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Krætrssrmr
dengodedialogsomer opprettetmed
byens
politikere,bMe Byrådog
Det er il996 avholdt lO kretsBystyret.
En rekkeav deinnspill OIK
gjorde
gjennom
styremøter
1996,overfor
og 8 arbeidsutvalgsmøter,
som til sammen har behandlet 109
Bystyrekomiteen
blefulgt oppi
komiteens merknader. I det hele er
saker.
Styretavholdtekstraordinært
OIK svært tilfreds med resultatet av
heldagsmøte
3.2 Eorå gjennomgå
statusi forholdtil Strategiplanen,
denpolitiskebehandlingav
og
ekstraordinært
heldagsmøte
12.10for
ådrøfte alle aktuelle saker som skulle
VKI
opppå Idrettstinget(NIF/NOK).
medvirke
til at planenogsåfølgesopp
medbevilgninger.
I tillegg er det avholdten rekke
Styretønskerå takkede ansatte
møteri hverstyringsgruppe,
(seegne
beretninger),
hvor kretsstyrets
somtrossstort arbeidspress
medpga
lemmerer engasjert,
sykefravær,
har g)ortenfremragende
somledereller
nestleder.
jobb.
Arbeidsutvalget
harsomi fjor
bestått av leder Truls Gerhardsen,
Anleggssituasjonen
i Oslo
Kretsstyret,
nestleder
spesieltvedlederenog
TerjeSkålhegg,
og Eli Røren
Fossheim,med Lise Røine Nafstad
g)ennomStyrrngsgruppe
Anlegg,samt
som
har arbeidet
vara.
Nestleder
Terje
Skålhegg
er generalsekretæren,
avstyretdelegertansvaretfor persokontinuerligoverforOslokommune,
nalsaker.
bMepolitikereog etaterfor å bedre
anleggssituasjonen
Blantde mangeviktigesakersom
i byen.OIK har
tatt inuiativ til en rekke møter.
styrethar arbeidetmed nevnes:
Gledelignok inviteresOIK ogsåtil en
Kommunedelplan
anleggog
områderfor idrett og friluftsliv.
rekkemøtermedbådebyrM, bystyrekomite,og partigrupper.
Kulturdepartementet
Vi menerå
kreverat alle

Kretsstyrets
arbeid

Kommunedelplanen
for anlegg.
OIK
har mottatt dokumenter

vedrørende

enkeltesaksområder
for foreløpige
kommentarer. OIK

har nedsatt en

egenarbeidsgruppe
sombl.a.har
drøftetdelspørsmålene
medaktuelle
kretserog lag.Dette er bl.a.spørsrnål
S0mutjevning
aVtreningspriseri
ulikeanleggstyper.
Vilkårenefor leie
avanleggtil arrangementer
m v.
OIK harbl.a.foreslåttat leieprisen
for arrangementer
somforegåri
kommunale
anlegghvordetforlanges
inngangspenger,
begrenses
oppadtil
IO%av bruttobillettinntekt,og at
dettey;yørcs
gjeldendef om l.l 97.

okmtlgmoupnpegdaevlep
llaa7reenn.e
Dfreetmbol
lvre
er
na,

landets kommuner

skal ha en vedtatt

kommunedelplan
for anleggog
områderfor idrett og friluftsliv for å
kunnefa tildelt tilskuddav tippemidlene.

Somomtalt i fjoråretsberetning,
skulleOslosKommunedelplan
opprinneligværtbehandletav Bystyret

i løpetav1995,menbl.a.kommunevalgetog skifteavByrM medførte
betydelige
utsettelser.
Oslo fikk til
slutten frist ut 1996,og Bystyrets
endeligebehandlingfant sted4.
desember.

Utsettelsene
gaOIK enmulighet
til å kommei dialogmeddet nye
Bystyret,og herunderspesieltkomiteenEor«Miljø og Samferdsel»,
som
behandleridrettsspørsmginkludert
Kommunedelplanen.
Det ble lagt mye
arbeidei å utnytte dennemulighet.
I samarbeide
medPark-og Idrettsvesenet
ble det i 1996 bl.a.arrangert
tobefaringer
for Bystyrekomiteen,
og
andresentralepolitikerei Oslo.I den
førstebefaringen
i )anuar,ble turen
lagttil bl.a.dennyefotballhalleni Bø.
Denandrebefaringen
somfant stedi

kunne konstatere at det er en økende

forståelse
Eorbehovetfor anlegg,
kommuneanlegg
såvelsomnærmiljøanlegg.
Dette kom ogsåtil uttrykk
gjennombehandlingen
av Kommunedelplanen.
Her nevnes bare i stikkords form

