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Kretsstyret

Det er avholdt seks kretsstyremøter og fem arbeidsurvalgs-
møter, som til  sammen har behandlet lO6 saker.

I tillegg er det avholdt en rekke møter i hver styringsgruppe,
(se egne beretninger), hvor la'etsstyrets medlemmer er enga-
sjert, som leder eller nesdeder.

Arbeidsutvalget har som i fjor bestått av leder, nestleder og
Eli RØren Fossheim, med Lise Røine Nafstad som vara. Nest-

leder Terje SlJhegg er av styret delegert ansvaret for personal-
saker.

Styrets arbeide har både i KS, AU og gjennom styrings-
gruppene væn basert på den Strategiplan som ble vedtatt av
kretstinget il994.

Blant de mange viktige saker som styret har arbeidet med
nevnes:

Kommunevalget 1995
(]K  skrev til byens største panier og ba om å f?i møte

programkomiteene, alternativt til å t?i anledning til å kommen-
tere programutkastene mens de ennå var til  behandling i
partiorganene. Partiene svarte i overveiende grad positivt på
henvendelsen. Leder og generalsekretær fikk møte ledelsen av
programkomiteen i Oslo Høyre. Nestleder og generalsekretær
fikk møte i samlet programkomite i Oslo Arbeiderpani. Begge
partier ba om skriftlige innspill som en oppfølging av møtene,
noe de fikk. I  begge partiers programmer kunne OIK ved
tilsendelsen av de endelige og vedtatte programmer finne igjen
mange av de innspill vi hadde kommet med, både vedrørende
area]sikring, prioritering av medlemsstøtten og ulike anleggs-
prioriteringer.

I forhold til de øvrøge større partier ble det utvekslet pro-
gramutkast og kommentarer skriftlig.

Komrnunedelplan anlegg og
omrader for idrett og friluftsliv

Styringsgruppe Anlegg gjennomførte våren 1995 åpne hø-
ringer og nedla et betydelig arbeide med utkastet til Kommune-
delplan fra Park- og Idrettsvesenet. Reaksjonen På planen har
i store trekk vært positiv. Styringsgruppen og deretter adminis-
trasjonen forberedte saken for Kretsstyret hvor den ble behand-
let 1l.  mai.

Kretsstyret sluttet seg til hovedtrelckene, men hadde naturlig
nok også bemerhinger. Blant annet ble det etterlyst klare
initiativ for å sikre anlegg også for de idretter som i dag står uten
anleggi Oslo.

Etter opprinnelig timeplan skul]e Bystyret ha
behandlet Kommunedelplanen i løpet av høsten
1995, men Kulturdepartementet ga Oslo, som
fylkeskommune, utsettelse med å ha en vedtatt
plan til l  .juli 1996. Kommunevalget og deretter

3

skifte av mange byrMer, har medf'ørt at det politiske arbeidet
med Kommunedelplanen først ble tatt opp igjen etter årsskif-
tet. ImidIertid står det fast at Oslo, for å kunne f'a tippemidler,
må ha en vedtatt plan i løpet av første halvår 1996. OIK har
purret på f'remdriften i mange av sine møter med de politiske
myndigheter, og etaten.

Politikerkontakt

OIK har gjennom 1995 hatt en løpende og konstruktiv
dialog med byens politiske myndigheter. Det er reist en rekke
saker som vedrører priori teri ng av idretten generelt, og en rekke
anleggssaker spesielt.

Oslo kommunes rammeoverføring til drift av Osloidretten
ble på22,456 mil kr, en økningpå l,123 mil krfra l994. I sum
vil OIK si seg rimelig fornøyd med driftsbidragene. På anleggs-
siden, og særlig til vedlikehold, er det derimot fortsatt langt
fram.

OIKs leder og generalsekretær ble oppnevnt til en arbeids-
gruppe direkte under Byrådslederen som utredet de mange
spørsrnål omkring store idrettsarrangementer til Oslo. BMe
hvordan de kan skaffes, og hvordan de best kan gjennomføres.

ByrMet ber om OIKs syn i alle saker som reises direkte av
underliggende ledd i Osloidretten, og i fellesskap arbeider man
for at alle slike henvendelser til Byrådet skal reises gjennom
OIK. Dette blir enda mer naturlig og nødvendig når det
foreligger en vedtatt Kommunedelplan som inneholder prio-
riteringer for alle anlegg sett under ett, en plan som skal rulleres
for hvert år. En slik rullerende prioritering vil bli årlig drøftet
mellom OIK  og Park- og Idrettsvesenet slik at man kan ha
størst mulig enighet i tilrMingen til byens politiske myndighe-
ter.

Oslo Idrettsfestival

I arbeidsgruppen for store arrangementer, under byråds-
lederen, lanserte OIKs leder ideen om å vise frem hverdags-
idretten i Oslo for byens befolkning P;I Rådhusplassen, når
denne nå var blitt  bilfri.  Ideen  ble støttet fra a]le hold,  tåde  fra

kommunen og OIKs styre.
Det ble innledet et samarbeide med Oslo Sporveier som

hadde planer om et arrangement på Rådhusplassen søndag 20.
august for å markere glenåpningen av en bytrikk-]inje over
Rådhusplassen. Det ble awalt et f-elles arrangement, med felles
markedsføring, og den nye idrettsøvelsen «trikke-trekk» ble
]ansert.

I hovedkomiteen var Kretsstyret rep resen tert ved Leif' Høgli
og sekretariatet ved Finn-O. Svendsen og Astrid Johannessen.
Generalsekretær Børre Rognlien gikk inn som leder av



Kretsstyret

komiteen i  juli, da Finn-O. Svendsen ble syk.
Det var også på forMnd avsatt plass til sluttspillene i en

street-basketturnering P;I RMhusplassen samme weekend, og
også dette arrangement ble innlemmet i Festivalen.

Ideen om Idrettsfestivalen slo også godt an hos særkretsene,
og i ak 18 idretter ble med i arrangementet. I tillegg var det bl.a.
opplegg for idrettsmerkeprøver og stempling For den gyldne
spaserstokk. På sjøen ble det demonstrert parascending og i
.sjøen livredding. Det ble avviklet Oslomesterskap i budsy)cling,
og konkurrert på rulleski og i triathlon. Troppsgymnastikken
var imponerende, og publikums interesse for nye idretter som
sandvolleyball og sandMndball var stor, men kanskje enda
større for danseoppvisningene. Arrangementet ble planlagt og
forberedt i løpet av sommeren, og tidsfaktoren tatt i betraktning
ble det en imponerende mønstring. Mange gjorde en stor jobb,
og blant dem Park- og Idrettsvesenet. Lykkeligvis ble været
meget bra, og mange tusen mennesker besøkte Rådhusplassen
i løpet av dagen.

Frigjøringsjubileet
OIK var gjennom to store arrangementer med P;I å markere

at det var 50 år siden frigjøringen i1945.

1. Landets største fredsmarsj: ll.250  deltakere:
Den 7. mai arrangerte OIK i samarbeid med Oslo Røde
Kors denne stormønstring. I  planlegging og gjennomføring
var styremedlem Leif Høgli og plansjef Finn-O. Svendsen
hovedansvarlige på vegne av idretten.

2. Oslo kommunes offisielle markering av 50-års jubileet for
Kongens hjemkomst etter krigen.
7. juni medvirket OIK til planlegging og gjennomFøring av
dette festarrangement. To tog med musikkorps, idtettsutø-
vere m.fl. avsluttet sin marsj på Rådhusplassen og inngikk i
kommunens fo]kefest. Koordinator  fra OIK i kommunens

arrangementskomite var plansjefF inn-O. Svendsen. Under
selve arrangemen tet deltok ca 15 idrettsledere i arrangements-
staben.

Kommunen satte stor pris på idrettens medvirkning.

Festeavgiffer i Oslo kommune
Spørsmål i tilknytning til Oslo kommunes festeavgifter ble

i 1995 reist overfor OIK med ulik innfallsvinkel. Fra Oslo

Kajakklubb ble spørsrnål i  tilknytning til festekontraktens
bindingstid tatt opp i forbindelse med søknad om spillmidler
for å utbedre klubbens bygninger i Bestumkilen. Fra bl.a.

Nordstrand tennisklubb ble spørsmål i tilknytning
til festeavgiftens størrelse reist. Kretsstyret har be-
handlet spørsmålene og tatt de opp med Oslo
kommune ved Byrådet. Kommuneadvokaten me-
ner at alle festeavgifter skal va-re fastsatt på et
fo rretn ingsmessig grunnlag. Avgiftspolitikken p rak-
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tiseres i dag ulikt i Oslo kommune, men det ville bety nye og
store utgifter for de idrettslag som eier egne anlegg og bygnin-
ger, hvis kommuneadvokatens syn blir  lagt til  grunn. OIK
arbeider videre med saken.

Det kom til en positiv avklaring for Oslo Kajakklubb ved at
det ble konstatert at man ikke trenger 40 års festekontrakt for
;1 søke spillmidler når tomten eies av kommunen, kun når
tomten er privat  elet.

Storbyprosjektet
Storbyprosjektet urvidet i199 5 sin virksomhet ikke bare til

å omfatte flere tiltak, men også med tre nye bydeler, slik at
prosjektet kom opp i  95 delpro.sjekter i 6 bydeler, Sagene
Torshov (ny), Grunerløkka Sofienberg, Gamle Oslo, Søndre
Nordstrand, Furuset (ny), Romsås (ny). Til  sammen var det i
overkant av 180.000 besøkende på tiltakene.

I startfasen ble flere tiltak startet opp av OIK sentralt. Det
har likevel væn et viktig poeng for OIK at tiltakene skal drives
av lokale idrettslag. Vi  har derfor arbeidet for at lagene skulle
overta «sentrale++ prosjekt. Eksempel på det Så vi da Holmlia
Sportsklubb høsten l995 overtok ansvaret for Åpen Idrettshall.
Det ble avholdt en Storbysamling for Oslo 25.-26. november
med ekspedisjonssjef Hans B. Skaset til stede. Kulturdeparte-
mentet uttrykte stor tilfredshet med OIKs organisering og
håndtering av Storbyprosjektet.

Kretsstyret har behandlet prosjektrapporten for 1994, og
søknad til departementet for 1995. Departementets tildeling
for l995 var på 3,1 mill  kr. Se for øvrig rapport under SG
Storbyprosjekt.

NIF/NOK samlingsprosessen
Arbeidet med å forme en ny felles organisasjon NIF/NOK

fram mot det ekstraordinære Idrettstinget i oktober l996, samt
idrettsstyrets vedtak om en full gjennomgang av hele norsk
idretts organisasjon, har væn drøftet på alle KS og AU-møter
gjennom hele året. Lederens deltagelse i den sentrale styrings-
gruppe for NIF/NOK-prosessen, har gitt tilgang til løpende og
oppdatert informasjon.

Det har vært mange faser av debatten gjennom året. Allerede
i mars 199 5 ble saken drøftet på et felles møte på Hamar mellom
idrettskretsene på Østlandet. Det fremkom der til dels sterk
lcriti)ck av det grunnlagsmateriale som var utarbeidet fra NIF.
Kretsstyret nedsatte en arbeidsgruppe bestående av leder, nest-
leder, Berit Knudsen, Leif  Høgli og genera]sekretæren til  å
utarbeide forslag til høringssvar fra Oslo Idrettskrets til NIF.

