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Kretsstyret

Kretsstyret som ble valgt på Oslo ldrettskrets  Ting 7. mai 1994

Truls Gerhardsen, leder,
Lambertseter  Svømmeklubb

Terje Skålhegg, nestleder,
Rockwool  BIL

Eli  Røren Fossheim,
Oppsal IF

Lise Røine Nafstad,
Ljan Tennisklubb

Berit  Knudsen,
VIF Håndball

Leif  Høgli,
Tåsen IL

Vidar Waaden,
Forward

Ivar  Skamo,
ansattes representant
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Wenche Westberg,
l.  vara, Kjelsås IL

Oddvar Bentsen,
2. vara, IL  Vestar

Åase Jahren, 3. vara,
Prinsdal  Tennisklubb

Forsidebilde:  Fra Fakkelstafetten  i Oslo.

Foto:Jan-Øyvind Kleppe
Layout: Kathrine Kirkevaag



Thorvald  Larsen,  leder
Truls  Gerhardsen,  nestleder
Arnvid  Kavli

Ingunn Martinsen
Lise Røine  Nafstad

Eli  Røren  Fossheim

Kjell Thygesen
Turid Larsen, ansattes representant
Jamil Malik,  1. vara

Leif Høgli, 2. vara
Berit Knudsen,  3. vara

106 stemmeberettigede representanter var til  stede
på tingets åpning, 53 representanter fra lag, 45
særkretser og 7 kretsstyremedlemmer.

Tinget ble ledet av Rolf Nyhus og Anne Britt Nilsen.
Julitta Skovlie og Astrid Johannessen ble valgt til
sekretærer.

Truls  Gerhardsen  overtar  etter  Thorvald  Larsen.

Valg
På tinget ble det valgt nytt kretsstyre:
Truls Gerhardsen,  leder,
Lambertseter  Svømmeklubb

Terje Skålhegg, nestleder, Rockwool BIL
Eli Røren Fossheim, Oppsal IF
Lise Røine Nafstad, Ljan Tennisklubb
Berit  Knudsen,  VIF  Håndball

Leif Høgli, Tåsen IL
Vidar Waaden, Forward

Kretsstyret

Ivar Skamo, ansattes representant
Wenche Westberg, 1. vara, Kjelsås IL
Oddvar  Bentsen, 2. vara,  IL  Vestar
Aase Jahren, 3. vara,  Prinsdal  Tennisklubb

De viktigste  sakene på tmget
ø Åpen debatt om Oslo som idrettsby
* Strategisk plan fram til  år 2000
* Langtidsbudsjett 1994 - 1997
* Oslo Idrettskrets lov. Justert basert på

idrettstingets vedtak.
* Pokaler

Oslo Idrettskrets' iru'isatspokal og hederspokal med
diplom ble delt  ut til  følgende:

0lKs  innsatspokal

Lars Bjønnes, Ormsund Roklub
Helge Bjørnstad, Oslo Kjelkehockeyklubb
Susann Goksør, Bækkelagets Sportsklub
Jim Martinsen, VIF Ishockey
Kalle Neergaard, Kongelig Norsk Seilforening
Marit Wold,-Kjelsås I.L.
Kjetil Andr6 Aamodt, Nordstrand I.F.

OIKs hederspokal

Rigmor Andresen, Bækkelagets Sportsklub
Dagfinn Jensen, Torshov I.F.
Ernst Larsen,  Tveita  I.L.

Rolf Nyhus, Nordstrand  I.F.
Willy Reisvang, Oslo Skøiteklub
Thorvald  Larsen,  VIF  Fotball

Ingunn Martinsen, Klemetsrud I.L.

Kretsstyrets  arbeid

Det er avholdt  ti  kretsstyremøter og ni  arbeidsut-
valgsmøter som tilsammen har behandlet 180 saker.
I tillegg er det avholdt en rekke møter i  hver sty-
ringsgruppe (se egne beretninger) hvor kretsstyrets
medlemmer har vaert engasjert. Av  de viktigste
sakene  nevnes:

Storbyprosjekt
Etter at Kulturdepartementet senhØstes 1993 fore-
tok den første tildeling  av spesielle storbymidler (kr
2,2 mill  til  Oslo  Idrettskrets),  behandlet

kretsstyret i januar 1994 søknaden til  de-
partementet om midler  for 1994.

Etter bearbeiding i  den oppnevnte sty-
ringsgruppa ble det fremmet søknad om
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Kretsstyret

ca 5 mill, og den reelle tildeling  for 1994 ble kr 3 mill.
Det vises til  utdypende opplysninger under
styringsgruppenes rapporter.

ldrettens  studieforbund

Etter at  idrettstinget  vedtok at idrettens studiefor-
bund med kretsledd, skulle etableres, behandlet
kretsstinget fremdriften av Osloidrettens studi-
eforbund"  i  KS.møtet  2.-3. desember  1994.

En arbeidsgruppe bestående av  følgende er eta-
blert:

* Vidar Waaden, KS
* Wenche Westberg, KS
ø Jorunn Voksø,  Oslo  Fotballkrets
ø Tove Hansen,  Oslo  &  Akershus

ø Gymnastikk og tumkrets
* Finn-O. Svendsen,  OIK
ø Turid Larsen,  OIK

Mandat for gruppa er:
Forberede etableringen av Osloidrettens studiefor-

bund".

Forslag til  tempoplan for etableringen med utred-
ning om studieforbundets organisering, adminis-
trasjon og økonomi fremlegges for  kretsstyret se-
nest 1 /9-95.

Strategiplan fram  til  år  2000
Da interessen for idrettsarbeide og samarbeide med
politiske myndigheter i Oslo fikk et oppsving i1993
innså kretsstyret at det var helt nødvendig å utar-
beide planer for idretten i de nærmeste årene. Sta-
ten bevilget relativt store midler til  storbyene som
skulle forvaltes og benyttes på best mulig måte og
da var det naturlig at også dette prosjektet ble
innkorporert  i strategiplanen.

Strategiplanens overordnede mål er at Oslo  skal
fremstå som verdens beste idretts- og miljø-
hovedstad med muligheter for idretts- og fritidsak-
tiviteter, idrettslige opplevelser ved større arrange-
menter, rekreasjon, kultur-  og miljøaktiviteter."

Det er viktig at vårt budskap om idrettens
betydning for et godt og trygt oppvekst-
miljø for  barn og ungdom når ut til  alle

deler av byens befolkning. Dette og mere til innehol-
der strategiplanen som skal være et godt arbeids-
redskap i  de nærmeste år.

Planen fikk en god behandling på vårt ting og ble
enstemmig vedtatt.

Overføring  av

skolebygningenetil  bydelene
Byrådet har i en utredning foreslått at forvaltningen
og ansvaret for skolebygmngene overtøres fra sko-
les)efen til  bydelene.

Oslo Idrettskrets har fått utredningen til  høring og
OIK har i utgangspunktet stilt seg positive til  dette.
OIK anser skolene  som  svært  sentrale  i  lokalsam-

funnet og mener å kunne utnytte de fasiliteter som
disse bygningene har på en langt bedre måte ved en
ansvarsover-føring til  bydelene.
Imidlertid ser vi  en viss fare i  at byomfattende
idretts la g s om ikke har noen typisk byd els tilknytning
kan falle mellom to stoler. Det bydelene vil få ansva-
ret for vil de sannsynligvis hegne om, slik at klubber
og organisasjoner som ikke anses for å tilhøre noen
bydel vil  få vanskeligheter med å få leiet gymsaler
o.l. Dette har OIK påpekt og foreslått en løsning på.
Dessuten ønsker vi  en ankemulighet hvis fordelin-
gen etter idrettens mening er urettferdig.

OIK har også i sin uttalelse bedt om en vurdering av
om skolelokalene igjen skal bli  gratis for  frivillige
ideelle organisasjoner.

s

Fra fakkelstafetten 1994. Foto: Odd Einar Reseland

Fakkelstafetten,  OL-94
OL-Fakkelen var på sin vandring gjennom Norge
innom Oslo den 4.-5. og 6. februar -94.
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Oslo Idrettskrets  var  representert ved Truls Ger-
hardsen og Finn-O. Svendsen i Oslos hovedkomite
for fakkelarrangementene.

Oslo Idrettskrets hadde også ansvaret for organise-
ring av spesielle markeringer ved Fakkelens passe-
ring på Frogner stadion (4/2), Holmenkollen (5/2)
og Bislett stadion (5/2). Den store fakkelfesten ble
lagt til  det nye kunstisanlegget i  Spikersuppa (5/
2).Både der og  ved NRK's store underholdning-
sprogram i  Spektrum (5/2) var Oslo Idrettskrets/
Osloidretten sentrale i  planlegging og gjennomfø-
ring. Fakkelarrangmentene i 0slo ble en ubetinget
suksess med  lO.tusenvis  av deltakere  / tilskuere.  Det

kan også nevnes at både kretsens daværende leder,
Thorvald Larsen og nestleder Truls Gerhardsen
deltok som fakkelløpere.

Kretsstyret retter en stor takk til  de idrettsklubber,
utøvere og ledere som bidro til  disse ypperlige
markeringer av Osloidretten.

Blant byens 5 lokale Fakkelarrangementer utropte
en spesiell jury  arrangementet i  Holmenkollen  -
med Skiforeningen i spissen - til  byens beste.

Etablering  av kunstisbane  i Spikersuppa
I tilknytning  til  Narvesens l00-års jubileum ga be-
driften dette kunstisanlegg i  gave til  Oslo kom-
mune. Strøksforeningen Studenterlunden med In-
gar Tanum som leder fikk  av Oslo kommune hoved-
ansvaret for drift/aktiviteter  tilknyttet  anlegget.

For å markere at dette skulle fremstå som et åpent
og allment tilgjengelig idrettsanlegg ble Oslo Idretts-
krets bedt om å inngå et driftssamarbeid med Strøks-
foreningen. Som OIKs representant i driftskomiteen
ble plansjef Fimn-O. Svendsen oppnevnt fra 5 / 1-94,
og i KS-møte 30 / I ble samarbeidsavtalen med Strøks-
foreningen godkjent. Offisiell  åpning  av anlegget
fant  sted  den  4.  februar.

I løpet av 1994 (vinter og høstsesong) har isen hatt
besøk av opp mot 50 000 glade barn og voksne.

Kretsstyret retter en spesiell takk til Strøksforeningen
Studenterlunden  for  dens  aktive  rolle  i  å få  realisert

dette nærmiljøanlegget som er blitt en perle i Oslo.

Uttalelser  om  Oslo  kommunes

investeringsbudsjett  til idrettsanlegg
Kretsstyret har gjennom hele året arbeidet med
anleggssaker, ø hovedsak etter forutgående behand-
ling i styringsgruppe anlegg.