anlegg
OIK hararbeidetmedgjennomåret,og hvor det er oppnådd
bevilgninger
fra Oslokommune:
Kringsjåidrettshall,Holmenkollen
riksanlegg,
Ullernbanen,Haraløkka,
Cricket-bane
Ekeberg,JordalIdrettshall,KlatreveggVulkan,Klubbhus
Rommenfeltet,
kunstgress
Dælenenga,
klubbhusBjørndal.Det er videreblitt
vedtattat det skalbygges
idrettshaller
veddenyeskolenepåEngebråten
og
Nordjordet(Skøyen).
Deter ogsåhyggeligå kunne
konstatere
at bl.a.følgendenyeanlegg
ble tatt i bruk i1996:

Vulkan

idrettshall,varmestueJerikobalcken,

ognytt klubbhustil KlemetsrudIL.
På vedlikeholdssektoren

er utviklin-

Fordelingav rammetilskudd1996
Bystyretvedtokgledelignok å øke
rammetilskuddet til idretten med

ll ,7%(kr 2.644.000) i forhold til året

før.Økningen
skullebl.a.gi økt
tthodestøtte»»til medlemmer under 17

år,fra kr l50 til kr 180pr medlem.
Bystyretforutsatteogsåat dendelen
avrammetilskuddet
somskalgi delvis
refusjonav leie Fortremngøprivate
haller/anlegg
skulleøke.
I løpet av åretstegforbruketav
idrettensgratisbrukav skolenes
gymnastikksaler
til treningfor utøvere
under19 år langtmerennbystyret
haddeforutsattI budsjettet.
Stigningenskyldesbådeøkt utleieog økte

leiepriser.
Bystyretbevilget
derforkr
l.800.000stilleggsbevilgning
til dette
forrnålet.

Totalt ble da rammetilskuddet

for

l996 på kr 26.900.000.

Rammetilskudd/prosjekter
NIF
Rammetilskuddet fra NIF til

idrettskretsen
gikk nedmed3.4%fra

En

1995 til 1996.
økende andel av
tilskuddsmidlene bindes nå til

konlcrete
prosjekterog enminkende
andelgårtil generelle
administrasjons-

kostnader.
Når rammetilskudd
og
tildelteprosjektmidlersummeres,
økte
tilskuddetfra NIF med 0,7o/ofra l995
til l996.

OIK har tatt

konsekvensen

dener for nyeanlegg.

avdenneomleggingen
av NIFspolicy
0ggjOrtorganisasjons-messige
tilpassinger
avadministrasjonen.

oktober, var konsentrert om de

Høringsdokument-

spørsmål
OIK i mellomtidenhadde
reistoverforKomiteeni tilknytning til
Kommunedelplanen,

Rammevilkar for idrett

bundble etablert1.8.l996, ble det

Samferdselhar startet arbeide med en

Kretsstyreter sværttilfreds med

nyidrettsmelding
somskalsupplere

gendessverre
ikke like positiv som

Etter at Osloidrettens Studiefor-

i Oslo

Byrådsavdelingen
for Miljøog
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opprettetenny stilling somidretts-og
prosjektsjef
i idrettskretsen.
Bjørn
ErikThuvbleansatti stillingenog et
hovedarbeidsområde
blir å utvikleog
3

Knr.rssrvrætr
sikregjennomføring
avprosjekter
som
ar støtte fra NIF. Thuv tiltrer 1.1.97.

mensetning,
og NIF-styretssammensetning.AvUaringomkringidretts-

styrets
egeninnstillingtil dissespørsrnållot ventepå seg.Noendagerfør
som kunne vise til stor kreativitet i
Idrettstinget,
reisteNIF/NOKs
arbeidfor barnog ungdom,et kontant- presidenttil IOC's hovedkvarter
i
tilskuddi påskjønnelse.
OIK innstilte
Lausanne,
for å avklare
IOCsholdning
påfølgende
premiering,
somble
til bl.a.spørsmå]et
omIOC-represenresultatet: Holmlia SK filck kr 20.000
tantenei Norgeog deresstatusi styret
for prosjektet
«lekselesing
ogfotball»og til en sammenslått NIF/NOKHøybåenBasketballUubb
fikk kr
organisasjon.
OIKs lederbleinvitert
15.000for sitt prosjekt«forebygge
medfor å dekai utspørringen.