I OIKs høringssvar som ble avgitt til NIF i nnen fristen 1. juli
slu ttet OI K seg til hovedl injene i den o rgan isasjo nsstruktur som
var skissert fra NIFs arbeidsgrupper. OIK understreket sterkt at
norsk idrett må følge samfunnets forva]tningsgrenser for øvrig,
slik at det er en idrettskrets pr fylke, med mindre kretsene selv



mener seg bedre tjent med andre løsninger. Det ble imidlertid
sterkt betonet fra OIK, at en rekke av de mer omstridte forslag
ikke nødvendigvis rnåtte være løst for å kunne fullføre
sammenslumingsprosessen i  oktober l996. Store deler av
organisasjonsgjennomgangen var igangsatt fra NIFs styre, og
ikke av Idretrstinget i1994. Disse saker kunne fø]gelig gis en

lengre tidshorisont enn oktober 96 om nødvendig.

NIF/NOK-prosessen har også vaert hovedtema P;I begge
idrettskretssamlingene i1995, i Loen i mai og i Langesund i

oktober. Et hovedspørsmål har hele tiden vært den fremtidige
sam mensetn in g av idrettstinget og styret i et samlet NI F / NOK.

De ansatte i Idrettens hus i Oslo har naturlig nok også vært

engasjert i  debatten om den organisatoriske utviklingen av
norsk idrett. Kretsstyrets leder holdt orienteringsmøte med de
ansarte i april. De ansatte presenterte sitt syn for KS før OIK
avga sin høringsuttalelse. Denne ble vektlagt av KS, og for øvrig
vedlagt OIKs uttalelse.

Idrettens  Studieforbund

I desember 1994 oppnevnte kretsstyret en arbeidsgruppe
som skulle forberede etableringen av Idrettens studieforbund i

Oslo. Forslag til tempoplan for etablering med utredning om
studieforbundets organisering, administrasjon og økonomi
skulle i følge mandatet, fremlegges kretsstyret Før 1 .september
1995. Arbeidsgruppen med styremedlem Vidar Waaden som

leder, utførte sitt oppdrag på en forbilledlig rnåte, og innen den
fastsatte  tidsfrist.

Kretsstyret behandlet saken i møte 19. oktober. Det ble der
bl.a. vedtatt  at navnet  skal være «Osloidrettens  studieforbund»,

KS sluttet seg til den organisasjonsmodell og de prinsipper for
etableringen som arbeidsgruppen hadde foreslått. Det ble be-

stemt at særkretser og lag skulle innkalles til et eget møte våren
1996 for å etablere studieforbundet og velge styre som skulle
fungere fram til mai1997. Fra og med 1997 vil årsmøte og valg
til studieforbundet bli lagt til samme dag som kretstinget. Det
ble vedtatt at Studieforbundet skal være operatiw fra 1 . august
1996.

TV  2- lotteriet,  samarbeid med Røde Kors

Norges Røde Kors og TV 2 samarbeidet om oppstarting av
lands]otreri tillcnyttet TV-programmet «Og ikke nok med det++,

Oslo Røde kors henvendte seg til OIK For å inngå samarbeid
med Osloidretten som lokalt salg av lodd.

Samarbeidsavtale ble inngått og idrettslagene ble invitert til
å delta i salget. Styremedlem LeiF Høgli og plansjef Finn-O.
Svendsen ble oppnevnt som OIKs medlemmer i felles komite.

I n reressen fra idrertslagen e var laber, men n oen lag rjen te bra
P;I deltakelsen.

Samarbeidsavtalen med Oslo Røde Kors ble ikke forlenget

Kretsstyret
ut over prøveperioden (høsten -95).

Idrettens Arbeidsgiverforening- NHO
De fleste ansatte i norsk idrett har etter hvert organisert seg,

hovedsakelig i NTL. Idrettens sentrale ledd har på arbeidsgiver-
siden tid]igere i en årrekke vært medlem av No rsk Arbei dsgiver-
forening. Ved opprettelsen av NHO ble det i utgangspunktet
i)cke gitt adgang for organisasjoner. De siste årene har derfor
arbeidsgiverspørsmålene vært ivaretatt av Idrettens Arbeidsgi-
verforening (IA), som har hatt en samarbeidsavtale med NHO.
N;I har imidlertid NHO åpnet for igjen ;1 kunne oppta organi-
sasjoner som medlemmer. IA anbefalte på sitt årsmøte i juni at

al]e med arbeidsgiveransvar i norsk idrett meldie seg inn i

NHO. NIFs arbeidsurvalg behandlet saken 6. juli og konklu-
derte enstemmig med å anbefale vedtaket fra IA. IA kan ikke bli
selvstendig medlem, men vil fortsette å fungere som et samar-
beidsorgan for arbeidsgivere i idretten innen NHO's system.
S tyret vurderte da saken slik at det ville vaere uhensiktsmessig for
OIK ;1 stå utenfor når øvrige sentrale ledd i norsk idrett meldte

seg inn i NHO, og vedtok innmeldelse.

OIK-samlingen
23.-24. september var alle ledere og ansatte i særkretsene

samt tillitsvalgte og ansatte i  Oslo Idrettskrets invitert til
samling på Halvorsbøle. Det var påmeldt 69 deltakere til
samlingen.

Hovedsakene  var:

Idrettens  studieforbund

Leiepriser i haller - skal den være lik uansett eier/driver
Skal særkretsene selv ta ansvaret Eor fordeling av timer i
idrettshallene til sine lag?
Hvordan samarbeide med bydelene
Etikk i barne- kontra toppidrett
Hvor mye skal OIK engasjere seg i aktiviteter/arrange-
menter?

Hva skjer i NIF vedr. de områder som idrettstinget
prioriterte
Hvordan samarbeide med et ev. nytt byråd.
Hvordan ta vare på gamle og hvordan rekruttere nye
tillitsfolk.

Michael Tetzschner, Rolf Nyhus, Lars Bjønnes, J an Hagen og
Øivind Johansen bidro med interessante innlegg.
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Domsutvalget

Domsutvalget

Domsutvalget har følgende sammensetning:

Leder:

Medlem:
Medlem:

Varamedlem:

Varamedlem:

Sekretær:

Terje Ahlsen, Sp. banken NOR BIL
Kari Berg Østhus, I.L. Oslo Kvikk
Per Gunnar  Løken, Røa I.L.

Brit Mørk, Gymnastikk og Turn-
foreningen Bjart
Bjørn Løvlie, Haugerud I.F.
Finn Hauger

Domsutvalget har i 1995 hatt en sak til behandling.
Saken var av disiplinær karakter. Anmeldte ble dømt til tap
av retten til  å delta i konkurranser og organisert trening ut
1995.

Brit Mørk og Finn Hauger deltok på NIFs lov og
domsseminar 15.-16. september 1995.

Domsutvalgets medlemrqer har også vart til  stede på
årets OIK-samling.

Norsk  ldrettsmedisinsk  lnstitutt
A/S (NIMI)

NIMI har i løpet av 1995 flyttet og er godt installert på
Ullevål, hvor driften går aldeles utmerket.På Ekeberg er det
fortsatt to-tre leger med ditto fysioterapeuter og en kiro-
praktor, en til  to dager i uken.

Med virkning fra Ol . 01 . 19 9 5 er selskapene Norsk Idretts-
medisinsk Institutt A/S og NIMI  U]levål A/S fusjonert,
således at det heleide datterselskapet NIM I Ullevål AS er gått
opp i morselskapet i sin helhet.

Oslo Idrettskrets har beholdt sine aksjer og Finn Hauger
sitter fortsatt i styret som idrettens representanr.

Omsetningen i1995 var på ca. l9.7  mill.og resultatet
etter skatt ble et overskudd P;I 508 348,-.

Selskapet hadde pr.3 1. l2. 1995, 46 ansatte hvorav 20 P;I
deltid.

NIMls belsestuÅio i Idrettens bus på Ekeberg ble utvidet i1995. Tijstrømningen er upåklagelig. (Foto.' NIMI)
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Oslo Badmintonkrets

Lise Nafstad

Oslo Bandykrets
Leif Høgli
O. &  A.  Basketballkrets

Eli Røren  Fossheim

Oslo Bedriftsidrettskrets

Truls  Gerhardsen

Oslo Bowlingla'ets
Wenche Westberg
Oslo Fotballlcrets

Truls  Gerhardsen

Oslo Friidrettskrets

Terje Skålhegg
O. Fk A. Gym.og Turnkrets
Oddvar  Bentsen

Oslo Handicapidrettskrets
Oddvar  Bentsen

Oslo Hundekjørerkrets
Berit  Knudsen

Oslo Håndballkrets

Berit  Knudsen

Oslo Ishockeykrets
Oddvar  Bentsen

Oslo og Akershus Judokrets
Berit  Knudsen

O. &  A.  Budoktets

Eli Røren  Fossheim

Oslo Orienteringslcrets
Eli Røren  Fossheim

Oslo Rolcrets

Eli Røren  Fossheim

O. (Sr A.  Seilkrets

Truls  Gerhardsen

Oslo  Skilcrets

Eli Røren  Fossheim

Wenche Westberg
Oslo Svømmekrets

Børre Rognlien
Oslo Tenniskrets

Lise Røine  Nafstad

O. &  A. Vannskikrets

Leif Høgli
Oslo VolleyballØcrets
Eli Røren  Fossheim

A. &a O. Skøytelcrets
Leif Høgli
E.O. ting
LeiF Høgli

1 5/5-95

15/5-95

7/6-95

l6/2-95

1 5/6-95

5/12-95

23/2-95

l 1-12/3-95

1 5/3-95

21/6-95

9-10/6-95

31/5-95

28/2-95

7/3-95

21/ll-95

23/3-85

24/l-95

12/6-95

2l/-2-95

l3/l-95

25/l-95

25/4-95

29/5-95

22/6-95

Representasjon

A. &  O. Motorsykkelkrets
Eli Røren  Fossheim

14/2-95

Aainen representasjon
NMK  OSI0 - Årsmøte
Eli Røren  Fossheim

9/2-95

1-5/3-95

19/4-95

1l/6-95

17/9-95

15/9-95

25/9-95

Finn Hauger
BUL - Holmenkollen Special
0lympics 1-5/3-9'
Terje Skålhegg
Lambertseter IF-50 års jub 19/4-95
Eli Røren  Fossheim

Sp.kl. Press- 75 års jub. 21/4-95
Berit  Knudsen

Gymn. Turnfor.Bjart-70 år ll  /6-95
Terje Sklhegg
Sp.kl. Forward 80 år 25/9-95
Eli Røren  Fossheim

NMittial 17/9-95
Eli Røren  Fossheim

Åse J ahren
Oslo Fotballkrets  90  år 1  5/9-95

Truls  Gerhardsen

0slo  Politis  IL  75  år 16/9-95
Lise Røine  Nafstad

Norges Orienteringsforb. 3/ 10-95
Truls  Gerhardsen

International landhockeyturn. Jordal 1  1/8-95
Leif Høgli
Oslo Open Rullestoldans 30/9-95
Wenche Westberg
0slo  Håndballlcrets  50  år Novem)
Truls  Gerhardsen

Berit  Knudsen

Børre Rogn]ien
Finn Hauger
Norges Bandyforbund 75 år 1  4/ 11-9
Leif Høgli
Oslo Blindes Helsesportl. 16/12-9
Wenche Westberg

30/9-95

16/12-95

14/11-95

16/9-95

November

3/10-95
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Styringsgruppene

Styringsgruppe  utdanning/
organisasjonsutvikling

S tyri ngsgrup pe u tdan n ing/ o rgan isasjons u tvik] ing har fra
l.  1 .95 til  31  . l2.95  bestått  av:

Vidar 'Waaden, leder, kretsstyret, Sp.kl. Forward
'Wenche 'Westberg, kretsstyret, Kjelsås IL
Hans Petter Fure, klubbveileder, Oslo Seilflyklubb
Helle Weidemann, Oslo Studentenes IK til april l995
Morten Haglund, Osloidrettens Ungdomskomit2:, VIF-
ishockey
Astrid Johannessen, sekretariatet
Turid  Larsen,  sekretariatet

Klubbveileder-/kurslærerkorpset besto av l6  personer
pr. 3l.12.95-

Tiltak og arbeidsoppgaver
Styringsgruppa har avviklet 10 egne møter og har be-
handlet 82 saker. Videre har styringsgruppa gjennom-
ført fire møter/skoleringstiltak for klubbveilederene. Det
er avholdt ett møte for utdanningskontakter i saerkretser
og klubber.

