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Kretsstyret

Oslo

Truls Gerhardsen, leder,

Terje Skålhegg,nestleder,

Lamberlseter

Rockwool BIL

Svømmeklubb

Eli Røren Fossheim,

Berit Knudsen,
VIF Håndball

Lise Røine Nafstad,
Ljan Tennisklubb

OppsalIF

Leif Høgli,

Vidar Waaden,

Tåsen IL

Forward

Ivar Skamo,
anSatteS repreSentant

.!I'SS

aa.,.,,.,
WencheWestberg,

Oddvar Bentsen,

Aase Jahren, 3. vara,

l. vara, KjelsåsIL

2. vara, IL Vestar

Prinsdal

Forsidebilde: Fredsmarsjen 7. mai 1995
Foto: Anita

Gaassand

Layout: Stian B. Støvland

Tennisklubb

Kretsstyret

Deter avholdtsekskretsstyremøter
ogfemarbeidsurvalgs-skifteavmange
byrMer,harmedf'ørt
atdetpolitiske
arbeidet
medKommunedelplanen
førstbletattoppigjenetterårsskifI tilleggerdetavholdtenrekkemøteri hverstyringsgruppe,tet.ImidIertidstårdetfastatOslo,for åkunnef'atippemidler,
(seegneberetninger),
hvorla'etsstyrets
medlemmer
erenga- måhaenvedtattplani løpetavførstehalvår1996.OIK har
sjert,somlederellernesdeder.
purretpåf'remdriften
i mangeavsinemøtermeddepolitiske
Arbeidsutvalget
harsomi fjor beståttavleder,nestleder
og myndigheter,
og etaten.
møter,som til sammenhar behandletlO6 saker.

Eli RØren Fossheim, med Lise Røine Nafstad som vara.Nest-

lederTerjeSlJheggeravstyretdelegertansvaret
for personalsaker.

Politikerkontakt

Styrets
arbeidehar bådei KS, AU og gjennomstyringsgruppene
vænbasertpå denStrategiplan
somble vedtattav
kretstinget
il994.
Blantde mangeviktigesakersomstyrethararbeidetmed

OIK hargjennom1995hatt en løpendeog konstruktiv
dialogmedbyenspolitiskemyndigheter.
Det erreistenrekke
sakersomvedrører
prioriteringavidrettengenerelt,
ogenrekke
anleggssaker
spesielt.

nevnes:

Oslokommunes
rammeoverføring
til drift avOsloidretten

Kommunevalget
1995

blepå22,456
mil kr,enøkningpå
l,123 mil krfral994. I sum
(]K skrevtil byensstørstepanierog ba om å f?imøte vil OIK sisegrimeligfornøydmeddriftsbidragene.
Påanleggsprogramkomiteene,
alternativttil åt?ianledning
til åkommen- siden,
og særligtil vedlikehold,
er detderimotfortsattlangt
fram.
tereprogramutkastene
mensde ennåvar til behandlingi
partiorganene.
Partienesvartei overveiende
gradpositivtpå
henvendelsen.
Lederoggeneralsekretær
fikk møteledelsen
av
OIKslederog generalsekretær
bleoppnevnttil enarbeidsprogramkomiteen
i OsloHøyre.Nestleder
oggeneralsekretærgruppe
direkteunderByrådslederen
somutredetde mange
fikk møtei samletprogramkomite
i OsloArbeiderpani.
Begge spørsrnål
omkringstoreidrettsarrangementer
til Oslo.BMe
partierbaomskriftligeinnspillsomenoppfølging
avmøtene, hvordandekanskaffes,
og hvordandebestkangjennomføres.
noede fikk. I beggepartiersprogrammer
kunneOIK ved
ByrMetberomOIKs syni allesakersomreisesdirekteav
tilsendelsen
avdeendelige
ogvedtatte
programmer
finneigjen underliggende
leddi Osloidretten,
ogi fellesskap
arbeider
man
mange
avdeinnspillvi haddekommetmed,bådevedrørende for at alleslikehenvendelser
til Byrådetskalreisesgjennom
area]sikring,
prioriteringavmedlemsstøtten
og ulikeanleggs- OIK.Dette blir endamer naturligog nødvendignår det
prioriteringer.
foreligger
envedtattKommunedelplan
sominneholderprioI forholdtil de øvrøge
størrepartierbledetutvekslet
pro- riteringerfor alleanleggsettunderett,enplansomskalrulleres
gramutkast
ogkommentarer
skriftlig.
for hvertår.En slik rullerende
prioriteringvil bli årligdrøftet
mellomOIK og Park-og Idrettsvesenet
slik at mankan ha
størstmuligenighet
i tilrMingentil byenspolitiskemyndighe-

Komrnunedelplan
anleggog
omraderfor idrett og friluftsliv

Styringsgruppe
Anlegggjennomførte
våren1995åpnehø-

ter.

Oslo Idrettsfestival

ringerognedlaetbetydelig
arbeide
medutkastet
til KommuneI arbeidsgruppen
for storearrangementer,
underbyrådsdelplanfra Park-ogIdrettsvesenet.
Reaksjonen
Påplanenhar lederen,
lanserte
OIKslederideenom å visefremhverdagsi storetrekkværtpositiv.Styringsgruppen
ogderetter
adminis- idretteni Oslo for byensbefolkningP;IRådhusplassen,
når
trasjonen
forberedte
saken
for Kretsstyret
hvordenblebehand- denne nå var blitt bilfri. Ideen ble støttet fra a]le hold, tåde fra
let 1l. mai.
kommunenog OIKsstyre.
Kretsstyret
sluttetsegtil hovedtrelckene,
menhaddenaturlig
Detbleinnledetet samarbeide
medOsloSporveier
som
nokogsåbemerhinger.Blant annetble det etterlystklare haddeplanerometarrangement
påRådhusplassen
søndag
20.
initiativforåsikreanlegg
ogsåfordeidrettersomi dagståruten august
for å markereglenåpningen
av enbytrikk-]injeover
anleggiOslo.
Rådhusplassen.
Det bleawaltetf-elles
arrangement,
medfelles
Etteropprinneligtimeplanskul]eBystyretha markedsføring,
og dennyeidrettsøvelsen
«trikke-trekk»
ble
behandlet
Kommunedelplanen
i løpetavhøsten ]ansert.
1995,men Kulturdepartementet
ga Oslo,som
I hovedkomiteen
varKretsstyret
represen
tertvedLeif'Høgli
fylkeskommune,
utsettelsemed å ha en vedtatt ogsekretariatet
vedFinn-O.Svendsen
ogAstridJohannessen.
plantil l .juli1996.Kommunevalget
og deretter Generalsekretær
BørreRognliengikk inn somleder av
3

Kretsstyret
komiteeni juli, da Finn-O. Svendsenble syk.

tiseres
i dagulikt i Oslokommune,
mendetvillebetynyeog
Detvarogsåpå forMnd avsattplasstil sluttspillene
i en storeutgifterfor deidrettslag
someieregneanleggogbygninstreet-basketturnering
P;IRMhusplassen
sammeweekend,
og ger,hvis kommuneadvokatens
synblir lagt til grunn.OIK
arbeider videre med saken.
ogsådettearrangement
bleinnlemmeti Festivalen.
IdeenomIdrettsfestivalen
sloogsågodtanhossærkretsene, Detkomtil enpositivavklaring
forOsloKajakklubb
vedat
ogi ak18idretterblemedi arrangementet.
I tilleggvardetbl.a. detblekonstatert
at manikketrenger40årsfestekontrakt
for
opplegg
for idrettsmerkeprøver
og stempling
Fordengyldne ;1søkespillmidlernår tomteneiesav kommunen,kun når
spaserstokk.
På sjøenble det demonstrertparascending
og i
tomten er privat elet.
.sjøen
livredding.
DetbleavvikletOslomesterskap
i budsy)cling,
ogkonkurrertpårulleskiog i triathlon.TroppsgymnastikkenStorbyprosjektet
varimponerende,
ogpublikumsinteresse
for nyeidrettersom
Storbyprosjektet
urvideti199 5sin virksomhetikkebaretil
sandvolleyball
og sandMndball
var stor,men kanskjeenda åomfattefleretiltak,menogsåmedtre nyebydeler,slik at
størrefor danseoppvisningene.
Arrangementet
bleplanlagtog prosjektet
kom opp i 95 delpro.sjekter
i 6 bydeler,Sagene
forberedti løpetavsommeren,
ogtidsfaktoren
tatti betraktning Torshov
(ny),Grunerløkka
Sofienberg,
GamleOslo,Søndre
bledetenimponerende
mønstring.
Mangegjordeenstorjobb, Nordstrand,
Furuset(ny),Romsås
(ny).Til sammenvardeti
ogblantdemPark-og Idrettsvesenet.
Lykkeligvisble været overkantav180.000besøkende
påtiltakene.
megetbra,ogmangetusenmennesker
besøkte
Rådhusplassen I startfasen
ble fleretiltak startetoppav OIK sentralt.
Det
i løpetavdagen.
harlikevelvænet viktigpoengfor OIK attiltakeneskaldrives
avlokaleidrettslag.
Vi harderforarbeidet
for at lagene
skulle
Frigjøringsjubileet
overta«sentrale++
prosjekt.Eksempel
på det Såvi da Holmlia
OIK vargjennomto storearrangementer
medP;Iåmarkere Sportsklubb
høsten
l995overtok
ansvaret
forÅpen
Idrettshall.
atdet var50 år sidenfrigjøringeni1945.
DetbleavholdtenStorbysamling
for Oslo25.-26.november
medekspedisjonssjef
HansB.Skaset
til stede.
Kulturdeparte1.Landetsstørstefredsmarsj:
ll.250 deltakere:
mentetuttryktestortilfredshetmedOIKs organisering
og
Den7. mai arrangerte
OIK i samarbeid
med Oslo Røde håndteringavStorbyprosjektet.
Korsdennestormønstring.
I planlegging
oggjennomføring
varstyremedlem
Leif Høgliog plansjefFinn-O.Svendsen
Kretsstyret
harbehandlet
prosjektrapporten
for 1994,og
hovedansvarlige
på vegneavidretten.
søknad
til departementet
for1995.
Departementets
tildeling
for l995 var på 3,1mill kr. Sefor øvrigrapportunder SG
2.Oslokommunes
offisielle
markering
av50-års
jubileetfor Storbyprosjekt.
Kongens
hjemkomstetterkrigen.
7.juni medvirketOIK til planlegging
oggjennomFøring
av NIF/NOK samlingsprosessen
dettefestarrangement.
To togmedmusikkorps,
idtettsutøArbeidetmedå formeenny fellesorganisasjon
NIF/NOK
verem.fl.avsluttetsinmarsjpåRådhusplassen
oginngikki frammot detekstraordinære
Idrettstingeti oktoberl996, samt
kommunensfo]kefest.
Koordinator fraOIK i kommunens idrettsstyrets
vedtakom en full gjennomgang
av helenorsk
arrangementskomite
varplansjefFinn-O.Svendsen.
Under idrettsorganisasjon,
har vændrøftetpåalleKSog AU-møter
selvearrangemen
tetdeltokca15idrettsledere
i arrangements-gjennomheleåret.Lederensdeltagelse
i densentralestyringsstaben.
gruppeforNIF/NOK-prosessen,
hargitttilgangtil løpende
og
oppdatertinformasjon.
Kommunen
sattestorprispåidrettens
medvirkning.
Det harværtmangefaseravdebatten
gjennomåret.Allerede
i mars1995blesaken
drøftetpåetfellesmøtepåHamarmellom
Festeavgiffer
i Oslokommune
idrettskretsene
på Østlandet.Det fremkomder til delssterk
Spørsmål
i tilknytningtil Oslokommunes
festeavgifter
ble lcriti)ckavdetgrunnlagsmateriale
somvarutarbeidetfra NIF.
i1995reist overforOIK medulik innfallsvinkel.
Fra Oslo Kretsstyret
nedsatte
enarbeidsgruppe
bestående
avleder,nestKajakklubb
ble spørsrnål
i tilknytningtil festekontraktensleder,
Berit Knudsen,Leif Høgliog genera]sekretæren
til å
bindingstidtatt oppi forbindelsemedsøknadom spillmidler utarbeide
forslagtil høringssvar
fra OsloIdrettskretstil NIF.
for å utbedreklubbensbygningeri Bestumkilen.
Fra bl.a.
Nordstrandtennisklubbblespørsmål
i tilknytning
I OIKs høringssvar
sombleavgitttil NIF i nnenfristen1. juli
til festeavgiftens
størrelse
reist.Kretsstyretharbe- sluttetOI Ksegtil hovedlinjenei deno rganisasjo
nsstruktur
som
handlet
spørsmålene
og tatt de opp med Oslo varskissert
fraNIFsarbeidsgrupper.
OIK understreket
sterktat
kommunevedByrådet.Kommuneadvokaten
me- norskidrettmåfølgesamfunnets
forva]tningsgrenser
for øvrig,
nerat alle festeavgifter
skalva-refastsattpå et
slikat deterenidrettskrets
pr fylke,medmindrekretseneselv
fo rretningsmessig
grunnlag.
Avgiftspolitikken
p rak4