nestleder
TerjeSkålhegg,
Eli Røren
Fossheim
og Wenche
Westberg.
UnderIdrettstingeti Sandvikable
sammenslutningen
avNIF og NOK
vedtatt.
Idrettstingets
sammensetning
blei prinsippetikke endret.Det ble
valgtnytt fellesstyre,hvorIOC's
representanter
i Norgeinngikk med
fullerettigheter.
Demangespørsmål
somidrettsstyrettrakkoppettertingeti1994
vedrørende
idrettensegenorganisasjon,

lcriminalitet».

ble ikke behandlet. Det fremkom sterk

I 1996 bestemte NIF at de ønsket å

tildeleto idrettslagi hveridrettskrets,

Idrettstinget- NIF/NOK
samlingsprosessen
NIF/NOK samlingsprosessen
har
værttemapåalleKS-møtergjennom
1996og fremtil Idrettstinget
i oktober.
Detharnaturlignok,ogsåvært

OIK som landets desidert største

idrettskrets,
og 3. størsteorganisasjons- kritikk for dårligsaksforberedelse
og
enheti norsk idrett, Sådet som en
manglende
innstillingerfra NIFs styre.
oppgave
å fremmekandidatertil de
EtterforslagfraOIK bledetvedtatt

flestestyrerog utvalgsomskullevelges atnesteIdrettstingskulleholdesvåren
PåIdrettstinget.
Det blebl.a.fremmet
1999,og deretterholdeshvert 4. år.På
forslagpå TrulsGerhardsen
som
dettetingetvil organisasjonsvisepresident
og pågjenvalg
avRolf
spørsmålene
bli behandlet.
hovedtema
på idrettskretssamlingene. Nyhussomstyremedlem.
Ogsåtil de
Etter NIF ledermøte høsten 1995
øvrigekomiteerogutvalgtfremmet
komdet ingennyeinnspilltil debatt
OIK forslag.
Fra valgene
nevnervi at to Storbyprosjektet
for dendel avNIF/NOK prosessen
avKretsstyrets
medlemmerble valgt,
Kulturdepartementet
gaogsåi l996
somgjaldtidrettensegenorgamsas3on, Eli Røren Fossheim som varamedlem i
uttrykkfor at devarmegetgodttilfreds
med det arbeide som ble utført av
Eørpapirene
til Idrettstxnget
komi
appellutvalget,
og Wenche
Westberg
september
1996.Da dukketimidlemd
somvaramedlem
i kontrollutvalget.
idretteni OslounderStorbyprosjektets
oppigjenen rekkekontroversielle
KSbehan&tpapirene
til Idretts- rarnme.Kulturminister ÅseKleveland
forslagsomOIK troddevarlagttil side tingeti et egetheldagsmøte.
berømmet
detarbeidesomforegåri
etter ledermøtet i1995.
OIK foreslobl.a.enendringav
Storbyprosjektet,
og spesielti Oslo,da
Nårdetgjaldtdemeroverordnede Lovensparagraf2-4om kjønnshunåpnetIdrettstingeti oktober1996.
spørsmål
i tilknytning til samlingspro- fordeling.Forslaget
fikk tilslutningpå
Departementet
gaOIK signalerom
at det arbeide som nå utføres som en
sessen,
ble disseløpendedebattert
Idrettstinget.
gjennomheleåret.Det gjaldt særlig
OIK valgtesomdelegater
til
delavStorbyprosjektet
i Oslo,dekker
spørsmålene
om IdrettstingetssamIdrettstingetlederTrulsGerhardsen,
etbehovsomvil eksistere
i mangeår

4
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fremover,slik at OIK kanplanlegge
dettearbeidetpå permanentbasis.

Detblei 1996gitt anledningtil å
utvideprosjektetmeden ny 1/2
stilling,somgjøreshel i1997. På
Storbyforumethøsten96 kunngjorde
kulturminister Åse Kleveland at

storbyprosjektet
på landsbasis
ble
forlengetmed3 år.
OIK søkte for 1996 NIF/KDI

Interessen for å delta var fra

særkretsene's
sideøkende,
og i1996
deltok25særkretser.
I tilleggdeltok
også5 kommunaleinstanser.
Av
aktivitetenenevnesat det varstempling for dengylnespaserstokk,
og på
sjøenvar det demonstrasjoner
av
«scoorerkjøring»,
dykkingog liv-

redning
ogkapproingsseilas.
Det var
om

kr3.6mill.Tildelingen
blepåkr 3.5
mill.

