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AreTSSTYret

Kretsstyret som ble valgt på tinget 27. april 1991
ha

Thorvald Larsen,

Eli

Truls Gerhardsen,

leder

nestleder

Lise

Arnvid

Kgv]i

Lise RBine Nafstad

Ingunn Martinsen

Leif l
Idreti

Amvi

Kjell Thygesen

Eli Rlren Fossheim

Turid Larsen,
ansattes repr.

200

Oslo '.

legge
og fyi
Til tr«
idretU

Å
Jamil Malik,
1. varamedlem

Leif %gli,
2. varamedlem

Berit Knudsen,
3. varamedlem

svake

år, har

gjpret
l992 h

Forsidebilde:
HelgeBj@rnstad
(20)fra FlipperSv@mmeklubb
ogOsloIdrettslag,

medm

tok to gull og et s@lvunder Paralympicsi Barcelona.
Foto: Kathrine Kirkevaag

av

Kretsstyret
for idretteni Oslo, prosjektene
FrognerStadionog velodromenpå

Kretsstyret

Hasleog det alltid tidkrevende

Kretsstyrethar fordelt ansvars-og

arbeidå skaffe pengertil ulike ledd i

arbeidsområdeneseg imellom for å
ha den n8dvendige kontakt og

organisasjonen.

styringi forhold til alle aktivitetene.

Samarbeidet med særkretsene blir

0slos OL-komite

bedreog bedrefra år til år. Dette
Arbeidsutvalget:

skyldesat vi sammenhar funnet

Thorvald Larsen, leder

fram til felles aktiviteter

Truls Gerhardsen, nestleder

sommål - flest mulig i fysisk

Eli %ren Fossheim, medlem

aktivitet.

som har

Kjell Thygesen,varamedlem

Møter
Anlegg:

Hvert år i tingperiodeninviteres
tillitsvalgte og ansattei saerkretser
sammenmed kretsstyrettil samling

Eli %ren Fossheim, leder

Utdanning/klubbutvikling:

for å drJfte aktuelle saker. I 1992

Berit Knudsen, leder

var smnlingenlagt til Lillehammer
og omfattet også omvismng på OL-

Informasjon:

anleggene.

Jamil Malik, leder

Barn, ungdom/skolefritidsordning:
Lise %ine Nafstad, leder

Åretsmgite
medbyens
politikere
ble
holdti samarbeidmed byrådetpå
Randsvangen.Foruten tre byråder

Ingunn Martinsen, medlem

deltok representanter
fra klubber og
saerkretser
i et megetvellykket mpte.

Aktivitet/mosjon:

Temaer var:

Anivid Kavli, leder
Kvinner:

-

Idrettensbetydningfor Oslo by

-

Toppidretten

Internas)onalemesterskaptil Oslo
- Skolefritidsordningen
- Reklameavtalen
på sentraleanlegg
- Handlingsplanfor idrett

-

Ingunn Martinsen, leder
MarkedsfBring:
Leif HJgli, leder
Idrett for psykiskutviklingshemmede:
Arnvid Kavli, leder

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

OIK var vertskapfor landets
idrettskretserunderderesårlige
sarnling.Sentraletemaervar arbeidsgiveransvar,
idrettensverdigrunnlag,pkonomistyring,FIFOL og
målstyringønorsk idrett.

Selvom OL 94 ikke skal arrangeres
i Oslo, har kommunen likevel tatt

initiativet til å oppretteen OLkomite i hovedstaden. Kretsleder

Thorvald Larsen,med generalsekre-

tærFinn Haugersomvaramedlem,
representererOslo Idrettskrets.
ByrådslederRuneGerhardsener
leder økomiteen.

Ekeberg ldrettshall
Planleggingenfor renoveringav
EkebergIdrettshall ble påbegynti
l992. Hallen vil fremståsomny i
oktober 1993.

Handlingsplan idrett
Kommunen har sammen med
idrettskretsen tatt initiativet til å

utarbeideen handlingsplan for idrett

i byen.Planenblir lagt fram for
behandlingi l993.

Storskjerm
Idrettskretsen,Skiforeningenog
andrest@rrearranglrer tok initiativet
til anskaffelseav en flyttbar
storskjermi 0slo. Sk3ermenble
finansiert ved tippemidler og
kommunalebevilgninger.Park- og
idrettsvesenetvil bestyre driften av
skjermen.

Av andreviktige sakernevnes:
-Kommunalt

rammetilskudd

til

idretten

For pvrig er det avholdt sonempter
0slo Idrettskrets

imidlertid bevilget tre millioner
kronertu rehabilitenng av anleggeti
regi av Oslo kommune.

har som formål

å

med alle klubber hvor idrettens

leggeforholdenetil rette for idrett

verdigrunnlagog Økonomistyring

og fysisk aktivitet i Oslo.

var hovedtemaer.

Til tross for dårlig vedlikehold av

idrettsanleggog Oslo kommunes
svake 8konomi med drastiske

nedskjaeringer
på park- og
idrettsvesenetsbuds)etter de senere
år, har Osloidretten stått samlet for å

Regnskap1991 og budsjett 1992
Idrettens verdigrunnlag
- Drift av og betaling for
-

5v@mmehallene
-

Tippemiddelspknader
Frivilligtjenestenunder OL 94

Byrådetsattebom for byggingav
velodrompå Hasle.OIK har over-

-

Fakkelstafett fpr OL 94

dratt sine aks3eri AS Velodrom til

-

-

AS Velodrom

-

Etableringav ungdomskomite
Idrettensutdanmngs-og
studieforbund

NorgesCykleforbund.
-

gjprebest mulig ut av situasjonen.

Frogner Stadion
1992har stått i 75-års jubileetstegn

Byrådetsatteogsåfoten ned for

medmangeidrettsarrangementer
og
festivitas som er en jubilant verdig.
Forutenjubileet har året vaertpreget
av arbeidetmed ny handlingsplan

dion.Det arbeidsomer nedlagtav

videreutbyggingav FrognerSta-

Organisasjonsutviklingfor Idrettens
Hus

-

Inntektsbringendetiltak

@

BUL, OSK, Friggog OIK er fore]J-

For Øvrøg
henvisestil de
etterfplgendeberetninger
fra styringsgrupperog

pig lagt i skuffen.Byrådet har

komiteer.
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Representasjon
Representasjon kretsting 1992
Kretsens

navn

Ting dato

Oslo Badrnintonkrets

Representant

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

0slo Bandykrets
Oslo & Akershus Basketballkrets
Oslo Boksekrets
Oslo Bordtenniskrets

Lise %ine Nafstad

Jamil Malik

Eli %renFossheim
Ingunn Martinsen
Jamil Malik

OsloBowlingkrets

19/8-92

Oslo Cyklekrets

Leif%gli

7/11-92

Oslo & Akershus Dansekrets
Oslo Fotballkrets
0slo FriidrettskretS

Thorvald

25/3-92
9/12-92
15/2-92
17/2-92

OsloGang& Turrnarsjkrets
Oslo & Akershus Gymn. og turnkr.
0slo Handicapidrettskrets

Thonald Larsen
Truls Gerhardsen

IngunnMartinsen

14.-15/3-92

Thorvald

l8/3-92
3/6-92

OsloHundekj8rerkrets
0slo Håndballkrets

Berit Knudsen

Ingunn Martinsen
Ingunn Martinsen

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

Oslo Judokrets

OsloKarate og Taekwondokrets
Akershus& 0slo Motorsykkelkrets
OsloOrienteringskrets
Oslo & Akershus Seilkrets
Oslo Skikrets

OsloSkytterkrets
Akershus& 0slo Skpytekrets

OsloS%mmekrets
Oslo Tenniskrets

OsloVolleyballkrets

Larsen

Kjell Thygesen

12,-13/6-92

E.o. ting
OsloIshockeykrets

Larsen

Thonald Larsen

Thorvald Larsen
Berit Knudsen

Eli Rglren Fossheim
Eli %ren Fossheim
Arnvid Kavli
Thorvald

Larsen

Thorvald

Larsen

IngunnMartinsen
Arnvid

Kavli

Leif%gli
Thorvald Larsen

Eli RJren Fossheim

Annen representasjon 1992
OsloDlves Sp.kl. lOO år
Ljan I.F.'s 75-års 3ub.
0ppsal I.F. 80 k
OsloSangog Musikkråd 15 år
NM-finale hockey

Avslutningsseremonicricket
0slo Cup. Int. landhockey
OsloOpen Rullestoldans
PrinsdalTenmskl.åpning klubbhus
Npklevann- nytt anlegg
OsloRaceWeek

30.-31/10-92
21/11-92

Thorvald Larsen

24/10-92

28/10-92

Eli %ren Fossheim
Eli %ren Fossheim

27/8-92

Leif H@gli

Hans Petter Fure

8/11-92
7.-9/8-92

Eli %ren Fossheim

Kjell Thygesen

l4/11-92

Thorvald Larsen
Thorvald Larsen

l6/5-92
24/5-92
20/6-92

Eli %ren Fossheim
Thonald Larsen

Medlemsbevegelsen
IU

Pr. 3l.12.9l.