Arbeidsgruppe for etablering
av Osloidrettens  Studieforbund.

Kretsstyret oppnevnte i  møte 3.l2.1994 en arbeids-
gruppe som skulle utrede og forberede etableringen av
Osloidrettens Studieforbund. Fra styringsgruppen ble
Vidar Waaden, Wenche Westberg og Turid Larsen
oppnevnt. I  tillegg ble Jorun Voksø, Oslo Fotballkrets,
Tove Hansen, Oslo og Akershus Gymnastikk- og Turn-
krets og Finn-O. Svendsen, Oslo IK oppnevnt.
Arbeidsgruppen hadde seks gruppemøter og to møter
med særkretsene. InnstiIIingen fra arbeidsgruppen ble
oversendt kretsstyret pr. l  .Si. 1995.

Representasjon
Samling i NIF ang. utdanning
Finn-O. Svendsen og Turid Larsen
Samling i NIF ang. Idrettens Studieforbund
Turid  Larsen

Volcsenopplæringsforbundet Oslo/Akershus represen-
tantskap Wenche Westberg
Voksenopplaeringsforbundet Oslos styre:
Vidar Waaden, leder
Årsmøte i vopo  Oslo/Akershus

Wenche Westberg og Vidar Waaden
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Div. årsmøter og styremøter i klubber
Klubbveilederne

Region 6 NIF Klubbutvilding
Turid  Larsen

Klubbutvikling
Det er avholdt 7 klubbutviklingskurs og
informasjonssmøter i klubbene.
Det er arrangert oppFølgingskurs for Uubbveiledere i
samarbeid med Akershus og Østfold idrettskretser.
Klubbveilederne er gjort kjent med etableringen av
Osloidrettens Studieforbund og den nye lederstigen.
Videre skolering i emnene skjer i1996.
Det er avholdt fire møter for region 6 ( ØstFold IK,
Akershus IK, og Oslo IK) om klubbutvikling.
Aktiviteten Uubbutvikling il995  har vært betydelig
mindre  enn  il994.

Utdanning
Det er avholdt 181 kurs  med tilsammen 2669 delta-

kere og 3027 studietimer. (I l994  ble det arrangert

Kursene fordeler seg slik:
Sentrale kurs (OIKs egne):
21 kurs 398 deltakere
Samarbeidskurs  særkretser:

l42  kurs  2097 deltakere

Samarbeidskurs  i  klubbene:

18 kurs  1  74 deltakere

562 timer

2251 timer

214 timer

I tillegg er det arrangert fire temakvelder å fire timer
med tilsammen 74 deltakere. Totalt er det arrangert
185 utdanningstiltak med 2743 deltakere.

Kvinner og idrett
Ansvarlig i styringsgruppen for Kvinner og idrett er
Wenche Westberg.

Det er arrangert:
l kurs  Kvinner  kan-vil-tør  l  med 13 deltakere

I oppfølgingskurs (Nettverkssamling) med l2  delta-
kere

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

Det er foretatt en kartlegging av Kvinner i Oslo-
idretten v/ utsendt spørreskjema. Ca. 50% av klub-
bene har besvart spørreskjemaet - et meget bra resultat.
Kartleggingen gjør oss istand til å treffe kvinnelige
ledere, trenere, dommere og aktive direkte til alle typer
kvinnetiltak.



Styringsgruppene

Styringsgruppe aktivitet

Styringsgruppe Aktivitet har i 1995 bestått av:

Lise Røine  Nafstad,  leder  (KS-medlem)

Leif Høgli, (KS-medlem)
Jamil Malik

Ingunn Martinsen
Jarl Erlandsen
Marianne Graham Hjelmen t.o.m. 1995
Ivar Skamo, OBIK

Paal Holsve, prosjektleder «Aktiv P;I dagtid++,
f.o.m. møte nr. 10/94-97.

Arild Rekdal, sekretær, administrasjonen
Hege Walsig Skau, administrasjonen

Styringsgruppa har i1995 hatt åtte møter og behandlet
69 saker.

Idrettsmerke

Tilsammen avla 1.412 personer idrettsmerkeprøvene i
1995. Av disse var 459 kvinner og 953 menn.

Onsdag 3.mai fant den årlige utdelingen av statuetter og
andre utmerkelser  sted i  Oslo  Rådhus.  Tilstede  var ca. 400

personer.

Utdelingen gjaldt som vanlig utmerkelser oppnådd året
før, altså l994,  og tilsammen avla 1.710 personer idretts-
merkeprøvene i1994. Av disse var 5l1 kvinner og 1.199
menn.

Totalt var l96  personer berettiget til en utmerkelse med
følgende fordeling. (Tallene i parentes gjelder For l993).

Idrettsmerkestatuetten

Kruset

Miniatyrstatuett bronse
Miniatyrstatuett forgylt
Hederspris
Stjerner

Kvinner:

27 (29)

11 (l4)

l6  (l9)

l7  (l9)

l2(ll)

6 (6)

Menn:

l9  (20)

l7(3l)

20 (26)

l5  (l8)

l4(l7)

l2  (l5)

Hvert år deler vi ut en utmerkelse til tre arrangører av
idrettsmerkeprøver. For 1994 gikk utmerkelsen til Hauketo
H us mo rlags Gymgr., Krim in al pol itisen tralensIL og Ab ildsø
IL.

Utmerkelsen er en sjekk på kr. 2.500,-.
Det ble også For første gang delt ut en pris til  Årets

Idrettsmerkeskip 1994, MT Fjordshell. En pokal gitt av
Norges Idremsforbund til  Sjøfartsdirektoratet.

n)7ttet:

- Terminliste

- Samleannonser tilknyttet idrettsmerkeukene i mai og
september.

I 1995 var det 80 ;ar siden idrettsmerket ble innstiftet  i

Norge. I  den anledningen var det laget t-skjorter og pins
med i ubileumslogo på som alle idrettsmerketakere og arran-
zører kan kjøpe.

Under Oslo Idrettsfestival hadde Jordal IF ansvaret for

gjennomføringen av idrettsmerkeprøver og det deltok rundt
20 personer i en eller flere øvelser.

Trimringer
Det har deltatt rundt 150 personer på trimringene l995

(7 8 på vårsemesteret og 72 på høstsemesteret. ) Treningssted-
ene har vært inne på NIH og omrMet NIH/Sognsvann for
utetreningen. Utetreningen ble avsluttet midt ivårsemesteret
p.g.a. få deltakere. Treningstilbudet går fra tirsdag til tors-
dag, på dagtid og kveldstid. Deltakerne benytter klippekort,
noe som gjør at de selv kan bestemme treningstidspunkt.

Hjertetrim
Det har deltatt tilsammen 23 personer på hjertetrimmen

på Sognsvann fordelt på to semestre. Vinter/vår og høst, to
ganger pr. uke. Deltakerne har også hatt mulighet ti] å ta
med seg ektefelle/samboer gratis og dette har flere benyttet
seg av. Treningsstedene har vært inne på NIH  og ute i
omrMet rundt Sognsvann.

Den gyldne spaserstokk

Vår samarbeidspartner i dette mosjonsopplegget for pen-
sjonister har som tidligere år væn Oslo Fylkesforening for
pensj(inister.

Det ble i1995 registrert 1 .039 deltakere, en tilbakegang
på 4 5 fra 1994. Av disse ble 332 personer tildelt Den Gyldne
Spaserstokk, mens 221 fikk  bronsemerket, l78  fikk sølv,

DRE
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Styringsgruppene
110 fikk gull, 64 fikk gull og diplom, 44 fikk gull (6 år), 43
fikk gull (7 år), l6  fikk gull (8 år) og 31 fikk  gull (9 år).

De mest aktive arrangørene var:
Årvoll pens7onistForening
Øvre Disen Pensjonistforening
Ryen Alders- og sykehjem

100 dekakere

82  ..
51 ..

Styringsgruppa/administrasjonen i Oslo Idrettskrets har
vært representert på flere av de lokale utdelingsseremoniene.

OIK la også opp en turløype for deltakere til DGS under
Oslo Idrettsfestival som ble flittig benyttet av mange pensjo-
mster.

Husmortrimmen

Ca. 3 5 damer i alderen 50-8 5 år har en gang i uken deltatt
på trim til musikk i Ekeberg Idrettshall. Tilbudet har gått
over to semestre, vinter/vår og høst. Tilbudet har vært
annonsert  i  lokalavisen  Nordstrand/Østre  Akers  Avis.

Aktiv på dagtid
- Kontakt opprettet med åtte arbeidskontorer i Oslo
- Oslo kommunale bad deltar med Tøyenbadet
- 6  helsestudioer  deltar

- 3 steder  er det  aerobics

- I3  idrettshaller trenes det ballspill
- På Tyrili klatresenter klatres det
- 2 steder er det muligheter til å spille squash
- 1 sted spilles det bowling
- 1 A-kurs er avholdt hvor 5 arbeidsledige deltok
- Det er kjøpt inn utstyr for alle aktivitetene

Aktiviteter som «Aktiv på dagtid» vil tilby  de
arbeidsledige:
Fotball, basketball, volleyball, innebandy, tennis, bad-

minton, bordtennis, svømming, bowling, squash, klatring,
styrketrening, jogging, taekwondo og aerobics.

Arbeidsledige ble tilbudt romjulstrening pÅ Gamle Vahl
skole hvor 16 personer deltok i basketball, innebandy og
volleyball.

Det varinnen utgangen av '95 ansatt 8 arbeidsledige som
instruktører til prosjektet.

)SL(
DRETT

Oslo idrettskrets gjennomførte i
samarbeiÅ meÅ Røde Kors en freÅs-
mai'sjfra Frognerpttrken til Youngs-
torget. (Foto.' ]an Erik Svansrud)

io

Fredsmarsjen l995
Norges Gang- og Turmarsjforbund tok initiativet til  en

landsomfattende fredsmarsj , som en viktig del av frigj ø ri ngs-
jubileet. Oslo Idrettskrets på sin side utfordret alle idrettslag
til å markere jubileet gjennom lokale arrangement, og i
samarbeid med Oslo Røde Kors gjennomf'ørte Oslo Idretts-
krets en sentral fredsmarsj f'ra Frognerparken til Youngstor-
get den 7.mai.

Ca. 11 .250 deltok, og i tillegg deltok flere tusen i ulike
aktiviteter på Universitetsplassen og på Youngstorget.