Kretsstyret
(høsten-95).
Detbleimidlertid ut overprøveperioden
løsninger.
tjentmedandre
segbedre
mener
forslag
sterktbetonetfraOIK, at enrekkeavdemeromstridte

NHO
rnåtteværeløstfor å kunnefullføre IdrettensArbeidsgiverforeningikkenødvendigvis
seg,
i norskidrettharetterhvertorganisert
i oktoberl996.Storedelerav
Deflesteansatte
sammenslumingsprosessen
ledd
har
på
arbeidsgiversentrale
i
NTL.
Idrettens
hovedsakelig
styre,
og
fra
NIFs
var
igangsatt
organisasjonsgjennomgangen
i1994.Dissesakerkunnefø]geliggisen
ikkeavIdretrstinget
ennoktober96omnødvendig.
tidshorisont
lengre
P;Ibegge
har ogsåvaerthovedtema
NIF/NOK-prosessen
i
i1995, i Loeni mai og i Langesund
idrettskretssamlingene

harheletidenværtdenfremtidige
Et hovedspørsmål
oktober.
ogstyreti etsamletNI F/ NOK.
ingavidrettstinget
sammensetn
Deansattei Idrettenshusi Oslohar naturlignok ogsåvært
utviklingenav
i debattenom den organisatoriske
engasjert
medde
lederholdtorienteringsmøte
norskidrett.Kretsstyrets
sitt synfor KSfør OIK
presenterte
i april.De ansatte
ansarte
avKS,ogforøvrig
Denneblevektlagt
avgasinhøringsuttalelse.
OIKsuttalelse.
vedlagt

avNo rskArbeidsgiverværtmedlem
sidentid]igerei enårrekke
avNHO bledeti utgangspunktet
forening.Vedopprettelsen
De sisteåreneharderfor
for
organisasjoner.
i)ckegitt adgang
ArbeidsgiværtivaretattavIdrettens
arbeidsgiverspørsmålene
medNHO.
(IA),somharhattensamarbeidsavtale
verforening
N;IharimidlertidNHO åpnetfor igjen;1kunneopptaorganii juni at
påsitt årsmøte
IA anbefalte
sasjoner
sommedlemmer.
i norsk idrett meldie seginn i
al]emed arbeidsgiveransvar
saken6.juli ogkonklubehandlet
NHO.NIFsarbeidsurvalg
fraIA.IA kanikkebli
vedtaket
medåanbefale
derteenstemmig
å fungere
somet samarmedlem,
menvil fortsette
selvstendig
i idretteninnenNHO's system.
for arbeidsgivere
beidsorgan
for
uhensiktsmessig
at
dasaken
slik detvillevaere
Styretvurderte
leddi norskidrettmeldte
OIK ;1ståutenfornårøvrigesentrale
seginn i NHO, og vedtokinnmeldelse.

Idrettens Studieforbund

enarbeidsgruppe
kretsstyret
1994oppnevnte
I desember
i OIK-samlingen
studieforbund
av
Idrettens
etableringen
skulle
forberede
som
medutredningom
23.-24.septembervar alleledereog ansattei særkretsene
for etablering
Oslo.Forslagtil tempoplan
inviterttil
i OsloIdrettskrets
og økonomi samt
og ansatte
administrasjon
tillitsvalgte
organisering,
studieforbundets
deltakere
til
påmeldt
69
var
Før
1
.september
kretsstyret
samling
på Halvorsbøle.
fremlegges
skullei følgemandatet,
Vidar Waadensom samlingen.
medstyremedlem
1995.Arbeidsgruppen
påenforbilledligrnåte,oginnenden
leder,utførtesittoppdrag

Det

fastsatte tidsfrist.

Hovedsakene var:
Idrettens studieforbund

Kretsstyret
behandletsakeni møte19.oktober.Det bleder

i haller- skaldenværelik uansetteier/driver
Leiepriser

bl.a. vedtatt at navnet skal være«Osloidrettens studieforbund»,

Eorfordelingavtimeri
selvta ansvaret
Skalsærkretsene

for
ogdeprinsipper
KSsluttetsegtil denorganisasjonsmodell
ble
beforeslått.
Det
hadde
arbeidsgruppen
som
etableringen
oglagskulleinnkallestil et egetmøtevåren
stemtat særkretser
og velgestyresomskulle
studieforbundet
1996for å etablere
ogvalg
og
med
1997vil årsmøte
mai1997.
Fra
fungereframtil
Det
dagsomkretstinget.
bli lagttil samme
til studieforbundet
operatiw
fra1.august
skalvære
blevedtattatStudieforbundet

til sinelag?
idrettshallene
medbydelene
Hvordansamarbeide
Etikki barne-kontratoppidrett
segi aktiviteter/arrangeHvormyeskalOIK engasjere

1996.

medet ev.nytt byråd.
Hvordansamarbeide

menter?

Hvaskjeri NIF vedr.de områdersomidrettstinget
prioriterte

nye
Hvordanta varepågamleoghvordanrekruttere
tillitsfolk.
TV 2- lotteriet, samarbeid med Røde Kors
av MichaelTetzschner,
omoppstarting
J anHagenog
LarsBjønnes,
Rolf Nyhus,
Norges
RødeKorsog TV 2samarbeidet
«Ogikkenokmeddet++, ØivindJohansen
innlegg.
tillcnyttetTV-programmet
bidro medinteressante
lands]otreri
segtil OIK Forå inngåsamarbeid
OsloRødekorshenvendte
medOsloidrettensomlokaltsalgavlodd.
bleinviterttil
bleinngåttogidrettslagene
Samarbeidsavtale
LeiFHøgliog plansjefFinn-O.
ådeltai salget.Styremedlem
i felleskomite.
ble oppnevntsomOIKs medlemmer
Svendsen
evarlaber,menn oenlagrjentebra
I nreressen
fraidrertslagen
P;Ideltakelsen.
medOsloRødeKorsbleikkeforlenget
Samarbeidsavtalen
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Domsutvalget
Domsutvalget
Domsutvalget
har følgendesammensetning:
Leder:

Medlem:

TerjeAhlsen,Sp.bankenNOR BIL
KariBerg Østhus,I.L. Oslo Kvikk

Medlem:

PerGunnar Løken, Røa I.L.

Varamedlem:

Brit Mørk, Gymnastikkog TurnforeningenBjart
BjørnLøvlie,HaugerudI.F.

Norsk ldrettsmedisinsk
A/S (NIMI)

lnstitutt

NIMI har i løpetav1995flyttet og er godtinstallertpå
Ullevål,hvor driftengåraldeles
utmerket.På
Ekebergerdet
fortsattto-tre legermedditto fysioterapeuter
og en kiropraktor,en til to dageri uken.

MedvirkningfraOl. 01.1995er selskapene
NorskIdrettsmedisinsk
Institutt A/S og NIMI U]levålA/S fusjonert,
Varamedlem:
således
atdetheleidedatterselskapet
NIM IUllevålASergått
Sekretær:
Finn Hauger
oppi morselskapet
i sinhelhet.
OsloIdrettskrets
harbeholdtsineaksjerogFinnHauger
Domsutvalget
hari 1995hatt ensaktil behandling. sitterfortsatti styretsomidrettensrepresentanr.
Saken
varavdisiplinærkarakter.Anmeldtebledømttil tap
Omsetningen
i1995 var påca.l9.7 mill.og resultatet
avrettentil å deltai konkurranserog organiserttrening ut
etterskattble et overskuddP;I508 348,-.
1995.
Selskapet
haddepr.3 1.l2. 1995,46 ansattehvorav20 P;I

BritMørk og FinnHaugerdeltokpå NIFslov og

deltid.

domsseminar
15.-16.september1995.

Domsutvalgets
medlemrqerhar ogsåvart til stedepå
åretsOIK-samling.

NIMls belsestuÅio
i Idrettensbuspå Ekeberg
bleutvideti1995. Tijstrømningen
er upåklagelig.
(Foto.'NIMI)
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Representasjon
A.& O. Motorsykkelkrets

14/2-95

Eli Røren Fossheim

Oslo Badmintonkrets

15/5-95

OsloBandykrets
Leif Høgli
O. & A. Basketballkrets

15/5-95
7/6-95
l6/2-95

Truls Gerhardsen

OsloBowlingla'ets

15/6-95
5/12-95

Oslo Friidrettskrets

TerjeSkålhegg
O. FkA. Gym.og Turnkrets

23/2-95

OsloHandicapidrettskrets

15/3-95

OsloHundekjørerkrets

NMittial

21/6-95

ÅseJ ahren

Berit Knudsen

Oslo Fotballkrets

Oslo Håndballkrets

Truls Gerhardsen

9-10/6-95

OsloIshockeykrets

31/5-95
28/2-95
7/3-95

Eli Røren Fossheim

OsloOrienteringslcrets

21/ll-95
23/3-85
24/l-95

Truls Gerhardsen
Oslo Skilcrets

12/6-95

Eli Røren Fossheim

WencheWestberg
Oslo Svømmekrets

16/9-95

3/10-95
10-95

Leif Høgli
OsloOpen Rullestoldans
WencheWestberg

30/9-9
Novem

50 år

Truls Gerhardsen

30/9-95

November

Berit Knudsen

Eli Røren Fossheim

O. (SrA. Seilkrets

Truls Gerhardsen

0slo Håndballlcrets

Eli Røren Fossheim

Oslo Rolcrets

16/93/

Internationallandhockeyturn.Jordal 1 1/8-95

Berit Knudsen

O. & A. Budoktets

Lise Røine Nafstad

15/9-95
5/9-95

NorgesOrienteringsforb.

Oddvar Bentsen

Osloog AkershusJudokrets

90 år

0slo Politis IL 75 år

Berit Knudsen

25/9-95

17/9-95

Eli Røren Fossheim

Oddvar Bentsen

1l/6-95
/6-95

Sp.kl.Forward80 år
Eli Røren Fossheim

Oddvar Bentsen

19/4-95

Gymn.Turnfor.Bjart-70 år

TerjeSklhegg
l 1-12/3-95

1-5/3-95

Sp.kl.Press-75 års jub.
Berit Knudsen

Truls Gerhardsen

9/2-95

FinnHauger
BUL - Holmenkollen Special
0lympics
TerjeSkålhegg
Lambertseter
IF-50 års jub
Eli Røren Fossheim

WencheWestberg
Oslo Fotballlcrets

NMK OSI0- Årsmøte
Eli Røren Fossheim

Eli Røren Fossheim
Oslo Bedriftsidrettskrets

1-5/
19/4-95
21/4-9
ll
25/9-9
17/9
1

Aainenrepresentasjon

LiseNafstad

2l/-2-95

BørreRogn]ien
FinnHauger
NorgesBandyforbund75 år
Leif Høgli
OsloBlindesHelsesportl.