Lag tatkopp i92
G)enopptattelag

Antall medlemmer
174.O68
2.578
21

Utmeldte lag

-95

Sarnmenslåue
lag
Total fpr stryking
-strpknelag l992

-1.276

DSL

lpRETl

4

Pr.31.l2.92

175.296

Sekretariatet
0slo

ldrettskrets'

sekretariat

Sekretariatetsmålsetting er å yte god servicetil alle
organisasjonsledd
og medlemmeri Oslo Idrettskrets.
Vi vil vaereen fellesnevnersomrepresentererdentotale
idrettenoverfor myndigheterog forberedersakerinnenfor en helhetlig idrettspolitikk og forvalter av fellesoppgaver.

Sekretariatetbestårav ja-mennneskersorner villige til å
ståpå når det trengstil bestefor idretten.Vi har stor

kompetanseog arbeidsvilje.Når vi selv ikke strekker til,
innhenter vi krefter utenfra. Mange av medarbeiderne

driver tidsbegrensetprosjektarbeidved sidenav det
lppendearbeidet.
Daglig drift av IdrettensHus og EkebergIdrettshall er
sekretariatets
ansvar.Det er viktig for osså videreutvikle
felles funksjonermed særkretsene
for mestmulig
rasjonelldrift.

Generalsekretæren
Stab
Informasjon
Forværelset

Økonomi og administrasjon

Finans

0rganisasjon og Utdanning

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

Ansatte i Oslo ldrettskrets pr. 31 .12.1992
Generalsekretær

Stabsfunksjoner:

Finn Hauger

InformasjonskonsulentKathrine Kirkevaag
(til 1.9.1992)
Tone Stidahl fm 26.8.l992

Administrasjonssekretær
Julitta Skovlie

Avd. for økonomi og administrasjon:

Avd. for organisasjon og utdanning:

ØkonomisjefB58rgChristensen

PlansjefFinn-OlavSvendsen

Økonomikonsulent Marit Skramstad

Bane-og anleggskonsulentTomAnderson
Utdannmgskonsulent
Turid Larsen
l.kontorfullmektig Astrid Johannessen
1 .kontorfullmekhgHegeW. Skau
(fpdselspermisjontil 31.12.92)
1 .kontorfullmektigB5BrgBarlie Eriksen,

@konomisekretær Grethe I. Eikum

Trykker Knut Næss
Renhold Arild

Johansen

Sentralbord/post
%BrgMoreite
Sentralbord/postGretaGulbrandsen
Dnftskonsulent Odd Madsen (til l.10.1992)
l. hallbetjent Einar Stensby

vikarfor HegeW. Skau

Hallbet3entOle Knstoffersen
Hallbetjent Robert Ryen
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Styringsgruppene
Barn Ungdom/Skolefritidsordning
Styringsgruppahar beståttav:
Leder:

Lise

R. Nafstad

Medlemmer:Ingunn Martinsen
Oddvar Bentsen

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

Sekretær:

Finn-O.
Svendsen

har i l992 hatt 8
Styringsgruppa
mBterog behandlet49saker.Gruppa
harværtrepresentertpåseminarog
rnglteri regi av NIF tilknyttet
gnippasarbeidsområder.
Basertpå utarbeidethandlingsplan
er det 3obbetmed fgilgendetiltak:

Barneidrett

Ungdomsidrett
Temakveld/ungdomstrefffor del-

en av de f@rste kretsene som starter

oppf8lgingenav konkretesakersom
ble behandletpå Ungdommens

Idrettsting.
OIK's ungdomskomite
vil bl.a. bidra aktivt med å få flere

takereved fjoråretsungdomssermnar ungdommerengasjerti lederarbeid.
ble arrangert9/4 på Ekeberg.
-Tilskuddtil ungdomsarbeidi
p]anlagt8-10/5ble
Ungdomsseminar
klubber:
Styringsgruppahar gitt
utsatt til h@sten
tilskudd
til spesieltungdomsarbeidi
Ungdommensidrettsting:
Sportsklubben
09 (kr. 2500,-)
2 ungdommer,Hilde Andresen(Ljan
Tenmsklubb)og Morten Olsen

(Hpybråtenog StovnerIL) var OIKs

Skolefritidsordningen

vedNorgesIdrettsfor- I januar/februarble det sendtut
representanter
bunds"ungdomsting"i Bergen
sp8rresk3ema
til alle barneskolene
9-11/10.
for å kartleggeomfang/interessen
20i weekenden
Ungdomsseminar
vedr.skolefntidsordningen.63% av
22/11ble avviklet på Sundvollen
skolenesvarte. Egen oppsummering
med ca. 20 deltakere.
er utarbeidetog idrettslager onen-Etableringav "Osloidrettens
tert via bladet Idrett og på bydelsvise m@ter.
ungdomskomite":
Etter imhahv fra våre representanter
somvar i Bergen, samt ungdom som

M8te med skolesjefenble avviklet

deltok på seminaretønovember,ble
detinnkalt til spesielltemakveldden

12/6 for å %fte samarbeid.

9/12.Osloidrettens ungdomskorrute

Styringsgruppamedvirket underhel-

ble da etablertog f@lgendeble valgt
inn i styret:

dagsseminar
for SFO-koordinatorene
den9/lO. 80 personerdeltok,

Hilde Andresen,Ljan Tennisklubb
MortenOlsen(H$ybråtenog

Vi har arrangertto spesiellekurs for

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

StovnerIL)

tilsammen 34 deltakere.

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

Linda Ruud(Oslo Turnforening)
Pål Pettersen(%ybråten og Stovner

Holmlia Sportsklubbble tatt ut som

Disseaktivitetsukeneer åpnefor alle

n,)

"premie"kr.
vinneravspesieu

Aktivitetstiltak

i skoleferier:

Det er arrangertaktivitetsukeri
EkebergIdrettshall/påEkebergsletta
medheldagsaktiviteti:

24-28/2 med120
Vinterferien,
deltakere

barn i aldersklassene

1.-6.klasse.

Invitasjon sendesvia skoleverket.
Aktivitesoppleggeter allsidig og
OIK sarnarbeider

med flere særkret-

ser/lag.

ansattei skolefritidsordningen med

2500,-.

Komiteen har konstituen segselv
medHilde Andresen som leder, og
hun er dermed komiteensrepresen-

Dette var en gave fra Oslo
Friidrettskrets til OIK tilknyttet vån

tant i styringsgruppa.Gjennom
denneetableringer OsloIdrettskrets

eti idrettslagsomengasjerteseg
spesielti skolefritidsordmngen.

75-årsjubileum.Gaven skullegå til

Barneidrettsskoler
Fellesforsikring for idrettslag som
har alhdrettsgrupper for barn er
opprettholdt.

-Det er utlyst og fordelt midler til

wmm

lagsomhar startetbarneidrettsskoler,

-Planlagttemaaften(juni) for idrettslag som dnver barneidrettsskolerble
avlyst pga manglendepåmelding.
-Skoleidrettsdagenden 8/9:

Styringsgruppahar vært
representen I arrangementskomiteen

Fr@ydis
For1992.Fravenstre:
fra OsloTennisklub
4 avNorgesmesterne
berg,Line Ullring, Cindy Vincentog Helle Gimming.

6

3tiltak, Kvinner kan-vil-tBr, Adm./

Utdanning/klubbutvikling
Styringsgruppahar beståttav:

Berit

Leder:

sekr.-kurs
og temakveld
gkonomiog 27.sept.Kurs i konfliktI8sningble
arrangert7. - 21. sept.for de glvrige.

1993.

Klubbve»ederne

voksenopplæring.
Det innebærer
at
idrettenmå oppretteet Idrettens

Detkom nye forskrifter til lov om

Knudsen

Medlemmer:
Hans PetterFure
Bj@rnBranting
Asle I, Bjerknes

Vidar Waaden

styringble avlyst.1 kurs ble utsatt til

har i- 92:

Foretattinnsalgi8 klubber
Fulgt opp de klubber som har gjen-

studieforbund

for s fremtiden

å være

TuridLarsen

nomf@rtfull prosess/hattinnsalg/vist

berettigetstatligevoksenopplærings-

interesse

midler.