Osloidrettens ungdomskomite (OIUK)
Frem til Ungdommens Idrettskretsting l.-1.apri1 l995

besto styret for OIUK  av:
Jarl Erlandsen, leder
Karianne Hoffart,  nesdeder

Morten Haglund
Ragnhild Waldahl
Hilde  Tofastrud

Det nye styret, valgt på ovennevtne Ting består av:
Jarl Erlandsen, leder
Karianne Hoffart,  nestleder

Kjell-Erik Dahl
Bård  Sundar

Ragnhild H. Waldahl



OIUK fungerer meget bra, og har ferdiglaget handlings-
planen, informasjonsmateriell og standard foredrag om
OIUK. De har gjennomført ungdomslederseminarer med
oppfølgingskvelder og Ungdommens Idrettskretsting, og
deltatt på seminarer i NIFs regi beregnet på ungdoms-
komiteer. OIUK arbeider for ko ntakt med ungdomsgrupper
på særkrets- og Uubbplan gjennom besøk i klubber og
iibolledag+» i Idrettens Hus.

OIUK har tatt initiativet til gjennomføringen av «inatt-
åpen idrettshall++, -  "RockSPORT '96," og har nå hatt
intensiv planlegging av denne i mer enn et halvt år.

Barneidrett

I1995 har det vært arrangert 3 aktivitetsuker for barn i
4. - 6.klasse på grunnskolen iskolenes ferier. Oppleggene er
allsidige, og lar seg gjennomføre med hjelp av særkretser og
idrettslinjene ved videregående skoler. Tilslutningen er
varierende, med størst deltagelse i høstferien (ca 120).

Skoleidrettsdagen
Skoleidrettsdagen l995 ble avlyst p.g.a. været, og vil bli

forsøkt gjennomført ll  .juni1996 istedet. Til arrangemen-
tet var det påmeldt over ll  .500 elever fra 86 skoler fordelt
på 502 klasser, og den skulle væn gjennomført P;I Furuset,
Jordal og Ekeberg.

Styringsgruppene
Barneidrettsskoler

Det er nå 17 Uubber, geografisk flest nord, øst og syd i
byen, som har regelmessige barneidrettsskoler etter NIFs
modell. Aktiviteten er kartlagt og arbeidet med å øke antall
barneidrettsskoler vil intensiveres. Felles forsikring for disse
allidrettsgruppene er opprettholdt.

Skolefritidsordningen/Barnehagearbeid
I samarbeid med SG Utdanning gjennomførte vi 3

seminarer for ansatte i barnehager og skolefritidsordninger.
I alt 75 deltakere fikk teoretisk og praktisk gjennomgang av
riktig barneidrett.

Seminaret - som bare omhandlet  innendørsaktiviteter  -

skal følges opp med uteaktiviteter sommer - vinter, og
vannaktiviteter  dersom  det  er interesse for  det.

IPU

I påvente av at NIF fremlegger nye planer for IPU-arbeid
som satsningsomrMe, har en i 1995 innskrenket seg til
økonomisk  støtte  til  enkelttiltak.
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En ttv mange populcere ttrrangementer i l995 var skidagen. (Foto: Kathrine Kirkevaag)
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Styringsgruppene

Styringsgruppe anlegg

Utvalgets sammensetning:
Leder: Eli Røren  Fossheim

Nestleder: Aase Ja&en
Medlemmer: KÅe Adler (frem til 7.2.)

Finn Hauger (resten av året)
Stein  Aker

Lisse Elton

Bjørn Østreng
Sekretær: Tom Anderson (OIKs anleggs-

konsulent)

Gmppa har i1995 hatt åtte møter og behandlet 83 saker.

Vi er representert i f'ølgende driftskomiteer:
Trasop Idrettshall: Lisse Elton
Manglerud Idrettsanlegg: Bjørn Østreng
Skoleidrettshaller: Tom Anderson

Marka: 'WencheWestberg
Året 1995 fikk en trist start for utvalget. Vår initiativ-

rike, ivaretagende og arbeidsomme medarbeider Kåre Adler
døde 7. februar. Han som oss andre, gledet seg til ;1 ta fatt
P;I sluttarbeidet med kommunedelplanen (KDP), men
slik skulle det ikke gå.

Vi trengte en ny medarbeider med erfaring og arbeids-
lyst og som kunne mye om utvalgets arbeidsform, og
valget falt da naturlig på Finn Hauger.

Arbeidet med KDP var påbegynt og skulle ferdigstilles
Era OIK  til  Park og Idrettsvesenet (P !Sc I) innen 1. juni
1995. Utvalget brukte mye tid P;I denne planen i første
halvdel av I995. Blant annet var det viktig for oss å få en
grundig gjennomgang av de forskjellige anlegg og priori-
teringen av dem. Til  et av møtene ble samtlige særkretser
invitert  sammen med Øivind  Johansen og Steinar Helge-
sen fra P & I. Det  var viktig at alle idretter F+kk anledning
til å komme med sine innspill.

Alle som var til stede På Jordal, hvor møtet ble holdt,
var enige om at en hall på Oslo Vest rnåtte få høy prioritet.
Det naturlige var da idrettshall i  Essendropsgate. Den
ville gi rom for håndball, basket- og volleyball, innebandy,
badminton og gym. og turn.

Vi var og enige om at de idretter som i dag ikke har
tilfredsstillende anlegg, som motorcross/ trial, motorvanns-
port, skyting og hundekjøring, bl.a. måtte Få høy prioritet.

0SI
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Likedan er idrettshall P;I Jordal, fotballhall på Hasle og
Trasop, idrettsanlegg som vil romme alle hallidretter.

Det var inspirerende ;1 arbeide med KDP, og vi håpet
alle at den  ville  bli  vedtatt  innen  1995  S;I vi kunne  ha den

som mal for  vårt videre arbeid fremover. Nå  ble det

dessverre ikke slik, og i skrivende stund %(,,er den på
skrivebordet i Rådhuset - ubehandlet. Vi  får håpe at de
klarer å få den ferdigbehandlet innen sommeren 1996.

Vi har !iatt to befaringer sammen med ledelsen i OIK
og P & I, der vi bl.a. besøkte Klemetsrudhallen, Frogner
stadion, nærmi5øanlegget P;I Holmlia og Bjørndal etc.

Vi har hatt to møter med hallkomiteene. Et  i Ekeberg
Idrettshall og et i Ørakerhallen. Gjennomgangstema er
hærverk, tagging, vansker med tilsynsvakter, problemer
med skolene når det gjelder å låse og rydde, forsøpling og
treningstider etc. Disse møtene som OIK og P FSc I står
som arrangører av, med hallkomiteene som vertskap, er
verdifulle for  alle parter. Hallkomiteene gjør et flott

i'i

Mads Møller og Anna Marie Imlrio viser Iåa F. Tønnessen,
direktør i Park- og idrettsvesenet, vinnerutkastet til nye Bislett.
(Foto: Kathrine Kirkevaag)



stykke arbeid, men de trenger hjelp. Etter møtet i
Ørakerhallen ble det besluttet ;l forlenge åpningstidene
med en time  for  å få  noen  flere  utleietimer  totalt.

Fordeling av treningstimer er et stadig tilbakeven-
dende

problem. I  etterkant av OIK-samlingen 23.-24. septem-
ber ble det av kretsstyret vedtatt ;1 sette ned et ad-hoc
utvalg som skulle se på treningstimer og priser i haller.
styringsgruppe anlegg skulle administrere dette.

Styringsgruppe anlegg vedtok at Stein Aker skulle lede
utvalget og Tom Anderson skulle være sekretær. De har
hatt møte med håndball, basketball, volleyball, bandy,
badminton, gymnastikk og turn. Det f'orventes at de er
ferdig med sin innstilling i februar l996, og deretter
sendes den ut  til  høring.

Vi har deltatt på anleggskonferansen 2.-4. mars samt på
NIFs anleggstemaettermiddager. Anleggskonsulenten del-
tok på en studietur til  Tyskland senhøstes sammen med
leder av OIK, P (S' I og representanter fra Kulturdeparte-
men[e[i

Vi har hatt flere møter med Samarbeidsurvalget for
cricket også i år. Nå ser det ut til at vi endelig finner en
løsning. Etter befaring på Ekebergsletta sammen med P &
I, representant for Norway cup og rodeleder på Ekeberg, ser
det ut til at man kan enes om en bane på Ekeberg. Nå er det
bare å håpe P;I at de nødvendige penger bevilges.

Vi har invitert flere idrettslag og klubber til våre møter
sl ik at de selv kan fremme s ine saker, og det har vist seg å være
ve]lykket. Vi  vil fortsette denne linjen i1996.

Vi ønsker fortsatt større tilgjengelighet til anleggene for
så vel den organiserte som den uorganiserte idretten.

Saker vi har  behandlet  i1995:

Kommunedelplanen
Bevaring av badmintonhallen på Skøyen
Tøyen Kulturpark
Ny idrettshall i bydel 5, Vulkan
Høring av Oslomarka Natursenter
Ombygging av Bislett stadion
NIFs innstilling på riks- og spesialanlegg 1995
Gjenåpning av motorcross-løypa på Furuset
Festekontrakt for Oslo kajakklubbs klubbhus
Reguleringsplan for Jordal Idrettshall
Driftsmidler til kunstisbanen på NIH
Innendørs skøytehall på Valle Hovin
Kringsjå idrettshall
Klemetsrud  idrettshall

Styringsgruppene
Årungen ro- og padlesenter
Oppgradering av Ullernbanen og Haraløkka
Handlingsplan for f'unksjonshemmede
Baseballbane Rommensletta

Treningsbane i fjorden for Oslo Padleklubb
Bruk og vedlikehold av gressbaner
Spillmiddelfordeling, prioriteringsliste for 1995
Mange reguleringsforslag
Rehabilitering av Frogner stadion etc.
Vi gleder oss over gjenåpningen av Stovnerbanen, åpnin-

gen av Gruner ishall og at fremdriften på Vulkan tilsier
åpning rett over jul.

Vi vil fortsette å arbeide for at Ullernbanen og H araløkka
blir klargjort Eor l. div. spill, at Jordal idrettshall bygges, at
gulvene i  Apaløkka-, Stovner og Trasop idrettshaller
rehabiliteres, at  cricket  f;ar sin bane samt at alle de idretter

som ikke har anlegg må få det. Det er fortsatt mye å ta fatt

Vån samabeid med Skogvesenet er i klar fremgang. Hver
idrett som nytter marka skal nå sende samlet søknad over

alle sine arrangementer hvert ;ir via OIK. Skolesjefen bygger
nå flere skoler med idrettshaller. Vi  er i jevnlig dialog med
P &  I, samt med de klubber som naturlig sogner til  de
respektive skoler. I  de nye idrettshallene gis det muligheter
for klubblokaler, garderober og kafeteria som klubbene kan
drive. IdrettshalIene som bygges i forbindelse med de nye
skolene  skal  drives  av  P &  I.

Mål for 1996:

Følge opp KDP. Påse at nye idrettsanlegg er tilpasset
idrettens  ønsker.

Arbeide for at kommunen tar det ansvar den er pålagt av
staten - å bygge og drive anlegg.
Høyne standarden på gamle og nedslitte anlegg. Øke
servicen til de idretter som har marka som trenings- og
konkurranseanlegg.
Øke forståelsen ute i lagene om hvilke funksjoner SG
anlegg fyller, og hva vi kan hjelpe klubbene med.
Flere befaringer På Oslos anlegg.
Øke forståelsen for at bruken av gressbaner rnå være
moderat.

Gjennomføre kurs for lag med driftskontrakt på ute-
anlegg.