Kretsstyret

Kretsstyret foretar avveininger og prioriteringer
både i  forbindelse med kommunenes årlige bud-
sjetter, i forbindelse med søknader om tippemidler
m m, og gir uttalelser på vegne av Osloidretten til
byens politiske myndigheter, og de kommunale
etater.

Utbyggingen  av Frogner  Stadion
0IK har tatt en rekke initiativ  vedrørende anleggs-
utnyttelse. Den vedtatte utbygging av Frogner Sta-
dion kunne gi  en del utilsiktede brukerkonflikter
mellom skøyter, fotball og friidrett. OIK samlet
derfor alle aktuelle  brukere  blant  kretser og lag,
samt representanter for  bydelen, til  et fellesmøte.
Det ble oppnådd enighet om et kompromiss som
ble oversendt Park- og Idrettsvesenet, og som se-
nere er lagt til grunn for utbyggingen.

Kommunedelplan  anlegg og
områder for  idrett  og friluftsliv
Kretsstyret har gjeru'iom året hatt forberedende
drøftelser for tilrettelegging av arbeidet med
Kommunedelplanen for  idrett  og friluftsliv.  Bl.a.
ble alle særkretser invitert til  å presentere sitt
anleggsbehov og sine prioriteringer, som en hoved-
post under OIK-samlingen høsten 1994.

Samarbeidet med Park- og Idrettsvesenet har vært
nært, bl.a. ved at OIKs administrasjon har vært
oppnevnt i  arbeidsgrupper som har utarbeidet
grunnlag for høringsdokumentet som ble sendt ut
i mars  1995.

Styringsgruppe anlegg ble delegert arbeidet med å
foreta de nødvendige høringer m v våren 1995, og
derigjennom forberede kretsstyrets behandling og
uttalelse om planen til  høringsfrist 1. juni  1995.

Norsk  ldrettsmuseum

Oslo Idrettskrets har  tatt  initiativ  overfor  Norges
Idrettsforbund, og bedt om at et nasjonalt idretts-
museum  blir  lokalisert  til  Oslo.  Saken  ble  akhiali-

sert ved at planene for et olympisk museum som
det er gitt etterbruksmidler til  å bygge på Liueham-
mer, ble foreslått  utvidet  til  et  nasjonalt idretts-
museum. Skiforeningen protesterte også på dette.
Idrettsstyret har drøftet saken og bl.a. sendt et
spørreskjema til landets idrettskretser. Disse støttet
ioverveiende grad en lokalisering til Oslo.

)SL
DRETT
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Domsutvalget

ldrettens  bruk  av

skolenes  gymnastikksaler
Utgiftene til idrettens bruk av skolenes gymnastikk-
saler økte kraftig  i 1993 og 1994, slik at den avsatte
ramme i tilskuddet fra Oslo kommune ble betydelig
overskredet.

Bakgrunnen for utgiftsøkningene var både økte
leiepriser og økt aktivitet. Dette medførte at andre
tilskudd  måtte  reduseres  innen  1994-rammen.  Krets-

styret har tatt flere initiativ overfor Byråds-
avdelingen, og bl.a. oppnådd at det i  1994 ble
etterbevilget 600.000 kr  til  delvis dekning av mer-
forbruket. Videre ble rammen for utgiftene til  leie
av skolenes gymnastikksaler i budsjett for 1995 økt
med l  mill.kr.

Også en rekke andre sider ved denne sak, bl.a. for
å få  kontroll  med utgiftsveksten,  er drøftet  med
både myndigheter og Skolesjefen. Fra høsten 1994
overtok Skolesjefens etat utfaktureringen til idretts-
lagene når leietakerne er over 19 år, og hvor idretts-
lagene må betale leien selv.

0lK-samlinga
I tiden 28.-30. oktober var alle ledere og ansatte i
særkretsene samt tillitsvalgte og ansatte i  Oslo
Idrettskrets invitert til s amling på Hurdalsj øen kurs-
hotell. 86 deltakere og gjester/forelesere sørget for
at det ble både en trivelig  og interessant samling.

Hovedsakene  som  ble  behandlet  var:

0sloidretten: Strategisk plan
Oslo som idrettsby
Idrettsanlegg - kommunedelplan
Etter idrettstinget  1994 - Før e.o. idrettsting  -96

Både byråd Raymond Johansen og generalsekretær
i Norges Idrettsforbund,  Svein Erik  Jensen bidro
med interessante iru'ilegg.

Norges ldrettsforbund
Ved Norges Idrettsforbunds ting  i  Haugesund i
april 1994 var OIK  representert ved lederen Thor-
vald Larsen, nestleder Truls Gerhardsen, styre-
medlemmene Eli  Røren Fossheim og  Lise Røine
Nafstad.

ti
ost.o
IDRETTS
KRETS

Blant de mange viktige saker som ble
vedtatt på Idrettstinget  var beslutningen
om å slå NIF  og NOK sammnen til  en
organisasjon med ett styre, felles admi-
nistrasjon og en president. Sammenslut-
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ningen skal skje på et ekstraordinært idrettsting  i
1996. Fram til 1996 leder Ame Myrvold egne styrer
for NIF og NOK, og de to organisasjonene har egne
administrasjoner.

Etter tinget utvidet styrene i NIF og NOK mandatet
for samordningsprosessen ved å vedta en full  gjen-
nomgang av organisasjonene fra topp til  bunn. Det
ble nedsatt en styringsgruppe til  å lede prosessen.
På en samling for alle idrettkretsene i landet i Aren-
dal i  august 1994, ble Truls Gerhardsen valgt som
idrettskretsenes representant til  styringsgruppen.

Domsutvalget

Domsutvalget frem til  7. mai 1994:

Kari Berg Østhus, Oslo Kvikk
Per Østmark,  Grorud  I.L.

Brit Mørk, Gymn. og Turnforeningen Bjart
Svein Erik Dovran, Bækkelagets Sportsklub

På idrettskretsens ting  7. mai  fikk  domsutvalget
følgende sammensetning:

Leder: Terje Ahlsen, Sp.banken NOR BIL
Medlem: Kari Berg Østhus, I.L. 0slo  Kvikk
Medlem: Per Gunnar  Løken, Røa I.L.
Varamedlem: Brit  Mørk, Gymnastikk og

Turnforeningen Bjart
Varamedlem: Bjørn  Løvlie, Haugerud I.F.
Sekretær: Finn Hauger.

@ Domsutvalget har hatt en sak til  behandling.
Saken var av disipunær karakter og anmeldte ble
dømt til  tap av medlemskap i ett år (eksklusjon).

ø Per Gunnar Løken deltok på NIFs domsseminar
som ble  holdt  30.9-2.10.94.

* Domsutvalgets medlemmer har vært til  stede
ved den årlige OIK-samlingen som ble holdt  på
Hurdalsjøen.

Norsk  ldrettsmedisinsk

lnstitutt  (NIMI)

Oslo Idrettskrets har beholdt sine aksjer i NIMI  som
vi anser som en meget god investering. Kunde-
strømmen bare øker og instituttet  har utvidet  sin
virksomhet med kiropraktor  og et samarbeid med
smerteklinikken. Dette  har  medført  at  det  trengs
større plass, noe vi  dessverre ikke kan tilby  på
Ekeberg.



Styret I  NIMI  har derfor besluttet å flytte hele
administrasj onen og det meste av behandlingsteamet
til Ullevål  stadion. To  leger og tre fysioterapeuter
blir imidlertid  igjen på Ekeberg, sammen med til-
bud om behandling av kiropraktor  en til  to ganger
i  uken.

Treningsstudioet blir  utvidet  og aerobictilbudene
økes i1995. Finn Hauger er fortsatt Oslo Idrettskrets
representant i  styret.

Representasjon-1994

07/03-94

19/11-94

O6/12-94

21/02-94

26/05-94

14/06-94

14/04-94

O3/01-94

* Oslo Badmintonkrets  26/05-94
Leif Høgli

ø Oslo og Akershus Basketballkrets 30/04-94
Eli Røren  Fossheim

* Ekstraordinært ting, basket 23/08-94
Børre Rognlien

ø Oslo Bowlingkrets 14/06-94
Truls  Gerhardsen

* Oslo &  Akershus  Budokrets  07/03-94
Eli  Røren  Fossheim

* Oslo Cyklekrets 19/11-94
Eli  Røren  Fossheim

* Oslo og Akershus Dansekrets 14/04-94
Lise Røine  Nafstad

ø Oslo Fotballkrets  O6/12-94
Eli Røren  Fossheim

* Oslo Friidrettskrets (samling) 03/01-94
Truls  Gerhardsen

* Oslo Gang og Turmarsjkrets 21/02-94
Ingunn Martinsen

* Oslo og Akershus G. og Turnkrets 19.-20/03-94
Arnvid  Kavli

* Oslo Handicapidrettskrets  06/04-94
Kjell Thygesen

* Oslo Hundekjørekrets 24/05-94
Berit  Knudsen

* Ekstraord. ting,  hundekjørerk.  06/09-94
Berit  Knudsen

* Oslo Håndballkrets  10.-11/06-94
Berit  Knudsen

* Oslo Ishockeykrets 31/05-94
Terje Skålhegg

* Oslo Judokrets (ekstraord. ting)  l6/03-94
Berit  Knudsen

ø Oslo Orienteringskrets 29/11-94
Oddvar  Bentsen

* Oslo Rytterkrets 22/03-94
Thorvald  Larsen

ø Oslo og Akershus Seilkrets 25/01-94
Thorvald  Larsen

* Oslo Skikrets  O9/06-94
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22/03-94

O6/09-94

24/05-94

O9/06-94

25/01-94

29/11-94

10.-11/06-94

31/05-94

06/04-94

Representasjon
Eli  Røren  Fossheim

ø Oslo Skytterkrets
Truls  Gerhardsen

ø Akershus og Oslo Skøytekrets
Oddvar  Bentsen

* Oslo Svømmekrets

Leif Høgli
* Oslo Tenniskrets

Kjell Thygesen
* Oslo og Akershus Vannskikrets

Leif Høgli
a Oslo Volleyballkrets

Eli Røren  Fossheim

16/11-94

31/05-94

08/03-94

07/01-94

10/01-94

20/04-94

Annen representasjon
Oslo og Akershus Gym. &  Turnkrets 16/01-94
Jubileumsarrangement
Finn Hauger

Kjelsås I.L. mottakelse for
MaritWoldogTrudeDybendahl  28/02-94
Thorvald  Larsen

Sp.f. Greis 75-års jubileum
Thorvald  Larsen

Akershus Idrettskrets, ting
Leif Høgli

Nordstrand  Tennisklubb,

Åpning NTK-hallen
Eli  Røren  Fossheim

Sp.kl. Vidar, 75-års jubileum
Truls  Gerhardsen

Oslo KF{JM- Åpning av hall
Eli  Røren  Fossheim

14/04-94

28.-29/1-94

O1/09-94

O1/09-94

03/09-94

Den nye KF UM-hallen.