Startet/gjennomfØrt
prosessen
i 15

NIF utarbeidetto h@ringsnotater
"Idret-

Klubbveilederkorpset
bestoa'v20

klubber

klubbveilederepr.31.12.92.Av disse
er 7nye fra særkretsene.
I lppet avåret

Kj@rtkurs i25 klubber: Leder i n,,

tensutdannings-og opplæringsvirksomheti 90-årene"og "Idrettens

Kasserer/Jkonomi, Aktivitetslederkurs

studieforbund"

har 2 bedt seg fritatt.

Idrett for barn, KU-prosesskurs.

h8ringsfrist28. september.

Tiltak og
arbeidsoppgaver

%lgendesæridretterer nå represen-

Sekretær:

tert øklubbveilederkorpset:

Styringsgruppahar avviklet 10 egne OsloSkytterkrets,Oslo Volleyballkrets, Oslo Rokrets,Oslo og Akershus
m@terog har behandlet83 saker.
Gymnastikkog Turnkrets,Oslo
Videre harstyringsgruppagjennomf0rt
Budokrets,
Utvalget
for luftsport,
7 mBter/skoleringstiltakfor
Oslo
Handicapidrettskrets.
Etablering
klubbveilederne.

Deter avholdt1 m8te for utdanningskontakteri særkretserog 1 for
utdanmngskontakteri klubber.

Representasjon
Samlingi 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

av samarbeid med flere særidretter
fortsetter.

Samarbeid
NIF har delt landet i6 regioner når det

gjelderklubbutvikling.Akershus IK,

i den forbindelse

- med

Utdanningstiltakene
har gikt med ca.

23%i-92. Dette gjelderspesielt
samarbeidskurs i særkreUene.

lKvinneutvalget
Kvinneutvaigethar beståttav:
Leder:

Ingunn Martinsen

Medlemmer:

Gro Jensen

Sekretaer:

Turid Larsen

Svein]E'][agberg

OsloIK og ØstfoldIK danneren region.Sigbj@rnSlåtten,Bedriftsidretts- Utvalget har avholdt 2 mpter.
forbundeter av NIF oppnevnt som
ForsBket med å samle Kvinneutvalkoordinatorfor vår region.
genei Østlandskretsene
"falt i fisk".
Samarbeidet mellom de tre idrettskretDette
på
grunn
av
at
interessen/
seneer etablert,og det er avholdt 2
aktivitetenpå kvinnesidener dårlig i
mJteril992. Sarnarbeidetfortsetter,
defleste idrettskretsene,og de var
ogdet er planlagt 2 kurs for klubbveiledere i 1993.

ikke interesserte i å delta.

Aktiviteten Klubbutvikling har vært

Det er arrangert:
- 1 kurs "Kvinner kan-vil-tlr"

Voksenopplæringsforbundets
representantskap:
Turxd Larsen

Voksenopplæringsforbundet
0slo/
Akershus:

Vidar Waaden
Div. årsmøter og styrempter i

godi 1992 - dog litt i underkantav

-

2 0ppfplgingskursKv. k-v-t

1991.

-

l kurs "Kvinner kan-vil-tpr" for

HaugemdIF

klubber:

Utdanning

Klubbveilederne

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

Klubbutvikling
Det er avholdt klubbutvikling/-kurs i
24 klubber, og 8 særkretserhar arran-

gertseminarer/innsalgsmJter
med
klubbveiledere.

Kursenefordeler segslik:
Sentralekurs (OIKs egne)

l8
163

Samarbeidskurs i særkretsene
Samarbeidskurs i klubbene

Disse kursene hadde tilsammen
deltakere.

49

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

25

A-kursene,barneidrett, kassererkurs

Denyeklubbveiledernegjennomgikk m.v.haddegodoppslutning.
gninnkursetmed Wiggo 5%5rlien
og
Temakvelden
"Idrett og 3us"sarnlet
Hans Petter Fure som kurslaerere 25.
spesieltmangedeltakere.
7

Styringsgruppene
Trimringer

lAktivitet/Mosjonstiltak
Styringsgruppahar beståttav:
Leder:

Arnvid
Kavli

Medlemmer:Reidun Lundsrud
Ivar Skarno
Alf H. Hansen
Finn-O. Svendsen

Sekretær:

AstridJohannessen

Styringsgruppahar i1992 hatt 8
mpterog behandlet58 saker.

Folk i form

til OL

(FIFOL)
Underdette"samlendesymbol" for
aktivitet og mos)on,spesielt rettet
mot inaktive, har styringsgruppa
bl.a. jobbet med:

T)ethar totalt deltatt 259personerpå
trimringenei1992.
(146 på vårsemesteretog 113 på

ldrettsmerket
Tilsammenavla l.842 personer
idrettsmerkeprpvene
ø1992.Av
dissevar 625 kvinner og 1217 menn.
(En nedgangpå llO i forhold til91).
Mandag4.mai fant denårlige
utdelingenav statuetterog andre
utmerkelser sted i Oslo Rådhus. Til-

stedevar ca 400 personer.Utdelingengjaldt somvanlig utmerkelser
oppnåddåret fBr (199l), og totalt
var 261 personer berettiget til
utmerkelsermed fllgende fordeling:

(T allenei parantesgjelder1990).
Menn:

Kvitøner:

48(47)

spesielle"FIFOL-dagene" 1/3

26(28)

20(33)

og3/6 samt aktivitetsukaøseptem-

26(27)

14/1l.

Mimatyrstatuettbronse
18(26)
Miniatyrstatuettforgylt

*GjennomfJrtarrangementi egen
regi samt div. trimarrangementer

14(l7)
Hederspris
11(13)

den3/6 på Ekeberg. Tilsammen

Stjerner

deltok ca.300 personer.

4(10)

aStimulert til pkt aktivitet i klubber

I tilknytning til markeringav

og saerkretservia

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

25(15)
18(17)
12(27)

@konomiskeidrettsmerkeuka14.-20.september

tilskudd.
tilsammen kr.

la styringsgnippaopp f@lgende
aktivitet på Bislett Stadionden
16.september:
-Utdelingav OIKs gavesjekkertil

*BenyttetFIFOL-symboletogsåi

markeringen
av OIKs@mgc
mos3onstiltak:
-Idrettsmerkearrangementer
- Tritnrønger
-

DenGyldne Spaserstokk

-

Husmortrimmen

de 3 idrettslag som i l991 g)orde
enutmerket jobb med idrettsmerkepr0ver:

kr.
kr.

kr.

OsloIdrettslag:
Parkog Idrett Bu,:

2.OOO
2.OOO

Grorud IL:

l.000

-

Hjertetrimmen
Tiltak for arbeidsledige
- Fargerik idrett

-Samarbeidmed Oslo Idrettslagom

-

arrangementav idrettsmerkeprpver.

*Avviklet temakveldermed%fting

I markeringen av idrettsmerket har

av mosjonstiltak.

bl.a.fJlgende vært benyttet:

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

8

Treningstilbudetgår fra mandagtil
torsdag,bådeute og inne, på dagtid
og kveldstid. Deltakernebenytter
khppekort,noe som g)@rat de selv
kanbestemmetreningstidspunkt.

Den gyldne
spaserstokk
Våresarnarbeidspartnere
i dette
mos3onsoppIegg
for pens3omster
har
Pensjonisterog SparebankenNOR.
Ved utgangenav året varslet Spare-

*Informasjonom prosjektetog de

Kruset

berogmarkeringsdagene
13/9 og

innetremng,og områdetNIH/
Sognsvannfor utetreningen.

vært Oslo Fylkesforemng for

Idrettsmerkestatuetten

47(28)

hpstsemesteret.)Treningsstedenehar
vært Norges Idrettshpgskole for

Alle ansatteog tillitsvalgte i OIK
var invitert til å avleggeprØvene.

bankenNOR at de trekker segfra
samarbeidet.
Arbeid med å skaffe ny
sponsorer igangsatt.
Det ble i-92 registrert860 deltakere,
en@kningpållOfra 1991.
Av dissevar det 653kvinner og 207
menn. Av deltakerne

var det 362

personersomfikk tildelt Den
GyldneSpaserstokk"mens154 fikk
bronSemerket
(2.år),l21 fikk
splvmerket (3.år), 161 fikk

gullmerket(4.år)og 62 fikk
gullmerkemed diplom (5.år).
De mest "aktive" arrangQrervar:

l. @vreDisenPensj.
foren.:55 delt.

37
34

2.Ryen alders-og sykehjem:53delt.
3.Bekkelagshjemmet:
delt.
4. Vindem Eldresenter:

delt.

5. BekkelagetEldresenter:
31delt.
Styringsgruppa/administrasjonen
i
OsloIdrettskretshar vært representert på flere av de lokale utdelingsseremoniene.
Ved slme anledninger
informeres det om betydningen av

fysisk aktiviet ogsåfor "godt
voksne" utpvere.