WencheWestberg

1

16/1214/11-95
4/ 11-9

16/12-95

BørreRognlien
Oslo Tenniskrets

l3/l-95

Lise Røine Nafstad

O. & A. Vannskikrets

25/l-95

Leif Høgli
OsloVolleyballØcrets

25/4-95

Eli Røren Fossheim

A.&aO. Skøytelcrets
Leif Høgli
E.O.ting
LeiFHøgli

29/5-95
22/6-95
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Styringsgruppene
Styringsgruppe utdanning/
organisasjonsutvikling

Div.årsmøterog styremøteri klubber
Klubbveilederne

Region6 NIF Klubbutvilding
Styringsgrup
peu tdanning/organisasjons
utvik]ingharfra

Turid Larsen

l. 1.95 til 31 . l2.95 bestått av:

Klubbutvikling
Vidar'Waaden,
leder,kretsstyret,Sp.kl.Forward
'Wenche'Westberg,kretsstyret,KjelsåsIL
HansPetter Fure,klubbveileder,Oslo Seilflyklubb
HelleWeidemann,Oslo Studentenes
IK til aprill995
MortenHaglund,Osloidrettens
Ungdomskomit2:,
VIFishockey
Astrid Johannessen,
sekretariatet
Turid Larsen, sekretariatet

Klubbveileder-/kurslærerkorpset
bestoav l6 personer

Deter avholdt7 klubbutviklingskurs
og
informasjonssmøter
i klubbene.
Deter arrangertoppFølgingskurs
for Uubbveilederei
samarbeid
medAkershus
og Østfoldidrettskretser.
Klubbveilederne
er gjort kjentmedetableringen
av
Osloidrettens
Studieforbundog dennyelederstigen.
Videreskoleringi emneneskjeri1996.
Deter avholdtfire møterfor region6 ( ØstFoldIK,
Akershus
IK, og OsloIK) om klubbutvikling.
AktivitetenUubbutviklingil995 har værtbetydelig

pr.3l.12.95-

mindre enn il994.

Tiltak og arbeidsoppgaver

Utdanning

Styringsgruppa
har avviklet10 egnemøterog har behandlet82 saker.Viderehar styringsgruppa
gjennomført firemøter/skoleringstiltak
for klubbveilederene.
Det
eravholdtett møtefor utdanningskontakter
i saerkretser
ogklubber.

Arbeidsgruppefor etablering

Det er avholdt 181 kurs med tilsammen 2669 delta-

kereog 3027studietimer.(I l994 ble det arrangert

398
2097
1

Kursenefordelersegslik:
Sentralekurs (OIKs egne):
21kurs

deltakere

Studieforbund.

Samarbeidskurs særkretser:

Kretsstyret
oppnevntei møte3.l2.1994en arbeidsgruppesomskulleutredeog forberedeetableringen
av

Samarbeidskurs i klubbene:

av Osloidrettens

Osloidrettens
Studieforbund.Frastyringsgruppen
ble

VidarWaaden,
WencheWestberg
og Turid Larsen
oppnevnt.
I tilleggbleJorunVoksø,OsloFotballkrets,
ToveHansen,Oslo og AkershusGymnastikk-og Turn-

kretsog Finn-O.Svendsen,
OsloIK oppnevnt.
Arbeidsgruppen
haddeseksgruppemøterog to møter
medsærkretsene.
InnstiIIingen
fra arbeidsgruppen
ble

l42 kurs
18 kurs

deltakere

74 deltakere

562 timer

2251timer
214 timer

I tillegg er det arrangertfire temakvelderå fire timer
medtilsammen74deltakere.Totalt er det arrangert
185utdanningstiltakmed 2743deltakere.

oversendtkretsstyretpr. l .Si.1995.

Kvinnerog idrett

Representasjon

Ansvarligi styringsgruppen
for Kvinnerog idrett er
WencheWestberg.

Samlingi NIF ang.utdanning
Finn-O.Svendsenog Turid Larsen
Samlingi NIF ang.IdrettensStudieforbund

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

Turid Larsen

I oppfølgingskurs
(Nettverkssamling)
medl2 delta-

Volcsenopplæringsforbundet
Oslo/Akershus
representantskap
WencheWestberg
Voksenopplaeringsforbundet
Oslosstyre:
VidarWaaden,leder

kere

Årsmøte i vopo

Det er foretattenkartleggingav Kvinner i Osloidrettenv/ utsendtspørreskjema.
Ca.50% av klubbenehar besvartspørreskjemaet
- et megetbra resultat.

Oslo/Akershus

WencheWestbergog VidarWaaden

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

Kartleggingen
gjør ossistandtil å treffekvinnelige
ledere,trenere,dommereog aktivedirektetil alle typer
kvinnetiltak.

)SL(
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Styringsgruppene
Styringsgruppe aktivitet
Styringsgruppe
Aktivitethari 1995beståttav:
n)7ttet:
-

LiseRøine Nafstad, leder (KS-medlem)

Terminliste

- Samleannonser
tilknyttet idrettsmerkeukene
i mai og

Leif Høgli,(KS-medlem)

september.

JamilMalik

IngunnMartinsen
JarlErlandsen
MarianneGrahamHjelmen t.o.m. 1995
Ivar Skamo, OBIK

PaalHolsve,prosjektleder«Aktiv P;Idagtid++,

I 1995 var det 80 ;arsidenidrettsmerket ble innstiftet i

Norge.I den anledningenvar det lagett-skjorterog pins
medi ubileumslogo
påsomalleidrettsmerketakere
ogarranzørerkankjøpe.

f.o.m. møte nr. 10/94-97.

Arild Rekdal,sekretær,administrasjonen
Under Oslo Idrettsfestivalhadde JordalIF ansvaretfor

HegeWalsigSkau,administrasjonen

gjennomføringen
avidrettsmerkeprøver
ogdetdeltokrundt
20
personer
i
en
eller
flere
øvelser.
Styringsgruppa
hari1995 hatt åttemøterog behandlet
69 saker.

Trimringer

Idrettsmerke
Tilsammenavla1.412 personeridrettsmerkeprøvene
i
1995.Av dissevar 459 kvinner og 953 menn.

Onsdag3.maifant denårligeutdelingenavstatuetter
og
andre utmerkelser sted i Oslo Rådhus. Tilstede var ca. 400
personer.

Utdelingengjaldt somvanligutmerkelseroppnåddåret
før,altsål994, og tilsammenavla1.710 personeridretts-

Dethardeltattrundt 150personerpåtrimringenel995
(7 8påvårsemesteret
og72påhøstsemesteret.
)Treningsstedeneharværtinnepå NIH og omrMetNIH/Sognsvann
for
utetreningen.
Utetreningenbleavsluttetmidt ivårsemesteret
p.g.a.få deltakere.
Treningstilbudetgårfra tirsdagtil torsdag,pådagtidogkveldstid.Deltakernebenytterklippekort,
noesomgjør at de selvkanbestemmetreningstidspunkt.

merkeprøvene
i1994. Av dissevar 5l1 kvinner og 1.199

Hjertetrim

menn.

Dethardeltatttilsammen
23personerpåhjertetrimmen
påSognsvann
fordeltpåto semestre.
Vinter/våroghøst,to
ganger
pr. uke.Deltakernehar ogsåhatt mulighetti] å ta
medsegektefelle/samboer
gratisog detteharflerebenyttet
segav.Treningsstedene
har værtinne på NIH og ute i
omrMetrundt Sognsvann.

Totalt varl96 personerberettigettil enutmerkelsemed
følgendefordeling.(Tallenei parentesgjelder Forl993).
Kvinner:

Idrettsmerkestatuetten

Menn:

Kruset

27 (29)
11 (l4)

Miniatyrstatuett bronse

l6 (l9)

20 (26)

Miniatyrstatuettforgylt
Hederspris

l7 (l9)

l5 (l8)

l2(ll)

l4(l7)

Stjerner

6(6)

l2 (l5)

l9 (20)
l7(3l)

Dengyldnespaserstokk
Vår samarbeidspartner
i dettemosjonsopplegget
for pensjonisterhar somtidligere år vænOslo Fylkesforeningfor
pensj(inister.

Hvertår delervi ut en utmerkelsetil tre arrangører
av
idrettsmerkeprøver.
For1994gikkutmerkelsen
til Hauketo
Detblei1995 registrert1 .039deltakere,
entilbakegang
H usmorlags
Gymgr.,Krim inalpolitisentralensILogAbildsø på4 5fra 1994.Av disseble332personertildelt Den Gyldne
IL.
Spaserstokk,
mens221fikk bronsemerket,
l78 fikk sølv,
Utmerkelsen
er ensjekkpåkr. 2.500,-.
Detble også Forførstegangdelt ut en pris til Årets

Idrettsmerkeskip
1994,MT Fjordshell.
En pokalgitt av
NorgesIdremsforbundtil Sjøfartsdirektoratet.
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Styringsgruppene
110fikk gull,64 fikk gullog diplom,44fikk gull(6 år),43
fikk gull(7 år),l6 fikk gull(8 år) og 31fikk gull(9 år).
Demestaktivearrangørene
var:

Årvollpens7onistForening
ØvreDisenPensjonistforening
RyenAlders-og sykehjem

100 dekakere
82

..

51

..

Fredsmarsjen
l995
NorgesGang-og Turmarsjforbundtok initiativet til en

landsomfattende
fredsmarsj
,somenviktigdelavfrigjøringsjubileet.OsloIdrettskrets
påsinsideutfordretalleidrettslag
til å markerejubileetgjennomlokalearrangement,
og i
samarbeid
medOsloRødeKorsgjennomf'ørte
OsloIdrettskretsensentralfredsmarsj
f'raFrognerparken
til Youngstor-

getden7.mai.
Styringsgruppa/administrasjonen
i Oslo Idrettskretshar
Ca.11 .250deltok, og i tillegg deltok fleretuseni ulike
værtrepresentert
påflereavdelokaleutdelingsseremoniene. aktiviteter
påUniversitetsplassen
ogpåYoungstorget.
OIK la ogsåopp enturløypefor deltakeretil DGS under

OsloIdrettsfestival
sombleflittig benyttetavmangepensjomster.

Osloidrettensungdomskomite(OIUK)
Fremtil Ungdommens
Idrettskretsting
l.-1.apri1l995
bestostyretfor OIUK av:
JarlErlandsen,leder

Husmortrimmen

Karianne Hoffart, nesdeder

Ca.3 5dameri alderen50-8 5år harengangi ukendeltatt
påtrim til musikki EkebergIdrettshall.Tilbudet hargått
overto semestre,
vinter/vårog høst.Tilbudet har vært

Morten Haglund

annonsert i lokalavisen Nordstrand/Østre

RagnhildWaldahl
Hilde Tofastrud

Akers Avis.

Detnyestyret,valgtpåovennevtne
Ting bestårav:
JarlErlandsen,leder

Aktiv på dagtid

Karianne Hoffart, nestleder

Kontakt opprettetmedåtte arbeidskontorer
i Oslo
- Oslo kommunalebad deltarmed Tøyenbadet
-

6 helsestudioer

-

3 steder er det aerobics

deltar

I3 idrettshallertrenesdet ballspill
På Tyrili klatresenterklatresdet
- 2 stederer det mulighetertil å spillesquash
- 1 sted spillesdet bowling
- 1 A-kurs er avholdthvor 5 arbeidsledige
deltok
- Det er kjøpt inn utstyr for alleaktivitetene
-

-

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

minton,bordtennis,svømming,bowling,squash,
klatring,
styrketrening,jogging,taekwondoog aerobics.
Arbeidsledige
bletilbudt romjulstreningpÅGamleVahl
skolehvor 16 personerdeltoki basketball,
innebandyog
volleyball.

