ord Jr., Oslo Golfldubb
Anita Tomulevska, Oslo Turnforening
VIF Ishockey
Gry Imsgaard, OSI
Knut Holman, Oslo Kajakklubb
Hasle/LØren n.,
Christine Helle Bjginnes, Oslo Kvinnelige Roklubb
Geir Gulliksen/Springbok, Hkeberg Rideklubb
Marit Maana, Oslo Kaps%mnmgs Klub
Olav Dahl, TQyen Taekwondo Klubb
Frogner Vannpoloklubb

0IK Sport  AS Resultatregnskap 1992
Resultatregnskap pr. 3l.12.1992

Inntekter:

Salgsinntekter
Andre  dnftsinntekter

Sum driftsinntekter

Utgifter:
Varek)Øp
Kostnader  ved  arbeidskraft

Driftsutgifter
Avsknvninger  og tap
Sum dnftsutgifter

Driftsresultat

Finansinntekter/utgifter

Finansinntekter

Finansutgifter
Sum finansposter

Resultat

Regnskap
1992

l.394.219,63
99.735,O2

1.493.954,65

857.864,83
406.969,32
l97.191,65

39.153,02
1.50l.178,82

-7.224,17

6.011,37
39.411,20
33.399,83

-40.624,00

Budsjett
1992

1.700.000,00
100.000,O0

1.800.000,O0

1.093.000,O0
403.600,00
209.600,O0

8.000,00
1.7l4.200,O0

85.800,O0

6.000,O0

6.000,O0

9l.800,OO

Regnskap
1991

l.576.908,21
l38.649,80

1.715.558,O1

l.115.845,79
278.015,94
171.750,26

78.861,29
1.644.473,28

7l.084,73

3.844,32
57.128,l7
53.283,85

l7.800,88

NIMI  -  Norsk  ldretts-

medisinsk  lnstitutt

Oslo Idrettskrets har en aksjepost i
NIMI på 248 aksjer. General-
sekretær Finn Hauger er idrettskret-
sens representant ø styret. NIMIs
virksomhet har stor betydning for
Osloidretten med sitt faglig dykhge
personale. Et medisinsk stptte-
apparat som byens klubber og
kretser bØr nyttigg)@re seg ø
påkomne tilfeller. Selskapet drives
godt. Det ble utdelt utbytte til
aks3onaerene i 1992.

lOlK-Sport AS j
Styret har bestått av:

Leder: Kjell Thygesen
Terle Skålhegg
B)prg Chnstensen

Dagl.leder: Tor  Myhrvold

Det er styrets oppfatning at det
fremlagte resultatregnskap og
balanse med tilh(»rende noter gua
riktig inforrnasjon om driften og om
firmaets stilling ved årets utgang.

Årsaken til det negative resultatet
som vises i regnskapsåret l992
skyldes kapitalkostnader, som
firmaet har med seg fra
etableringsfasen,

Den daglige driften har i 1992 vært
positiv for firmaet. Nye leverand@rer
er knyttet til  oss, som igjen har gitt
oss stprre tyngde i markedet.

Markedet har for@vrig vært preget av
stor uro når det gjelder priser. Dette
håper vi vil  roe seg i 1993. l993  har
vist en betydelig omsetningspkning
fra samme tidspunkt i fjor. Dette er
en trend  vi  tror  vil  fortsette  ut  året.

Det er ansatt en person på heltid og
en person på halv stilling. @
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Regnskap

0slo  ldrettskrets  - Ekeberg ldrettshall

Resultatregnskap  pr.  31 .1 2.1992

Inntekter:

Tilskudd fra Norges Idrettsforbund
Tilskudd  fra  særforbund

Rammetilskudd  fra  Oslo  kommune
Tilskudd  fra  Oslo  kommune

Andre offentlige tilskudd
Andre inntekter (Note 1)

Utgifter:
Dnftsutgifter (Note 2)
Overf8rt til  idrettens organer
Overskudd/avsetninger

Note  1:

Reklame, annonser
Deltakeravgifter/arrangementsinnt
Salgsinntekter
Bmgo, lotterier  o.l.
Leieinntekter

Administrasjonsinntekter
Refus3on lBnn særkretsansatte
Andre  inntekter

Renter, aksjeutbytte

Note  2:

Utdanningsvirksomhet
Helse-,trim- og idrettsmerketiltak
Bame- og ungdomstiltak
Kvinneidrett

Klubbutvikling
Andre  tiltak

Bladet  "Idrett"