Styringsgruppene

Styringsgruppe  anlegg

Leder:  Eli Røren  Fossheirn

Medlem: Kåre Adler

Tygve Isdal
Roy Mesics
Bjørn Østreng

Sekretær: Tom Anderson, anleggskonsulent

Gruppas sammensetning etter 7. mai 1994:

Leder:

Nestleder:

Medlem:

Sekretær:

Eli  Røren  Fossheim

Aase Jahren
Kåre  Adler

Stein  Aker

Lasse  Elton

Bjøm Østreng
Tom Anderson

Ved Kåre Adlers bortgang, ble Finn Hauger opp-
nevnt som nytt  medlem i styringsgruppe anlegg.

Driftskomiteer

Trasop Idrettshall:
Manglerud Idrettsanl.:
Skoleidrettshaller:

Marka:

Lasse  Elton

Bjørn Østreng
Tom Anderson

Terje Skålhegg

Gruppa har i perioden hatt 5 møter og behandlet ca.
30 saker. Innti1 august deltok leder og anleggs-
konsulenten i møter med Park- og Idrettsvesenet (P
& I) hver 14. dag. Etter at ledergruppa mellom 0IK
og P & I  ble opprettet (anleggskonsulenten møter

Slik ser den nye, flotte tennishallen til Nordstrand
Tennisklubb ut. Foto: K. Kirkevaag

der), er møtene der leder er representert sammen
med P & I redusert til en gang i måneden. Anleggs-
konsulenten og leder har i  perioden hatt løpende
kontakt meuom møtene. 3 møter er avlyst p.g.a. for
lite saker til  behandling.

I mars ble det avholdt anleggskonferanse på Eke-
berg i  regi av OIK, KFA og Kulturdepartementet.
Temaet for konferansen var: Rehabilitering av
idrettshaller.

I juni var anleggsutvalget på befaring sammen med
P &  I og generalsekretær i  OIK  Børre Rognlien til
idrettsanlegg i  indre by. Vi  beså: Kreditkassens
uferdige idrettshall, Frogner stadion, Marienlyst-
feltene, Vulkan, Meklenborgfyuingen, Klemetsrud
idrettsplass og  Mortensrudbanene. Senhøstes ble
det sammen med AU  (arbeidsutvalget) og  P &  I
foretatt befaring av bl.a. Løvenskioldbanen, Hov-
seterhallen, Linderud idrettshall, Haugenshia og
Vahl  skole.

Den nyrestaurerte banen på Stovner. Foto: K. Kirkevaag Høsten 1994 delkok anleggskonsulenken og leder På
en studietur til  Tyskland
sammen med P & I og ledere
i  OIK.  Vi  beså mest  flerbruks-

anlegg.
Det har også vært avholdt
møte med driftskomiteene
kor idrettshauer.  Driftskomi-
teen  for  Linderudhallen  var

vertskap, OIK  og P &  I  var
medarrangører. Gjennomgå-
ende tema fra  alle drifts-
komiteene var problem med
tagging, samt hærverk. Det
kom også opp at skolens folk
ikke er flinke til  å passe på at
det låses og  ryddes  når  de
forlater  hallene  etter  bruk.
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Styringsgruppene
Vi har hatt flere befaringer og møter med Samarbeids-
utvalget for Cricket for å finne en god bane for cric-
ket sentralt  i  0slo,  istedet  for  Grønrno.  Dette  viser

seg vanskelig på nåværende tidspunkt. Banen må
være 80-90 m i  radius,  hvilket  tilsier  nesten 3 fotball-

baner. Da det er vanskelig å kombinere cricket og
fotball, er konklusjonen at man må fortsette å spiue
på Grønmo, men at man sammen med P & I vil prøve
å finne en treningspitch for de unge, sentralt i Oslo.

Anleggsutvalget deltok på OIK-samlingen i  Hur-
dalen, der  hovedtemaet denne gangen var Idretts-
anlegg. Vi fikk mange fine innspill fra de som deltok,
og etter at vi har sortert alt, vil  vi bruke ideene både
i vår langtidsplan frem mot 1997 samt at endel blir
bakt inn i den nye Kommunedelplanen.

Saker  vi  har  behandlet  i1994:

@ Kommunedelplanen
* Flerbruksplan-Marka
* Vannskianlegg i Oslo
* Faste traseer for  hundekjøring i Marka
ø Bane for  vannskisporten
ø Skytebane i Oslo
* Kunstgressbane Manglerud
@ Behov for  badmintonhall

* Fotballhall Hasle

* Prioritering av tippemidler
* Klager på fordeling av halltimer
* Idrettshall Ellingsrud
@ Erstatningsbane på Mortensrud
ø Frogner stadion
* Bislett etc.

På tinget 7. mai i  år ble "Osloidretten frem mot år
2000" vedtatt.  Hovedmålet  er "Idrett  for  alle.

Et av delmålene er anlegg, der vi  blant annet skal
arbeide for  å fremskaffe tilfredsstillende  anlegg til
alle til  trening samt til konkurranser. Vi  skal se til  at
nedslitte anlegg rehabiliteres, likedan utstyr og gar-
derober. Vi  skal sikre arealer i nye og gamle bomil-
jøer, arbeide for  at anleggene er åpne til  de tider
befolkningen ønsker det o.s.v.
Vi har mye å ta fatt  på i  årene fremover. Skal vi
lykkes i  å oppnå et godt  resultat må vi  ha et nært
samarbeid med P &  I,  skogsjefen, driftskomiteene
og alle våre idrettslag.

Målet er større tilgjengelighet til anleggene for såvel
den organiserte som den uorganiserte idretten.
Vi gleder oss over renoveringen av Ekebergfeltet,
det nye isanlegget på Valle Hovin  samt renoverin-
gen av Stovnerbanen. Det gleder oss også at det er
vedtatt at det skal bygges ishall på Dælenengen og
idrettshall på Jordal.

Styringsgruppen vil  takke aue våre samarbeids-
parter for et godt samarbeid i 1994.

Utvalgets sammensetting:

Arnvid  Kavli

Rolf Brandhaug
Eva Berntzen
Stein  A.  Græsholt

Sekretærer: Finn-O.Svendsen og Tom Anderson.

I perioden 1.1.1994 til 7.5.l994, har det vært avholdt
2 møter. De viktigste saker i perioden har vært:

Special Olympics  World  Winter  Games
NIF besluttet i  '93 å søke om å være arrangeir av
ovennemte arrangement. Oslo Idrettskrets skuue
være teknisk arrangør. I tidsrommet 14. - 17. januar
hadde vi besøk av toppledelsen i den Amerikanske
organisasjonen. Disse ønsket å inspisere anlegg,
hoteller og andre fasiliteter som ev. skulle brukes
under arrangementet. Besøket var meget vellykket,
og NIF  ble lovet  en ekstrabevilgning på 1,5 mill.
dollar for å ta arrangementet. NIF var ved siden av
dette avhengig av  et  tilskudd  på  50 mill  norske
kroner. Denne garanti skulle komme fra Kulturde-
partementet. Dessverre ville ikke Departementet gi
en slik garanti. På bakgrunn av dette valgte NIF  å
trekke sin  søknad for  å få  arrangementet, og  alt
arbeid med saken ble stoppet.

Kurs  IPU  -  vannaktiviteter

Kurset ble avholdt  på Ammerudhjemmet i  januar.
13 deltakere var påmeldt, men ikke alle møtte til
kursstart.  Kurset  var  rettet  mot  ledere  / trenere som

arbeider med psykisk utviklingshemmede.
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Styringsgruppene

Det ble i1994 registrert 1.078 pensjonister som deltok i Den Gyidne Spaserstokk. Det er en økning på 54 fra
1993. Foto.' K. Kirkevaag.

Styringsgruppe  aktivitet/
moslon

Frem til  Oslo Idrettskrets ting  7.mai 1994 har sty-
ringsgruppa bestått av:

* Arnvid Kavli,  leder  (KS-medlem)
* Reidun Lundsrud

* Alf  H.  Hansen

@ Tore Stokdal

ø Finn-O. Svendsen

* Hege Walsig Skau, sekretær

Styringsgruppa har frem til  tinget hatt 3 møter og
behandlet  21 saker.

Tiltak/arbeidsoppgaver
Basert på utarbeidet  handlingsplan  er det  jobbet
med følgende tiltak:

Folk i  form  til  OL  (FIFOL)
Under dette samlende symbol for aktivitet  / mosjon,
spesielt rettet mot inaktive, har styringsgruppa bl.a.
jobbet med:

1. Informasjon om prosjektet og den spe
sxelle FIFOL-dagen 25/5.

2. Gjennomført arrangement i egen regi,
samt div. trimaktiviteter den 25/5 på
Ekeberg samt arrangement i Spiker-
suppa den 25 /5 i samarbeid med
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NIF, Swing Time A/S  og IL BUL, SG aktivitet/
mosjon arrangerte også en lokal sideild til  Fakkel
stafetten fra Sæter og hit til  Ekeberg fredag den
4/2.

3. FIFOL-dagen
Oslo Idrettskrets utfordret alle bykommuner med
flere innbyggere enn Oslos største bydel til kamp
om årets "sprekeste storby,  målt  i antall delta
kere i en registrert aktivitet i forhold til folketallet
på FIF0L-dagen 25/5. Oslo samlet i alt 16 906
deltakere (3.57%), mens Haugesund,som vant,
samlet  11.36  lo.

4. Stimulert  til økt aktivitet i klubber og saerkretser
via økonomiske  tilskudd.

Etter søknad er I  lag tildelt  2.500.-.
5. Benyttet  FIFOL-symbolet også i markeringen av

OIKs øvrige mosjonstiltak:
ø Idrettsmerkearrangementer
ø Trimringer
4} Hjertetrim
* Husmortrim
* Den Gyldne Spaserstokk
@ Tiltak for arbeidsledige
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Styringsgruppe  barn
ungdom/skolefritidsordning

Styringsgruppa har frem til  OIKs ting bestått av:

Lise Røine  Nafstad,  leder  (KS-medlem)

Ingunn Martinsen
Peter Weetman

Oddvar  Bentsen

Egil Johansen
Hilde  Andresen

Etter Oslo Idrettskrets ting 7. mai 1994 ble det
opprettet en styringsgruppe; Aktivitet. Denne
styringsgruppen har de samme arbeidsområdene
som de tidligere  styringsgruppene:

Styringsgruppe aktivitet/mosjon
Barn, Ungdom og Skolefridtidsordningen
IPU-utvalget

Styringsgruppe  aktivitet

Styringsgruppa aktivitet har siden tinget bestått av:

Lise Røine  Nafstad,  leder  (KS-medlem)

Leif Høgli, (KS-medlem)
Jamil Malik
Ingunn Martinsen
Jarl Erlandsen

Marianne Graham Hjelmen
Ivar  Skamo,  Bedriftsidrettskretsen

Arild Rekdal, sekretær, administrasjonen.
Hege Walsig Skau, administrasjonen.