Prosjektet
haril996 fortsattmed
omtrentsammeomfangpå aktivitetsiden som året før, med omtrent

200.000deltakelser
fordeltpå95 ulike
tiltakog arrangementer.
I løpetav åretbledet omdisponert
prosjektmidler
slik at mankunne
innledesamart+eide
ogsåmednoenlag
utenomde 6 bydelene
prosjektettil nå
haropererti. Detteer et stegi
retningav å gjøreprosjektet
byomfattende,
slik at områdermed
spesielle
behovogsåutenfor de 6
bydelene
kan delta.
Storbyforumble i1996 avholdti
Oslo,med kulturministerÅseKlevelandog ekspedisjonssjef
HansB.
Skaset
fra departementet,
og president
ArneMyhrvold og generalsekretær
EgilEide fra NIF til stede.
OIKsstorbysamlingpå Halvorsbøle

med noen av de ca 100 instruktørene

ikkevarUareog forpliktendenok, slik
at en del aktiviteter iklce ble beman-

net, eller ble bemannet for sent.

Kretsstyret
har bestemtat det skal
bli skoleidrettsdag
ogsåi1997, men
arrangementet
vil bli begrensettil
Ekeberg-området.
Deltagelsen
vil om
nødvendig
bli begrenset,
slik at OIK
kangarantereelevenede aktiviteter
somde forespeiles.

konkurranser
i triathlonfor voksneog
ungdom,
bokseoppvisninger
og
danseoppvisningene
var imponerende.
Arrangementet
bleplanlagti løpet
Treningstid kommunalehaller
avvårenog sommeren.
Mangegjorde
Kretsstyret
oppnevntehøsten1995
engod jobb,og spesieltPark-og
enkomitefor å utrederetningslinjer
idrettsvesenet
medsinvelviljeog
for tildelingavtreningsndi kommunale idrettshaller. Komiteen besto av
hjelpsomhet
bMe før,underog etter
arrangementet.
Detvar mangetusen

SteinAker, OBIK, leder, Hans A.

sombesøkteRådhusplassen
denne
dagen,
og gladestvarvi for at værgu-

Jacobsen,
OVBK, LasseElton, OHK,

dene
varmedossheledagen.
Det

OAGTK, Thor Johnsen,OBK, Bent

regnetbådefør og etterarrangementet.BMe de mangedel-arrangører
og
deltagere
har gitt uttrykk for at deser

Anderson, OIK som selcretær.Alle

meget pOSltlvt pa arrangementet, og vi

Mperat Idrettsf'estivalen
kan bli et
årliginnslagi Oslosbybilde.

Skoleidrettsdagen
Skoleidrettsdagen
for klassetrin-

PetterSveen,OABBK, SveinHagberg,

Mørken,OABTK ogmedTom
aktuelle bruker-idretter

var altså

representert
i komiteen.Forslagtil nye
retmngslinjer
ble bl.a.sendtalle
aktuellesærkretser
til høring.Etter
høringsrunden
vedtokOIK nye
retmngslinjer
somen prøveordning
for sesongen
1996/97.
Dennyeordning gårut på at OIK
grovfordeler
tid til særkretsene
prosentvis,
basertpå antallpåmeldte
lagi seriesystemene.
Særkretsene
detaljfordeler
treningstidtil lagene
basertpa sammegrunnlag.Ordningen