Det varinnenutgangenav'95 ansatt8 arbeidsledige
som
instruktørertil prosjektet.

DRETT
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Bård Sundar

RagnhildH. Waldahl

-

)SL(

Kjell-Erik Dahl

Osloidrettskrets
gjennomførte
i
samarbeiÅ
meÅRødeKorsenfreÅsmai'sjfraFrognerpttrken
til Youngstorget.(Foto.'
]an Erik Svansrud)

Styringsgruppene
OIUK fungerermegetbra,og harferdiglaget
handlings- Barneidrettsskoler
planen,
informasjonsmateriell
og standard
foredrag
om
Deternå17 Uubber,geografisk
flestnord,østog sydi
OIUK.De hargjennomførtungdomslederseminarer
med byen,som har regelmessige
barneidrettsskoler
etter NIFs
oppfølgingskvelder
og Ungdommens
Idrettskretsting,
og
modell.Aktivitetener kartlagtogarbeidetmedå økeantall
deltattpå seminareri NIFs regi beregnetpå ungdoms- barneidrettsskoler
vilintensiveres.
Fellesforsikringfor disse
komiteer.
OIUK arbeider
forkontaktmedungdomsgrupperallidrettsgruppene
er opprettholdt.
påsærkretsog Uubbplangjennombesøki klubberog
iibolledag+» i IdrettensHus.
Skolefritidsordningen/Barnehagearbeid
OIUK hartatt initiativettil gjennomføringen
av «inattI samarbeid
medSGUtdanninggjennomførte
vi 3
åpen
idrettshall++,
- "RockSPORT'96," og har nå hatt
seminarer
for ansatte
i barnehager
ogskolefritidsordninger.
intensivplanleggingavdennei mer ennet halvt år.
I alt 75deltakere
fikk teoretisk
ogpraktiskgjennomgang
av
riktig barneidrett.
Barneidrett

Seminaret - som bare omhandlet innendørsaktiviteter -

I1995 har det værtarrangert3 aktivitetsukerfor barni
4.- 6.klasse
pågrunnskolen
iskolenesferier.Oppleggene
er
allsidige,
og larseggjennomføre
medhjelpavsærkretser
og
idrettslinjene
vedvideregående
skoler.Tilslutningener
varierende,
medstørstdeltagelse
i høstferien
(ca120).

skalfølgesopp med uteaktivitetersommer- vinter,og
vannaktiviteter dersom det er interesse for det.

IPU

I påventeavatNIF fremlegger
nyeplanerfor IPU-arbeid

somsatsningsomrMe,
har en i 1995innskrenket
segtil

Skoleidrettsdagen

økonomisk støtte til enkelttiltak.

Skoleidrettsdagen
l995 ble avlystp.g.a.været,og vil bli
forsøktgjennomførtll .juni1996istedet.Til arrangementetvar det påmeldtoverll .500eleverfra 86 skolerfordelt
på502klasser,
og denskullevængjennomførtP;IFuruset,
Jordalog Ekeberg.
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Enttv mange
populcere
ttrrangementer
i l995 varskidagen.
(Foto:KathrineKirkevaag)
DSI(

IDRFIl3
ii

Styringsgruppene
Likedaner idrettshall P;I Jordal,fotballhall på Hasle og

Styringsgruppe anlegg

Trasop,
idrettsanlegg
somvil rommeallehallidretter.
Detvarinspirerende;1arbeidemedKDP, og vi håpet

Eli
Aase

Utvalgets
sammensetning:
Leder:

alle at den ville bli vedtatt innen 1995 S;I vi kunne ha den

Røren Fossheim

KÅe

sommal for vårt viderearbeid fremover. Nå ble det

Ja&en

Nestleder:

Medlemmer:

denpå
dessverre
ikke slik, og i skrivendestund %(,,er

Adler (frem til 7.2.)

skrivebordeti Rådhuset- ubehandlet.Vi får håpeat de

(resten
avåret)

FinnHauger
Stein Aker

Lisse Elton

Sekretær:

Tom

BjørnØstreng
Anderson(OIKsanleggs-

konsulent)

83saker.
Gmppahari1995hattåttemøterogbehandlet

Lisse

driftskomiteer:
Vi errepresentert
i f'ølgende
Elton
Trasop
Idrettshall:

Tom
'WencheWest

Bjørn Østreng
Manglerud
Idrettsanlegg:
Skoleidrettshaller:

Marka:

klarerå få denferdigbehandletinnen sommeren1996.
Vi har !iatt to befaringersammenmedledelseni OIK
Frogner
ogP& I, der vi bl.a.besøkteKlemetsrudhallen,
stadion,nærmi5øanlegget
P;IHolmlia og Bjørndaletc.
Et i Ekeberg
Vi harhattto møtermedhallkomiteene.
Gjennomgangstema
er
Idrettshallog et i Ørakerhallen.
hærverk,
tagging,vanskermedtilsynsvakter,problemer
medskolenenår det gjelderålåseog rydde,forsøpling og
I står
treningstideretc.DissemøtenesomOIK og P FSc
somvertskap,
er
somarrangører
av,medhallkomiteene
gjør et flott
verdifullefor alle parter.

Hallkomiteene

Anderson

Vår initiativÅret1995fikk entrist startfor utvalget.
medarbeider
KåreAdler
rike,ivaretagende
ogarbeidsomme
døde7.februar.Han somossandre,gledetsegtil ;1ta fatt
(KDP),men
P;Isluttarbeidet
medkommunedelplanen
slik skulle det ikke gå.

mederfaringogarbeidsVi trengteenny medarbeider
og
lystog somkunnemyeom utvalgetsarbeidsform,
valgetfalt da naturlig på Finn Hauger.
ArbeidetmedKDP var påbegyntog skulleferdigstilles
(P !Sc
I) innen 1. juni
Era
OIK til Park og Idrettsvesenet
1995.Utvalget
brukte myetid P;Idenneplaneni første

halvdel
avI995.Blant annetvardetviktigfor ossåfåen
avdeforskjelligeanleggogpriorigrundiggjennomgang
teringenav dem.Til et avmøteneblesamtligesærkretser
invitert

i'i

sammenmed Øivind Johansenog SteinarHelge-

anledning
senfra P & I. Det varviktig at alleidretterF+kk
til å komme med sine innspill.

Allesomvar til stedePåJordal,hvor møtetble holdt,
varenigeomat enhall påOsloVestrnåttefåhøyprioritet.
Detnaturlige var da idrettshalli Essendropsgate.
innebandy,
villegiromfor håndball,basket-ogvolleyball,

Den

badminton og gym. og turn.

Vi var og enigeom at de idrettersomi dagikke har
tilfredsstillende
anlegg,sommotorcross/trial,motorvannsbl.a.måtteFåhøyprioritet.
port,skytingoghundekjøring,

0SI

gDRFI T
l2

MadsMøllerogAnnaMarieImlrio viserIåa F. Tønnessen,
vinnerutkastet
til nyeBislett.
direktør
i Park-ogidrettsvesenet,
(Foto:KathrineKirkevaag)

Styringsgruppene
stykke
arbeid,mende trengerhjelp. Etter møteti

Årungen
ro- ogpadlesenter

Ørakerhallen
ble det besluttet;l forlengeåpningstidene

Oppgradering
avUllernbanen
og Haraløkka
Handlingsplan
for f'unksjonshemmede

med en time for å få noen flere utleietimer

totalt.

BaseballbaneRommensletta

Fordelingav treningstimerer et stadig tilbakeven-

Treningsbane
i fjorden for OsloPadleklubb

dende

Brukogvedlikeholdav gressbaner
Spillmiddelfordeling,
prioriteringsliste
problem.
I etterkantavOIK-samlingen
for 1995
23.-24.septemberble det av kretsstyret vedtatt ;1settened et ad-hoc
Mangereguleringsforslag
utvalgsomskulle sepå treningstimerog priseri haller.
Rehabilitering
avFrognerstadionetc.
styringsgruppeanleggskulle administreredette.
Vi glederossovergjenåpningen
avStovnerbanen,
åpningenav Grunerishallog at fremdriftenpå Vulkantilsier
Styringsgruppe
anleggvedtokat SteinAkerskullelede åpningrett overjul.
utvalgetog Tom Andersonskulle væresekretær.De har
hattmøte med håndball,basketball,volleyball,bandy,
Vi vil fortsetteåarbeide
for atUllernbanen
ogH araløkka
badminton,
gymnastikkogturn.Det f'orventes
at deer blirklargjortEorl. div.spill,at Jordalidrettshallbygges,
at

ferdigmedsin innstillingi februarl996, og deretter gulvene
i Apaløkka-,
Stovner
og Trasop
idrettshaller
sendes
den ut til høring.

rehabiliteres, at cricket f;ar sin bane samt at alle de idretter

Vi hardeltattpåanleggskonferansen
2.-4.marssamtpå
NIFsanleggstemaettermiddager.
Anleggskonsulenten
del-

somikkeharanlegg
måfådet.Det erfortsattmyeåtafatt

tokpå en studietur til Tyskland senhøstes
sammenmed
lederav OIK, P (S'I og representanter
fra Kulturdepartemen[e[i

Vån samabeid
medSkogvesenet
eri klarfremgang.
Hver
idrett som nytter marka skal nå sendesamletsøknadover

allesinearrangementer
hvert;ir viaOIK.Skolesjefen
bygger
nåflereskolermedidrettshaller.
Vi er i jevnligdialogmed
Vihar hatt fleremøtermedSamarbeidsurvalget
for
P
&
I,
samt
med
de
klubber
som
naturlig sognertil de
cricketogsåi år.Nå serdet ut til at vi endeligfinner en
respektive
skoler.
I
de
nye
idrettshallene
gisdet muligheter
løsning.
Etter befaringpåEkebergsletta
sammen
medP&
garderober
ogkafeteriasomklubbenekan
I, representant
for Norwaycupogrodeleder
påEkeberg,
ser for klubblokaler,
drive.
IdrettshalIene
som
bygges
i forbindelse
meddenye
detut til at mankanenesomenbanepåEkeberg.
Nå erdet
skolene skal drives av P & I.
bareå håpeP;Iat denødvendige
pengerbevilges.
Vi har invitert flereidrettslagog klubbertil våremøter Mål for 1996:
Følgeopp KDP. Påse
at nyeidrettsanlegg
er tilpasset
slikatdeselvkanfremmesinesaker,
ogdetharvistsegåvære

ve]lykket.
Vi vil fortsette
denne
linjeni1996.
Vi ønskerfortsattstørretilgjengelighet
til anleggene
for
såveldenorganiserte
somdenuorganiserte
idretten.
Saker vi har behandlet i1995:
Kommunedelplanen

Bevaring
avbadmintonhallen
på Skøyen
TøyenKulturpark
Ny idrettshalli bydel5, Vulkan
Høringav OslomarkaNatursenter
Ombyggingav Bislett stadion

NIFsinnstillingpåriks-og spesialanlegg
1995
Gjenåpningavmotorcross-løypa
på Furuset
Festekontrakt
for Oslokajakklubbsklubbhus
Reguleringsplan
for JordalIdrettshall
Driftsmidlertil kunstisbanen
på NIH
Innendørsskøytehallpå ValleHovin
Kringsjåidrettshall
Klemetsrud idrettshall

idrettens ønsker.