Husmortrimmen

-

Terminliste
(Årsoppsett
tid/sted)

Dennetradisjonelletrimaktiviteten

-

Samleannonser
tilknyttet idretts-

hvor kun "voksne" damer deltar er

merkeuka.

stadigpopulaer.Treningenforegår
hvermandag,på dagtid,øEkeberg
Idrettshall til fengenderytmer.

prosjektetssentrale

-SpesielleT-skjorter:FIFOL/

styringsgruppe.

Idrettsmerke.

Damene,ca. 35-40 personer, holder
påsine gamle tradisjoner

GrorudIL har ogsåvideref8rtsitt

Trimringer på Sogn,er ogsåtilgjen-

treningstilbud til h3erteopererte.

gelig for arbeidsledige.

ogbetegnerselv aktiviteten som

Alle disse tilbudene er markedsfBrt

"Husmortrimmen".

via OIK.

Utdanningstilbud,A-kurset på
Hkebergi uke 33, ble også markeds-

Tiltak for arbeidsledige

fprt overfor arbeidsledige.2 av de

Alderen varierer

fra ca. 45 - 85 år. Et vesentlig

momenter ogsådensosialesiden
sombl.a. praktiseresvia påf@lgende

I samarbeid med Oslo Bedrifts-

kaffekopp øIdrettens Hus.

idrettskrets er tceningstilbudetpå
Voldslpkka viderefQrt.Tre rhger i

Hjertetrim

uken, kl. 1000-l200 har det vært

Aktivitetstilbudet vårt for hjerte-

drevetinstruksjon/mosjoni ulike

opererteer ogsåiår videref@rt.På

idretter, bl.a. bordtenms, fotball,

Idrettsh%skolen
ga vi tilbud om

badmintonog volleyball. 20-25
personerhar deltatt pr. gang.Bydel
5,GriinerlØkka-Sofienberg,
er
fortsatt aktivt med i formidlingen av
treningstilbudene.

treningto dager pr. uke. Ca. 20
personerdeltok bådepå vår- og
h@stsemesteret.
I tillegg til dette er
tremngeni EkebergIdrettshall sregi
av "hjertegruppa" videref@rt.Her
deltarca.100 personer.

19 deltakernevar arbeidsledige.
Styringsgruppahar ogsåvært
representertpå seminarøregi av NIF
om denne sak. Ivar Skamo og FinnO. Svendsen deltok fra OIK.

Fargerik ldrett
Ved utgangenav 1992 var det 2 1/2
år sidendette prosjektetstartetopp ø

regiav NIF/NorgesVoueyballforbund,og prosjektetøsentralregi
nærmersegsin avslutning.

Andretreningstilbudpå dagtid,bl.a.
Innen Osloidrettenhar prosjekttilknytningenogsåi-92 vært knyttet
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til OIK v/Stynngsgnippa
(Finn-O.
8vendsen.)
Aktive parter er fortsatt:
*Centrum Basketballklubb v/Kåre
Hansen

*Oslo Bordtenniskrets v/Jens

Disington
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Arbeidet via Oslo Idrettskrets

-92

har i
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Informasjonsarbeid
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VidarBenjaminsen
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internasjonal
skiorientering de siste årene.
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Styringsgruppene

lAnlegg

Våreidrettslaghar driftsansvarfor fØlgende
skoleidrettshallera

Styringsgruppahar beståttav:
Leder:

EliRglrenFossheim

Medlemmer:

Kåre Adler

HolmliaIdretts-og S%mmehall
Furuset Idrettshall

KjelsåsIdrettshall

Roy Mesics

Linderudhallen

Trygve Isdal

Romsås Idrettshall

B)@rn@streng
Sekretær:

ApallgtkkaIdrettshall
Haugerudhallen

Tom Anderson

HaugenstuaIdrettshall
Hovseter Idrettshall

@rakerhallen

Driffskomitåer:

Stovnerhallen

TrasopIdrettshall: TrygveIsdal

Roy

Manglenid
Idr.anl.:
B3ØrnØstreng

Johan

Kjeholmen:

Skoleidrettshaller:

Marka:

Tom

Mesics

Anderson

Markhus.

Gruppenhar i periodenhatt 10
mglterog behandlet90 saker.
Anleggskonsulentenog leder har i
heleperiodenhatt lppendekontakt
mellom mJtene. Vi har hatt 2

befaringerav idrettsanleggi '92.
Beggehar kommet østand ved

samarbeidmellom Park- og
idrettsvesenetog Oslo Idrettskrets
ved styringsgruppen.

%rstebefaringvar 23.april.
Da ble Hovseter Idrettshall,

T,usetjemdalen
fotballbane,Liastua
Skileik og Linderud ILs klubbhus

beslkt.Vi var og en tur innom
Voldslglkkafor å se på treningsfeltet
til Lyn. Andre befaring var 22.
oktober.Denne gangenbesØktevi
Elveli Golf og Rideanlegg,:%rkedalenGolfanlegg, Lusetjemdalen
fotballbane, Klemetsnidhallen,

GrpnmoCricketbaneog Prinsdal

fotballbane.

merkingav fotballbaner,men

beggegangenemåtte vi avlyse på

gmnn av for liten deltakelse.Vi har

avholdt to konferanser

for

i kommunale

idrettsholler. l7 mars var vi i

Holmlia Idrettshall dervi fprst
giennomgikkstatusfor alle hallene,

deretter forhold

som driftskomiteene

hallenetatt opp,samtdriftsregnskap

for 1992, nitiner for tildeling av
treningstimer,nye ordensreglerfor
kommunale idrettshaller etc.

Park-og idrettsvesenetog styringsgruppenved sekretæren,g3Brfor-

beredelsenetil %tene. Det blir sett

på som positivt at mptene alternerer
mellom de ulike hallene.
Driftskomiteene dit vi kommer er

vertskap.Det har værtavholdtto
banefordelingsrnglter.
Ett i vår og ett
nå 1 hØst.

PåSkiforeningensanleggskonferanse i Holmenkollbakken

deltokTomAnderson
ogEli %ren

Fossheim. På konferansen om

Idrettsanleggog fonirensning,som
Det KongeligeKulturdepartement
arrangene,deltok Tom Andersonog
E]i RJren Fossheim.

Annendeltakelse:OIK-samlingenpå
Lilleharnmer,Roy Mesics,Bj(»rn

Tom Anderson.Roy Mesicshar
deltattpå befaringav l4 fotballbaner
i regi av Oslo Fotballkrets.Det er
skrevettilstandsrapport om alle 14

anleggene,og dennefinneshos
anleggskonsulenten.

Gruppensleder har sammenmed
TomAndersonog Finn Hauger

deltattpåmptenesomPark-og

har med skolene,

idrettsvesenetavholderhver14.dag.

stevnekollisjoner,utnyttelseav halmapasitet,
samtat det ble innskjerpet
at det blir f@rttremngs-

Viktige saker som
gruppen har behandlet:

dagbBkeri alle hallene.
10

0gså her ble statusfor de enkelte

@streng,
Eli %renFossheim
og

To gangerhar vi invitert til kurs i

driftskomiteer

23 november var vi i Romsåshallen.

* Byggmg av Riksanleggpå Ullevaal.
*NIFs innstilling til Riks- og

Ammerud IF

Haugemd IF
Holmlia SK

%ybråten
Basketballklubb
Kjelsåsn,
Lindemd IL
Romsås IF
Stovnerkameratene

UngeSportsdansere
Ullern nF
Vestli IF

spesialanlegg.
Langtidsplanfor 1992-94.
Idrettsmeldingenfor Oslo.
Pnsforhandlingerpå energileveransertil private haller.
PlanlBsningfor Stovnerbanen.
SkytebaneøMaridalen.

Oppsigelsefra kommunenav
Kjeholmen.
Badeneog deresfremtid.
NIFs samorganiseringav
anleggskonsulenter,
Dnftstilskudd til lag med
driftsavtaler

etc.etc.

Kommunens @konomi er fortsatt for

nedadgående,
og vi ser at det ogsåi
det kommendeåret vil bli vanskelig
å ivaretaeksisterendeanlegg.Parkog idrettsvesenethar fått
nedskjæringerhvert år.I l992 hadde
deplaner om å rehabilitere25 baner.

Realiteten var at de fikk rehabilitert

en bane,og slike signaler gir grunn
tu bekymringer.Vår viktigste
oppgaveer å vaerestpttespillerog
inspiratorfor lagene.@konomivil
fortsatt stå i fokus.Det bekymrer
gruppenå se det storeforfallet som
sk3erpå banerog anleggi Oslo.Vi

vet at på sikt vil detteslå negativtut
for idretten.Helseskadelig
anlegger

ingentjent med.