nene4-6 klassemåtteavlyseshøsten
1995grunnetregn,og bleutsatttil
tirsdag11. juni 1996.På grunn av
ble avholdt 2.-3. november, med over
stadigøkendepåmeldingtil arrange70deltagere
fra lagogbydelersomer
mentet,vardet dennegangplanlagt
involverti prosjektet.
toarrangementssteder
i tillegg til
vil bli evaluert våren 1997.
Ekeberg-området,
nemligJordalog
OsloIdrettsfestival
Stubberudmyra
(Furuset).
OsloIdrettsfestival
ble førstegang
I arrangementskomiteen
var
Høstenslagsmøter/valgmøter
arrangerti1995. Arrangementet
var
Kretsstyret
representert
vedLiseRøine
I følgeOIKs loverskaldet høsten
såvellykketat vi ønsketen videreføNafstadog Leif Høgli,og sekretariatet før Kretstingetavviklesmøterbydelsved Arild Rekdal. Alle særlcretser som
ringil996. Arrangementetfant sted
vis,hvor alleidrettslagdeltar,for bl.a.
påRådhusplassen
søndag25. august.
ønskerå deltatrekkesforpliktendeinn
Det ble innledet et samarbeide med
i forberedelsene.
Arrangementskomiteen var sammensatt som ved de
IndreOslofjordFiskarlag,Polarskipet
regioner,
i alt 6, mensvalgmøtene
ble
«FRAM))
og Akershusstevnet.
tidligereskoleidrettsdager.
Alle
Et så
avvikletbydelsvis.
Møteneer avholdt
etter loven.
dissehaddearrangementpå Rådhusgigantøsk
arrangement
treklcerogså
plassen
sammedag.
vekslerpa mangessekretariatet,
og
I hovedkomiteenvar Kretsstyret
helehusetmobiliseres
arrangementsForutenvalg,bestemteKS at barn
representert
vedLeif Høgli,og
dagen.
ogungesoppvekstvilkårskulleværeet
Ikke mindre enn 7.500 skoleelever
selcretariatet
vedGjøril Anett Johnsg3ennomgående
diskusjonstema
på
sonog AstridJohannessen.
FraPark- varpåmeldtog deltoki arrangemen- møtene.Dette somet ledd i justerinogidrettsvesenet
stilteHeleneBugge, tet.De allerflestevarnok fornøyde
genav Strategisk
plan,og som
fra ByrådetssekretariatAnneMarit
medå tilbringeenvarmsommerdag
i
innledningen
til diskusjon
av dette
Bjørnflaaten
og fra Rådhusforvalteren friluft, mendessverre
sviktetarrange- temaogsåpå OIKs ting den24. mai
Kjetil Krane.
mentetnoe,og anslagsvis
l5-20%av
1997.Andre gjennomgående
temaer
klassenemistet en eller to av de fire
Det varogsådetteåretavsattplass
varKommunedelplanen,
anleggsogtid til sluttspilleti «Streetbasket»
aktivitetene
de var forespeilet.
situasjonen
og sakerinnmeldtEra
turneringenarrangertav Norges
Deter foretatten grundigevalulagene.
Basketballforbund slik at dette ble
eringav arrangementet.
Hovedårsaken
Fremmøte
fra lagenevar til dels
inkludert i festivalen.
til arrangementssvikten
lå i at avtaler
skuffende.
Lederen
tokoppspørsrnå-
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KrætrssrvrætrlDonnsurvpør;tr/Nmø
let om hvordanstyretbedrekunne

blandete
erfaringer
medorganisert
loddsalg
ogspiueautomater
og harfor
foreløpigvalgtikkeå engasjere
segi
mellom
lagene
ogbydelene.
Styret
disse
to tiltakene,
menharsagtsegviuig
besluttet
imialertidat enny organise- til å distribuere
informasjon
ogmateriell
ringav styretsarbeidsform,
førstblir å
til klubberog særkretser
dersom
deter
vurdereetter kretsstingetåret1997.
ønskelig.
organisere
segmedtankepå å legge
mereoppmerksomhet
i samarbeide

Osloidrettens

Studieforbund

(OISF)
Idrettens Studieforbund

ble formelt

opprettetpå NIFs ledermøtei oktober
1995. Vedrørende forarbeidet for
Osloidrettens

studieforbund

vises til

beretning
for 1995.
Etterat kretsstyreti1995 hadde

vedtattdeprinsipieue
forholdti&nyttet

etableringen
avOISFbleklubberog
særkretser
innkalttil etableringmøte
den
18.april 1996.
- 49 representanter
møtte(44 med
stemmerett).
Hovedsaker under møtet var:

Behandling
avOISFsvedtekter
Valgavstyrefor perioden
fo.m.1.
august-96 til OISFsting i mai

-

1997.

(XK-samlingen
Årets
OIK-samling
forledere
og
ansatte
i særkretsene,
og tillitsvalgte
og
ansatte
i OIK, blearrangert
påHankø
21.-22.september.

Hovedtema
påsamlingen
var
naturlignok detnærtforestående
Idrettsting,
spørsrnål
ogdiskusjon
vedrørendeaktue& saker.Andre temaer

varIdrettog etikk i barneidretten,
Leiepriser
i kommunalehaller,Hvordan
forbedrevårearrangementer,

OIK KS

Hans
PetterFure
Mona AskeTømmerek
Grete Olsen

Varamedlem:
Turi Wiede
MortenHaglund
PeterWeetman

Denreellefunksjon/daglig
drift for
OISFble iverksattpr.l.8.l996 med2
ansatte
fra OIK: Finn-O.Svendsen
og
Turid Larsen,

OISFutarbeideregneårsberetninger
Eo.m.dettetidspunkt.

Deter kommetto innspillom nye
områderfor idrettentil å tjenepenger.