Administrasjonskostnader
Styre- og komitekostnader
Dnft av bygg og anlegg
Ansatte  ø saerkretser

Annen  virksomhet

Regnskap
1992

4.354.ll8

l01.200

19.88l.000

1.849.300

30.OOO

18.28l.l60

44.496.778

l9.935.318

22.848.480

l.712.980

44.496.778

l.O15.450

954.304

l56.440

4.807.735

4.340.353

692.711

4.442.687
1.011.155

860.324

1.333.951

177.682

123.O89

20.870

49.449

l95.241

156.308

5.Ol8.792

342.5lO
5.627.577

5.964.585

925.204

Budsjett
1992

4.368.400

100.000

l9.866.000

1.849.O00

30.000

17.438.700

43.652.l00

20. 296.100
21. 351.000

2.OO5.000

43.652,lOO

1.110.OO0

973.l00

141.O00

4.222.OOO

4.209.800

67l.OO0
4.322.700

889.100

900.OOO

l.556.500

207.200

181.900

10.000

67.500

17l.500

151.OOO

5.O95.300

437.O00

5.572.900

5.733.800

1.l11.500

Regnskap
1991

4.189.413

70.800

18.256.O00

1.849.O00

10.000

13.782.775

38.157.988

17.902.790

19.700.363

554.835

38.157.988

1.178.O30

843.620

135.243

2.119.559

3.812.437

789.520

3.044.145
938.583

921.636

1.26l.128

2lO.875

99.745

10.175

76.403

102.648

68.159

4. 657.580

328.577

5.374.926

4.326.405

l.386.l69

Årets overskudd er vedtatt avsatt til fplgende formål
1221 Fremtidig tap på fordringer kr. 200.O00
2921Vedlikeholdsfond  kr. l.512.980
Sum kr. 1.712.980
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Balanse

Balanse pr. 31 .1 2.1992

Eiendeler:

Kasse, bank, postgiro
Verdipapirer
Debitor

Langsiktige fordringer
Idrettens  Hus

Gjelds og egenkapital:
Kreditorer

Skyldig skattetrekk, arbeidsgiyeravgift
Annen kortsiktig g3e1d
Langsiktig g)eld
Avsetmnger (Note 1)
Kapitalkonto (Note 2)

Note  l:
Vedlikeholdsfond

Jubileumsfond

Aksjekj@psfond
Anleggsplanmidler
NnF-fysisk aktivitet
Barne- og ungdomsarbeid
Diverse  tiltak

Fremtidig tap på fordringer
Tiltak for  arbeidsledige
Avdmg, renter på lån
Psykisk helsevern
Frivilligtjenesten

Note  2:

Oslo Idrettskrets eier fBlgende aksjer:
Norsk Idrettsmedisinsk  Inst.,
OIK Sport A/S,
Frogner Idrettsanlegg A/S,

Regnskap
1992

4.074.901

l.OO0.000

3.341.400

8.000

:3,620.OOO
l2.044.362

2. 649.480

626.266

997.O92

3.620.000

2.738.438

!.413.084
l2.044.362

1.940.884

o

22.000

31.750

o

o

l7.309

700.OOO

o

o
l2.915

l3.580

248 aksjer,
50 aks3er,
15 aks3er,

ligningsverdi 7.l92
ligningsverdi  O
ligningsverdi O

Regnskap
1991

4.456.OO9

o

2.5l1.573

8.OO0

4.200.OOO

11.175.583

l.924.662

582.132

1.293.O44

4.200.OOO

1.762.658

1.413.O84

11.l75.583

427.904

228.870

lOO.OO0

3l.750

l5.000

75.O00

34.l33

500.OOO

50.000

300.000

o

o

Reserve4'ond-Resultatregnskap pr. 31.12.1992
Inntekter:
Renter 233.O19
Underskuddl992  74.,l30

307.150

Utgifter:
Tildelinger
Gebyrer

307.lO0

-50

307.l50

Balanse pr. 31.12.1992
Ei  endeler:

Bgnk 79l.427
Obl./gjeldsbrev 1.400.O00

2.19l.427

Gjeld og egenkapital:
Kreditorer

Kap.kto 1.l.92
- underskudd  92

121.720

2.143.837

74.13Q
2.l91.427
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Kommentarer

Kretsstyrets  kommentarer  til regnskapet  lor  1992:

Omsetningen  i  Oslo
Ødrettskrets steg med
16,6 % i  forhold  til  året
før. Økningen skyldes i
særlig  grad  økt
rammetilskudd  fra  Oslo
kommune  til idretten  og
vesentlig  bedtae resultat
av bingovid»toinliete»i.
Z)e fleste  aktiviteter  er

omtalt under styrings-
gruppeneS  rappOrt Og
gjentas ikke  her.