Arbeidefor atkommunen
tar detansvar
denerpålagtav
staten
- å byggeog driveanlegg.
Høynestandarden
på gamleog nedslitteanlegg.Øke
servicen
til de idrettersomhar markasomtrenings-og
konkurranseanlegg.
Økeforståelsen
ute i lageneom hvilkefunksjonerSG
anlegg
fyller,og hvavi kanhjelpeklubbenemed.
Flerebefaringer
PåOslosanlegg.
Økeforståelsen
for at brukenav gressbaner
rnå være
moderat.

Gjennomføre
kurs for lag med driftskontraktpå uteanlegg.

Sryringsgruppa
vil talckeallevåresamarbeidspartnere
for
godtsamarbeidil995.
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Styringsgruppene
Styringsgruppen
hari199 5hatt 4 møterogbehandlet
20

Storbyprosjektet

saker.

Berit

Styringsgruppen
har beståttav:
Leder:

Knudsen

Medlemmer:

Oddvat Bentsen

ElisabethAppa Beveney

May Britt Kristoffersen
HugoHallum
Sekretær:

Odd Einar Reseland

Medutviklingenavprosjektet
blereFeransegruppene
i sin
form overflødige.
De blevedtattomdannet,
ogdetharderfor
ikke væn avholdt noen møter.

Prosjektet
eravhengig
avtildeltemidlerfraKDI. Søknad
omkr.3. 141.400,-primært,og sekundært
kr.4.242.000,.blelevertdepartementet
l.februarl995. Vi mottok i mai
tildelingpåkr.3. lO0.000,-.
Medtidligerebevilgninger
har
prosjektettilsammenmottait kr.8,3mill. Det bleutarbeidet

nysøknadfor 1996på kr. 3.600.000,-.
Klubbenevaraktivesøkeretil storbymidler.Tilsammen
Etterutvidelseav prosjektets
nedslagsfelt
medtre nye forelådetet søknadsmateriale
på i overkantavkr. 8 mill.
bydeler(4,
16,18)ble styringsgruppen
utvidethøsten1995.
Vi arrangerte
Storbysamling
for alleinvolvertei Oslo25.
og26. november.Her dekokrepresentanter
for lag, særLeder:
Berit Knudsen
kretser,
idrettskretsen
og
bydeler.
Også
ekspedisionssjef
Hans
Medlemmer:
Oddvar Bentsen
B.
Skaset
deltok.
Han
ga
uttrykk
for
stor
tilfredshet
med
ElisabethAppa Beveney
prosjektets
utvikling,og trakk oppperspektiver
for denne
KerstinBerglund
SylviSæther
typearbeidsomgilckut overprosjektperioden.
Morten Nordlie

EspenBrustad

Mer enn 180.000 besøkendefant veien til våre tilbud i

Tove Stien

Odd Einar Reseland

Sekretaer:

Ragnhild
Kåre

Referansegruppene
har beståttav:
Bydel5

Leder:

1995.Dissefordeltesegpå i alt 95 ulike tiltak.

Medlemmer:

Montclair

Hansen

SteinR. Salberg
Aleksander Kvedalen

JanLaneskog
Jamil Malik
Rolf Johansen

Bydel6
Leder:

Medlemmer:

ØysteinBettum

Ann Mari ArnesenMorelle
HansJacobsen

Rolf Skretteberg
Gerd Lie

Prosjektet
har hovedsakelig
arbeidetlokalt ofte på ute-

arealer.
Gjennomdettehar vi gitt tilbudsomallehar

anledningtil å deltapå.Idretter somer involvert:Friidrett,
Fotball,Basketball,
Volleyball,
Innebandy,
Bordtennis,
Boksing,
Taekwondo,Karate,Aikido, Svømming,Landhockey,
Baseball,
Skileik,Skøyteleik,
Seiling,Padling,
Badminton,
Ridning,Klatring,Trial.

I startfasen
blefleretiltak startetoppavOIK sentralt.Det
harlikevelvaertet viktig poengfor OIK at storbytiltakene
skaldrivesav lokaleidrettslag.Vi har derforarbeidetfor at
lagene
skulleoverta"sentrale"prosjekt.Eksempelpå det så

vidaHolmliaSKhøsten
l995 overtokansvaret
for Åpen
Idrettshall.

Leif Valby
Habib
Erik Andersen

Sven Nelson

Bydel9
Leder:

Medlemmer:

SylviSaether
Ellen Holt

ViggoOlsen

Forutenbydelsadministrasjonene,
særkretser
oglagharvi
hatt samarbeid med:

P.I.,Skogvesenet,
Prosjekt Levendebydel(9),Holmlia
Nærmi5øprosjekt(9),
Prosjektnettverk (l6), Gamle Oslo
Servicesentral,
Norge på Ski, NorgesBordtennisforbund,
NorgesBaseballforbund,
NorgesVolleyballforbund.

Erling Wahldal
JanErik Rogne
B)ørnSætherhagen
'Wencke Mansell

Mer enn180.000gangerbjetilbudgjennomstorby-

prosjektet
benyttet
i 1995.Lanåockey
på]orÅalvaren
0SI
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popularaktivitet.(Foto.'OM EinarReselaml)

Styringsgruppene
lnformasjon og markedsføring

Børre
Finn-

Informasjonsgruppa
haril995 beståttav:
Leder:
Rognlien
Medlemmer:

Olav Svendsen

BjørgChristensen
Leif Høgli (KS)
Sekretær:

KathrineKirkevaag

Informasjonsgruppa
haril99 5hatt 6møterogbehandlet
59saker.Av de viktigstesakenenevnes:
OsloIdrett

Kretsens
informasjonsblad
endretnavnfra Idretttil
OsloIdrettfo m førstenr il99 5,samtidigsomlayoutblenoe
endret.Det er utgitt 6 nr avbladeti1995.
Informasjonsgruppa
harlagtfremfor Kretsstyret,
og fått
godkjent
enomlegging
av publikasjonsutgivelsene
f om

periode.

I tilleggbledetutgitt etadresseregister
somtidligerevar
endel av Håndboka.Ved å skilleadresseregisteret
ut i en

egen
publikasjon,
er detmeningen
å oppdatere
detteflere
ganger
i tingperioden.
BådeHåndbokaog Adresseregisteret
har fatt ny layout
ognytt format.

Øvrigepublikasjoner
Somtidligereerdetutgitt eninf'ormasjonskalender
med
aktuelledatoerfor søknadsfrister
mv,som er sendtlagene.

Deterutgitt eninformasjonsfolder
omOsloIdrettskrets
med navnet «Idrett for alle».

Informasjonskonsulenten
har bisråttvedandreprogram-ogbrosjyreutgivelser
f'raOIK.

Informasjonsarbeide

Informasjonskonsulenten
utarbeiderhver mandagen
oversiktoverhvasomskjeri Oslo-idretten
denaktuelleuke.
Dette
er
blitt
en
meget
etterspurt
tjeneste
fra media.
1996. Da vil bladet OsloIdrett komme ut med 4 nr, men i
Samarbeidet
medOslo nærTV opphørtei løpet avåret
tilleggvil det bli lagetenenklereinformasjonstrykksak
i de
dasendingene
måtteinnstille.Til gjengjelder inngåtten
måneder
hvor det ikke utgis blad.Dennetrykksakvil få
avtalemedradioLimelightomFaste
idrettssendinger.
MannavnetOIK-nytt, og bli sendttil de sammeadressater
som
dagtil fredagU 16.00-l6.30 senderradioennå «Idrettsmottarb]adet.Det førsteOIK-nytt b]esendtut somentest
radioen»
påfm107,7medresultater
oginformasjon
omhva
alleredehøstenl99 5.En avbegrunnelsene
for omleggingen,
somskjeri Oslo-idretten.
erå kunnekommeut medinformasjonhyppigeretil lag og
I forbindelsemedOsloIdrettsfestivalbledetopprettetet
særkretser.
fe]lesinformasjonstorg.
Til anledningen
ble bl.a.innkjøpt
et
telt
og
annet
materiell
som
også
kan
lånes
avs;erkretsene
Håndboka l995-97
til informasjonsstands.
Håndbokablelagtom bl.a.vedat denble delt i to. Det
Detergjennomåretutførtenaktivinformasjonstjeneste
bleutgittenMndboki oppdatert
formmedbl.a.Iover,regler
medpressemeldinger,
pressekontakt
mmi forbindelse
med
ogstatutter.Dennevil heretterbli utgitt engangpr tingaktuellebegivenheter
Foridrettenssentraleleddi Oslo.
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Medlemsstatistikk
Medlemsbevegelsen 1995
Antallklubberpr.31/ l2-95589 (tn/danseskolene)
etterstrykning er foretatt

45.640
l39.511
l85.

Klubbertatt opp i l995 (42 stk.):

Sriftet

O30
O30
O30
,0816

AkerBiljardklubb
OsloIngeniørhøgskole
IL
BexBiljardklubb
Høyenhallfotballklubb
SlemdalJudoklubb

01.09.1994

O30 ,0817

O1.01.1900

,0818

Ol.lO.1988

,0819

17.lO.1994

,0820

O1.l0.1992

O30 ,0811

Kristiania Badmintonk)ubb

O30
O30

O1.Ol.1995

Glåmdal-Nittedal Elite, Oslo O30 ,0822

17.lO.1990

Bislett Friidrettsklubb

26.10.1994

,0823

O30
030

,0824
ChristianiaBi5ardklubb
,0825
TorshovBi5ardklubb
GroruddalenBiljardklubb O30 ,O826
,O827
OsloKickboxingUubb
,0828
Låmlaget

oi.oi.i99i

Den Franske Skoles karatekl.O30

l8.02.1995

O30
030

Groruddalen SoftballUubb

,O829
,0830

O30
O30
O30
030

01.01.1981

l0.05.1988

01.02.1995
O1.02.1995
O1.01.l995

PrinsdalIshockeykJu):ib

,0831

Ol.01.1995

Oslo Bordrenmsklubb
Holter HåndballUubb

,0832

Ol.01.l995

,0833

12.03.l995

RingveienInnebandyklubb
StovnerTamil SportsClub

,0834

23.03.1995

Hovin Heimspring
ÅsbråtenBasketballklubb

,O836

030

030,O835

MortensrudNederlag

O30 ,0837

O30
O30

Refstad Raiders Inneband.

,0838
,O839
,0840
,os4i
,0842
,0843

O30
NordmarkaRytterforening
Lillomarka
RideogKjørekl.030

O9.05.l991

l4.03.l995
13.10.l994

Ol.04.1995
24.04.l995
06.Ol.1994

TamilSangamIL

O30

O30

BjørndalBasketballklubb
EkebergBasketballklubb
DvergInnebandyUubb
FighterKickboksingklubbO30
ToppenKlatreklubb

Persbråten
Volleyballklubb
OsloVestInnebandyklubb

NBSIdrettslagOslo
OdontologiskIdrettsklubb
ØstmarkaRytterklubb
RødtvedtInnebandyklubb
DelengenIdrettslag
SentrumHanggliderklubb

Christiama
Seilforening
Strøket/ikkesen4;inn rapportskjerpa

pr.3l.l2.95(2j stykJcer)
Adamsrua Ballklubb

EllingsrudIshockeyklubb
Fagerborg
Innebandyklubb
Global TrimUubb

HuginRulleskøytehockey
klubb
Kaldbakken
IshockeyUubb
Ljot IK

Låmlaget
ManglerudTurmarsjklubb

Pars IF

,0844

12.Ol.1995

Regent70

,O845
,O846
,0847
,os4s
,O849
,O850

l5.06.l987

Reseptarenes
Idrertsforening

01.05.1995
O5.10.1990

Rommens]etta
InnebandyUubb
RødtvedtIshockeyklubb
SentrumKampsportklubb
SentrumSquashUubb
Solemskogen
Jegerog Fiskefor.
Sørkedalen
golfklubb
Viking SkiUubb

26.08.l992
O9.05.l995

30.06.l995

,O851

18.08.l995

,O852

O1.09.l995

,O853

06.06. l994

,0854

22.lO.l995

,O855

O1.Ol.1908

O30
030

030

Christiania GTF Taekw. kl.