NIFharoppfordret
idrettskretsene
til
åengasjere
segi Bingolottosomskal
sendes
i fjernsynet
ettermodellfra
Sverige.
Hordalana Idrettskrets har etablert et

aJcsjeselskap
medFormål
å utplassere
spiueautomater
i heleNorge.
Idrettskretsene er invitert til å deka i et

franchiseopplegg
viaaksjeselskaper
som
idrettsla'etsene
oppretter.

OsloIdrettskrets
harFratidligere
6

kriterierfor prisen,menen forutset-

ningvarat kandidaten
kunneknyttes
til idrettens
grunnverdier,
glede,helse,
fellesskap
og ærlighet.
Og at dette
haddegjennomsyret
kandidatens
virksomhetsom utøver,trener,leder,

lagellerorganisasjon
innenIdrettskretsen.
Prisenvarpåkr 10.OOO.
Det
bleoverlatttil styreti hverIdrettskrets
ogoppnevne
enkomitetil å innstiue
påkandidat,
sarntå vedtaogståfor
utdelingen.
OIK besluttet
påbakgrunn
avinnstiuingenfra komiteen,;l tildele
JanHemsvik,IK Tjalveprisenfor

samarbeide med Oslo kommune.

årligestatuettutdeling
i OsloRådhus,
etarrangementsomOIK har i

LiseRøineNatstad,JanJensen,
Rolf

Nyhus,TrulsGerhardsen,
SteinAker,

orsk Idrettsmedisinsk
itutt

NIMI driverfortsattmegetgodt,ja
ogodt at OsloIdrettskrets
og Oslo
Bedriftsidrettskrets har økt sitt

a

iselskapet.

Hver av de to kretsene har æ 5%

eierandel
i NIMI vedutgangen
av
l996. tilleggharNorgesHåndballogNorgesOlympiskekomite
aksjer
i selskapet
(ca1,5%hver).
somstyrkerdriftenbetydelig.
FinnHaugerer idrettensrepresentanti styretsomhanhar værtsiden

I

-a
l987.

flyttet
innpåEkeberg
i

Pr.31.l2.96 har NIMI 40 ansatte,

Bingolotto/idrettsautomater

Fairplay prisen
NIF innførtei1996 en«Fairplay
pris+».
Det bleikkefastsatt
detaljerte

bund.

OIK KS

Styremedlem:

ntnger.

1996. Prisen ble utdek under den

Vidar

Wenche
Westberg,

Stilen bidro med interessante innled-

Idrettskretstinget
1997,Kommunedelplanenfor anlegg
ogområder
for idrett
ogfriluftsliv,og Idrettens
Studiefor-

Følgende
styreblevalgt:
Leder:
Waaden,
Nestleder:
Nestleder:

FinnHauger,
BørreRognlienog Terje

Domsutvalget
Domsutvalget
harfølgende
sammensetning:
Leder:

TerjeAhlsen,
KariBergØsthus,

Medlem:

PerGunnar Løken,

Varamedlem:Brit Mørk,

BjøtnLøvlie,

FinnHauger

Sekretær:

Domsutvalget
hari1996 hatt tre
sakertil behandling.
Sakene
har
vaenavdisiplinære
og økonomisk
karakter.

I forholdtil tidligereår er dette
enmarkantøkning,somogsåserut

22erpådeltid.
Hovedtyngden til å fortsette i l997,
sinvirksornhet
påUllevål,men
erdetenmegetgodog
stabigjenpåEkeberg.
Omsetningen
øl996 varpacakr
l9,4 mill, og resultatet
etterskatttile

etoverskudd
påkr 653.000,-.
Det er
kr l50.000,- mer enn i1995.

Selskapet
harutbetaltkr 40,-pr.
aksjeI utbyttefor l996.
NIMI er Osloidrettensbeste

meisinske
støtteapparat
som
deter
viktigat vi lar idrettsutøverne
benytre
nårbehovene
melderseg.

Årshsratning
188H
Oslo
ldrsttskrets

noe domsutval-

getbeklagersterkt.

BjørnLøvliedeltokpåNIFslov
ogdomssetninar
15.-l7. november
l996.

Domsutvalgets
medlemmer
har
ogsåværttil stedepååretsOIKsamling.