Styringsgruppa har i1994 hatt 3 møter og behandlet
32 saker.

ldrettsmerket

Tilsammen avla 1.710 personer idrettsmerkeprøvene
i 1994. Av  disse var  511 kvinner  og 1.199 menn.

Mandag 2.mai fant den årlige utdelingen av statuet-
ter og  andre  utmerkelser  sted i  Oslo Rådhus. Til-
stede var ca. 350 personer. Utdelingen gjaldt som
vanlig utmerkelser oppnådd året før, altså 1993, og
tilsammen avla 1420 personer idrettsmerkeprøvene
i 1993. Av disse var 553 kvinner og 867 merui. Totalt
var 217 personer berettiget til  en utmerkelse med
følgende fordeling (tallene i parentes gjelder 1992):

Styringsgruppene
Kvim'ier: Menn:

Idrettsmerkestatuetten 29(35) 20(25)
Kruset 14(17) 31(20)
Miniatyrstatuettbronse 19(20) 26(21)
Miniatyrstatuettforgylt 19(13) 18(21)
Hederspris 11(10) 17(13)
Stjerner 6m) 15(18)
I tilknytning  til  utdelingen i  Oslo Rådhus ble det
også delt ut gavesjekker til  Årets Idrettsmerke-
arrangører:

SørkedalenIF  kr. 2.500.-

Idrettsklubben  "3G  kr. 2.500.-

Oslo Gang- og Turmarsjkrets kr. 2.500.-

Til markeringen av idrettsmerket har følgende vært
benyttet:
* Terminliste
* Samleannonser tilknyttet  idrettsmerkeuka
ø T-skjorter

Trimringer
Det har deltatt riuidt  200 personer på trimringene i
1994 (95 på vårsemesteret og 95 på høstsemesteret).
Treningsstedene har vaert Norges Idrettshøgskole
for innetrening og området NIH/Sognsvann for
utetrening.

Treningstilbudet går fra mandag til  torsdag, både
ute og inne, på dagtid og kveldstid. Deltakerne
benytter klippekort, noe som gjør at de selv kan
bestemme treningstidspunkt.

«ii

Den Gyldne  Spaserstokk
Vår samarbeidspartner i dette mosjonsopplegg for
pensjonister har vært Oslo Fylkesforening for Pen-
s)omster.

Det ble i-94  registrert 1.078 deltakere, en
økning på 54 fra 1993. Av  deltakerne var
det 370 personer som fikk  tildelt  "Den
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Styringsgruppene

Fra Skoleidrettsdagen l994. Foto.' Eva Schjetlein, Oslo Kamera Klubb.

Gyldne Spaserstokk mens 267 fikk bronsemerket,
160 fikk  sølv, 94 fikk  gull, 64 fikk  gull  og diplom
(5.år), 57 fikk gull (6.år), 22 fikk  gull (7.år) og 44 fikk
gull (8.år).

De mest aktive  arrangører  var:
1. Øvre Disen Pensjonistforening
2. Årvoll  Eldresenter

3. Ryen Alders- og Sykehjem

71 delt.

61 

Styringsgruppa/administrasjonen i  Oslo Idretts-
krets har  vaert representert på flere av  de lokale
utdelingsseremoniene.

Husmortrimmen

Denne tradisjonelle trimaktiviteten hvor kun
"voksne" damer deltar er stadig populær. Trenin-
gen foreg,år hver mandag, på dagtid, i  Ekeberg
Idrettshall til  fengende rytmer.
Damene, rundt  40 personer, holder på sine gamle
tradisjoner og betegner seg selv som husmor-
trimmen".  Alderen varierer fra ca. 55-85 år. Et
vesentlig moment  er også den  sosiale siden som
bl.a. praktiseres via påfølgende kaffekopp i  Idret-
tens Hus samt sommer- og juleavslutning.

OSL(
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Hjertetrim
Aktivitetstilbudet  vårt for hjerteopererte er videre-
ført. På NIH har vi tilbud om trening 2 ganger pr.
uke. 27 personer deltok  på hjertetrimmen 1994. I
tillegg til  dette er treningen i  Ekeberg Idrettshall
videreført. Her deltar ca. 100 personer. Grorud Il
har også videreført sitt  treningstilbud til  hjerte-
opererte. Alle  disse tilbudene er bl.a. markedsført
via  OIK,

Tiltak for  arbeidsledige
I  samarbeid med Oslo Bedriftidrettskrets er trenings-
tilbudet på Voldsløkka videreført. Tre dager i uken,
kl. 1000-1200 har det vært drevet instruksjon/mo-
sjon i  ulike idretter, bl.a. bordtennis, fotball, bad-
minton og volleyball. 20-25 personer har deltatt pr.
gang. Bydel 5, Griinerløkka-Sofienberg er fortsatt
aktivt med i formidlingen  av treningstilbudene.

ii Andre treningstilbud på dagtid, bl.a. Trimringer
på Sogn, er også tilgjengelige for arbeidsledige.

* Utdanningstilbud, A-kurs på dagtid i august, ble
også markedsført overfor arbeidsledige.

Ungdomsidrett
Fram til  det  første Ungdommens  Idrettskretsting
for Oslo, besto Osloidrettens Ungdomskomite
(OIUK)  av:

Hilde  Andresen,  leder
Pål  Pettersen



Morten Olsen
Jarl Erlandsen  som erstattet  Linda  Ruud.

Ungdommens Idrettskretsting ble arrangert som et
delt ungdomslederseminar/ting i april. Her ble et
nytt styre valgt:

Jarl Erlandsen,  leder
Karianne  Hoffart,  nestleder

Morten Hagliuid
Ragnhild H. Waldahl
Thomas Bing  trakk  seg og er erstattet med Hilde
Tofastrud

Den nye ungdomskomiteen har fungert meget bra,
og vi  har blant annet arbeidet med å 7øre ferdig
handlingsplanen, lage en informasj onsbrosjyre, lage
et standard foredrag om OIUK, arrangere et ung-
domslederseminar i  november med oppfølgings-
kveld, forberede det  andre Ungdommens Idretts-
kretsting for Oslo, samt å forberede et opplegg for å
engasjere idrettslagene i Oslo. I tillegg har vi hatt en
bolledag i Idrettens Hus, og vi har vært representert
på Ungdommens Idrettsting, Hedmark Idrettskrets
Ungdomskretsting og Idrettsmessa '94.

Barneidrett

Aktivitetstiltak  i  skoleferiene:

Det er arrangert aktivitetsuker i  OL-ferien"  og i
høstferien i  Ekeberg Idrettshall/Ekebergfeltet,  for
elever i grunnskolen. Opplegget er allsidig, og gjen-
nomføres i samarbeid med flere særkretser/lag.

I forbindelse med åpningen av kunstisen i Spiker-
suppa ll  / 111994, deltok 7 barnehager med i alt 188

Styringsgruppene

barn og 26 voksne etter invitasjon fra OIK. Arrange-
mentet var meget vellykket og ble gjennomført i
samarbeid  med  særkretser/klubber.

På Hallagerbanen gjennomførte 3 barnehager lokalt
friidrettsmesterskap i  samrbeid med OIK. 40 m

løp hvor de konkurrerte med seg selv, ballkast etter
samme opplegg, lengdehopp mot personalet"  og
natursti sto på programmet i  et meget vellykket
arrangement. På samme bane hjalp OIK Ljan skole
sammen med Oslo Friidrettskrets å gjeru'iomføre en
skoleidrettsdag med stor sportslig verdi.

Barneidrettsskoler

I  1994 drev  22 av klubbene  i  Oslo  barneidrettsskoler.

Fortsatt mangler store områder av byen dette tilbu-
det, som er best i nord. Felles forsikring  for idretts-
lag som har allidrettsgrupper er opprettholdt.

Skoleidrettsdagen
Skoleidrettsdagen ble arrangert 6/9  på Ekeberg
som vanlig, og på Jordal / Tøyen og Hallagerbakken
for  lokale  skoler  som  et  forsøk.

Desentraliseringen ga verdifull erfaring og frister til
gjentagelse, for ikke å sprenge Ekeberg helt.

Totalt samlet skoleidrettsdagen i år 43 skoler i  alt
med tilsammen  over  8000 elever  i4.-  6.klasse  (360

klasser). I alt ble 41 idretter presentert ved hjelp av
280 instruktører, fra særkretsene og idrettslinjene
ved Linderud, Rælingen, Otto Treider og Wang
videregående skoler, med stor hjelp av tillitsvalgte
og ansatte i  Oslo Idrettskrets.

Bildet under.' Fra Skoleidrettsdagen l994. Foto.' Eva
Schjetlein, Oslo Kamera Klubb.
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Styringsgruppene
Skolefritidsordningen
Det arbeides stadig med å få til  et fruktbart  samar-
beid mellom idretten og skolefritidsordningen, men
det er en vanskelig og tung vei å gå. Men gjennom
skolering både regionalt og sentralt utdannes det nå
barne-idrettsinstruktører med  henblikk  på skole-
fritidsordningene, og oppfølging av dette vil  bli
prioritert kommende år, bl.a. gjennom "Barndom i
Norge" - en utstilling  i Oslo Spektrum.

Styringsgruppe  utdanning/
klubbutvikling

fra 7 .5 .94 Styrings gruppe utdanning / or ganisasjons-
utvikling

Styringsgruppautdanning/klubbutvikling har fra
1.1.94  -  7.5.94  bestått  av:

Berit Knudsen, leder, kretsstyret, VIF håndball
Hans Petter Fure, klubbveileder, Oslo Seilflyklubb
Vidar Waaden, klubbveileder, Sp.kl. Forward
Asle I. Bjerknes, Bækkelagets Sp.kl.
Turid  Larsen,  sekretariatet

Styringsgruppe utdanning/org.utvikling  har fra
7.5.94  -  31.12.94  bestått  av:

Vidar Waaden, leder, kretsstyret, Forward
Wenche Westberg, kretsstyret, Kjelsås IL
Hans Petter Fure, klubbveileder, Oslo Seilflyklubb
Helle Weidemann, Oslo Studentenes IK
Morten Haglund, OIUK, VIF-hockey
Astrid  Johannessen, sekretariatet
Turid  Larsen,  sekretariatet

Klubbveilederkorpset besto av 13 klubbveiledere
pr. 31.12.93. I  løpet av året har 2 bedt seg fritatt.

Tiltak og arbeidsoppgaver
Styringsgruppa har avviklet 10 egne møter og har
behandlet 92 saker. Videre har styringsgruppa gjen-
nomført 6 møter/skoleringstiltak  for klubbvei-
lederne, og et videregående kurs  i  samarbeid med
Akershus IK  og Østfold  IK.

ti
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Det er avholdt 1 møte for utdannings-
kontakter i  særkretser og klubber.