Sryringsgruppa vil talcke alle våre samarbeidspartnere for
godt samarbeid il995.
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Styringsgruppene

Storbyprosjektet

Styringsgruppen har bestått av:
Leder: Berit KnudsenLeder:

Medlemmer:

Sekretær:

Oddvat  Bentsen

Elisabeth Appa Beveney
May Britt Kristoffersen
Hugo Hallum
Odd  Einar  Reseland

Etter utvidelse av prosjektets nedslagsfelt med tre nye
bydeler(4, 16,18) ble styringsgruppen utvidet høsten 1995.

Leder:

Medlemmer:

Sekretaer:

Berit  Knudsen
Oddvar  Bentsen

Elisabeth Appa Beveney
Kerstin Berglund
Sylvi Sæther
Morten Nordlie

Espen Brustad
Tove  Stien

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:
Øystein Bettum
Ann Mari  Arnesen Morelle
Hans Jacobsen
Rolf Skretteberg
Gerd  Lie

Leif Valby
Habib
Erik  Andersen
Sven Nelson

Bydel 9
Leder:
Medlemmer:

Sylvi Saether
Ellen Holt

Viggo Olsen
Erling Wahldal
Jan Erik Rogne
B)ørn Sætherhagen
'Wencke Mansell
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Styringsgruppen har i199 5 hatt 4 møter og behandlet 20
saker.

Med utviklingen av prosjektet ble reFeransegruppene i sin
form overflødige. De ble vedtatt omdannet, og det har derfor
ikke væn  avholdt  noen  møter.

Prosjektet er avhengig av tildelte midler fra KDI. Søknad
om kr. 3. 141 .400,- primært, og sekundært kr. 4.242.000,-
.ble levert departementet l.februar l995. Vi mottok i mai
tildeling på kr. 3. lO0.000,-. Med tidligere bevilgninger har
prosjektet tilsammen mottait kr. 8,3 mill. Det ble utarbeidet
ny søknad for 1996 på kr. 3.600.000,-.

Klubbene var aktive søkere til storbymidler. Tilsammen
forelå det et søknadsmateriale på i overkant av kr. 8 mill.

Vi arrangerte Storbysamling for alle involverte i Oslo 25.
og 26. november. Her dekok representanter for lag, sær-
kretser, idrettskretsen og bydeler. Også ekspedisionssjef Hans
B. Skaset deltok. Han ga uttrykk for stor tilfredshet med
prosjektets utvikling, og trakk opp perspektiver for denne
type arbeid som gilck ut over prosjektperioden.

Mer enn 180.000  besøkende fant  veien til  våre tilbud  i

1995. Disse fordelte seg på i alt 95 ulike tiltak.
Prosjektet har hovedsakelig arbeidet lokalt ofte på ute-

arealer. Gjennom dette har vi gitt tilbud som alle har
anledning til å delta på. Idretter som er involvert: Friidrett,
Fotball, Basketball, Volleyball, Innebandy, Bordtennis,
Boksing, Taekwondo, Karate, Aikido, Svømming, Land-
hockey, Baseball, Skileik, Skøyteleik, Seiling, Padling,
Badminton, Ridning, Klatring, Trial.

I startfasen ble flere tiltak startet opp av OIK sentralt. Det
har likevel vaert et viktig poeng for OIK at storbytiltakene
skal drives av lokale idrettslag. Vi har derfor arbeidet for at
lagene skulle overta "sentrale" prosjekt. Eksempel på det så
vi da Holmlia SK høsten l995 overtok ansvaret for Åpen
Idrettshall.

Foruten bydelsadministrasjonene, særkretser og lag har vi
hatt samarbeid  med:

P.I., Skogvesenet, Prosjekt Levende bydel(9), Holmlia
Nærmi5øprosjekt(9), Prosjekt nettverk (l6),  Gamle Oslo
Servicesentral, Norge på Ski, Norges Bordtennisforbund,
Norges Baseballforbund, Norges Volleyballforbund.

Mer enn 180. 000 ganger bje tilbud gjennom storby-
prosjektet benyttet i 1995. Lanåockey på ]orÅal var en

popular aktivitet. (Foto.' OM Einar Reselaml)



lnformasjon  og markedsføring

Informasjonsgruppa har il995  bestått av:
Leder: Børre Rognlien
Medlemmer: Finn- Olav  Svendsen

Bjørg Christensen
Leif Høgli (KS)

Sekretær: Kathrine Kirkevaag

Informasjonsgruppa har il99  5 hatt 6 møter og behandlet
59 saker. Av de viktigste sakene nevnes:

OsloIdrett

Kretsens informasjonsblad endret navn fra Idrett til
OsloIdrett fo m første nr il99  5 , samtidig som layout ble noe
endret. Det er utgitt 6 nr av bladet i1995.

Informasjonsgruppa har lagt frem for Kretsstyret, og fått
godkjent en omlegging av publikasjonsutgivelsene f  o m
1996. Da  vil  bladet  OsloIdrett  komme  ut  med 4 nr,  men i

tillegg vil det bli laget en enklere informasjonstrykksak i de
måneder hvor det ikke utgis blad. Denne trykksak vil få
navnet OIK-nytt, og bli sendt til de samme adressater som
mottar b]adet. Det første OIK-nytt b]e sendt ut som en test
allerede høsten l99  5. En av begrunnelsene for omleggingen,
er å kunne komme ut med informasjon hyppigere til lag og
særkretser.

Håndboka  l995-97

Håndboka ble lagt om bl.a. ved at den ble delt i to. Det
ble utgitt en Mndbok i oppdatert form med bl.a. Iover, regler
og statutter. Denne vil heretter bli utgitt en gang pr ting-

Styringsgruppene
periode.

I tillegg ble det utgitt et adresseregister som tidligere var
en del av Håndboka. Ved å skille adresseregisteret ut i en
egen publikasjon, er det meningen å oppdatere dette flere
ganger i tingperioden.

Både Håndboka og Adresseregisteret har fatt ny layout
og nytt format.

Øvrige publikasjoner
Som tidligere er det utgitt en inf'ormasjonskalender med

aktuelle datoer for søknadsfrister mv, som er sendt lagene.
Det er utgitt en informasjonsfolder om Oslo Idrettskrets

med navnet  «Idrett  for  alle».

Informasjonskonsulenten har bisrått ved andre pro-
gram- og brosjyreutgivelser f'ra OIK.

Informasjonsarbeide
Informasjonskonsulenten utarbeider hver mandag en

oversikt over hva som skjer i Oslo-idretten den aktuelle uke.
Dette er blitt en meget etterspurt tjeneste fra media.

Samarbeidet med Oslo nærTV opphørte i løpet av året
da sendingene måtte innstille. Til  gjengjeld er inngått en
avtale med radio Limelight om Faste idrettssendinger. Man-
dag til fredag U 16.00-l6.30 sender radioen nå «Idretts-
radioen» på fm 107,7 med resultater og informasjon om hva
som skjer i Oslo-idretten.

I forbindelse med Oslo Idrettsfestival ble det opprettet et
fe]les informasjonstorg. Til anledningen ble bl.a. innkjøpt
et telt og annet materiell som også kan lånes av s;erkretsene
til informasjonsstands.

Det er gjennom året utført en aktiv informasjonstjeneste
med pressemeldinger, pressekontakt mm i forbindelse med
aktuelle begivenheter For idrettens sentrale ledd i Oslo.
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Medlemsstatistikk

Medlemsbevegelsen  1995

Antall klubber pr. 31/ l2-95 589 (tn/danseskolene)
etter strykning er foretatt

Antallmedlemmeru/17år  45.640
AntaIlmedlemmero/l7år  l39.511
Totalt  antall  medlemmer  l85. 151

Klubber tatt opp i l995 (42 stk.):
Navn Klubbnr. Sriftet
Aker Biljardklubb O30
Oslo Ingeniørhøgskole IL  O30
Bex Biljardklubb O30
Høyenhall fotballklubb O30
Slemdal Judoklubb O30
Kristiania  Badmintonk)ubb  O30
Glåmdal-Nittedal Elite, Oslo O30
Bislett Friidrettsklubb  O30
Christiania Bi5ardklubb O30
Torshov Bi5ardklubb 030
Groruddalen Biljardklubb O30
Oslo KickboxingUubb O30
Låmlaget O30
Den Franske  Skoles karatekl.O30
Groruddalen SoftballUubb  030

Prinsdal IshockeykJu):ib O30
Oslo Bordrenmsklubb  O30
Holter  HåndballUubb  O30
Ringveien Innebandyklubb 030
Stovner Tamil Sports Club 030
Hovin Heimspring 030
Åsbråten Basketballklubb O30
Mortensrud Nederlag O30
Refstad Raiders  Inneband.  O30
Nordmarka Rytterforening O30
Lillomarka Ride og Kjørekl. 030
Groruddalen  TrialUubb  O30
Sørkedalen Golfklubb  O30
Grønmo  GolfUubb  030
Tamil Sangam IL 030
StarClub O30
Oslo Snowboard  klubb  030
Grunerløkka  bordtenniskl.  O30
Bjørndal Basketballklubb O30
Ekeberg Basketballklubb O30
Dverg InnebandyUubb 030
Fighter Kickboksingklubb O30
Toppen Klatreklubb O30
F C  Dama O30
Menighetsfakultetet IK  O30
Christiania  GTF  Taekw.  kl.  030
Partner Kickboxingkl. 030

,0816
,0817
,0818
,0819

,0820
,0811
,0822

,0823
,0824
,0825
,O826
,O827
,0828
,O829
,0830
,0831

,0832

,0833

,0834
,O835

,O836
,0837
,0838
,O839
,0840
,os4i
,0842
,0843
,0844
,O845
,O846
,0847
,os4s
,O849
,O850
,O851

,O852

,O853

,0854
,O855

,O856

,O857

01.09.1994
O1.01.1900

Ol.lO.1988

17.lO.1994

O1.l0.1992

O1.Ol.1995

17.lO.1990

26.10.1994

oi.oi.i99i

01.01.1981

l0.05.1988

01.02.1995

O1.02.1995

l8.02.1995

O1.01.l995

Ol.01.1995

Ol.01.l995

12.03.l995

23.03.1995

O9.05.l991

l4.03.l995
13.10.l994

Ol.04.1995
24.04.l995
06.Ol.1994

28.02.l995

26.04.l995
3l.l2.l994

12.Ol.1995

l5.06.l987
01.05.1995

O5.10.1990

26.08.l992
O9.05.l995

30.06.l995
18.08.l995

O1.09.l995

06.06.  l994
22.lO.l995

O1.Ol.1908

l9.09.1995

l8.09.1995
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Sammenslåing
Fagerborg Kampsportklubb - Daruma KarateUubb
= Daruma Kampsportklubb
Kristiania taekwondokl.  -  Oslo  Taekwondo  kl. = Oslo
Taekwondoklubb

BK Family - BK Trix = Familytrix BowlingUubb

Oslo Trolls  A.F.C.=  VIF  Amerikansk  Fotball  klubb

Utmeldelse

Persbråten Volleyballklubb
Oslo Vest Innebandyklubb

NBS Idrettslag Oslo
Odontologisk Idrettsklubb
Østmarka Rytterklubb
Rødtvedt Innebandyklubb
Delengen Idrettslag
Sentrum Hanggliderklubb
Christiama Seilforening

Strøket/ikke sen4; inn rapportskjerpa
pr.3l.l2.95 (2j  stykJcer)
Adamsrua  Ballklubb

Ellingsrud Ishockeyklubb
Fagerborg Innebandyklubb
Global  TrimUubb

Hugin Rulleskøytehockey klubb
Kaldbakken Ishockey Uubb
Ljot IK
Låmlaget
Manglerud Turmarsjklubb
Nord  Cricket  klubb

Oslo Jet Sport Club
Pars IF

Regent 70
Reseptarenes Idrertsforening
Rommens]etta InnebandyUubb
Rødtvedt Ishockey klubb
Sentrum Kampsport klubb
Sentrum SquashUubb
Solemskogen Jeger og Fiskefor.
Sørkedalen golfklubb
Viking SkiUubb



0slo  ldrettskrets  sekretariat

Oslo Idrettskrets sekretariat bestreber seg På å være et
serviceorgan for alle klubber og særkretser i Oslo, men har i
tillegg også kontrolloppgaver, og arbeider dessuten med
veiledning og konfliktløsning. Sekretariatet forbereder saker
for kretsstyret og styrets arbeidsutvalg, og iverksetter de
vedtak som fattes. I  tillegg til  dette har sekretariatet fiått
delegert betydelige oppgaver og har dessuten forvaltning-
oppgaver, som driften av Idrettens hus og Ekeberg Idretts-
hall.