Rtp«rsr-turpsyo»

Kretsstyret
-representasjon
påsærkretsting
Oslo Badmintonkrets

OsloBandylcrets

8/5-96
20/5-96

O. &!: A. Basketballlcrets

4/6-96

Eli Røren Fossheim

Oslo Fotballkrets

11/12-96

Truls Gerhardsen

Oslo Friidrettslcrets

28/12-96

OsloHandicapidrettskrets

21/3-96
7.-8/6-96

TerjeSkålhegg
Wenche
Westberg

Oslo Håndballkrets

OsloIshockeykrets
OsloJudokrets
O. & A. Budokrets

OsloSkytterkrets
Oslo Svømmekrets
O. & A. Vannskilcrets

OsloVolleyballkrets
A. (SrO. Skøytekrets
A. (Sc
O. Motorsykkelkrets
Akershus
Bueskytterkets

Lise Røine Nafstad

LeiFHøgli

Berit Knudsen

29/5-96
29/2-96

Oddvar Bentsen

7/3-96
23/1-96
7 /2-96
8 /3-96
13/2-96
23l4-96

Eli Røren Fossheim
Eli Røren Fossheim

Berit Knudsen

AaseJahren

Leif Høgli
Eli Røren Fossheim
Eli Røren Fossheim

29/5-96
27/3-96

Wenche
Westberg

20/11-96

Eli Røren Fossheim
Lise Røine Nafstad

mars 96

Truls Gerhardsen

27/3 96
9/2-96

Wenche
Westberg

20/2-96

Truls Gerhardsen

Annenrepresentasjon

Ski-og fotballklubben
LynlOO-årsjub.
Osloog Omlandsfriluftsråd årsmøte
Holmenkollen
Tennisklubb
60-årsjub.
HolmekollenSpecialOlympics
Norges
Friidrettsforbunds
l00-årsjub.
OsloHockeyklubb,
Oslocup-96
Sagene
Idrettsforening754rs jub.
KlemetsrudI.L. 75-årsjub.
Oslo-openi Rullestoldans

Lise Røine Nafstad
Truls Gerhardsen

9/8-96
19/10-96
31/8-96

Leif Høgli

9/11-96

Wenche
Westberg

Lise Røine Nafstad
Oddvar Bentsen

STYRINGSGRUPPE
UTt)4NNING/ORGANSISA5JONSUTVIKLING
Styringsgruppe
utdanning/
organisasjonsutviUing
harfra 1.1.96til
1.8.96 bestått av:
Leder:

Vidar
Waaden

Representasjon
Samlingi NIF ang.utdanning:
Finn-O.Svendsen
og TuridLarsen
Samlingi NIF ang.

Deter avholdt2 møterfor region6
( ØstfoldIK, Akershus
IK, og OsloIK)
omklubbutvikling.

Idrettens Studieforbund:

Medlemmer:
Wenche
Westberg,

Turid Larsen

Hans Petter Fure,

Voksenopplæringsfortiundet

MortenHaglund,

Oslosreptesentantskap:
Wenche
Westberg
Voksenopplæringsforbundet
Oslos
styre:VidarWaaden,
leder

Astrid Johannessen,
Turid Lirsen,

Styringsgruppen
opphørteda
Osloidrettens Studieforbund

stigenfor KV'eneer foretatt.

ble

ÅrsmøteiVOFO Oslo/Akershus:

Aktivitetenklubbutviklingi 1.
halvår1996har værtpåsamme
nivå
somi1995 - 4 klubbutviklingsprosesser.

Utdanning
Det er avholdt l00 kurs med

etablertog satti funksjonfra 1.8.96.
Klubbveileder-/kurslærerkorpset
bestoav 12 personerpr.31.12.96.

Wenche
Westberg
ogVidarWaaden

tilsammen
1759deltakere
og1839

Div. årsmøterog styremøteri klubber:

studietimer.

Tiltak og arbeidsoppgaver
Styringsgruppa
haravviklet5 egne

Turid Larsen

Klubbveilederne

Region6 NIF Klut+t+utvikling:

Kursene
fordelersegslik:
Sentrale
ffirs (OIKs egne):
12 kurs, 145 deltakere,215 timer

Klubbutvikling
Videreharstyringsgruppa
gjennomDeteravholdt4 klubbutviklingsføn l møte/skoleringstiltak
for
kursoginformasjonssmøter
i klub-

73kurs, 1355 deltakere,13l6 timer

lclubbveilederne.

bene.

16kurs, 259 deltakere,308 timer

Klubbveilederne
ergjortkjentmed
etableringen
avOsloidrettens
Studieforbundog dennyelederstigen.
Videreskolering
i modulene
i leder-

Kvinnerog idrett
Ansvarlig
i styringsgruppen
for Kvinner
ogødretter'SX7enche
Westberg.

møterog har behandlet57 saker.