Det er utarbeidet en handlingsplan for
utdanning/org.utvikling for neste ting-
periode.
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Representasjon
* Samling i NIF ang. utdanning:

Finn-O. Svendsen og Turid Larsen
* KomitearbeidiNIFang.IdrettensStudieforbund:

Vidar Waaden

* Komitearbeid i  NIF ang. ny strukhir  leder
utdanning: Finn-O. Svendsen

* Voksenopplæringsforbundet Oslo/Akershus:
Vidar Waaden og Berit Knudsen

ø Åsmøte Voksenopplæringsforbundet Oslo og
Akershus:  Turid  Larsen

@ Div. årsmøter og styremøter i  klubber:
Klubbveilederne.

* Vidar Waaden er leder av Voksenopplærings-
forbundet  Oslo/Akershus.

Klubbutvikling
Det er avholdt klubbutvikling/-kurs  og innsalgs-
møter  i20  klubber.

Videregående kurs for klubbveiledere ble arrangert
5. - 25.9.94. Grunnkurs for nye KV'er i  NIF høsten
1994 ble avlyst. De 6 som meldte seg på må vente på
nytt kurs i  mars 1995.

Klubbveilederne  har  i1994:

Foretatt innsalg i5  klubber.
Fulgt opp klubber som har gjennomført full
prosess/hatt innsalg/vist  interesse.
Startet / gjennomført prosessen i20  klubber /
grupper.

Kjørt 30 lederkurs i  klubber:
Leder  i  IL

Kasserer  / økonomi
Aktivitetslederkurs

Idrett  for  barn

KU-prosesskurs

Følgende idretter er representert i veilederkorpset:
Oslo Skytterkrets, Oslo Volleyballkrets, Oslo og
Akershus Gymnastikk-  og  Turnkrets, Oslo Budo-
krets, Utvalget for  Luftsport  og Oslo Handicap-
idrettskrets.

Samarbeidet med særkretsene fortsetter når  det
gjelder klubbutvikling  og spesielt rekruttering  av
nye klubbveiledere.

Samarbeid

NIF har delt  landet i  6 regioner når det gjelder
klubbutvikling. Akershus IK, Oslo IK og Østfold IK
dam'ier en region. Gro Holstad, Bedriftsidretts-
forbundet er ny koordinator for vår region. Samar-
beidet mellom  de  tre  idrettskretsene  ble  etablert  i



1992. Det  er  avholdt  2 møter  i  1994. Samarbeidet

fortsetter. Det ble arrangert I videregående kurs  for
klubbveiledere  i1994  hvor  OIK  deltok  med  9 klilbb-
veiledere.

Et stort problem også dette året har vært å skaffe
nye, stabile klubbveiledere. Aktiviteten Klubb-
utvikling  1994 har vært omtrent på same nivå som
i 1993.

Utdanning
Det er  avviklet  152 kurs  i  1994 med  tilsammen  ca.
2300 deltakere.

Kursene fordeler seg slik:
Sentrale kurs (OIKs egne):
Samarbeidskurs  særkretser:
Samarbeidskurs  i  klubbene:

(Oslo Fotballkrets har ikke rapportert inn sine kurs
i 1994. De  arrangerer mellom ll  og 15 kurs hvert år).
Endel kurs og temakvelder ble avlyst i-94 spesielt i
1. halvår p.g.a. dårlig  påmelding.
Totalt er det arrangert 152 kurs i-94 mot 155 i 1993.

Kvinneutvalget har fra 1.1.94 til  7.5.94 bestått av:

Ingunn Martinsen, leder, KS, Klemetsrud IL
Gro Jensen, Tvita  IL

Lise Røine Nafstad, KS, Ljan Tennisklubb

Utvalget har avholdt  2 møter.

Fra 7.5.94 hører Kvinner og idrett  under SG utdan-
ning/org.utvikling med Wenche Westberg som
kvinnekontakt.

Det er  arrangert:
Ett kurs "Oppfølging Kvinner kan-vil-tør II  med 10
deltakere

To kurs "Kvinner kan-vil-tør I", ble avlyst p.g.a. for
liten påmelding

Styringsgruppene

Storbyprosjektet

Styringsgruppen har bestått av:

Leder  :

Medlemmer:

Sekretær:

Finn  O.  Svendsen

Elisabeth Appa Beveney
May Britt  Kristoffersen
Hugo Hallum
Odd  Einar  Reseland

Etter Kretstinget 7. mai 1994 fikk styringsgruppen
følgende sammensetning:

Leder

Medlemmer

Sekretær

Berit  Knudsen

Oddvar  Bentsen

Elisabeth Appa Beveney
May Britt  Christoffersen
Brita Liholm  Johannesen
Odd  Einar  Reseland

Referansegruppene  har bestått  av:
Bydel 5
Leder Ragnhild Montclair
Medlemmer Kåre Hansen

Stein R. Salberg
Aleksander  Kvedalen

Jan Laneskog
Jamil Malik
Rolf Johansen

Bydel 6
Leder

Medlemmer

Bydel 9
Leder

Medlemmer

Øystein Bettum
Ann Mari  Arnesen Morelle
Hans Jacobsen

Rolf Skretteberg
Gerd  Lie

Leif Hvalby
Habib

Erik  Andersen

Sven Nelson

Sylvi Sæther
Ellen  Holt

Viggo Olsen
Erling Waldal
Jan Erik Rogne
Bjørn Sætherhagen
Wencke Mansell

Styringsgruppen har i 1994 hatt 9 møter
og behandlet 54 saker. Referansegruppene
har tilsammen  hatt  9 møter.
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Styringsgruppene

Prosjektet er avhengig av tildelte midler fra Kultur-
departementet. Søknad om kr. 4.714.159,- ble levert
departementet 1 .februar 1994. Vi mottok i mai tilde-
ling på kr. 3.000.000,-. Med bevilgningen for 1993
har prosjektet tilsammen mottatt kr. 5,2 mill. Det ble
utarbeidet ny søknad for 1995 på kr. 3.141.400,-
primært, og sekundaert kr. 4.242.OOO,-.Klubbene var
aktive søkere til storbymidler. Tilsammen forelå det
et søknadsmateriale på kr. 7,5 mill.

Vi arrangerte møte med samarbeidspartnere i pro-
sjektet 10.5.94. 10 lag, 4 særkretser, ett særforbund,
P.I., to spesielle prosjekter, representanter fra byde-
lene på ulike nivå, samt styringsgruppen.

Mer enn  100.000  deltakere

på våre tilbud  i1994
Prosjektet har hovedsakelig arbeidet lokalt ofte på
utearealer. Gjennom dette har vi gitt tilbud som alle
har anledning til  delta på. Idretter som er involvert:
Friidrett, Fotball, Basketball, Volleyball, Innebandy,
Bordten-r'iis, Boksing, Taekwondo, Karate, Aikido,
Svømming, Landhockey, Baseball, Skileik, Skøyte-
leik, Seiling, Padling, Badminton, Ridning, Klat-
ring.

I tillegg har vi  arrangert eller hatt et samarbeid om
større arrangementer for å få mer oppmerksomhet

Fra opplevelsesdagene ved Hurdalsjøen.
Foto.' Kirkevaag

om tiltakene våre. Av  større arrangementer kan
nevnes Skoleidrettsdagen med 8.500 deltakere. På
FIFOL-dagen hadde vi  over 16.000 deltakere. Oslo
ble fylke nr. 2 målt prosentvis i  oppslutning av

 fylketsbefolkning.

Foruten bydelsadministrasjonene, sær-
kretser og lag har vi hatt samarbeid med:
P.I., Skogvesenet, Prosjekt Levende by-
del(9), Holmlia Naermi1jøprosjekt(9), Pro-
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sjekt nettverk (16), Gamle Oslo Servicesentral, Norge
pa Ski, Norges Bordtenrusforbund, Norges Baseball-
forbund, Norges Volleyballforbund.

Styringsgruppe informasjon og
markedsføring

Leder informasjon:
Leder markedsføring:
Medlemmer:

Sekretær:

Jamil Malik
Leif Høgli
Bryn)ulf Nygaard
Per Granlund

Rune Lindberg

Etter tinget i mai 1994 vedtok Kretsstyret at det ikke
skulle opprettes styringsgrupper for informasjon
og markedsføring. Det ble i  stedet opprettet en
informasjonsgruppe bestående av:

Leder:

Medlemmer:

Sekretær:

Børre Rognlien
Bjørg Christensen
Finn-O.  Svendsen

Leif Høgli (KS)
Kathrine Kirkevaag

Informasjonsgruppa har hatt 3 møter og behandlet
24 saker i 1994. Av de viktigste sakene nevnes:

ldrettsmessen  1994
13. -  16. oktober ble den første Idrettsmessen

Det ble utarbeidet 8 nye, enhetlige tekstplakater til
standen, samt to plakater til  Ekeberg Idrettshall.
Sammen med aktiviteter i  form av bordtennis og
minibasketball, utgjorde  dette Idrettskretsens til-
målte plass. I  tillegg hadde vi  invitert  5 av Oslos
klubber til  å ha oppvisninger i Bingen.

Oslo Idrettskrets kan si seg godt forneiyd med sin
deltakelse på messen. Vår stand ble godt besøkt og
oppvisningene meget godt mottatt. Dette til  tross
for  lave  besøkstall  for  messen  totalt.

0slo  nærTV

Vi startet samarbeidet med Oslo nærTV i  august
1994 med sendinger hver tirsdag fra kl. 07.00 - 08.00
med reprise av den siste halvtimen  fra kl.  20.30 -
21.00 samme dag. Vi  har hatt redaksjonsmøte hver
måned og til  disse møtene har Idrettskretsen utar-
beidet forslag til tema, innslag og gjester i studio for



kommende måned, samt  lister  for  store arrange-
menter  i  Osloidretten  de  kommende  månedene.  I

tillegg har TV-kanalen mottatt ukentlige meldinger
om hva som skjer i Osloidretten. Disse meldingene
er blitt  lest opp sammen med illustrerende bilder i
hvert program.

Dette har resultert i mange svært gode reportasjer
og programmer om Osloidretten. Minuset har vaert
sendetiden og dårlig markedsføring av program-
mene. Dette er ting det bør jobbes aktivt med i1995.

0mlegging  av  bladet  ldrett,
0lK-nytt  og håndboka
Kretsstyret vedtok i oktober å endre utgivelsene av
både Idrett, OIK-nytt og håndboka etter forslag fra
informasjonsgruppa.

I løpet av 1995 skal det utarbeides ny sideutforming
på bladet Idrett og OIK-nytt. Fra 1996 skal bladet
utkomme med 4 nummer, og OIK-nytt skal endre
profil og sendes alle lag i  tillegg  til  dagens motta-
kere. Slik får klubbene informasjon fra Oslo Idretts-
krets hver måned, noe vi  ser som svært viktig.
Det ble også vedtatt å endre formatet på OIKs
håndbok  fra  A6-  til  A5-format.