,O856

l9.09.1995

PartnerKickboxingkl.

,O857

l8.09.1995

l6

Utmeldelse

OsloJet SportClub

030

0SII

Amerikansk Fotball klubb

3l.l2.l994

O30

Menighetsfakultetet
IK

VIF

26.04.l995

030
030

StarClub
Oslo Snowboard klubb

Oslo Trolls A.F.C.=

Nord Cricket

O30
O30
030

Grunerløkka bordtenniskl.

= Oslo

BKFamily- BK Trix = FamilytrixBowlingUubb

28.02.l995

O30
O30
O30

Groruddalen TrialUubb
Sørkedalen Golfklubb
Grønmo GolfUubb

IDRETT

Kristiania taekwondokl. - Oslo Taekwondo kl.
Taekwondoklubb

151

Totalt antall medlemmer

FC Dama

= DarumaKampsportklubb

Klubbnr.
O30

Antallmedlemmeru/17år

AntaIlmedlemmero/l7år

Navn

Sammenslåing
Fagerborg
Kampsportklubb- DarumaKarateUubb

klubb

Sekretariat
0slo ldrettskrets

sekretariat

OsloIdrettskretssekretariatbestrebersegPå å væreet

hoc-basis
i tilleggtil deplanlagteog budsjerterte
oppgaver.
Generalsekretæren
innledetpåhøstens
OIK-samlingover
temaet
arrangementer,
og utfordretsærkretsene
P;Ihvilke
somburdeprioriteresog planlegges
somårligebegivenheter.Forutsetningenmåtte da væreat saerkretsene/idrettene
selvivaretoksinegendeltagelse/presentasjon.
Det visteseg

serviceorgan
for alleklubberogsærkretser
i Oslo,menhari
tilleggogsåkontrolloppgaver,
og arbeiderdessuten
med
veiledningogkonfliktløsning.Sekretariatet
forberedersaker
åværestorenighetom;1konsentrere
innsatsen
om Oslo
for kretsstyretog styretsarbeidsutvalg,
og iverksetterde
Idrettsfestival,
i tilleggtil skoleidrettsdagen
for 4-6klasse,
og
vedtaksomfattes.I tillegg til dette har sekretariatet
fiått
skidagfor 1-3 klasse.
delegert
betydeligeoppgaverog har dessuten
forvaltningoppgaver,
somdriftenav Idrettenshusog Ekeberg
IdrettsHøsten
l995 ble det ogsågjennomført6 kveldsmøter
hall.
medidrettslagene,
hvor lagenevarinnkaltregionvis.Hovedtemaer
pålagsmøtene
varKommunedelplanen,
og oriBemanning
enteringomOsloidrettens
studieforbund.
Representanter
Det harikke vænnyansettelseri
OsloIdrettskretsi1995.
for administrasjonen
i bydelene
varogsåinvitert,ogdefleste
Arbeidssituasjonen
har væntil delsmegetanstrengtvedat
bydelervarrepresentert.
Dettevaretleddi OIKs arbeidefor
detbådeharværtet arbeidskrevende
år,ogi tilleggdessverre
åetablereet samarbeidsmønster
mellomlageneog egen
endellangtidsfravær
grunnetalvorligsykdom.En halvtids- bydel.
stillingvedsentralbordet
bleledigvedårsskiftet
l 994/95,og
erstattet
medenkombinasjonav timelønnog dugnadsinn- Anlegg
Sekretariatet
brukesgjennomårettil konsultasjoner
i en
satsP;Iflereav deøwigeansattei sekretariatet.
rekkeanleggssaker
fra bådelagog myndigheter.
D riftsøkono
mieni Lørenhallen
A/ Svarmegetanstrengt,
Idrettenshus/Ekebergidrettshall
og
i
samarbeide
med
Hasle/Løren
og
deto storekreditorene
Sekretariatet,
spesielt
hallbestyrer,
harhattstoreoppgaver
Oslo
Energi
og
Sparebanken
NOR
fikk
generalsekretæren
iforbindelsemed brannsikringen
av EkebergIdrettshall,
med allepartersomsikret Fortsattdrift.
somfølgeav nye lover og forskrifter.Arbeidethar pågått til en to-årsavtale
Parkog
Idrettsvesenet
invitertesekretariatettil et nært
gjennomhele1995, og avsluttesi førstekvartalI996.
samarbeide
i
utarbeidelsen
av
høringsutkastet
til «KommuneNorsk Idrettsmedisinsk Institutt (NIMI) er den største
Anleggog områderfor idrett og friluftsliv».På
eksterneleietageri Idrettenshus.NIMI varsletvedårsskiftet delplanendenne
måten
harOsloidretten
værtmedog pregetoppbygat de ønsket å konsentrere mer av sin virksomhet til Ullevål,
gingen
av
Komunedelplanen
helt
fra grunnenav.
ogsaderforoppenbetydeligdelavleiearealet
i Idrettenshus.
Etterforhandlingerble manenigeomen ny kontraktbasert
Påetmerbegrenset
kontor-areale
i2. etasje.N IMIs helsestudio blederi motutvidet,påbekostningavlagerromsomO IK
ogsarkretsenedisponerte.Lagreneble flyttet til arealeri
tilknytning til hallen.Oslo Bedrif'tsidrettskrets
ønsketet noe
utvidetkontorareale,noe somogsåble imøtekommetved

omflyttingen.
NIMI sto selvfor enfull ombyggingavsine

I arbeidet
medombyggingen
av BislettStadion,
ba

Mi5ø-og Samferdselsavdelingen
i Oslo Rådhusomat OIK

opnevnte
en persontil referansegruppen
for arkitektkonkurransen.
Finn Haugerbleoppnevnt.Generalsekretærenble oppnevntsommedlemav juryensombedømtede

seks
arkitektforslagene.
Juryenavsluttetsitt arbeidei septemberl995 med et ensremmigforslagtil Byrådet.

arealeri mai/juni.

Sekretariatet
arbeidetparalleltmedå finnenyeleietagere
til det arealei 1 .etasjesom NIMI fraflyttet. Her ble funnet

enmeget god løsning ved at Park- og Idrertsvesenet
leiet

dettefra l .juni somny driftsstasjon
for Ekeberg.

Arrangementer
I tilleggtil de ordinærearbeidsoppgaver
og deoppgaver
somer priorirerti langtidsplanen
( Strategisk
plan-«Oslo-

idretten
framtil år 2000),har l995værtpregetav et
betydeligantallad hoc-oppgaverherunderflerestorearrangementer.
Sekretariatethar nedlagrenstor arbeidsinnsats
i

forbindelsemedFredsmarsjen
7. mai,FredsFesten
7. juni og
OsloIdrettsfestival20.aigust.Storearrangementer
somalle
blebeslittetpårelatiwkort varsel,og sommåtteløses
påad

OSL(
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Ekeberg ldrettshall

Trikketrekking
varenheknyidremgrensom
gangarrangert
i1995 ogvil bli enårligbegivenbet.
Idrettsfestivalen
bje
forførste
blejansert.
(Foto:BirgerAune/OKK)
Knut Naess,
trykker/hallbetjent

Ansattei Oslo Idrettskretspr 3l.l2 l995

Arild Johansen,renholder
Gerå PaJkin,renhold/kantine

Stab:

BørreRognlien,generalsekretær
FinnHauger,rMgiver kretserog lag
Julitta Skovlie, sekretær,forvaerelse

KathrineKirkevaag,informasjonskonsulent

Plan-og utviklingsavdeling:
plansjef
Finn-OlavSvendsen,
Tom Anderson,bane-og anleggskonsulent
Turid Larsen,utdanningskonsulent
Odd Einar Reseland,prosjektlederStorby
Arild Rekdal,barne-og ungdomssekretær
EDB, opptak av lag
Astrid Johannessen,
HegeWalsigSkau,alctiviteter,idrettsmerke
Økonomi-og administrasjonsavdeling:
BjørgChristensen,økonomisjef
Grethe Irene Eikum, økonomisekr

AnneRypdal,økonomisekr
BjørgMoreite, sentralbord

Ekebergidrettshall:
SveinHagberg,hallbestyrer

EinarStensby,
l. hallbetjent
OleKristoffersen,hallbetjent
RobertRyen,hallbetjent

Ekeberg ldrettshall
Driftskomireen

har bestått av:

Finn Hauger

BjørgChristensen
SveinHagberg

Utleieog bruk
Vi har sommål å fylle hallenmedidrettsaktiviteterog er

gladfor deninteressen
og p%angenom treningstidvi har
hattdet sisteåret.Spesieltgjelderdette skolenesbruk av
hallenpå dagtid,men
ogsåfraidrettensomhar ønsketlangt
fleretreningstimer
enndet vi harkunnetskaffe.Vitar dette
somtegnP;Iat vi har etfunksjoneltanleggtil en riktig pris
på hverdager.
ogkannotereossen høy bruksfrekvens
Skoletid0800-1500 - 85 o/o(+ 23 % i forhold til 1995)

OSLI

IDRE1I

I8

Kveldstid l500-2300

- 95 % (som i1995)

Ekeberg ldrettshall
utstyreter klargjortfor,nemlig håndball,badminton,tenn
is,
Detteer næropptil det maksimale
vi kanklare,dersom volleyball,
friidrett,gymnastikk
osv.,mendetblir straksvanvisamtidigskalholdeønsketstandard
på renholdog skeligere
nårdetrnåskaffes
supplerende
utstyr.Det kanvære
vedlikehold.
vantfor innebandy,basketballkurver
og annerspesialutstyr
Svingen,
someruegnettil ballspill,harhattenutnyttelse sommålånesinn ellerleiesavhverenkeltarrangør.Dermed
på45'/o, mensaerobicsalen
hadde20 %.Kursvirksomhet mistervi noenleietakere,
selvom vi i utgangspunktet
er
kommeri tillegg.
konkurransedyktige.
Deikke-idrettsligeaktivitetenehar ikke behov Eordette
Hclgene
ble dominerrav idrettsarrangementer
fra Eidrettsmateriellet,
menvi får dezsammeproblemstillingen
cupkamper
i Mndballtil seriekamper
og turneringer
i
i spørsmål
ommontertscene,utvidet
tribunekapasiter,topp
Fotball,
håndball,volleyball,Friidrett,bordrennisog etter- høytaler/musikkanlegg
ellerannenspesielltilrettelegging.
hvertinnebandy.Samtidighar vi fortsatthatt katte-og
Vedlikeholdet
P;Ianlegget
harvænlite systematisen
ogvihar
h undewstillingerogdetradisjonellesommerarrangemen
tene startet
arbeidet
medå leggeopprutinersomgiørdetlettereå
f'ordekristneorganisasjonene
Frelsesarmeen
og Vakttårnet. gjennomføre
ogdokumentere
dette.
Allikevelvil nok Norway-CuppåEkebergværedetarrangeEtterdeomfattende
utbedringene
viforetokil 993/94skulle
mentet som vil bli husket av flest.
vinå slippestorekostnadskrevende
reparasjoner,
men vi har i
løpetavåretkonstatert
enberydelig
lekkasje
på varmtvannsMarkedog økonomi.
ledningene
undergulveri garderobeanlegget
og i hallen.Da
Vi har somtnål å holdeleieprisene
for idrettennedeP;I årsrapponen
blesla'evet
visstevi ennåikkehvaVVS-konsulenetminimumogdettebetingerenhøybruksfrekvens
oglave tenvil rådeosstil å gjøreog hvaenutbedringvil kostei1996.
vedlikeholdskostnader.
Bruksfrekvensen
p':ahverdager
ernå
irnyttetmaksimaltog vi har i tilleggryddetog tilrettelagt Brannverni IdrettensHus og
for utleieav 80 m2 arkiv og lagerfor særkrersene
i Liombe- Ekebergidrettshall
Begge
disseanleggene
hari mangeårhattnoebrannteknisk
rommerog 50 m2 av underetasjen
til lagerfor Oslo komutstyr
muneParkogidrett.
slukningsapparater,
menautomatikken
manglet.
Blanr anner
hadde
vi ingendirektevarslingtil brannvesenet,
noe som
I helgenehar vi hatt utleiei40 helgerav50 mulige og
kunne
ha
fatt
katastrofale
følger
ved
eneventuellstorbrann.
sommerukene
var dekketopp med unntak av de to siste
Derforstartetvii1993arbeidet
medengradvis
oppbygging
ukenei juli for våregenferieavvikling.Detkanvirkesomom
av
standarden
inntil
vi
fikk
brannsyn
de+i
2.
mai
l995.
Rapporten
idrettenikke iikommerigang»i augustogseptember
hvorvi
slofastat hallen srar;l betraktesomsærskilt
haddefor myeledigkapasitet
(6 av de10 ledigehelgene
l;1 frabrannsjefen