Idrett er feuesskap,kultur, glede,
menneskeligutvikling og dener
sarnfunnsnymg.
GruppenBnsker
derfor at det skal bh stØrretilgjenge-

lighet bådefor denorganiserteog
denuorganiserteidretten.Vi vil
arbeidefor at alle anlegghar
tilfredstiuendegarderobe/klubbhus,
samtat ogsånaermilj@ene
oppgraderes.

Styringsg ru ppene

Jlnformasjon/Markedsføring

redaktprKathrine Kirkevaag/T one

Styringsgruppahar beståttav:

nummer i lQpet av året. Det ble

Leder info:

Jamil Malik

Medlem:

Brynjulf Nygaard

jubileumsarrangementer.
Idrettskretsensinformasjonsstand
er
blitt flittig brukt, sammenmed
bros)yrer,bladerog anneninformas.)onfra idrettskretsen.

Leder m.f.:

Leif H@gli

Medlem:

Per Granum

Sekretaer:

Kathrine Kirkevaag

Styringsgruppen
for markedsfBring
har ø1992 ogsålagt nedmye arbeid

/I' oneS tidahl

for å skaffe annonser til bladet

(fra 26. august)

"IDRETT". Resultatet har vært bra,

ogsåi forhold til budsjettet.
Etter idrettskretstingethar informasjonog markedsfJring vært delt i
to styringsgmpper med felles

sekretær.Gruppenebehandlet
tilsammen 87 saker i l992. Tone

Stidahl tok over som informasjons-

konsulentetter Kathrine Kirkevaag
26.august.Kathrine Kirkevaag er nå
informas3onskonsulent
i
LiuehammerParalympiske
Organisasjonskomite.

Markedsføring
I forbindelse med idrettskretsens 75-

årsjubileumhar styringsgruppene
sBrgetfor diverse .)ubileumsartikler

utarbeidethelt ny layout for
IDRETI' i1992. Hallvard IJken
bisto i dette arbeidet. Bladet

er nå

blitt langt mer leservennlig,bådenår
det gjelderforrn og innhold.
InternavisenOIK-nytt har kommet
ut regelmessigmed ett nummeri
månedeni 1992.Også dennehar fått
ny layout i jubileumsåret.

lnformasjon

Arbeidetmed å lage bydelsbrosjyrer
medoversikt over idrettslagog

Av viktige sakergruppenhar

kontaktpersoner,er påbegynt.

arbeidet med, kan nevnes utstillin-

genUng-92 på SjØlysti januar.

Responsen
på de pressemeldingene

Sammen med Akershus Idrettskrets

somer sendt ut har vært gode, både ø

representertevi Norges Idrettsforbundpå en felles stand med flere

aviserog radio.

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

annetproduserten egenOIK-pin
med3ubileumslogoen.
Gruppenhar
ogsåarbeidet med markenngerpå de

De20 deltakernefra klubber og
særkretseri Oslo og Akershuslæne
ompresse,naerradioerog informasjon,og fikk nyttige tips for å
oppnådekningi massemediene.
Redaksjonskomiteen
til bladet

st@rste
idrettsarrangementene10slo,

"IDRETI"'

samt ved en rekke av særkretsenes

JamilMalik, Brynjulf Nyzamrlog

og andre "give aways". Det ble blant

Stidahl. Bladet kom ut med fem

har i 1992 bestått av

0slo IdrettskreU har i hele 1992 hatt
et samarbeid med Radio Frihet om

enukentugidrettsradio.Informasjonskonsulenten
har satt opp
forslag til innhold og kontaktpersoneri det timelangeprogrammet.
Samarbeidethar vist segå fungere
bra bådefor OIK og RadioFrihet.
Styringsgmppeneinformasjonog
markedsfBringinnstilte dessutenen

vinneravprisen
"ÅretsIdrettslag"
somble oppretteti 1992. Kretsstyret
vedtokat priseni l992 skulle gå til
TQyenTaekwondoKlubb.

/ 1992
feiret Holmenkollbakken
100-års
jubileum.
ll

Komitåer og utvalg

lPU-utvalget
-]

*Informertom spesielletuskuddsordningervedr.IPU-arbeid via egne
skriv til lag/bydelerog spesielle

Styringsgruppahar beståttav:

oppsettøIdrett.

og ansattpersonelli bydeleneog
skolene.35 personerdeltok på

Leder:

Tilbud i idrettslag/tilskudd til lag

flere påmeldtesom ikke fikk plass.
Det ble derfor besluttetå kj(brenytt

Arnvid
Kavli

Medlemmer:Laila Andresen

Rolf Brandhaug

Sekretær:

kurset.Til dette gmnnkgset var det

Eva Bemtzen

Som et ledd i arbeidet med å

Thor Kleppe

stimulereidrettslagtil å igmigsette/

Finn-O.
Svendsen

viderefJre PU-arbeidet, er det ut fra

I tillegg er det etterinnstilling til
NIF utbetaltspesielttilskudd til IPUidrettsskoler for voksne til: %ler

Rapport vedr. disponeringen er

bydel/%ler
IF,kr.15.OOO,
Heming

oversendt.

Det er avholdt 6 utvalgs%ter i

5.500,LambenseterS%mmeklubb
kr. 1.500, Heming I.L. kr. l.500,
0slo Håndballkrets

*Eget temanummer om IPU i bladet
Idrett.

øInformert om IPU i mpter med

bydeler.

-Deltatt ø,og informert om, OIKs
IPU-arbeid underheldagsFylkeskonferanse i Oslo den 20/5-92. Fra

utvalget%tte Amvid Kavli og
Finn-O. Svendsen.På vegne av Oslo

kr. 2.OOO.

n,, kr. l5.000.

0pplæring av ledere
og instruktører

Fylkeskommunevar Laila Andresen
hovedansvarligfor oppleggog

To tiltak er gjennomfBrt:
iiTemaaften:25 personerfra både
idrettslag,bydeler og enkelte

g)ennomfpnng.

særkretser deltok.

ldrettshall

Ekeberg

Driftskomiteerz
harbeståttav:

Brynjulf

Leder:
Nygaard
Medlemmer:Leif HBgli
0lav Svinndal
Haakon Endreson

(uten stemmerett)
Fra 0slo kommune fikk vi melding
om at kommunen ikke lenger pnsket

å yærerepresenterti driftskomiteen.

Etter 19 års drift, foreligger det

komiteens sekretær.

]

lDomsutvalget

M@rk,Svein Erik Dovran

Sekretær:Finn Hauger
12

Når

dagble lagt øforbindelsemed
byggingenav IdrettensHus i l981.
Vi håper ogsåå kunneskifte ut både
lys- og hpyttaleranlegget.

til håndballog friidrett, regner vi

gulvsomtilfredsstillerkravenebåde
med at standarden blir så bra at
Osloidrettens storstue fortsatt skal

ligge på Ekeberg.
BådeBrannfjell og Lambertseter

skolerbrukerhallentil kroppspvingsundervisning.Forpvrig er

utleienmegetgod.Også nårdet
gjelderikke-idrettslig virksomhet.
Sarntligedusjerhar fått tidsbrytere.
Forpvrig har hallbe5enteneforetatt
det n(ødvendige
vedlikehold.

Domsutvalgethar hatt to saker til

behandlingi 1992. Den enevar av
disiplinaerkarakterog denanmeldte
ranserog organisertidrett i seks

Varamedlemmer: Brit

Konkurransenom de store arrangementene er stor i hovedstaden.

Leder:Tor }8rgen Svendsen
Medl.: Kari B. Østhus
Øsunark

93.

vi nå i l0pet av 1993 får lagt nytt

ble utelukket

Per

IPU-gruppeantasetablertpånyåret-

1993.Toppdekketslik detliggerø

Utvalget har beståttav:

-

Vedrlrende etableringav egenIPUgmppei Lindemd I.L. har utvalget
værtrepresenterti mBtermed
klubbensamt representanter
fra
bydelene19 (Gronid), 20 (]3)erke)
og 21 (Grefsen-Kjelsås).

planerom å leggehelt nytt gulv i

Under driftskonsulent Odd Madsens

sykdom har bane- og anleggskonsulent Tom Anderson fungert som

Samarbeid
I lppet av året har utvalget sarnarbeidet med bådeegneorg. ledd og
offentlige instanser.IPU-utvalget
påtoksegfor 0slo kommune
adrnimstreringenav kr. 30.000 til
utdanningstiltak.Pengenevar
bevilget fra Kultgdepartementet.

sØknader tildelt stØtte til: IL B UL kr.

l992.

lnformasjonsarbeid

kurs l. halvår 93.

fra å delta i konkur-

måneder. I den andre saken ble

anmeldted@mttil tap av medlemskapi sin klubb i to år, og tap av rett
til å ha valgte eller oppnevnte
tillitsverv

i tre år.