Tilskudd  fra  Norges
ldrettsforbund
Posten  omfatter  rammetilskudd  til
idrettskretsen, lglnnstilskudd  for
saerkretsansatte, voksenopplaenngs-
midler og tilskudd tU spesielle tiltak.

Tilskudd  fra
særforbund
Tilskudd fra Norges Bedriftsidretts-
forbund til  utdanningsvirksomhet i
sarnarbeid  med  Oslo  Bednftsidretts-
krets.

Tilskudd  fra  Oslo
kommune
Kommunale  tilskudd  til  sekre-
tariatets drift, utdanning, aktiviteter
og skolens bruk av Ekeberg Idretts-
hall på dagtid.

Andre offentlige
tilskudd
Tilskudd tu utdanning under psykisk
helsevern.

18

Deltakeravgifter/
arrangementsinntekter
Inntektene fra kursvirksomhet og
andre aktiviteter er litt  h8yere enn
året f@r, men noe lavere enn buds3et-
tert.

Salgsinntekter
Inntektene gjelder salg av ut-
merkelser til  idrettsmerketakere,
salg av kursmateriell i forbindelse
med utdanningsvirksomheten og
internsalg fra kantinen i Idrettens
Hus.

Bingo, lotterier  o.l.
Bingoen fikk  et nytt oppsving i
l992. På grunn av ny organisenng
med dataove4ring mellom to og to
spillelokaler trengs det faerre spille-
tillatelser enn tidligere. 150 klubber
og særkretser som var med i spiuet
fikk  utbetalt  kr  20.OOO hver.

Leieinntekter
I tillegg til  ordinær utleie til  idretten,
ble Ekeberg idrettshall utleid til en
datamesse med godt resultat. Leien i
Ekeberg Idrettshall og Idrettens Hus
for  idretten ble ikke  Bkt i 1992.

Administrasjonsinntekter
Inntektene  kommer  i  hovedsak  fra
intern fordeling ved bruk av telefon,
porto, trykking og kopiering samt
tjenester overfor lag og andre.

Refusjon lønn
særkretsansatte
Her er  f8rt  særkretsenes andel  av
l@nn og sosiale kostnader for de
ansatte i  særkretser  som  Oslo
Idrettskrets har lpnns- og arbeids-
giveransvar for.

Andre  inntekter
Posten omfatter bl.a. refusjoner fra
trygdekontor.

Renter, aksjeutbytte
Renter av innestående bel@p på konti
i bank/post og plassennger av
overskuddslmviditet t l@pet av året.

Posten omfatter  lpnn  til  ansatte i
idrettskretsen og pvrige driftskost-
nader knyttet til sekretariatet.

Styre- og
komitekostnader
Utgifter som gjelder egne m@ter i
kretsstyre, arbeidsutvalg, oppnevnte
stynngsgmpper og komiteer. Her er
også tatt med utgifter til deltakelse i
andres %ter  og ved m@ter som
kretsstyret/idrettskretsen er vertskap
for  sarnt kretstinget.

Drifi  av bygg  og
anlegg
Posten omfatter  Idrettens Hus,
Ekeberg Idrettshall, Fotballgarde-
roben og K3eholmen. Det  er utf@rt
ordinært og lJpende vedlikehold.

Ansatte  i særkretser
Idrettskretsen  er  ved  årets  slutt
arbeidsgiver for 26 fast ansatte i
saerkretser. Posten omfatter utgifter
til l@nn og sosiale utgifter til  fast
ansatte og til  tilfeldig  ansatte.

Annen  virksomhet
Under denne posten er det tatt med
kostnader forbundet med bingovirk-
somheten, avgift  til  Oslo kommune
for reklamerettigheter og leieavgift
til Oslo kommune for Ekeberg
Fotballgarderobe.

Ovedørt  til  idrettens

organer
Idrettskretsen får  overf2rt  hele den
kommunale stptten til  idretten  som
en rammebevilgning. Retningslin-
3ene for tildeling av stØtte har som
hovedprinsipp at stØtten skal gå til
barn og unge under 17 år. Voksne
idrettsutQvere må i stor grad selv
betale  for  å drive  sin  idrett.