Bemanning
Det har ikke væn nyansettelseri Oslo Idrettskrets i1995.

Arbeidssituasjonen har væn til dels meget anstrengt ved at
det både har vært et arbeidskrevende år, og i tillegg dessverre
en del langtidsfravær grunnet alvorlig sykdom. En halvtids-
stilling ved sentralbordet ble ledig ved årsskiftet l 994/ 9 5, og
erstattet med en kombinasjon av timelønn og dugnadsinn-
sats P;I flere av de øwige ansatte i sekretariatet.

Idrettens hus/Ekeberg idrettshall
Sekretariatet, spesielt hallbestyrer, har hatt store oppgaver

i forbindelse med brannsikringen av Ekeberg Idrettshall,
som følge av nye lover og forskrifter. Arbeidet har pågått
gjennom hele 1995, og avsluttes i første kvartal I996.

Norsk Idrettsmedisinsk Institutt  (NIMI)  er  den største

eksterne leietager i Idrettens hus. NIMI  varslet ved årsskiftet
at de ønsket å konsentrere mer av sin virksomhet til Ullevål,

og sa derfor opp en betydelig del av leiearealet i Idrettens hus.
Etter forhandlinger ble man enige om en ny kontrakt basert
På et mer begrenset kontor-areale i2. etasje. N IMIs helsestu-
dio ble deri mot utvidet, på bekostning av lagerrom som O IK
og sarkretsene disponerte. Lagrene ble flyttet til  arealer i
tilknytning til hallen. Oslo Bedrif'tsidrettskrets ønsket et noe
utvidet kontorareale, noe som også ble imøtekommet ved
omflyttingen. NIMI  sto selv for en full ombygging av sine
arealer i mai/juni.

Sekretariatet arbeidet parallelt med å finne nye leietagere
til det areale i 1 . etasje som NIMI  fraflyttet. Her  ble funnet
en meget god løsning ved at Park- og Idrertsvesenet leiet
dette fra l  . juni som ny driftsstasjon for Ekeberg.

Arrangementer
I tillegg til de ordinære arbeidsoppgaver og de oppgaver

som er priorirert i langtidsplanen ( Strategisk plan- «Oslo-
idretten fram til år 2000), har l995 vært preget av et
betydelig antall ad hoc-oppgaver herunder flere store arran-
gementer. Sekretariatet har nedlagr en stor arbeidsinnsats i
forbindelse med Fredsmarsjen 7. mai, FredsFesten 7. juni og
Oslo Idrettsfestival 20. aigust. Store arrangementer som alle
ble beslittet på relatiw kort varsel, og som måtte løses på ad

Sekretariat

hoc-basis i tillegg til de planlagte og budsjerterte oppgaver.
Generalsekretæren innledet på høstens OIK-samling over

temaet arrangementer, og utfordret særkretsene P;I hvilke
som burde prioriteres og planlegges som årlige begivenhe-
ter. Forutsetningen måtte da være at saerkretsene/idrettene
selv ivaretok sin egen deltagelse/presentasjon. Det viste seg
å være stor enighet om ;1 konsentrere innsatsen om Oslo
Idrettsfestival, i tillegg til skoleidrettsdagen for 4-6 klasse, og
skidag for 1-3 klasse.

Høsten l995 ble det også gjennomført 6 kveldsmøter
med idrettslagene, hvor lagene var innkalt regionvis. Ho-
vedtemaer på lagsmøtene var Kommunedelplanen, og ori-
entering om Osloidrettens studieforbund. Representanter
for administrasjonen i bydelene var også invitert, og de fleste
bydeler var representert. Dette var et ledd i OIKs arbeide for
å etablere et samarbeidsmønster mellom lagene og egen
bydel.

Anlegg
Sekretariatet brukes gjennom året til konsultasjoner i en

rekke anleggssaker fra både lag og myndigheter.
D riftsøkono m ien i Løren hallen A/ S var meget anstrengt,

og i samarbeide med Hasle/Løren og de to store kreditorene
Oslo Energi og Sparebanken NOR fikk generalsekretæren
til en to-årsavtale med alle parter som sikret Fortsatt drift.

Park- og Idrettsvesenet inviterte sekretariatet til et nært
samarbeide i utarbeidelsen av høringsutkastet til « Kommune-
delplanen- Anlegg og områder for idrett og friluftsliv». På
denne måten har Osloidretten vært med og preget oppbyg-
gingen av Komunedelplanen helt fra grunnen av.

I arbeidet med ombyggingen av Bislett Stadion, ba
Mi5ø- og Samferdselsavdelingen i Oslo Rådhus om at OIK
opnevnte en person til referansegruppen for arkitekt-
konkurransen. Finn Hauger ble oppnevnt. Generalsekretæ-
ren ble oppnevnt som medlem av juryen som bedømte de
seks arkitektforslagene. Juryen avsluttet sitt arbeide i sep-
tember l995 med et ensremmig forslag til Byrådet.

OSL(
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Ekeberg ldrettshall

Idrettsfestivalen bje for første gang arrangert i1995 og vil bli en årlig begivenbet. Trikketrekking var en hek ny idremgren som
ble jansert. (Foto: Birger Aune/OKK)

Ansatte i Oslo Idrettskrets pr 3l.l2  l995
Stab:

Børre Rognlien, generalsekretær
Finn Hauger, rMgiver kretser og lag
Julitta Skovlie, sekretær, forvaerelse

Kathrine Kirkevaag, informasjonskonsulent

Plan- og utviklingsavdeling:
Finn-Olav Svendsen, plansjef
Tom Anderson, bane- og anleggskonsulent
Turid Larsen, utdanningskonsulent
Odd Einar Reseland, prosjektleder Storby
Arild Rekdal, barne- og ungdomssekretær
Astrid Johannessen, EDB, opptak av lag
Hege Walsig Skau, alctiviteter, idrettsmerke

Økonomi- og administrasjonsavdeling:
Bjørg Christensen, økonomisjef
Grethe Irene  Eikum,  økonomisekr

Anne Rypdal, økonomisekr
Bjørg Moreite, sentralbord

OSLI
IDRE1 I
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Knut Naess, trykker/hallbetjent
Arild Johansen, renholder
Gerå PaJkin, renhold/kantine

Ekeberg idrettshall:
Svein Hagberg, hallbestyrer
Einar Stensby, l.  hallbetjent
Ole Kristoffersen, hallbetjent
Robert Ryen, hallbetjent

Ekeberg ldrettshall

Driftskomireen  har  bestått  av:

Finn Hauger
Bjørg Christensen
Svein Hagberg

Utleie og bruk
Vi har som mål å fylle hallen med idrettsaktiviteter og er

glad for den interessen og p%angen om treningstid vi har
hatt det siste året. Spesielt gjelder dette skolenes bruk av
hallen på dagtid,men også fra idretten som har ønsket langt
flere treningstimer enn det vi har kunnet skaffe.Vi tar dette
som tegn P;I at vi har et funksjonelt anlegg til en riktig pris
og kan notere oss en høy bruksfrekvens på hverdager.

Skoletid 0800-1500 - 85 o/o (+ 23 % i forhold til 1995)
Kveldstid l500-2300  - 95 % (som  i1995)



Dette er nær opp til det maksimale vi kan klare, dersom
vi samtidig skal holde ønsket standard på renhold og
vedlikehold.

Svingen, som er uegnet til ballspill, har hatt en utnyttelse
på 45 '/o, mens aerobicsalen hadde 20 %.Kursvirksomhet
kommer i tillegg.

Hclgene ble dominerr av idrettsarrangementer fra E-
cupkamper i  Mndball til  seriekamper og turneringer i
Fotball, håndball, volleyball, Friidrett, bordrennis og etter-
hvert innebandy. Samtidig har vi fortsatt hatt katte- og
h undewstill in ger og de tradisjo nelle som m erarrangemen ten e
f'or de kristne organisasjonene Frelsesarmeen og Vakttårnet.
Allikevel vil nok Norway-Cup på Ekeberg være det arrange-
mentet  som  vil  bli  husket  av flest.

Marked og økonomi.
Vi har som tnål å holde leieprisene for idretten nede P;I

et minimum og dette betinger en høy bruksfrekvens og lave
vedlikeholdskostnader. Bruksfrekvensen p':a hverdager er nå
irnyttet maksimalt og vi har i tillegg ryddet og tilrettelagt

for utleie av 80 m2 arkiv og lager for særkrersene i Liombe-
rommer og 50 m2 av underetasjen til  lager for Oslo kom-
mune Park og idrett.

I helgene har vi hatt utleie i40  helger av 50 mulige og
sommerukene var dekket opp med unntak av de to siste
ukene i juli for vår egen ferieavvikling. Det kan virke som om
idretten ikke iikommer igang» i august og september hvor vi
hadde for mye ledig kapasitet (6 av de 10 ledige helgene l;1
i dette tidsrommet).

På det  kommersielle  markedet  merket  vi mer  enn noen

gang konkurransen fra nyere anlegg med godt teknisk
urstyr.Vi prioriterte ikke de nødvendige investeringene og
ressurser til å møte denne konkirransen i Året som gikk.

Vi valgte derimot å etterkomme brannvesenets anbefa-
ling om å sikre verdiene og forbedre silckerheten for dem
som daglig oppholder seg på anlegget.De branntekniske
installasjonene ble ritbedret etter kravene og vi klargjorde
internkonrroll og den nødvendige dokumentasjonen.

Drif'tsresultatet  viser  vel 200.OOO kroner  i underskudd.

Teknisk  dritt.

De itbedringene oginnkjøpene som ble gjorti ]993 gjør
at vi har F'a prolilemer Forbundet med den daglige itleien,
selv om vi asi og til Føler å måtte gå litt  på akkord ined
renholdet. Vi  får imidlertid positive tilbakemeldingcr Fra

Vi klarer ogs:X lett dc lielge.irrangementene soin li.illen og

Ekeberg ldrettshall
utstyret er klargjort for, nemlig håndball,badminton,tenn is,
volleyball, friidrett,gymnastikk osv. ,men det blir straks van-
skeligere når det rnå skaffes supplerende utstyr. Det kan være
vant for innebandy,basketballkurver og anner spesialutstyr
som må lånes inn eller leies av hver enkelt arrangør.Dermed
mister vi noen leietakere, selv om vi i  utgangspunktet er
konkurransedyktige.