med
mamielle
meldere,
brannslanger
og

i dette tidsrommet).
Pådet kommersielle markedet merket vi mer enn noen

gang
konkurransen
fra nyereanlegg
medgodtteknisk
urstyr.Viprioriterte ikke de nødvendigeinvesteringene
og
ressurser
til å møtedennekonkirranseni Åretsomgikk.
Vi valgtederimot å etterkommebrannvesenets
anbefaling om å sikreverdieneog forbedresilckerheten
for dem
somdaglig oppholdersegpå anlegget.Debranntekniske
installasjonene
ble ritbedretetter kraveneog vi klargjorde
internkonrrollog dennødvendigedokumentasjonen.
Drif'tsresultatet viser vel 200.OOO kroner i underskudd.

Teknisk

dritt.

Deitbedringeneoginnkjøpene
somblegjorti]993 gjør
atvi har F'a
prolilemerForbundet
meddendagligeitleien,
selvom vi asiog til Føler
å måttegå litt på akkordined
renholdet.Vi får imidlertid positivetilbakemeldingcr Fra

Vi klarerogs:X
lettdclielge.irrangementene
soinli.illenog

brannobjekt
og underlagt
strenge
bestemmelser
somble

påpekt
etterbygningsloven
l986/87. Brannvernmeldingen
varomfattende
og kostetstoreinvesteringer
Påkort tid:
l994:

kr. 98.058,-

]995:

kr. 652.574,-

]996:

v. 27.000,-

kr.-777.632,I mars1996bledetfelleslirannal.irinanlegget
f'erdig,
ogder
er i'iå rilkoblet

brannvesenet direkte.

Det er utarbeiciet

intern

branninsmiks
og cltt l'iar vaartavholclter inrerm lcursog en
evalmeringsøvelse
il995. Dermed
er vi inne i .irLieidermed

f'aste
vedlikeholdsritiner
og inrern.e
øvelser
i tilleggtil årlige
etrersyn
FraFiresafe
A/Sog AutronicaA/S,soinvi har service-

.maler
ined.SoinsærskiltLirannotijekr
3-7 m.oivi ogs.'i
f'orvenre
årligeLirannsyn
fra OsloBr.umvesen.
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ipRET I
l9

Rammebevilgninger
Rammebevilgninger

kommune

Oslo

Ormsund Roklub

kr 15.000

OsloJudoklubb

kr

som
1995i alt kr 22.456.OOO
Bysryret
bevilgetFor
til idretten.Kretssryrethar fordelrbevilgrammetilskudd
hovedposter:
På
følgende
ningen
Adm./drifrstilskudd

k]ubber

5.535.OOO
1 .942.OOO

og lokalleie
Refusjon
anleggs-

2 45.000

Skiheiskort

3 .490.OOO

Driftstilskudd,anlegg
Spesielle
tiltak, anlegg

623.O00
204.000

Reisetilskudd

so.ooo

Stipend

207.O00

Andre formål

6.600.000

Leiegymsaler
Leie badene

soo.ooo

Handicapidrett

584.000

sentrale ledd:

Adm./drift

kr

Særkretser
Servicekontor

kr 20.O00

OsloOrienteringskrets
Søndre Nordstrand

kr

klubber

815.000

58.000
98.O00

Lags-/organisasjonsarbeid
Utdanning

kr

Særkretssekretariat

kr

151.000
321.OOO

OIK-stillinger

kr

622.O00

Trim/helse/kvinner

kr

kr

81.000

3.O00

kr lO.OOO

Rideklubb

kr 150.000

Sum

Søknad spillemidler
utløp var det kommetinn
Vedsøknadsfristens
medsøkereer somfølger:
kategorier
Nærmiljøanlegg:
Søknader:

41

kostnadsoverslag:
Søkers

12.219.000

Søkerssøknadssum:

3.263.OOO

Rehabilitering:
Søknader:

20

kostnadsoverslag:
Søkers

17.974.OOO

Søkerssøknadssum:

4.656.O00

Ordinaere:
Søknader:

62

kostnadsoverslag:
Søkers

271.777.O00

Søkerssøknadssum:

29.587.OOO

Det er behandlet715søknaderfra klubberog særkretser
i løpet av året.

Helsesportanlegg:
Søknader:

7

for kommunal
Deter ingenendringeri retningslinjene
barnogungeunder
støttetil idretten.Fortsattprioriteres

kostnadsoverslag:
Søkers

2.793.OOO

Søkerssøknadssum:

1.453.OO0

17 år, mens voksne må betale for ;1drive idrett.
Totalt:

Reservefondsmidler
AudBrynjulf Nygaard,
Utvalgetharfølgendemedlemmer:
hildMoen og BjørgChristensen.
OsloIdrettskretsting 30. april 1983 vedtok å setteav kr
Fondetsavkastningkanetter
til et reservefond.
2.000.OO0
Tildeling i1995:
søknaddelesut til Uubber og særkretser.
Aikikan Oslo
Ammerud IF

BygdøBallklubb
Korsvoll IL

kr
kr
kr

lO.OOO
22.OOO

25.OO0

25.O00

NorskJudoogJiu-jitsuUubb kr20.OOO
:)SL
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l30

mellom de ulike
søknader
fra Osloidretten.Fordelingen

Søknader:

l30

kostnadsoverslag:
Søkers

304.763.000

Søkerssøknadssum:

38.959.000

ldrettsstipend/Kongepokaler
ldrettsstipend

Å

Idrett

Kr.

Stian Winter

Fokus

Bordtennis

6.500,-

Marit Nyberg

ILi BUL

Friidrett

6.500,-

Torunn Fossli

Bækkelagets
Sp.kl.
NydalenSkikl.
NydalenSkikl.

Orientering

6.500,-

Ann-KristinHøgseth

Orientering

6.500,-

Ormsund Rokl.

Orientering
Roing

6.500,-

EkebergRideklubb

Ridning

6.500,-

Lyn
KjelsåsI.L.

Ski

6.500,-

Ski

6.500,-

Ski

6.500,-

Helen Karal

Kjelsås
I.L.
I.L. Varg

Svømming

6.500,-

Terri Miller

Lambertseter Sv.Kl.

Svømming

6.500,-

SynneLea

StianKjennvold
SiljeHope
Harald Brun

BjørnKristiansen

JonOlaf Bergersen

Sum kroner

6.500,-

78.000,-

ongepokaler
Idrett

Kvinner

Basketball

Menn

Høybråten
BBK

Bordtennis

StianWinter, FokusBTK

Bowling

Toril] Pedersen, Strike BK

Dykke
Fekting
Friidrett

AkkarenSportsdykkeklubb
MargretheMørch,BygdøFK
MetteBergmann,Sp.kl. Vidar

Golf

Vibeke Stensrud, Oslo GK

Gymnastikk
Hundekj.
Luftsport
Padling

Lena
Boysen,Holmenkollen HK

Christiania
Marit

Roing

Christiania

Ski

Kielsås
Marit Mikkelsolass.
Mikkelsplass,
KjelsåsIL
IL

ClausMørch,BygdøFK
Knut Ekjord,Oslo GK
EspenJansen,
Oslo Turn
Krigsskolen
FallskjermUubb
Knut Holmann,

Oslo KK

Roklubb
Roklubb

Squash
Styrkeløft

IngjerdPytte,OPIL

Tennis

AmyJ ønsson,
HTK

PerChristiansen,
Sagene
SK

P.g.a.
f'orlitendeltakelse
erdetikkedeltut kongepokaler
i taekwondo
(damer)og
vannski.
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Regnskap
0slo ldrettskrets

- Ekeberg ldrettshall

Resultatregnskap
pr 31.l2.1995
Regnskap

Budsjett

l995

l995

3 Inntekter
311 Tilskudd

fra NIF

3l2 Tilskudd

fra særforbund

3l9 0verføring fra idrettsorg.
321Stadigetilskudd
323 Rammetilsk.

Oslo kommune

324 Kommunale rilskudd

4,32 l,778.00
85,400.OO

4,385,700.00
l50,OOO.OO

5,399,l8l.30

5,l32,100.OO

3,175,000.OO

3,200,OO0.O0

22,456,000.O0

22,456,000.O0

2,559,950.O0

2,406,000.O0

33

Aktivitetsinntekter

l,542,l63.50

1,3l5,700.00

34

Leieinntekter

4,l49,571.95

4,2l8,000.00

35Salgs-ogserviceinnt.

l,Ol4,362.60

1 ,088,500.O0

36Inntektsbringende
tiltak

1,853,60l.00

1,900,000.O0

3l4,320.00

322,000.O0

37
38

Reklame-/samarbeidsavt.
Andreinntekter

Sum inntekter

l65,608.OO
47,036,936.35

46,574,000.O0

0verført
fra tidligere år

3

39Storbytiltak
390slo kommune,
Sum overført

2,093,804. l1
rammebev.

fra tidl. år

91,400.OO

767,933.25

1,861 ,737.3G

91,400.00

Aktivitetsutgifter

4
430Kurs i lagene
432Egnekurs

58,83l.60
240,280.82
1,033,900.40

176,500.00

35,000.00

444Trim-ringer

38,983.94
44,560.62

446Hjertetrim

23,779.62

35,OOO.OO

434 Samarbeidskurs særkretser

440Mosjonsaktiviteter
442 Idrettsmerket

448 Husmortrim

450Den gyldnespaserstokk
452 Kvinneidrett
454 IPU

460 Barneidr.

skoler klubbene

462 Aktiviteter

i skoleFerier

464Ungdomstiltak
466Skoleidrettsdager

DSL(
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50,000.00
59,900.OO

9,390.O5

12,300.OO

37,8l1.OO
3],491.50

33,000.OO

79,400.OO
22,500.OO

456Klubbutvikling
458SkoleFritidsordningen

lDRrTT

2l9,500.00
951 ,ooo.oo

5,976.65
lO,l22.OO
8,570.OO
171,777.OO

49,556.OO
90,ll8.50

l8,300.OO
l5,OOO.OO
IO,OOO.OO
l90,600.OO
22,500.OO

l60,600.OO

Regnskap
Resultat
Regnskap
95
468Aktiv på dagtid
470Eldremosjon

76,500.OO

69,685.80
l ,ooo.oo

4710slo idrettsf'estival

Budsjett95

428,500.OO

ll7,399.79

472 TV2-lotteri

9,9ll.OO

473Toppidrett
475Fredsmarsj

9,l29.OO

44,878.OO

49Storbytiltak

2,938,Ol9.56

3, l91 ,400.OO

Sum aktiviteter

5,O45,l72.85

5,787,500.OO

Administrasjon

5
og møter
50Personalutgifter
51Møteutgifter
52Administrasjonsutgifter
53Informasjon