Kretsstyret har fordelt st8tten til  de
enkelte  formål.  Idrettskretsen

rapporterer til byrådet om bruken av
bevilgningen. Byrådet er også
klageinstans i saker om stltte til
idrettsformål.



Revisjon

Truls  Gerhardsen

Lise  RJine  Nafstad

Tiuid  Iarsen

Finn Hauger
Generalsekretær

Jamil Malik

Oslo, 31. desember 1992
2. mars  1993

Thorvald  Larsen

Arnvid  Kavli

Eli R@ren Fossheim

Leif %gli

Ingunn Martinsen

Kjell Thygesen

Berit  Knudsen

B38rg Christensen
@konomis)ef

Kontrollkomiteens  beretning  for  1992

Kontrollkomiteen har sammen med revisor giennomgått Oslo Idrettskrets regnskaper for 1992.

Regnskapene, sammen med kretsstyrets kommentarer til disse, gir etter vår oppfaming tilfredsstillende oversikt
over den pkonomiske side av virksomheten i samsvar med lov og beslutninger.

Vi anbefaler at regnskapene godkjennes som Oslo Idrettskrets regnskaper for l992.

Erik  Paulshus

Oslo, 24, mars 1993

Ruth  Sandal Petter Ludvigsen

Revisjonsberetning  for  1992
Vi har revidert årsoppgjpret for Oslo Idrettskrets for 1992. Åroppgjpret som består av årsberetning,
resultatregnskap, balanse og noter, er avgitt av idrettskretsens styre og generalsekretær

Vår oppgave er å granske idrettenskretsens åxsoppg38r, regnskap og behandlingen av deU anliggender for 8vrig.

Vi har utfØrt revisjonen i henhold til gjeldende lover, forskrifter og god revisjonsskikk. Vi har giennomfglrt de
revisjonshandlinger som vi har ansett n(mvendige for å bekrefte at årsoppg)pret ikke inneholder vesentlige feil
euer mangler. I samsvar med god revis)onsskikk har vi kontrollert utvalgte deler av grunnmatenalet som under-
bygger regnskapspostene og vurdert de benyttede regnskapspnnsipper, de sk)pmismessige vurderinger som er
foretatt av ledelsen, samt xnnhold og presentas3on av årsoppgj@ret. I den grad det f(Thlger av god revis)onsskikk
har vi gjennomgått idrettskretsens formuesfonalming og interne kontrou.

Etter vår mening er årsoppgipret som viser et årsoverskudd på kr l.7l2.980 fgir disponering, gjon opp i sarnsvar
ødrettskretsens lover, g3eldende lovbestemmelser og god regnskapsskikk.

0slo,  25. mars l993

Lars T. Uvholt
Statsaut.  revisor
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Hva  er  Oslo  ]drettskrets?
0slos  største  frivillige  organisasjon.
Oslo ldrettskrets er en paraplyorganisasjon for all organisert idretti hovedstaden

Ved årsskiftet I 992/93 hadde vi 559 lag og 175.296 medlemmer. I tillegg kommer
920 bedriftsidrettslag.

Alle idrettslag innenfor idrettskretsens grenser og som innordner seg idrettens
lover og regler, er  våre medlemmer.

Oslo ldrettskrets eier ldrettens Hus på Ekeberg og Ekeberg ldrettshall.

ldrett  for  alle
Oslo  ldrettskrets'  uttalte  mål  er  "ldrett  for  alle".

Breddeidrett, barne- og ungdomsidrett, idrett for psykisk utviklingshemmede og
penslonisttrim er derfor vel så viktig for oss som idrett på toppnivaet.

Mye å tilby  medlemmene
Utdanning
@Trener-, leder- og dommerkurs
@Hjelp til å arrangere kurs
*Klubbutvikling
@Gratis lån av kurs- og møtelokaler

Servicekontor

*Skriveoppdrag, postekspedering
*Salg av idrettsmerker etc.

Trykkeriservice
*Eget hustrykkeri
*Trykking, innbinding, stiffing

Bane oganlegg
*Terminlister

*Bane- og hallfordeling
*Tippemidler

-og  hvor  finner  du oss?
Oslo  ldrettskrets

ldrettens Hus på Ekeberg

TeIefon:2219  70  81
Telefax:  22  67  97  00

Adresse:

Ekebergveien 101, 1178 0slo

Apningstider:
15.5-14.9:  kl.  08.00-15.00
15.9-14.5:  kl.  08.00-1  5.45