Avtale  med  Oslo  Kamera  Klubb

Høsten 1994 inngikk Oslo Idrettskrets en avtale
med Oslo Kamera Klubb. Avtalen innebærer at
idrettskretsen kan kjøpe fototjenester av kamera-
klubben til  svært hyggelige priser. Bildene som blir
tatt har idrettskretsen disposisjonsretten over, slik
at vi  kan låne ut  bildene vederlagsfritt til  kretser og
lag.

Avtalen har vært til stor nytte både for bladet Idrett
og til  dokumentasjon for Storbyprosjektet.

Faste utgivelser  i1994
Bladet Idrett har utkommet med 6 utgaver, to ugaver
har hatt  OIKs kurskatalog innstiftet  i  midten av
bladet. OIK-nytt har utkommet med 3 utgaver.
Hva skjer i  Osloidretten", en samlet informasjon

fra Osloidretten er sendt til  et tyvetalls media hver
mandag.

Medlemsstatistikk  pr. 31/12-94

Antall  klubber  i  Oslo  Idrettskrets

Antall  medlemmer  under  17 år
Antall  medlemmer  over  17  år
Totalt antall  medlemmer

590

46.543

135.314

181.857

Medlemsstatistikk

Følgende klubber  er tatt  opp  i1994:
Klubbnavn  Klubbnr.  Stiftet

SveivaInnebandyklubb O30l.O787 03.01.94
OzonlagetFotballklubb 0301.0788 08.11.93
ParsIF 0301.0789 10.01.92
ChikaraJiuJitsuKlubb 0301.0790 20.08.88
Oslo  Baseball  klubb  O301.0791 01.08.91
Kolsås  KlatreUubb  O301.0792 15.11.67
Somali Idrettsklubb  O301.0793 26.12.93
Oslofjorden Racerbåt klubb 0301.0794 13.02.90
Stovner  Frisbee  Disc  Klubb  O30l.0795  20.08.85
Furuset  Tennisklubb  0301.0796 01.09.93
Furuset  Fotball  Idrettsfor.  0301.0797 02.12.93
Hugin Rulleskøytehockeykl. 0301.0798 10.02.94
Østkantkameratene

Innebandyklubb 0301.0799 09.05.94
Reseptarenes Idrettsforening O301.0800 11.04.94
Oslo Vest Volleyballklubb 0301.0801 05.05.94
Gamlebyen Kickboxingklubb 0301.0802 01.05.94
BislettIdrettsforening 0301.0803 20.04.94
Bøler  Karateklubb  O301.0804 15.08.93
TamilSportsClub '  0301.0805 01.06.87
Lyn Fotballklubb 0301.0806 21.10.93
Sentrum Kampsport klubb 0301.0807 01.09.87
BårdarSportsdansere O301.0808 01.04.94
Tyrili Klatreklubb 0301.0809 01.09.94
Østre Aker Idrettslag 0301.0810 10.10.94
Mortensrud Kickboxing
klubb 0301.0811 23.08.94
BjerkeInnebandyklubb 0301.0812 18.11.94
Groruddalen  Klatreklubb  0301.0813 21.06.94
Oslomarka Jeger- og
Fiskefor. 0301.0814 16.12.59
Røde Stjerne Fotballklubb 0301.0815 28.11.94

Navneendring  i1994
Fm

Kurdi  Fotballklubb

Lofsrud og Omegn
Rideklubb

Vestkantkameratene

Bislet Høyskolesenter IL
Sogn v.g.s. IL
Fagerborg Karateklubb

Til

Kurdi Internasjonale
Fotballklubb

Søndre Nordstrand
Rideklubb

Røa Innebandyklubb
Bisletstudentenes  IL

Sogn Volleyballklubb
Fagerborg
Kampsportklubb

Sammenslåing
Ulven Innebandyklubb og Ratatosk Inne-
bandyklubb = Ulven Ratatosk Innebandy-
klubb.
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Ekeberg ldrettshall

Nedlagt/utmeldt/strøket  -
ikke innsendt  rapportskjema
Akerselva  Ski  &  Beksøm

Bergkrystallen Fotballklubb
Bøler  Basketballklubb

Ekeberg Fotballklubb
Elisenberg IL
Frogner Innebandyklubb
Gudbrandsdalslaget i  Oslo
Holmen Innebandyklubb
Holmlia  Cricketklubb

Holmlia  Taekwon-do  klubb

Horda Idrettslag
Hungaria Sport Club Oslo
Kristiania Grep og Ballklubb
Lambertseter  Bordtennisklubb

Marienlyst Volleyballklubb
Motvind  IL
Nordseter  Ballklubb

Nordstrand Jeger og Fiskefor.
Nordtvedt Innebandyklubb
Odontologisk Idrettslag
Philips Pist. Grp.
Rødtvet Innebandyklubb
Sandaker  Bordtennisklubb

Sentrum Innebandyklubb
Skullerud  MC-klubb

Statens Fysioterapihøyskoles IL
Twist  Danseklubb

Ullevål  Badmintonklubb

Ulven Innebandyklubb
Valhall  Fotballklubb

Østre Groruddalen Ishockeyklubb

Klubber  gjenopptatt  i1994
MØSS Idrettsklubb
Bibliotekarstudentenes  IL

Christiania  Skiklubb

Manglerud Bordtennisklubb
Hauketo  Karateklubb

Oslo Stupklubb

Ekeberg ldrettshall

Driftskomiteen  har  fra  1.1.94  -  7.5.94  bestått  av:

Leder:

Sekretær:

Brynjulf Nygaard
Olav  Svinndal

Haakon  Endreson

Leif Høgli
Svein Hagberg
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Driftskomiteen  har  fra  7.5.94 -  31.12.95  bestått  av:

Finn Hauger
Bjørg Christensen
Svein Hagberg

Teknisk  drift

Etter den omfattende restaureringen i 1993 har det
vært få daglige tekniske problemer å slite med.
Taktekkingen med folie og isolasjon fjernet alle
lekkasjer og kondensproblemer. Brukerne, NRK og
andre TV-stasj oner har gitt positive tilbakemeldinger
om den nye belysningen og det nye idrettsgulvet
som på alle måter har vist seg å være et vellykket
valg i en flerbrukshall.
Det har meget gode bruksegenskaper og er for-
holdsvis lett å reparere og rengjøre, selv om vi sliter
med de samme problemene som Stangehallen,
Haukelandshallen,  NIH,  Drammenshallen  o.a. Det

setter seg fort sorte skomerker på den lyseblå flaten,
og disse er meget vanskelige å fjerne. Disse ulem-
pene er kun av kosmetisk interesse og har ingen
betydning for idrettens bruk av hallen. Verdien av
et estetisk, rent  og  pent gulv  må veies opp  mot
kostnadene ved hyppig og spesielt renhold; - som i
alle fall  må  belastes  brukerne.

Etter en grundig  elektrisk kontroll  og rapport  fra
Oslo Energi, har vi  utbedret alle mulige elektriske
brannkilder. Etter  pålegg  fra  Oslo  Brannvesen  er
det innkj øpt komplett brannvarslingsanle gg o g dette
er under montering (ferdigstilles før påske 1995).
Det gamle trimrommet er i 1994 utvidet  med 30 m2
og pusset opp til  en smakfull og tidsmessig
aerobicsal. Kafeteriaen og de tilstøtende lagerrom
blir fortløpende ryddet og klargjort for å effektivi-
sere driften og øke utleievirksomheten ytterligere.

Det er med glede og stolthet vi registrerer at brukere
og de befaringsdelegasjonene fra inn- og utland som
besøker oss, gir  uttrykk  for at vi  har et tidsmessig
anlegg på alle måter.
Nå gjenstår bare småproblemer"  som ikke  bru-
kerne merker mye til.
En uheldig takkonstruksjon og gammel sprukken
papptekking på taket  av  garderobeseksjonen har
ført til  gjentatte lekkasjer og dette har skapt mye
ekstra arbeid og skader på gulvbelegget i  barfot-
gangen i løpet av året.
Det 20 år gamle høyttaleranlegget har dessverre vist
tydelige svakhetstegn. Det har gitt  oss tekniske
utfordringer og har påført oss uheldige kostnader
til reparasjon av kabelbrudd og mikrofoner  i løpet
av året.



Utleie og  bruk
Vi hadde ventet stor konkurranse på utleiesektoren
etter åpningen av KFUM-hallen på Brannfjell høs-
ten 1994, men skolenes bruk  av  hallen på dagtid
gikk bare ned med ca. 15 % i  annet halvår. En
gjennomsnittsuke fra k1.0800-1500 fordelte seg slik,
dersom  vi  ser  året  under  ett:

Lambertseter v.g.skole
Brannfjell skole
Wang (Sprintgymnaset)
Idrettslag
Vask, renhold

Ledig tid  (vedlikehold)

29,5 %
28,5 %

7,6 olO
2,0 %

12,O %
20,4 %

Den faste utleien  på hverdager fra  1. sept. til  30.
april var utleid nær 95 % av tiden (timen fra 1500 til
1600 er vanskelige å utnytte).  Håndball,  friidrett,
volleyball, fotball, badminton og bordtennis er de
viktigste idrettene.

Aerobicsalen brukes hovedsaklig til  NIMIs
aerobicpartier, men også til  kursvirksomhet  i  regi
av OIK og særkretsene.

Helgene ble dominert av idrettsarrangementer som
ble toppet av VM i standard-dans for profesjonelle,
E-cupfinale i håndball for damer,Bank NM i volley-
ball, NM  i  håndball for  videregående skoler og
Ekeberg Cup i volleyball. Men vi har også hatt våre
tradisjonelle katte- og hundeutstillinger.

Sommeren var ellers preget av de kristne organisa-
sjonene Frelsesarmeen og Vakttårnet (Jehovas Vit-

Ekeberg ldrettshall

ner), - og ikke minst Norway Cup i fotball med ny
rekorddeltakelse.

Marked og  økonomi
I likhet med andre haller vi  kan sammenligne oss
med, har  vi  merket  en  økende  tendens  til  avbestil-

linger på grumi av svikt i  påmeldinger til  våre
leietakere og dette understreker behovet for  mer
effektiv markedsføring i et konkurranserettet sam-
funn. Dette gjelder spesielt 6e ikke-idrettslige akti-
vitetene som, og gir noe av forklaringen på at vi ikke
har hatt de store arrangementene som tidligere var
et øknomisk  fundament  for  lønnsom  drift.  På  den
annen side  har  idretten  fått  dominere  hallen  det
meste av  året.

Driftsresultatet ga et underskudd på vel  70.O00
kroner, men må sees i  sammenheng med en rente-
belastning på lån til  renoveringen i 1993, utbedring
av feil  på det  elektriske anlegget og investering i
funksjonell brannvarsling.

Dette resultatet hadde ikke  vært mulig  uten en
betydelig innsats fra hallbetjentene og ikke minst fra
de arbeidsledige vi  har fått tildelt  fra Lambertseter
Tiltaksråd.