Driftskonsulent Odd Madsen,ansatt
i Ekeberg Idrettshall i 1977, gikk av

medpensjonl.oktober.
Driftskomiteen lnsker her og nå å

retteenvarm takk for arbeid og
innsatshan har lagt ned gjennom
alle disse år.

Domsutvalgetsmedlemmer har vært
tilstede ved Oslo Idrettskrets'

jubileumsarrangementi Rådhuset,
vedfestmiddagenpå Rica SjØlyst
samtpå denårlige OIK-samlingen
for ansatteog tillitsvalgte, som
dennegang var lagt til Lilleharnmer,
Domsutvalgetser positivt på at bare
to saker har vært til behandling.

-Et

i32

Komitåer og utvalg
Jubileumskomiteen
Komiteenfor OsloIdrettskrets' 75årsjubileum har il 992 bestått av:

sentanterfra idrettslag
sommarsjerte inn med

sinefaner og flagg. Av
innslagenefor (bvrigkan
nevnesprolog av (25ivind
Thorsen, fremfprt av Arne

Leder:

Finn Hauger

Medlemmer:

Nicolai Johansen

Christiansen,Abilds2koret
sang,musikklinjen ved

Brynjulf Nygaard
Leif HJgli

Manglerudvideregående
skolespilte,og det var

Komiteen for Oslo Idrettskrets'

75-årsjubileum haddefJrst Ruth
Sandalsom leder. Da hun trakk seg

oppvismngav utpvere fra

Oslo& AkershusGymnastikkog Turnkrets.

fra komiteen i oktober 1991,

overtokFinn Hauger lederjobben.
I tillegg har Kathrine Kirkevaag og
Julitta Skovlie
komiteen.

vært med ø

Jubileumsfeiringen startet med
festarangement i Rådhuset8.januar
1992. Ca 300 gjester var tilstede

medordfBrerAnn-Marit Sæ%nesi
spissen.Det var for (!ivrighennes
f@rsteoffisielle representasjonsjobb
somordflrer. %rst vardetrepre-

Skoleidrettsdagen
I forbindelsemed 75-årsjubileet
fikk idrettskretsenet gavebrevfra

*'l'

Aftenposten.
AvisensJnskevar at
idrettskretsenskulle markerejubileet
medet arrangementfor barn og
ungdomog stilte varer og andre
t)enesterfor inntil 75 000 kroner til
vår disposisjon.

Vårt valg falt på en skoleidrettsdag
hvor hovedstadens 4.-6.klasser ble
invitert. Interessen
var overveldende. Nesten4000 elever fra 32

skolermeldtesegpå.Hver klasse,
og dem var det l56 av, fikk prpve

segi minst to idretter, plussterrenglJp,sp(6rrekonkurranse
og felles
oppvarrning.
-Et flott initiativ, det er bra at

ungenefår prQvesegi nye idretter.
En inspirasjon til flere om å drive
mer idrett, sa ord%5rerAnn-Marit

SæbBnes
etteråha skuetut over
Ekebergslettader ungeneboltret seg
ø32 forsk)ellige idretter,

Til skoleidrettsdagen
bledetpåmeldt3.800barnfra 4.- 6. klasse.
Arrangementetble vellykket. Ikke
minsttakket væreuts@kth3elpfra
særkretsene,
enkelteidrettslag,
idrettslinjeneved Lambertseterog

Linderudvideregående
skoler og sist, men ikke

minstansatteog tillitsvalgte.

n
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IDRETTS
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lReservefondsmidler
OsloIdrettskretsting 30. april 1983 vedtok å setteav kr.
2.000.000,-til et reservefond.Fondetsavkastningkan

Tippemidler 1992
Overskuddetfra tippemidlenefra 1991ble fordelt på 24
prosjektermeden totalsumpå 6,939millioner kroner:

Ungdomshal
Ridehall

etter spknad deles ut til lag og særkretser.Tildelingen
1992:

Park-og Idrett

@vreFossum Gård

Euingsrud nF

Marienlyst JudoClub
Nordstrand IF
Oslo Bedriftsidrettskrets
0slo Friidrettskrets
Oslo Håndballkrets
Oslo Skmrets
Oslomgrga Trekkhundklubb

Bjart

OppsalIF
Osloog AkershusBasketballkrets
Oslo Boksekrets
Oslo Bordtenniskrets

Oslo Volleyballkrets
Sportsklubben1909
Stovnerkameratene

Grefsen Tenmsklubb

l5.OOO
l5.O00
25.OOO
10.O00
12.000

Skiforeningen

Korsvoll IL
Nordstrand Basketballklubb

0slo Turnforening

15.OOO

Bestum Basketballklubb

GromdddalenInnebandyklubb
Holmlia Sportsklubb

5.200

9.800
20.000
25.O00
20.000

Turnhall
Klubbhus
Klubbhus

Prinsdal Tennisklubb

Tennisbaner

BaekkelageUSportsklub O-kart
Holmenkollen

892.000
800.000
450.000
450.000
13.000
272.000
135.000

kr.
kt-.
kr. 1.2500.000
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

0-kart
Lagerhu
TK

HJybråtenog Stovner Liten Skileik
LiuomarkaO-lag
Ljan IF
Skullerud MC-senter

3.600

l4.000
14.000

kr.

Tennisbaner
Lysanlegg
kr.
Romsåshallen

{Jlleren Tennisklubb

Park-og Idrett

9.000

kr.
kr.
kr.

Sk8yenV.

10.000 Kjelsås
kr. 10.000
IL Lysl@ype
3.500 HQybråten
kr. 3.500
ogStovn.IL Liastua
l0.000 Parkkr.l0.000
og IdrettGulv

300.O00
66.000
209.O00
550.OO0
150.000
63.OO0

Holme
gressb
kr.

kr.
Tennisba

Park-ogIdrettGulv
Linderudhallen
kr.
12.000 Holmlia
kr. 12.000
SportsklubbFotballbane
kr. 344.O00

20.OO0
kr. 20.OOO
kr.

6.OOO
6.OOO AL

Nordstrandshallen

20.OOO %lerIF
kr.20.OOO

Tak

kr.

354.000

70.000

10.OO0 Chr.FreestyleSkiklubb
kr. 10.OOO
Vannskihoppbakke

kr. 25.000
25.O00

kr.
kr.
Kjelsåshallen
kr.

80.000

10.O00 Abilds@Tennisklubb
kr. 10.O00
Klubbhus

Utbedring
kr. 115.O00

5.O00 Park5.000
og Idrett Gulv

IF Ørnulf

kr.

Sum

kr.307.100

--

- Park-og Idrett

169.000

170.000

kr.

Åretsldrettslag1992

ldrettsstipend
0slo kommunes idrettsstipend for 1992 er tildelt fplgende:

YvonneOtterbeck,BundefjordenSeilforen.
ClauSMdrCh, BygdØFekteklubb
HanneStaff, BækkelagetsSportsklub
GardHongslo,Fokus Bordtennisklubb
ff-

3.OO0
6.OO0
4. 000
5. 000
5.OO0

%yenTaekwondo
Klubber kårettil åretsidrettslag.
I
kretsstyretsbegrunnelseleggesdet vekt på at klubbener
lokalisert øet utsattområdeav byen.Klubben har tatt
dettesom en utfordring og samarbeidermedOslo
Idrettskretsi et pilotprosjektinnen klubbutvikling.

:)-UUU
%yenTKDharetflemasjonaltmedlemsmiljB
oghar
kr- 5-OOO
også
klartå aktivisere
innvandrer)enter.
Vedsidenav
Erik Clasen,Lambertseter
S%mmeklubb kr- 10.OO0 klubbtilhQrighet
lezg,er
klubben
ogsåstorvektpåmoral
7.000
HelgeBjJrnstad, Oslo Idrettslag
kFa7-000
og etikk.Idrettslaget
erstadigmedpåå demonstrere
sin
JanBergersen, Fokus Bordtennisklubb

MomcaNielsen, Oslo Idrettslag

Per-Aksel Nilson, 0slomarka Trekkhundkl.