54Markedsføring
Sumadministra.sjon,møter

10,O35,718.20

364,901 .90
1 ,889,36l.54

2 19,476.90

9,720,OOO.OO
326,100.OO
l,772,700.O0

249,500.OO

45,OOO.OO

3 2,069.36

l2,54l,527.90

12,1l3,300.OO

Anlegg,drift/investeringer

6

60Avskrivninghus/anlegg
65

Idrettens
hus

66Ekeberg
idrettshall

280,OOO.OO

1 ,266,400.OO

3 ,l90,671.32

2 ,969,900.OO

68Hustrykkeri
690Kjeholmen

4 6l449.86

692Fotballgarderoben

1')0,407.01

Sumanlegg,investeringer/drift

380,OOO.OO

l ,349,905. l4

446, ioo.oo

598.OO

5,359,382.93

1,200.OO

l60,OOO.OO
5, 158,600.OO

Tilskudd/overføringer,
utg

7

ved inntektsbr.

tiltak

Raminetilsk.
Oslo kommune
75Salgsutgifter
76Utg.iimrektsbr.
tiltak
74

23,208,933.25

22,456,000.OO

63,004.29
],088,470.O0

75.000.OO
I,IOI.OOO.OO

Suintilskidd/overFøringer

24.360,407.54

2.3.632.000.OO

Sniin driftsutoiFter

47,395.l40.22

46.7 56.400.O0

Driftsresriltar

2.503.53.3.49

-9

1.OOO.OO
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Regnskap
Finans-/ekstraord.
poster

8

80

Renteinntekter

500,OOO.OO

498,817.O7

81Renteutgifter
84 Eksrraord.
inntekter

,700.OO

-381

-365,197.00

52,693.69

Sum finans-/ekstraord.Poster

l86,3l3.76

l18,300.00

2,558,503.55

Avsetninger

l31 ,343.70

Resultat

27,300.00

Balanse pr 31.12.1995
Eiendeler:

Kasse,bank
Debitorer

Kortsiktigefordringer
Sumomløpsmidler

Langsiktige
fordringer

5,"I32,253.37
1,718,293.99

l

7,32=;,188.27

2,780,000.00

IdrettensHus og EkebergIdrettshaller fullverdiforsikret
for kr 65.279.900.
Den oppførteverditilsvarerlangsiktig
gjeldpå anlegget.

l8,300.OO
Notenr:

4,780,OOO.O0
(note 1)

2

2725
Uni Storebrand
2726ByggelånEIH

Sumanleggsmidler

2,OOO,OOO.OO

l911Idrettsgulv EIH
19l2 PåbyggIdrettensHus

1','3,640.91

Idrettens hus,

Ekeberg
Idrettshall

Notenr:

Regiiskap
l995

2,780,OO0.O0
2,000,OOO.OO

4,798,300.00
Pantelånet i Uni Storebrand

Sum eiendeler

12,122,488.27

nedbetales med kr 280.O00

eropptatt
hvertårogforventes
innfridd i2005.Byggelånet
i egetreservefond
ogskalnedbetales
medkr 100.000over10
år.

Gjeldog egenkapital:
Kreditorer

l,544,l75.84

Notenr: 3

Skattetrekk,
arbeidsgiveravg.

906,304.00

2831Psykiskhelsevern

12,915.OO

Påløpne
kostnader

986,360.OO

2832AksjekjøpsFond

22,OOO.OO

2833 Friluftstiltak

Sumkortsiktig gjeld
Langsiktiggjeld
Avsetninger

Egenkapital

3,436,839.84

4,780,000.00 (note 2)
2,846,323.46 (note 3)
927,981 .27 (note 4)

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

2838Anleggsplanmidler
2839 0slo komm./Rammebev,

Sumlangs.gjeld og egenkapit.
Sumgjeld og egenkapital

Resultat

8,554,304.73
1l,99l,l44.57

l31,343.70

2840Eldremosjon

1841Premier skoleidr.dag
2842Tiltak Forarbeidsledige
2843Skoleidrettsdager
2844Anti dop/rus

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

Notenr: 4

Aksjeposter:
248aksjeri Norsk IdrettsmedisinskInstitutt AS,

kr lO.738,40
ligningsverdi
:)SI
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Reservefond
Reservefond

l995
Resultatregnskap
Regnskap

Regnskap

1995

l994

Inntekter:

8022 Renteinntekter

l57.600,OO

izo.soz,oo

Sum inntekter

157.600,OO

l20.507,O0

UtgiFter:
73lOTildelt idrettsorg.

150.000,00

l20.000,00

Årets resultat

+7.600,OO

Sumutgifter

157.600,OO

507,OO

120.507,OO

pr 31.12.l995
Balanse
Regnskap

Regnskap

1995

l994

Eiendeler:

9.858,l3

1030 NOR 1607.85.69208

9.858,13

l640 LånEkebergIH

2.OO0.000,O0

2.000.OOO,O0

Sum eiendeler

2.009.858,13

2.009.858, ]3

Gjeldog egenkapital:
2210Me]lomregningOIK
2211Skyldig tildeling 1)
2910Kapitalkonto
+Overskudd l995

Sumgjeld og egenkapital

l) Osloog AkershusBrytekrets

-

44.878,83
lO7.000,OO

l.940.136,96

2.OO9.858,l3

l7.OO0,O0
lO.OOO,OO

Oslo Judoklubb

2.OO9.858,l3

io.ooo,oo

OsloBandykrets
IL

57.OOO,OO
1.940.136,96

7.600,00

Aikikan Oslo
Korsvoll

l2.721,17

25.OOO,OO
3.OOO,OO

Ammerud IF

22.OOO,OO

OsloOrienteringskrets

20.OOO,OO

25

Kommentarer
Kretsstyrets
kommentarer
regnskapet

tener det dekket kr 767.933,25
ril
merkostnader

til

vedidrettens
bruk av

skolenes
gymnastilcksaler.

tilfredsstillende. Det hadde væn ønske-

ligmednoenflere arrangementer
og
øktutleietil ikke-idrettsligaktivitet.

Kostnadene
ved idrettens bruk av
Aktivitetene
harnoevarierende
oppIdrettskretsens
kontoplaner endret slutningogdetvises
gymnastikksaler
oversteg
den
til nærmere
omtale skolenes
il995 og følgernå idrettens
konto- i årsberetningen.
rammen
bystyrethar fastsattmed kr
plan.På grunn av denneomlegggin8l2. 188,25.Merforbruketskyldes
først
gen,er detikketatt medregnskapstall
OsloIdrettskrets
haddevedårets ogfremstatutleieprisene
Eorgymsalene
for l994 i regnskapsoppsettet.
merennforutsatt.Merkostnadslutt22personeransatti egenorganisa- ersteget
sjonog 28personeransatti særkretser eneer dekketdelsvedubrukt bevilgRegnskapet
er 6ørtetterregnskaps- ogmedidrettskretsen
somarbeidsgi- ningfral994 og delsvedomdisponeprinsippet
gjennomåretog allekjente ver.I tilleggbleca300personerlønnet ringav ordinærbevilgningi 1995 og
har som konsekvens lavere aktivitetet
innrekterogutgifterertatr medi regn- i forbindelse
medkursvirksomhet
og
skapet.
Utestående
Fordringer
annen aktivitet.
er norennforutsattpåandreområder.
malei forholdtil driftenogawikerilcke
fratialigere?ar.
Alle størreposterer
Oslo Idrettskrets hadde ved siste års72klubberog særkretser
deltok i
innbetalt i l. kvartal 1996. Sluttresulskifte 610 klubber med 185. l51 medbingospill
i 1995og fikk utbetaltkr
tatetviseret positivtavvikpå 381% i
lemmerfør strykingav klubbersom l3.OOOhver etter at alle kostnader var
forholdtil budsjett.
ikkeharsendt
innrapportskjema
1995. dekket.

Ordinæredriftsinntekterernoehøy- Styreti OsloIdrettskretsfikk i1995
ereenn budsjettertog skyldessærlig utbetalt kr 30.OOOi honorar.
størreoverEøringer
fra særkretser
og
aktivitetsinntekter

enn forutsatt.

Det

I postenitoverførtf'ra tidligereån+
gjelderstørstedelen
tidligereårs
ubrukte,
mendisponertebevilgningertil storby-

tiltak.Av ubrukt bevilgningfra Oslo
kommunes
rammebevilgning
til idret-

Ekstraordinær inntekt

er bonus fra

Postverket.

Avsetninger
er ubrukteøremerkede

midler som overføres til
er utførtet omFattende

bruk il996.

Overskuddetfor 1995 er av kretsbrannsikringsarbeid
i husog hall.Utstyret
vedtattdisponertslik:
giFtene
har vært vesentlighøyereen
forutsattpåbudsjetteringstidspunktet.

krl00.OOO,OO
-15.OOO,O
(( l6.343,70

Nærmere omtale tas inn i årsberetnin-

Vedlikeholdsfond

gen.Alle kontorlokaleri IdrettensHus

Aksjekjøpsfond
Kapitalkonto

er utleid. Utleie til idretten i hallen er

Oslo, 3l. desernber 1995
7. mars l996
Truls Gerhardsen

TerjeSkålhegg

Eli Røren Fossheim

Lise Røine Nafstad

Berit Knudsen

Leif Høgli

Vidar Waaden

Ivar Skamo

WencheWestberg

Ocldvar Bentsen

AaseJahren

BørreRognlien
generalselcretær
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BjørgChristensen
økonomisjef

Revisjon
Revisjonsberetning for 1995

idrettens
regnskapsbestemmelser
oggiretforsvarlig
uttrykk
Foridrettskretsens
økonomiske
stillingpr 3l. l2.95og for
resultatetav virksomheteni regnskapsåret
i overensstem-

Vihar revidertårsoppgjøret
for Oslo Idrettskretsfor

melse
medgodregnskapsskikk.

1995somviseretårsoverskudd
P;Ikr131.343,70.
Årsoppgjøretsombeståravårsberetning,
resultatregnskap,
balanse
ognoter,er avgittavidrettskretsens
styreog generalsekretær.

Oslo, 7. mars l996

Birkelandog UvholtsRevisjonsbyrå
ANS
Lars T. Uvholt
Statsaut.revisor

Våroppgaveer å granskeidrettskretsensårsoppgjør,
regnskap
og behandlingen
av detsanliggender
for øvrig.
Vi har utført revisjoneni henholdtil gjeldendelover,
forskrifterog godrevisjonsskikk.
Vi har gjennomførtde
revisjonshandlinger
somvi har ansettnødvendige
for å
bekrefteat årsoppgjøret
ikkeinneholdervesentlige
feileller
mangler.
Vi har kontrollertutvalgtedelerat grunnlagsmaterialet
somunderbygger
regnskapspostene
og vurdert
debenyttede
regnskapsprinsipper,
deskjønnsmessige
vur-

Kontrollkomiteens beretning
Kontrollkomiteen
harsammen
medrevisorgjennomgått
OsloIdrettskrets
regnskaper
for1995.Regnskapene,
sammen
medkretsstyrets
kommentarer
til disse,
gir ettervåroppfatningtilfredsstillendeoversiktoverdenøkonomiskesideav
virksomheten
i samsvar
medlov og beslutninger.

deringer
somer foretattav ledelsen,
samtinnholdog
Vi anbef'aler
atregnskapene
godkjennes
somOsloIdrettspresentasjon
av årsoppgjøret.
I dengraddetfølgerav god kretsregnskaperfor l995.
revisjonsskikk
harvi gjennomgått
idrettskretsens
formuesforvaltning og internekontroll.
Oslo, 7. mars 1996
Ettervårmeningerårsoppgjøret
gjort oppi samsvar
med

Petter
Ludvigsen

Erik Paulshus
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