Vi takker alle våre kunder, lag, særkretser, skolene
og ulike organisasjoner for  et meget godt samar-
beid.

Aerobicsalen i Ekeberg Idrettshall er blitt lys og trivelig etter utvidelsen og oppussingen.
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Sekretariatet

0slo  ldrettskrets  sekretariat

Sekretariatets målsetting er å yte god service til alle
organisasjonsledd og medlemmer i  Oslo Idretts-
krets, i tillegg til å iverksette vedtak fra kretsting og
styre.

Sekretariatet er en fellesnevner som representerer
den totale idretten overfor myndigheter og forbere-
der saker innenfor en helhetlig idrettspolitikk.  Se-
kretariatet skaper kontinuitet  i  Oslo Idrettskrets
virksomhet, og er avhengig av gode og stabile
medarbeidere som viser ansvar, entusiasme og flek-
sibilitet.

Børre Rognlien og Finn Hauger. Foto.' Kirkevaag
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Daglig drift av Ekeberg Idrettshall og Idrettens hus
er sekretariatets ansvar. Ved  årsskiftet  31.12 1994

arbeidet 23 personer i  sentraladministrasjonen,
hvorav 4 med drift av Ekeberg idrettshau, og 4 med
Idrettens hus (renhold og sentralbord). Prosjektle-
deren for Storbyprosjektet lønnes gjennom prosjek-
tet som  finansieres  av  staten.

Viktige saker  for administrasjonen
Oslo Idrettskrets administrasjon, i første rekke ved
generalsekretær, rådgiver og anleggskonsulent, blir
gjennom året benyttet til  konsultasjoner i  en rekke
anleggssaker av både myndigheter og klubber. Den
erfaring og ekspertise som finnesi OIK blir på denne
måte utnyttet til  beste for Oslo-idretten.

Av saker  det  har  vært  arbeidet  med  i  samarbeide

med Park- og Idrettsvesenet kan nevnes innhold/
romprogram for  Jordal idrettshall, Dælengenga
ishall og Vulkan.

I samarbeide med Park- og Idrettsvesenet, Norges
Fotballforbund, Oslo Bedriftidrettskrets, og Oslo
Fotballkrets  ble  arbeidet  med  en  fotballhall  i  Oslo

igangsatt. Videre startet man kartlegging av drifts-
økonomi og vurderinger av aktuelle former for
driftsselskap for en slik hall.

Furuset idrettsforening og Holterprosjekt A/S  har
rådspurt OIKs administrasjon vedrørende ulike si-
der av sin planlagte utbygging.
Skiforeningen har presentert sin plan for
Holmenkollenanleggene, og mottatt reaksjoner.

Skolesjefen vil  i  løpet av de naermeste år  måtte
bygge en rekke nye skoler i Oslo, bl.a. for å kunne
imøtekomme vedtaket om tilbud til  6-åringene. På
grunn av både tidspress og tomtemangel har skole-
sjefen kastet sine øyne på flere områder som er av
stor interesse for idretten. Spesielt nevnes Kringsjå-
feltet der Lyn og Koll i flere år hadde arbeidet for å
få til  et  idrettsfelt  med  bl.a.  flere  fotballbaner.  Det

var nedlagt både energi og penger i prosjektet, men
skolesjefen fremmet sak om skole på storparten av
området. Også på det som Lyn og Koll  hadde fått
planert med fyumasse bl.a. fra  Ullevåll-utbyggin-
gen. OIK kastet seg inn i saken, og fremmet i forstå-
else med styret et kompromiss som ivaretok  de to
grusbanene på området, og i  tillegg ga plass til  to
nye gressbaner. Byrådet sluttet seg til  OIKs kom-
promissforslag, som senere også ble vedtatt av
Bystyret.

Behovet for flere idrettshaller er som kjent meget
stort i 0slo. OIK tok derfor i august opp forslag om



Sekretariatet

lGeneralsekretæren l
lnformasjon I
Rådgivning
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Plan- og utviklingsavdelingen
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ø

I

Anlegg Aktivitet
Storby-
pros3ekt

Utdanning/
org. utvikling

laldrettensis'Husl

I I
IHE, EIH og
Fotballgard.

Personal/

lønn/finans

en felles planlegging idrett / skole ved den nye skole-
utbyggingen for å bygge idrettshaller  i  steden for
flere gymnastikksaler. Park- og Idrettsvesenet slut-
tet seg til forslaget, og i samarbeide med skolesjefen
ble det fremmet forslag om å bygge idrettshaller
ved de planlagte skolene på Kringsjå, Engebråten
og Bjørndal. Ved disse skolene var det da planlagt
henholdsvis tre og to gymnastikksaler. Park- og
Idrettsvesenet vil  dekke  merkostnadene  over  sitt
investeringsbudsjett.

Ansatte i Oslo  ldrettskrets  pr. 31.12.1994
Stab

ø Beirre Rognlien,  generalsekretær fra 8. mai  1994
* Finn Hauger, generalsekretær til  og med 7. mai,

deretter rådgiver for klubber og kretser
ø Julitta Skovlie,  sekretaer,  forværelse

ii Rune Lindberg, informasjonskonsulent fra
1. januar - 1. juni  1994

ø Kathrine Kirkevaag, informasjonskonsulent, fra
1. juli  - 31. desember 1994

Plan- og utviklingsavdelingen
Finn-Olav Svendsen, plansjef
Tom Anderson, bane- og anleggskonsulent
Turid Larsen, utdanningskonsulent

Odd Einar Reseland, prosjektleder storby
prosjektet
Arud Rekdal, barn- og ungdomssekretær
Astrid Johannessen, EDB, opptak av lag
Hege Walsig Skau, aktiviteter,  idrettsmerke

Økonomi-  og administrasjonsavdeling
@ Bjørg Christensen, økonomisjef
* Marit Skramstad, økonomikonsulent  frem  til

31.12.94

ø Grethe Irene  Eikum,  økonomisekretær

* .Au'u'ie Rypdal, økonomisekretær fra 1. august
* Bjørg Moreite, sentralbord
ø Greta Gulbrandsen,  sentralbord,  frem  til  31.12
ø Knut Næss, trykker/hallbetjent
ø Arild  Johansen, renholder
* Gerd Palkin,  renhold/kantine

Ekebergldrettshall
ø Svein Hagberg, bestyrer Ekeberg Idrettshall
* Einar Stensby, 1. hallbet)ent
ø Ole Kristoffersen, hallbet)ent
* Robert Ryen, hallbet)ent
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Rammebevilgninger

Rammebevilgninger  - Oslo
kommune

Bystyrets rammetilskudd til  idretten for 1994 til
sammen kr. 21.331.000,-, er av kretsstyret fordelt på
følgende hovedposter:

Adm./driftstilskudd  lag
Anlegg / lokalleie
Skiheiskort

Driftstilskudd, anlegg
Spesielle tiltak,  anlegg
Reisetilskudd

Stipend

Adm./drift  sentrale  ledd:
Særkretser

Servicekontor  klubber

Lags-/org. arbeid
Utdanning
Særkretssekretariat

OIK-stillinger
Trim  /  helse /  kvinner
Andre  formål

Leie gymsaler
Leie  badene

Handikapidrett

5.450.O00

1.900.O00

240.OO0

3.397.000

610.OO0

200.000

60.000

797.000

57.000

96.000

148.000

314.000

609.000

79.000

203.000

5.800.000

800.000

571.000

Det er behandlet 739 søknader fra 267 klubber og 38
særkretser i  løpet av året.

De kommunale  tilskuddene  skal i første rekke komme

barn og unge under 17 år og eldre/pensjonister til
gode. Leie  av skolenes gymnastikksaler  dekkes av
rammebevilgningen til  utøvere under 19 år. Voksne
må være forberedt på selv å betale det det koster å
drive  idrett.

Reservefondsmidler

Utvalget for reservefondsmidlene besto av Petter
Ludvigsen, Audhild  Moen og Bjørg Christensen
frem til  tinget 1994. Etter tinget fikk  utvalget føl-
gende sammensetning: Brynjulf Nygaard, Audhild
Moen og Bjørg Christensen. Oslo Idrettskrets ting
30. april  1983 vedtok å sette av kr. 2.000.000,- til  et
reservefond. Fondets avkastning kan etter søknad
deles ut  til  lag og særkretser. Tildelingen  i 1994:

Ekeberg Idrettshall
Ellingsrud IL
Oslo Kajakklubb
Prinsdal  Tennisklubb

Sum

kr. 90.000,-
kr. 16.000,-
kr.  5.000,-
kr.  g.ooo,-
kr. 120.O00,-

Spillemidler  1994

Til nye idrettsanlegg
(ordinære anlegg)
Til rehabilitering av
idrettsanlegg
Til nærmiljøanlegg
Til helsesportanlegg

kr. 2.542 mill

kr. 8.600 mill

kr. 1.810 mill

kr. 0.218 mill

I  alt kr. 13.170  mill

Midlene er fordelt til enkeltanlegg iru'ien disse kate-
gorier med bidrag  til  13 nye idrettsanlegg, til  26
nærmiljøanlegg og til  1 helsesportanlegg.
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Ekeberg
Idrettshall  har  i

løpet av l994  fått
ny taktekking, ny
bel.vsning, nytt
gulv og i;vtt
idrettsmateriell.