KennetKjensli, IK Tjalve
StåleJan Frgiynes,Sp. kl. Vidar
Sum

10-OO0

5.OO0 idrett,
kr-5-OOO
deltar
påbydelsarrangementer
ogandre
5.OO0 oppvismnger.
kr-5-OOO
Ved
søden
av
dette
har
de
også
etvanert
5.OO0 treningstilbud,
kØa5-OO0
bådefor mosjonister
ogtopp5.O00 idrettsut(3vere.
kr-5-O00
Detsatses
bevisst
påbarn
ogklubben
har
-- bygget
kvinnegarderobefor å @keandelenkvinner i
kr. 60.000
klubben.
Klubben hadde ved årsskiftet 195 medlemmer
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Bevilgninger/Aksjeselskaper
Kongepokaler 1992

NIMI - Norsk

H.M. Kongens Pokal er det gjevestesomkan vinnes i norsk idrett. Den
setteshovedsakligopp i norskemesterskap.I 1992 ble det delt ut
80kongepokaler.

lnstitutt

OsloIdrettskretshar enaksjeposti
NIMI på 248 aksjer.GeneralsekretærFinn Haugerer idrettskretsensrepresentantøstyret. NIMIs

F@lgende
utdivere
fra OsloIdrettskretsmottokkongepokalen
i1992:
Basketball, kvinner:

medisinsk

ldretts-

virksomhethar stor betydningfor
Osloidrettenmed sitt faglig dykhge
personale.Et medisinsk stptte-

Curling, kvinner:

H@ybråtenBasketballklubb
Kari Haugtvedt, Frogner BK
0slo Curlingklubb

Dans:

Kananne Stensen/Arve Gulliksen

kretser bØrnyttigg)@reseg ø

Bislett Danseklubb

påkomnetilfeller. Selskapetdrives
godt.Det ble utdelt utbytte til
aks3onaerene
i 1992.

Bowling:

Fekting:

Golf.

Sylvia Lesoil, Oslo Fekteklub
Ter)eHagen,Oslo Fekteklub
Knut Ek3ordJr., Oslo Golfldubb

Gymnastikk/tiun:

Anita Tomulevska,Oslo Turnforening

Ishockey:

VIF Ishockey
Gry Imsgaard, OSI
Knut Holman, Oslo Kajakklubb

Judo:

Padling:
Rinkbandy, kvinner:
Roing:
Rytter:

Synkrons%mming:
Taekwondo:

Vannpolo:

apparatsombyensklubber og

j

lOlK-Sport
AS

Hasle/LØren n.,

ChristineHelle Bjginnes,Oslo Kvinnelige Roklubb
Geir Gulliksen/Springbok, Hkeberg Rideklubb

Marit Maana,OsloKaps%mnmgsKlub
Olav Dahl, TQyenTaekwondoKlubb
FrognerVannpoloklubb

Styrethar beståttav:
Leder:

Kjell

Thygesen
TerleSkålhegg
B)prgChnstensen
Dagl.leder:Tor Myhrvold

Det er styretsoppfatningat det
fremlagteresultatregnskapog
balansemed tilh(»rendenoter gua
riktig inforrnasjon om driften og om

0IK Sport AS Resultatregnskap1992

firmaetsstilling ved åretsutgang.

Resultatregnskappr. 3l.12.1992
Regnskap
1992

Årsaken
til detnegative
resultatet
Budsjett

Regnskap

1992

1991

Inntekter:

Salgsinntekter
Andre dnftsinntekter
Sum driftsinntekter

Utgifter:
Varek)Øp
Kostnader ved arbeidskraft

Driftsutgifter
Avsknvninger og tap

Sumdnftsutgifter
Driftsresultat

l.394.219,63
99.735,O2
1.493.954,65

1.700.000,00
100.000,O0
1.800.000,O0

l.576.908,21
l38.649,80
1.715.558,O1

Finansutgifter
Sumfinansposter
Resultat

skyldeskapitalkostnader,som
firmaet har medsegfra
etableringsfasen,
Den daglige driften har i 1992 vært

positiv for firmaet. Nye leverand@rer
er knyttet til oss, som igjen har gitt

857.864,83
406.969,32
l97.191,65
39.153,02
1.50l.178,82
-7.224,17

1.093.000,O0
403.600,00
209.600,O0
8.000,00
1.7l4.200,O0
85.800,O0

l.115.845,79
278.015,94
171.750,26
78.861,29
1.644.473,28
7l.084,73

Finansinntekter/utgifter
Finansinntekter

somvises i regnskapsåretl992

6.011,37

6.000,O0

3.844,32

6.000,O0

57.128,l7
53.283,85

39.411,20
33.399,83
-40.624,00

9l.800,OO

ossstprre tyngde i markedet.
Markedethar for@vrigvært pregetav
storuro når det gjelder priser.Dette
håpervi vil roe segi 1993.l993 har
vist en betydelig omsetningspkning
fra sammetidspunkt i fjor. Dette er
en trend vi tror vil fortsette ut året.

Det er ansatten personpå heltid og
enpersonpå halv stilling. @

l7.800,88
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Regnskap
0slo ldrettskrets - Ekeberg ldrettshall
Resultatregnskap pr. 31 .12.1992
Regnskap

Budsjett

1992

1992

Regnskap
1991

Inntekter:

Tilskudd fra NorgesIdrettsforbund
Tilskudd

4.354.ll8

fra særforbund

4.368.400
100.000
l9.866.000
1.849.O00

l01.200

Rammetilskudd fra Oslo kommune

19.88l.000

Tilskudd fra Oslo kommune

1.849.300

Andre offentlige tilskudd

30.OOO

Andre inntekter (Note 1)

18.28l.l60
44.496.778

Utgifter:
Dnftsutgifter (Note 2)

l9.935.318

Overf8rt til idrettens organer
Overskudd/avsetninger

70.800
18.256.O00
1.849.O00

30.000
17.438.700
43.652.l00

l.712.980

20. 296.100
21. 351.000
2.OO5.000

44.496.778

43.652,lOO

22.848.480

4.189.413

10.000
13.782.775

38.157.988

17.902.790
19.700.363
554.835
38.157.988

Note 1:

Reklame, annonser

l.O15.450

Deltakeravgifter/arrangementsinnt

1.110.OO0

954.304

Salgsinntekter
Bmgo, lotterier o.l.

l56.440
4.807.735

Leieinntekter

Refus3onlBnn særkretsansatte

4.340.353
692.711
4.442.687

Andre inntekter

1.011.155

Administrasjonsinntekter

Renter,aksjeutbytte

1. 178.O30

973.l00

843.620

141.O00
4.222.OOO
4.209.800

135.243
2.119.559
3. 812.437
789.520
3.044.145

67l.OO0
4.322.700
889.100
900.OOO

860.324

938.583

921.636

Note 2:

Utdanningsvirksomhet
Helse-,trim-og idrettsmerketiltak

1.333.951

l.556.500

177.682

Bame- og ungdomstiltak

123.O89

Kvinneidrett

20.870

Klubbutvikling

49.449

Andre tiltak

l95.241

Bladet "Idrett"

156.308

99.745
10.175
76.403

67.500

5.Ol8.792
5.627.577

437.O00
5.572.900

Ansatte

5.964.585
925.204

5.733.800
1.l11.500

342.5lO

Annen virksomhet

2lO.875

17l.500
151.OOO
5.O95.300

Administrasjonskostnader
Styre-og komitekostnader
Dnft av bygg og anlegg
øsaerkretser

1.26l.128

207.200
181.900
10.000

102.648
68.159

4. 657.580
328.577
5. 374.926
4.326.405

kr.

l.386.l69

kr.
kr.

Åretsoverskudd
er vedtattavsatttil fplgende
formål
1221Fremtidig tap på fordringer
2921Vedlikeholdsfond
Sum
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200.O00

l.512.980
1.712.980

Balanse

Balanse pr. 31 .12.1992
Regnskap

Regnskap

1992

1991

Eiendeler:

Kasse,bank, postgiro

4.074.901

Verdipapirer

l.OO0.000

Debitor

3.341.400

Langsiktigefordringer
Idrettens

4.456.OO9
o

2.5l1.573

8.000

Hus

8.OO0
4.200.OOO
11.175.583

:3,620.OOO
l2.044.362

Gjelds og egenkapital:
Kreditorer

2. 649.480

Skyldig skattetrekk,arbeidsgiyeravgift
Annenkortsiktig g3e1d

l.924.662

626.266

582.132

Langsiktig g)eld
Avsetmnger (Note 1)

997.O92
3. 620.000

1.293.O44
4.200.OOO

2.738.438

1.762.658

Kapitalkonto (Note 2)

!.413.084

1.413.O84

l2.044.362

11.l75.583

Note l:
Vedlikeholdsfond
Jubileumsfond

1.940.884

427.904
o

Aksjekj@psfond
Anleggsplanmidler

228.870

22.000

lOO.OO0

31.750

NnF-fysisk aktivitet

3l.750

o

Barne-og ungdomsarbeid

l5.000
75.O00

o

Diverse tiltak

Fremtidig tap på fordringer

l7.309

34.l33

700.OOO

500.OOO
50.000
300.000

Tiltak for arbeidsledige
Avdmg, renter på lån

o

o

Psykiskhelsevern
Frivilligtjenesten

l2.915

o

l3.580

o

Note 2:

Oslo Idrettskrets eier fBlgende aksjer:
Norsk Idrettsmedisinsk Inst.,

248aksjer,

OIK Sport A/S,
Frogner Idrettsanlegg A/S,

ligningsverdi7.l92

50aks3er,
15 aks3er,

ligningsverdi

O

ligningsverdi O

233.O19

Reserve4'ond-Resultatregnskap
pr. 31.12.1992
Inntekter:
Renter

Utgifter:
Tildelinger

Underskuddl992

74.,l30

Gebyrer

307.150

79l.427

307.lO0
-50

307.l50

Balansepr. 31.12.1992
Ei endeler:

Bgnk

Obl./gjeldsbrev

1.400.O00

Gjeld og egenkapital:

Kreditorer

Kap.kto1.l.92

-

2.19l.427

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

aktiviteter

er

omtalt under styringsgruppeneS rappOrt Og

gjentas ikke her.

rammetilskudd

til

idrettskretsen, lglnnstilskudd for

saerkretsansatte,
voksenopplaenngsmidler og tilskudd tUspesielletiltak.