De ikke-idrettslige aktivitetene har ikke behov Eor dette
idrettsmateriellet, men vi får dez samme problemstillingen
i spørsmål om montert scene,utvidet tribunekapasiter,topp
høytaler/musikkanlegg eller annen spesiell tilrettelegging.

Vedlikeholdet P;I anlegget har væn lite systematisen og vi har
startet arbeidet med å legge opp rutiner som giør det lettere å
gjennomføre og dokumentere dette.

Etter de omfattende utbedringene vi foretok il  993/94 skulle
vi nå slippe store kostnadskrevende reparasjoner, men vi har i
løpet av året konstatert en berydelig lekkasje på varmtvanns-
ledningene under gulver i garderobeanlegget og i hallen. Da
årsrapponen ble sla'evet visste vi ennå ikke hva VVS- konsulen-
ten vil råde oss til å gjøre og hva en utbedring vil koste i1996.

Brannvern i Idrettens Hus og
Ekeberg idrettshall

Begge disse anleggene har i mange år hatt noe brannteknisk
utstyr med mamielle meldere, brannslanger og
slukningsapparater, men automatikken manglet. Blanr anner
hadde vi ingen direkte varsling til brannvesenet, noe som
kunne ha fatt katastrofale følger ved en eventuell storbrann.
Derfor startet vi i1993 arbeidet med en gradvis oppbygging av
standarden inntil vi fikk brannsyn de+i 2. mai l995. Rapporten
fra brannsjefen slo fast at hallen srar ;l betrakte som særskilt
brannobjekt og underlagt strenge bestemmelser som ble
påpekt etter bygningsloven l986/87. Brannvernmeldingen
var omfattende og kostet store investeringer På kort tid:

l994:

]995:

]996:

kr. 98.058,-

kr. 652.574,-

v.  27.000,-

kr. -777.632,-

I mars 1996 ble det felles lirannal.irinanlegget f'erdig, og der
er i'iå rilkoblet  brannvesenet  direkte.  Det er utarbeiciet  intern

branninsmiks og cltt l'iar vaart avholclt er inrerm lcurs og en
evalmeringsøvelse il995. Dermed er vi inne i .irLieider med
f'aste vedlikeholdsritiner og inrern.e øvelser i tillegg til årlige
etrersyn Fra Firesafe A/S og Autronica A/S, soin vi har service-
.maler ined. Soin særskilt Lirannotijekr 3-7 m.oi vi ogs.'i
f'orvenre årlige Lirannsyn fra Oslo Br.umvesen.
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Rammebevilgninger

Rammebevilgninger Oslo
kommune

Bysryret bevilget For 1995 i  alt kr 22.456.OOO som
rammetilskudd til idretten. Kretssryret har fordelr bevilg-
ningen På følgende hovedposter:

Adm./drifrstilskudd  k]ubber

Refusjon anleggs- og lokalleie
Skiheiskort

Driftstilskudd, anlegg
Spesielle tiltak, anlegg
Reisetilskudd

Stipend
Andre  formål

Leie gymsaler
Leie badene

Handicapidrett
Adm./drift  sentrale  ledd:

Særkretser

Servicekontor  klubber

Lags-/organisasjonsarbeid
Utdanning
Særkretssekretariat

OIK-stillinger
Trim/helse/kvinner

5.535.OOO

1 .942.OOO

245.000

3 .490.OOO

623.O00

204.000

so.ooo

207.O00

6.600.000

soo.ooo

584.000

kr  815.000
kr 58.000
kr  98.O00
kr  151.000
kr  321.OOO
kr  622.O00
kr 81.000

Det er behandlet 715 søknader fra klubber og særkretser
i løpet av året.
Det er ingen endringer i retningslinjene for kommunal
støtte til idretten. Fortsatt prioriteres barn og unge under
17 år, mens voksne må betale for  ;1 drive idrett.

Reservefondsmidler

Utvalget har følgende medlemmer: Brynjulf Nygaard, Aud-

hild Moen og Bjørg Christensen.
Oslo Idrettskrets ting 30. april 1983 vedtok å sette av kr

2.000.OO0 til  et reservefond. Fondets avkastning kan etter

søknad deles ut til Uubber og særkretser. Tildeling i1995:

:)SL
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Aikikan Oslo kr lO.OOO

Ammerud  IF kr 22.OOO

Bygdø Ballklubb kr 25.OO0
Korsvoll  IL kr 25.O00

NorskJudoogJiu-jitsuUubb kr20.OOO

20

Ormsund  Roklub

Oslo Judoklubb

Oslo Orienteringskrets
Søndre Nordstrand  Rideklubb

kr 15.000

kr 3.O00
kr  20.O00

kr lO.OOO

Sum kr 150.000

Søknad spillemidler

Ved søknadsfristens utløp var det kommet inn l30
søknader fra Osloidretten. Fordelingen mellom de ulike

kategorier med søkere er som følger:

Nærmiljøanlegg:
Søknader:

Søkers kostnadsoverslag:
Søkers søknadssum:

Rehabilitering:
Søknader:

Søkers kostnadsoverslag:
Søkers søknadssum:

Ordinaere:

Søknader:

Søkers kostnadsoverslag:
Søkers søknadssum:

Helsesportanlegg:
Søknader:

Søkers kostnadsoverslag:
Søkers søknadssum:

Totalt:

Søknader:

Søkers kostnadsoverslag:
Søkers søknadssum:

41

12.219.000

3.263.OOO

20

17.974.OOO

4.656.O00

62

271.777.O00

29.587.OOO

7

2.793.OOO

1.453.OO0

l30

304.763.000

38.959.000



ldrettsstipend/Kongepokaler

ldrettsstipend

Å
Stian  Winter

Marit Nyberg
Torunn  Fossli

Ann-Kristin Høgseth
Synne Lea
Stian Kjennvold
Silje Hope
Harald  Brun

Bjørn Kristiansen
Jon Olaf  Bergersen
Helen  Karal

Terri Miller

Fokus

ILi  BUL

Bækkelagets Sp.kl.
Nydalen Skikl.
Nydalen Skikl.
Ormsund  Rokl.

Ekeberg Rideklubb
Lyn
Kjelsås I.L.
Kjelsås I.L.
I.L. Varg
Lambertseter  Sv.Kl.

Idrett

Bordtennis

Friidrett

Orientering
Orientering
Orientering
Roing
Ridning
Ski

Ski

Ski

Svømming
Svømming

Sum kroner

Kr.

6.500,-

6.500,-

6.500,-

6.500,-

6.500,-

6.500,-

6.500,-

6.500,-

6.500,-

6.500,-

6.500,-

6.500,-

78.000,-

ongepokaler

Idrett Kvinner Menn

Basketball Høybråten BBK
Bordtennis Stian Winter, Fokus BTK
Bowling
Dykke
Fekting
Friidrett

Golf

Toril]  Pedersen, Strike  BK

Akkaren Sportsdykkeklubb
Margrethe Mørch, Bygdø FK
Mette Bergmann, Sp.kl. Vidar
Vibeke Stensrud, Oslo  GK

Claus Mørch, Bygdø FK

Knut Ekjord, Oslo GK
Espen Jansen, Oslo Turn

Krigsskolen FallskjermUubb
Knut  Holmann,  Oslo  KK

Gymnastikk
Hundekj. Lena Boysen, Holmenkollen HK
Luftsport
Padling
Roing Christiania Roklubb
Ski Marit Mikkelsolass. Kielsås IL

Christiania  Roklubb

Marit Mikkelsplass, Kjelsås IL
Squash
Styrkeløft
Tennis

Ingjerd Pytte, OPIL
AmyJ ønsson, HTK

Per Christiansen, Sagene SK

P.g.a. f'or liten deltakelse er det ikke delt ut kongepokaler i taekwondo (damer) og
vannski.
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Regnskap

0slo ldrettskrets  - Ekeberg  ldrettshall

Resultatregnskap pr 31.l2.1995

3 Inntekter
311 Tilskudd  fra  NIF

3l2  Tilskudd  fra  særforbund

3l9 0verføring fra idrettsorg.
321 Stadige tilskudd
323 Rammetilsk.  Oslo  kommune

324 Kommunale  rilskudd

33 Aktivitetsinntekter
34 Leieinntekter
35 Salgs- og serviceinnt.
36 Inntektsbringende tiltak
37 Reklame-/samarbeidsavt.
38 Andre inntekter

Sum inntekter

3 0verført fra tidligere år
39 Storbytiltak
39 0slo kommune,  rammebev.

Sum overført  fra  tidl.  år

Regnskap
l995

4,32 l,778.00

85,400.OO

5,399,l8l.30

3,175,000.OO

22,456,000.O0

2,559,950.O0

l,542,l63.50

4,l49,571.95

l,Ol4,362.60

1,853,60l.00

3l4,320.00

l65,608.OO

47,036,936.35

2,093,804. l1

767,933.25

1,861 ,737.3G

Budsjett
l995

4,385,700.00

l50,OOO.OO

5,l32,100.OO

3,200,OO0.O0

22,456,000.O0

2,406,000.O0

1,3l5,700.00

4,2l8,000.00

1 ,088,500.O0

1 ,900,000.O0

322,000.O0

46,574,000.O0

91 ,400.OO

91 ,400.00

4 Aktivitetsutgifter
430 Kurs i lagene
432 Egne kurs
434 Samarbeidskurs  særkretser

440 Mosjonsaktiviteter
442 Idrettsmerket

444 Trim-ringer
446 Hjertetrim
448 Husmortrim

450 Den gyldne spaserstokk
452 Kvinneidrett

454 IPU

456 Klubbutvikling
458 SkoleFritidsordningen
460 Barneidr.  skoler  klubbene

462 Aktiviteter  i  skoleFerier

464 Ungdomstiltak
466 Skoleidrettsdager

58,83l.60
240,280.82

1 ,033,900.40

38,983.94
44,560.62
23,779.62

9,390.O5

37,8l1.OO
3],491.50

5,976.65

lO,l22.OO

8,570.OO

171,777.OO

49,556.OO

90,ll8.50

176,500.00
2l9,500.00

951 ,ooo.oo

50,000.00

35,000.00

59,900.OO

35,OOO.OO

12,300.OO

33,000.OO

79,400.OO
22,500.OO

l8,300.OO

l5,OOO.OO

IO,OOO.OO

l90,600.OO

22,500.OO

l60,600.OO

DSL(
lDRrTT
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Regnskap

Resultat

468 Aktiv på dagtid
470 Eldremosjon
471 0slo  idrettsf'estival

472 TV2-lotteri

473 Toppidrett
475 Fredsmarsj
49 Storbytiltak

Sum aktiviteter

5 Administrasjon og møter
50 Personalutgifter
51 Møteutgifter
52 Administrasjonsutgifter
53 Informasjon
54 Markedsføring

Sum administra.sjon, møter

Regnskap 95

69,685.80

l ,ooo.oo

ll7,399.79

9,9ll.OO

9,l29.OO

44,878.OO

2,938,Ol9.56

5,O45,l72.85

10,O35,718.20

364,901  .90

1 ,889,36l.54

219,476.90

32,069.36

l2,54l,527.90

Budsjett 95

76,500.OO

428,500.OO

3, l91 ,400.OO

5,787,500.OO

9,720,OOO.OO

326,100.OO

l,772,700.O0

249,500.OO

45,OOO.OO

12,1l3,300.OO

6 Anlegg,drift/investeringer
60 Avskrivning hus/anlegg
65 Idrettens hus

66 Ekeberg idrettshall
68 Hustrykkeri
690 Kjeholmen

692 Fotballgarderoben

Sum anlegg,investeringer/drift

280,OOO.OO

l ,349,905.  l4

3,l90,671.32

46l449.86

598.OO

1')0,407.01

5,359,382.93

380,OOO.OO

1,266,400.OO

2,969,900.OO

446, ioo.oo

1,200.OO

l60,OOO.OO

5, 158,600.OO

7 Tilskudd/overføringer, utg
ved inntektsbr.  tiltak

74 Raminetilsk. Oslo  kommune

75 Salgsutgifter
76 Utg. iimrektsbr. tiltak

Suin tilskidd/overFøringer

Sniin driftsutoiFter

Driftsresriltar

23,208,933.25

63,004.29

],088,470.O0

24.360,407.54

47,395.l40.22

2.503.53.3.49

22,456,000.OO

75.000.OO

I,IOI.OOO.OO

2.3.632.000.OO

46.7  56.400.O0

-9  1 .OOO.OO

DSI(
IDREl  T
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Regnskap
8 Finans-/ekstraord. poster
80 Renteinntekter
81 Renteutgifter
84 Eksrraord. inntekter