For  å bedre

sikkerheten  er

alle elektriske

installasjoner
konrollert og vi
har forberedt
varslingsanlegg

for  brann.



ldrettsstipend/Kongepokaler

ldrettsstipend

Oslo kommunes Idrettsstipend for 1994 er tildelt  følgende:

Eivind Meueby
Knut Borge Andersen
Rune  Torseth

Karoline B.Borgersen
Anita  Tomulevski
Morten Tønnesen
Preben  Idsø

Thomas  Hansvoll

Bundefjorden Seilforening
IL Heming
Ski- og Fotbauklubben Lyn
Njård
Oslo Turnforening
Lysakerfjorden Brettseilerklubb
Lysakerfjorden Brettseilerklubb
IF  Ørnulf

Sum

seiling
kombinert

langrenn
tennis

turn

brettseiling
brettseiluig
boksing

7.500,-
7.500  -

7.500  -

7.500  -

7.500  -

7.500  -

7.500,-

7.500,-

kr. 60.000  -

Kongepokaler

ldrett

Aking

Bandy (rink)
Basketball

Curling
Dykke
Fekting

Golf

Håndball

Luftsport

Orientering
Padling
Roing

Seiling
Sportsdans
klubb

Tennis

Turn

Volleyball

Kvinner Menn

Harald Rolfsen, Akerforeningen i Oslo

Hasle-Løren

Høybråten BK
Oslo Curlingklubb
Akkaren Sportsdykkeklubb
Margrethe Mørch, Bygdø FK

Bakkelagets Sportsklub

Hanne  Staff,  BSK

Cathrine Wilhelmsen,
Christianina  Roklubb

Lise Gerhken,  KNS

Monica Røtvold og

Amy Jønsson, Holmenkollen
Anita Tomulefska, Oslo Turnforening
IL  Koll

Knut Ekjord, OGK

Per Soldal, Oslo Hang- og Paragliderklubb

Knut  Holmann,  OKK

Per Moberg, Bundefjorden
Kai Andre  Lillebø,  Bislet  Danse

Tom Hauglund,  Njård
Espen Jansen, Oslo Turnforening

)SL
DRETT
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Regnskap

losøo ldrettskrets - Ekeberg ldrettshall
Resultatregnskap  pr 31.12.1994

lnntekter:

Tilskudd fra Norges Idrettsforbund
Tilskudd  fra  saerforbund

Rammetilskudd  fra  Oslo  kommune
Tilskudd  fra  Oslo  kommune

Andre offentlige tilskudd
Andre  inntekter  (Note  1)
Underskudd

Utgifter:
Driftsutgifter (Note 2)
Overført til  idrettens organer
Avsetninger til  1995:
Storbyprosjekt
Oslo komm.rammebev.
Overskudd

Notel:

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

Administrasjonsinntekter
Refusjon lønn  særkretsansatte
Andre  inntekter

Renter, aksjeutbytte

Note 2:

Utdanningsvirksomhet
Helse-, trim-  og idrettsmerketiltak
Barne- og ungdomstiltak
Klubbutvikling
Storbytiltak
Andre  tiltak

Bladet "Idrett"

Administrasjonskostnader
Styre- og komitekostr'iader
Drift av bygg og anlegg
Ansatte  i  særkretser

Annen  virksomhet

Årets overskudd tillegges kapitalkonto.
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Regnskap
1994

4.405.760

o

21.331.000

2.223.000

5.064.843

15.043.850

o

48.068.454

23.549.983

21.537.676

2.093.804

885.323

1.668

4M.068.454

367.319

756.186

112.066

2.053.592

4. 406.797

989.571

5. 023.500

907.510

427.306

968.628

219.752

378.457

11.479

3.058.289

33.604

153.935

5.510.380

403.816

5. 200.552

6.592.865

1.018.226

Budsjett
1994

4.369.200

o

20.731.000

2.183.000

5.064.800

14.796.400

145.O00

47.289.400

25.415.400

21.874.000

o

o

o

4:.289 .400

415.700

840.000

128.000

1.940.000

4.364.700

819.000

4.977.500

836.500

475.O00

1.020.000

305.900

272.200

17.900

5.110.800

37.500

182.500

5.462.300

473.600

5. 095.100

6. 531.700

905.900

Regnskap
1993

4.287.277

136.800

20.413.000

1. 983.691

2. 650.000

15.541.492

486.771

45.4:')9 .03E'

23.823.032

21.676.000

o

o

o

45.499.03'2

833.225

876.046

103.367

2. 578.661

3. 935.747

712.728

4. 809.133

1.049.195

643.387

1. 301.099

192.718

205.304

19.784

2. 200.000

298.249

99.463

4.820.404

357.295

6.860.874

6.305.282

1.162.560



Eiendeler:

Kasse, bank, postgiro
Debitorer

Langsiktige fordringer
Idrettens Hus, Ekeberg Idrettshall

Gjeld og egenkapital:
Kreditorer

Skyldig skattetrekk, arbeidsgiveravgift
Aruien kortsiktig  gjeld
Langsiktig gjeld
Avsetninger (note 1)
Kapitalkonto: (note 2)
Saldo 1.1.1994
+ overskudd  1994  1.668

Notel:

Aksjekjøpsfond
Anleggsplanmidler
Diverse  tiltak

Fremtidig tap på fordringer
Psykisk helsevern
Friluftstiltak

Rusforebyggende tiltak
Tiltak for  arbeidsledige
Premier skoleidrettsdag
Storbytiltak
Oslo kommune, rammebevilgning

Note 2:

Oslo Idrettskrets eier følgende aksjer:
Norsk  Idrettsmedisinsk  Institutt  As

Frogner Idrettsanlegg AS

Regnskap
1994

7.318.646

2.880.918

18.300

5.060.000

15.277.865

4. 391.O94

734.501

931.417

5. 060.000

3.232.870

926.312

927.891

15.277.865

22.000

31.750

7.809

97.268

12.915

25.00

35.000

30.000

17.000

2.093.804

885.323

248 aksjer,
15 aks)er,

Balanse

Regnskap
1993

2. 012.140

3. 239.329

13.000

5.340.000

10.604.470

2.387.946

706.509

888.684

5.340.000

355.016

926.312

10.604.470

22.000

31.750

7.809

155.698

12.915

25.000

35.000

o

o

64.843

o

ligningsverdi 13.640
ligningsverdi  0

Idrettens Hus og Ekeberg Idrettshall er høsten 1992 taksert til å ha en teknisk verdi på kr 65.OOO.OOO og er
fullverdiforsikret.

Reservefond-Resultatregnskap  1994
Inntekter:

Renter  120.507
Overskudd  1994 507

120.50-'7

Utgifter:
Tildeluiger 120.000

120.507
@«å

Fi
IJ
OSL0
IDRETTS
KRETS
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Kommentarer/Revisjon
Balanse pr  31.12.1994

Eiendeler:

Bank

Debitorer

9.858

2.000.O00

Gjeld og egenkapital:
Kreditorer

Skyldig tildeling
Kapitalkonto 1.1.1994
+ overskudd  1994

2.009.858

12.721

57.000

1. 939.629

5Q7
2.009.858

Kretsstyrets  kommentarer  til  regnskapet  for  1994

Omsetningen for 1994 økte med ca 2,6 % i forhold til
1993 etter justering for overført bevilgning fra Kul-
turdepartementet i 1993 med kr 2.064.843 til storby-
tiltak.

Nedgangen i driftsinntektene har sammenheng med
noe reduserte inntekter fra bingo og reklame.

hatt kontroll av det elektriske anlegget. Reparasjon
av feil og mangler kostet ca kr 70.000. Nye brann-
forskrifter krevde opprusting av brannvarslingsan-
legget. Kostnadene, ca kr 375.000, blir  fordelt  over 2
år. I  1994 er det investeret for ca kr 100.000.
Aerobicsalen er  utvidet  og  pusset opp  for  ca kr
100.000.

De offentlige tilskuddene viser økning og skyldes
særlig kommunale bidrag. Oslo kommune ga idretts-
kretsen kr 300.000 til  delvis kompensasjon for bort-
fall av reklameavtalen på sentrale idrettsanlegg.
Videre ble det gitt en tilleggsbevilgning på kr 600.000
til merutgifter  til  leie av  gymnastikksaler i  1993.
Kulturdepartementet ga også i  1994 bevilgning til
storbytiltak, 3 mill.kr.,  mot 2,650 i  1993.

Økte utgifter til  arbeidskraft utover ordinær lønns-
økning, må ses mot den store satsingen på storby-
tiltak.

Driftsutgiftene totalt er omtrent på 1993-nivå. Det
er brukt  omtrent like mye på vedlikehold av Idret-
tens Hus og Ekeberg Idrettshall som i  det store
ombyggingsåret 1993. Dette skyldes bl.a. at vi  har

Høsten 1994 fikk vi til en avtale med skolesjefen som
overtok fakturering for utleie av skolenes
gymnastikksaler til  utøvere på 19 år og eldre. Når
det gjelder utleien til  utøvere under 19 år, steg
forbruket til  nye høyder i 1994 og oversteg bevilg-
ningen med kr 1.062.717. Det er søkt bystyret om
tilleggsbevilgning.

Det er betalt renter og avdrag på lån i  UNI Store-
brand til  Idrettens Hus. Til  idrettsgulvet i Ekeberg
IH  er det tatt opp lån fra Reservefondet. Det er i1994
bare betalt renter, ikke avdrag p.g.a. svakt resultat.

Avsetningene gjelder ubrukte bevilgninger, kr
885.323,64 fra kommunens rammebevilgning til
idretten og kr 2.093.804,11 fra statlige storbymidler.
Midlene  overføres  til  bruk  i 1995.

Oslo 9. mars  1995

Truls  Gerhardsen

Terje Skålhegg Eli  Røren  Fossheim Lise Røine  Nafstad

Berit  Knudsen Leif Høgli Vidar  Waaden

Ivar  Skamo Wenche Westberg Oddvar  Bentsen

OSLI
!DRETT

Børre Rognlien
generalsekretær

Aase Jahren

Bjørg Christensen
økonomisjef
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Revisjon

Revisjonsberetning  for 1994

Vi har revidert  årsoppgjøret for  Oslo Idrettskrets
for 1994 som viser et årsoverskudd på kr 1.668,40.
Årsoppgjøret som består av årsberetning, resultat-
regnskap, balanse og noter, er avgitt av Idrettskrets-
ens styre og generalsekretær.

Vår oppgave er å granske Idrettskretsens årsopp-
7ør, regnskap og behandling av dets anliggender
for øvrig.

Vi har utført  revisjonen i  henhold til  gjeldende
lover, forskrifter og god revisjonsskikk. Vi har gjen-
nomført de revisjonshandlinger som vi  har ansett
nødvendige for å bekrefte at årsoppgjøret ikke inne-
holder vesentlige feil  eller mangler. Vi har kontrol-
lert utvalgte deler av grunnlagsmaterialet som un-
derbygger regnskapspostene og vurdert de benyt-
tede regnskapsprinsipper, de skjønnsmessige vur-

deringer som er foretatt  av ledelsen, samt innhold
og presentasjon av årsoppgjøret. I  den grad det
følger av god revisjonsskikk har vi  gjennomgått
Idrettskretsens formuesforvaltriing og interne kon-
troll.

Etter vår mening er årsoppgjøret gjort opp i  sam-
svar med Idrettens regnskapsbestemmelser og gir
et forsvarlig uttrykk for Idrettskretsens økonomiske
stilling pr. 31.12.194 og for resultatet av virksomhe-
ten i  regnskapsåret i  overensstemmelse med god
regnskapsskikk.

Oslo 9. mars  1995

Birkeland og Uvholts  Revisjonsbyrå  ANS

Lars  T.  Uvholt

Statsautorisert  revisor

Kontrollkomiteens  beretning  for 1994
-l

Kontrollkomiteen har sammen med revisor gjen- ler  at regnskapene godkjennes som Oslo Idretts-
nomgåttOsloIdrettskretsregnskaperfor1994.Regn- kretsregnskaperfor1994.
skapene, sammen med kretsstyrets kommentarer
til disse, gir  etter vår oppfatning tilfredsstillende Oslo 9. mars 1995
oversikt  over  den  økonomiske  side  av  virksomhe-

ten i samsvar med lover og beslutninger. Vi anbefa- Brik  Paulshus Petter Ludvigsen

)SL
PRETT
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