Tilskudd

tert.

Salgsinntekter
Inntektenegjelder salg av ut-

merkelser til idrettsmerketakere,

salgav kursmateriell i forbindelse

medutdanningsvirksomheten
og
internsalgfra kantineni Idrettens
Hus.

Bingo, lotterier o.l.
meddataove4ring
mellom
to ogto

ldrettsforbund
Posten omfatter

andreaktiviteter er litt h8yereenn
åretf@r,mennoe lavereenn buds3et-

Bingoenfikk et nytt oppsvingi
l992. På grunnav ny organisenng

Tilskudd fra Norges

fra

særforbund
Tilskudd fra NorgesBedriftsidrettsforbund til utdanningsvirksomheti
sarnarbeid med Oslo Bednftsidretts-

spillelokalertrengsdet faerrespilletillatelserenntidligere.150 klubber
ogsærkretsersom var med i spiuet

fikk utbetalt kr 20.OOO hver.

kommune
Kommunale tilskudd til sekre-

Andre offentlige
tilskudd
Tilskudd tu utdanning under psykisk
helsevern.

andres%ter og ved m@tersom

kretsstyret/idrettskretsen
er vertskap
for sarnt kretstinget.

Drifi av bygg og
anlegg
Postenomfatter Idrettens Hus,

EkebergIdrettshall, Fotballgarderobenog K3eholmen.Det er utf@rt
ordinært og lJpende vedlikehold.

Ansatte i særkretser

I tillegg til ordinærutleie til idretten,
ble Ekebergidrettshall utleid til en
datamesse
med godt resultat.Leien i
EkebergIdrettshallog IdrettensHus

for idretten ble ikke Bkt i 1992.

Inntektene kommer i hovedsak fra

intern fordeling ved bruk av telefon,
porto,trykking og kopiering samt
tjenesteroverfor lag og andre.

Refusjon lønn
særkretsansatte

er ved årets slutt

saerkretser.
Postenomfatter utgifter

til l@nnog sosialeutgifter til fast
ansatteog til tilfeldig ansatte.

Annen virksomhet
Underdennepostener det tatt med
kostnaderforbundetmed bingovirksomheten,avgift til Oslo kommune

for reklamerettigheterog leieavgift
til Oslo kommunefor Ekeberg
Fotballgarderobe.

Ovedørt

til idrettens

Her er f8rt særkretsenes andel av

organer

l@nnog sosiale kostnaderfor de
ansatte i særkretser som Oslo

Idrettskretsen får overf2rt hele den
kommunale stptten til idretten som

Idrettskrets har lpnns- og arbeidsgiveransvarfor.

enrammebevilgning.Retningslin3enefor tildeling av stØttehar som

Andre inntekter

hovedprinsippat stØttenskal gå til
barnog unge under 17 år. Voksne
idrettsutQveremå i stor grad selv

Postenomfatterbl.a. refusjonerfra
trygdekontor.

Renter,aksjeutbytte
Renterav innestående
bel@p
på konti
i bank/postog plassenngerav
overskuddslmviditett l@petav året.
18

Utgifter som gjelder egne m@teri

kretsstyre,arbeidsutvalg,oppnevnte
stynngsgmpperog komiteer.Her er
ogsåtatt med utgifter til deltakelsei

arbeidsgiverfor 26 fast ansattei

tariatetsdrift, utdanning,aktiviteter
og skolens bruk av Ekeberg Idrettshall på dagtid.

Styre- og
komitekostnader

Leieinntekter

Administrasjonsinntekter
fra Oslo

idrettskretsenog pvrige driftskostnaderknyttet til sekretariatet.

Idrettskretsen

krets.

Tilskudd

Posten omfatter lpnn til ansatte i

Inntektene fra kursvirksomhet og

fra Oslo

kommune til idretten og
vesentlig bedtaeresultat
av bingovid»toinliete»i.
Z)e fleste

Deltakeravgifter/
arrangementsinntekter

betale for å drive sin idrett.

Kretsstyrethar fordelt st8tten til de

enkelte formål. Idrettskretsen

rapporterertil byrådetombrukenav
bevilgningen.Byrådet er også
klageinstans
i sakerom stltte til

idrettsformål.

Revisjon
Oslo, 31. desember 1992
2. mars 1993

Thorvald Larsen
Truls Gerhardsen

Arnvid Kavli

Lise RJine Nafstad

Tiuid Iarsen

Ingunn Martinsen

Eli R@renFossheim
Jamil Malik

Kjell Thygesen

Leif%gli

Berit Knudsen

Finn Hauger

B38rgChristensen
@konomis)ef

Generalsekretær

Kontrollkomiteens beretning for 1992
Kontrollkomiteen
harsammen
medrevisorgiennomgått
OsloIdrettskrets
regnskaper
for 1992.
Regnskapene,
sammenmed kretsstyretskommentarertil disse,gir ettervår oppfamingtilfredsstillendeoversikt
overdenpkonomiskesideav virksomheteni samsvarmedlov og beslutninger.

Vi anbefalerat regnskapene
godkjennes
somOsloIdrettskrets
regnskaper
for l992.
Oslo, 24, mars 1993
Erik Paulshus

Ruth Sandal

PetterLudvigsen

Revisjonsberetning for 1992
Vi harrevidertårsoppgjpret
for OsloIdrettskrets
for1992.Åroppgjpret
sombeståravårsberetning,

resultatregnskap,
balanseog noter,er avgitt avidrettskretsens
styreog generalsekretær

Vår oppgaveer å granskeidrettenskretsens
åxsoppg38r,
regnskapog behandlingen
av deUanliggenderfor 8vrig.
Vi har utfØrtrevisjoneni henholdtil gjeldendelover,forskrifter og god revisjonsskikk.Vi har giennomfglrtde
revisjonshandlinger
somvi haransettn(mvendige
for å bekrefteat årsoppg)pret
ikke inneholdervesentlige
feil
euermangler.I samsvarmedgod revis)onsskikkhar vi kontrollertutvalgtedelerav grunnmatenalet
somunderbyggerregnskapspostene
og vurdertdebenyttede
regnskapspnnsipper,
desk)pmismessige
vurderinger
somer
foretattavledelsen,
samtxnnholdogpresentas3on
av årsoppgj@ret.
I dengraddetf(Thlger
avgod revis)onsskikk
harvi gjennomgåttidrettskretsens
formuesfonalmingog internekontrou.
Ettervår meninger årsoppgipretsomviser et årsoverskudd
på kr l.7l2.980 fgir disponering,
gjon oppi sarnsvar
ødrettskretsens
lover, g3eldende
lovbestemmelser
og god regnskapsskikk.
0slo, 25. mars l993
Lars T. Uvholt
Statsaut. revisor

tg

Hva er Oslo

]drettskrets?

0slos største frivillige organisasjon.
Oslo ldrettskrets er en paraplyorganisasjon for all organisert idretti hovedstaden
Vedårsskiftet 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 utviklingshemmedeog
penslonisttrimer derfor vel så viktig for oss som idrett på toppnivaet.

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

Trykkeriservice
*Egethustrykkeri
*Trykking,innbinding, stiffing

Bane oganlegg
*Terminlister

Servicekontor

*Bane- og hallfordeling

*Skriveoppdrag,postekspedering
*Salgav idrettsmerker etc.

*Tippemidler

-og

hvor finner du oss?

Oslo ldrettskrets

Adresse:

ldrettens Hus på Ekeberg

Ekebergveien101, 1178 0slo
Apningstider:

TeIefon:2219

70 81

Telefax: 22 67 97 00

15.5-14.9: kl. 08.00-15.00
15.9-14.5:

kl. 08.00-1

5.45