Sum finans-/ekstraord.Poster

Avsetninger

Resultat

498,817.O7

-365,197.00

52,693.69

l86,3l3.76

2,558,503.55

l31 ,343.70

500,OOO.OO

-381  ,700.OO

l18,300.00

27,300.00

Balanse pr  31.12.1995

Eiendeler:
Kasse, bank

Debitorer

Kortsiktige fordringer

Sum omløpsmidler

Langsiktige fordringer
Idrettens hus,

Ekeberg Idrettshall

Sum anleggsmidler

Sum eiendeler

Gjeld og egenkapital:

Kreditorer

Skattetrekk, arbeidsgiveravg.
Påløpne kostnader

Sum kortsiktig gjeld

Langsiktig gjeld
Avsetninger
Egenkapital

Regiiskap l995
5,"I32,253.37

1 ,718,293.99

1','3,640.91

Notenr:  l
l911 Idrettsgulv EIH
19l2 Påbygg Idrettens Hus

2,OOO,OOO.OO

2,780,000.00

7,32=;, 188.27

Idrettens Hus og Ekeberg Idrettshall er fullverdiforsikret
for kr 65.279.900. Den oppførte verdi tilsvarer langsiktig
gjeld på anlegget.

l8,300.OO

Notenr:  2
4,780,OOO.O0 (note 1)  2725 Uni  Storebrand

2726 Byggelån EIH

2,780,OO0.O0

2,000,OOO.OO

4,798,300.00

12,122,488.27

Pantelånet  i Uni  Storebrand  nedbetales  med  kr  280.O00

hvert år og forventes innfridd i2005. Byggelånet er opptatt
i eget reservefond og skal nedbetales med kr 100.000 over 10
år.

l,544,l75.84

906,304.00

986,360.OO

3,436,839.84

4,780,000.00 (note 2)

2,846,323.46 (note 3)

927,981 .27 (note  4)

Sum langs. gjeld og egenkapit.

Sum gjeld og egenkapital

Resultat

8,554,304.73

1l,99l,l44.57

l31,343.70

Notenr: 3

2831 Psykisk helsevern
2832 AksjekjøpsFond
2833 Friluftstiltak

2834 Storbytiltak
2835 Kurs for arbeidsledige
2836 Rusforebyggende tiltak
2837 Diverse  tiltak

2838 Anleggsplanmidler
2839 0slo  komm./Rammebev,

2840 Eldremosjon
1841 Premier skoleidr.dag
2842 Tiltak For arbeidsledige
2843 Skoleidrettsdager
2844 Anti dop/rus

Notenr: 4

12,915.OO

22,OOO.OO

25,OOO.OO

2 ,419,603.55

24,900.OO

3 5,000.00

7,809.24

3l,750.18

132,390.39

74,OOO.O0

5,955.lO

l5,OOO.OO

20,000.00

20,000.OO

:)SI
DRErl

Aksjeposter:
248 aksjer i Norsk Idrettsmedisinsk Institutt AS,

ligningsverdi kr lO.738,40
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Reservefond

Reservefond

Resultatregnskap l995

Inntekter:

8022 Renteinntekter

Sum inntekter

Regnskap
1995

l57.600,OO

157.600,OO

Regnskap
l994

izo.soz,oo

l20.507,O0

UtgiFter:
73lO Tildelt idrettsorg.
Årets resultat

Sum utgifter

150.000,00

+ 7.600,OO

157.600,OO

l20.000,00

507,OO

120.507,OO

Balanse pr  31.12.l995

Eiendeler:

1030 NOR  1607.85.69208

l640 Lån Ekeberg IH

Sum eiendeler

Regnskap
1995

9.858,l3

2.OO0.000,O0

2.009.858,13

Regnskap
l994

9.858,13

2.000.OOO,O0

2.009.858,  ]3

Gjeld og egenkapital:
2210 Me]lomregning OIK
2211 Skyldig tildeling 1)
2910 Kapitalkonto
+ Overskudd  l995

Sum gjeld og egenkapital

- 44.878,83
lO7.000,OO

l.940.136,96

7.600,00

2.OO9.858,l3

l2.721,17

57.OOO,OO

1.940.136,96

2.OO9.858,l3

l) Oslo og Akershus Brytekrets
Oslo Bandykrets
Aikikan  Oslo

Korsvoll  IL

Oslo Judoklubb
Ammerud  IF

Oslo Orienteringskrets

io.ooo,oo

l7.OO0,O0

lO.OOO,OO

25.OOO,OO

3.OOO,OO

22.OOO,OO

20.OOO,OO

25



Kommentarer

Kretsstyrets
kommentarer  til
regnskapet

Idrettskretsens kontoplan er endret
i l995 og følger nå idrettens konto-
plan. På grunn av denne omlegggin-
gen, er det ikke tatt med regnskapstall
for l994 i regnskapsoppsettet.

Regnskapet er 6ørt etter regnskaps-
prinsippet gjennom året og alle kjente
innrekter og utgifter er tatr med i regn-
skapet. Utestående Fordringer er nor-
male i forhold til driften og awiker ilcke
fra tialigere ?ar. Alle større poster er
innbetalt i l.  kvartal 1996. Sluttresul-

tatet viser et positivt avvik på 381 % i
forhold til budsjett.

Ordinæredriftsinntekterernoehøy-
ere enn budsjettert og skyldes særlig
større overEøringer fra særkretser og
aktivitetsinntekter  enn  forutsatt.

I posten itoverført f'ra tidligere ån+
gjelderstørstedelen tidligereårs ubrukte,
men disponerte bevilgninger til storby-
tiltak. Av ubrukt bevilgning fra Oslo
kommunes rammebevilgning til idret-

ten er det dekket kr  767.933,25 ril
merkostnader ved idrettens bruk av
skolenes gymnastilcksaler.

Aktivitetene har noe varierende opp-
slutning og det vises til nærmere omtale
i årsberetningen.

Oslo Idrettskrets hadde ved årets
slutt 22 personer ansatt i egen organisa-
sjon og 28 personer ansatt i særkretser
og med idrettskretsen som arbeidsgi-
ver. I tillegg ble ca 300 personer lønnet
i forbindelse med kursvirksomhet og
annen aktivitet.

Oslo  Idrettskrets  hadde  ved siste års-

skifte 610 klubber  med 185. l51 med-

lemmer før stryking av klubber som
ikkeharsendt inn rapportskjema 1995.

Styret i Oslo Idrettskrets fikk i1995
utbetalt  kr  30.OOO i  honorar.

Det er utført et omFattende
brannsikringsarbeid i hus og hall. Ut-
giFtene har vært vesentlig høyere en
forutsatt på budsjetteringstidspunktet.
Nærmere omtale  tas inn  i  årsberetnin-

gen. Alle kontorlokaler i Idrettens Hus
er utleid.  Utleie  til  idretten  i  hallen  er

tilfredsstillende.  Det  hadde væn ønske-

lig med noen flere arrangementer og
økt utleie til ikke-idrettslig aktivitet.

Kostnadene ved idrettens bruk  av

skolenes gymnastikksaler oversteg den
rammen bystyret har fastsatt med kr
8l2. 188,25. Merforbruketskyldes først
og fremst at utleieprisene Eor gymsalene
ersteget merenn forutsatt. Merkostnad-
ene er dekket dels ved ubrukt bevilg-
ning fra l994 og dels ved omdispone-
ring av ordinær bevilgning i 1995 og
har som konsekvens lavere aktivitetet

enn forutsatt på andre områder.

72 klubber og særkretser deltok i
bingospill i  1995 og fikk utbetalt kr
l3.OOO hver  etter  at alle kostnader  var

dekket.

Ekstraordinær  inntekt  er  bonus  fra

Postverket.

Avsetninger er ubrukte øremerkede
midler  som overføres  til  bruk  il996.

Overskuddet for 1995 er av krets-

styret vedtatt disponert slik:

Vedlikeholdsfond  krl00.OOO,OO
Aksjekjøpsfond -15.OOO,OO
Kapitalkonto (( l6.343,70

Terje Skålhegg

Berit  Knudsen

Ivar  Skamo

Oslo, 3l.  desernber 1995

7. mars l996

Truls  Gerhardsen

Eli Røren  Fossheim

Leif Høgli

Wenche Westberg

Aase Jahren

Lise Røine  Nafstad

Vidar  Waaden

Ocldvar  Bentsen
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Revisjonsberetning  for  1995

Vi har revidert årsoppgjøret for Oslo Idrettskrets for
1995 som viser et årsoverskudd P;I kr 131 .343,70. Årsopp-
gjøret som består av årsberetning, resultatregnskap, balanse
og noter, er avgitt av idrettskretsens styre og generalsekre-
tær.

Vår oppgave er å granske idrettskretsens årsoppgjør,
regnskap og behandlingen av dets anliggender for øvrig.

Vi har utført revisjonen i  henhold til gjeldende lover,
forskrifter og god revisjonsskikk. Vi  har gjennomført de
revisjonshandlinger som vi har ansett nødvendige for å
bekrefte at årsoppgjøret ikke inneholder vesentlige feil eller
mangler. Vi  har kontrollert utvalgte deler at grunnlags-
materialet som underbygger regnskapspostene og vurdert
de benyttede 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 formues-
forvaltning og interne kontroll.

Etter vår mening er årsoppgjøret gjort opp i samsvar med

Revisjon
idrettens regnskapsbestemmelser og gir et forsvarlig uttrykk
For idrettskretsens økonomiske stilling pr 3l.  l2.95 og for
resultatet av virksomheten i  regnskapsåret i  overensstem-
melse med god regnskapsskikk.

Oslo, 7. mars l996

Birkeland og Uvholts Revisjonsbyrå ANS
Lars T.  Uvholt

Statsaut.revisor

Kontrollkomiteens  beretning

Kontrollkomiteen har sammen med revisor gjennomgått
Oslo Idrettskrets regnskaper for 1995. Regnskapene, sammen
med kretsstyrets kommentarer til disse, gir etter vår oppfat-
ning tilfredsstillende oversikt over den økonomiske side av
virksomheten i samsvar med lov og beslutninger.

Vi anbef'aler at regnskapene godkj ennes som Oslo Idretts-
krets regnskaper for l995.

Oslo, 7. mars 1996

Erik Paulshus Petter Ludvigsen

)SL(
DREl  T
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