Det er avholdt 1 møte for

utdanningskontakter
i særkretser
og
lclubber.

ÅrshøretnimB
1886
0sloldrsttskrøts

Samarbeidskurs særkretser:
Samarbeidskurs i klubt+ene:
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Aktivitet
Styringsgruppe
A]ctivitethar i1996
bestått av:

o7'iJ'

Leder:Lise Røine Nafstad(KS-medlem)

Leif Høgsli,(KS-medlem)
JamilMalik

IngunnMartinsen
JarlErlandsenLeder OIUK,
t.o.m.møte nr. 15/94-97
Bård Sundar Leder OIUK,
E.o.m.møte nr.

16/94-97

Karianne Hoffart, Leder
OIUK, Eo.m. møte nr. 18/94-97
Ivar Skamo, OBIK

PaalHolsve,«Aktiv på dagtid»
Arild Rekdal, sekretær,

administrasjonen

HegeWalsigSkau,
administrasjonen
Styringsgruppa
har i1996 hatt 9
møterog behandlet69 saker.
Idrettsmerket

Tilsammenavla1346 personer
idrettsmerkeprøvene
i1996. Av disse

var418 kvinnerog928menn.
Onsdag
8. mai fant denårlige
utdelingenav statuetterog andre
utmerkelser sted i Oslo Rådhus.

TilstedeVarCa.4oo personer,hvor

HanneKroghog Kollenkoretstofor
underholdingen.
Utdelingen
gjaldtsomvanlig
utmerkelser
oppnåddåretfør, altså
1995,og tilsammenavla1.412
personer
idrettsmerkeprøvene
i 1995.
Avdissevar 459 kvinner og 953
menn.

Totaltvar89 kvinner og 106
mennberettigettil en utmerkelsemed

Hvert år deler vi ut en utmerkelse

til tre arrangørerav idrettsmerkeprøver.For 1995 gikk utmerkelsentil

BølerIF v/Bølerjoggen,
Lind.erudIL
ogOsloEnergiBIL.
Utmerkelsen
er en sjekkpå kr.
2.500,-.

Dethar ogsåblitt tradisjonå dele

Menn:

22(19)
9 (17)
(16) 12(20)
(17) 14(15)
(12) 23(14)

Idrettsmerkestatuetten

somi1995 ble M/S Seisventurer.En

-

-

Terminliste

Fellesannonsering
medbl.a.

(27)
Kruset
18 (21)

datoer fra terminlisten

Miniatyrstatuett bronse

gjennomføringen
av idrettsmerkeprøverog detdeltokrundt20 perso-

22

17

Miniatyrstatuett forgylt
12
Hederspris
8
Stjerner
12

(6)

8

26

(12)

Norges
Idrettshøgskole.
Treningstilbudetgårfra tirsdagtil torsdag,På
dagtidog kveldstid.Deltakerne
benytterklippekort,noe som g)ørat
deselvkan bestemmetreningstidspunkt.

utenpristil ÅretsIdrettsmerkeskip

følgendefordeling.(Tallenei parentes pokalgitt av NorgesIdremsforbund
gjelderfor 1994.)
til Sjøfartsdirektoratet.
Til markeringen
av idrettsmerket
harfølgendevart benyttet:
Kvinner:

semesteret
og 72 på høstsemesteret.)
Treningstimene
har værtinne på

for idretts-

merket.

Under Oslo Idrettsfestival hadde
Oslo Friidrettskrets ansvaret for

ner r en eller flere øvelser.

Trimringer
Dethardeltattrundtl55 personer
påtrimringene1996(83 P;IVår-

Årsbsratning
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Hjertetrim
Det har deltatt tilsammen 22

personer
på hjertetrimmenpå Sognsvannfordelt på 2 semestre.
Vinter/vår

oghøst,2 gangerpr.uke.Deltakerne
harogsåhattmulighettil å ta medseg
ektefelle/samboer
gratisog dettehar
flerebenyttetsegav.Treningstimene
harværtinnepå NIH og noeute i
omr;ådet
rundt Sognsvann.

[)enGyldene5paserstokk
Vårsamarbeidspartner
i dette
mosjonsopplegget
for pensjonister
har
somtidligerear værtOsloFylkesforeningfor pensjonister.
Detble i1996 registrert1 .002
deltakere,
en tilbakegang
P;I40 fra
1995.Av disseble 252personertildelt

S rvræømcscræupptmt
DenGyldneSpaserstokk,
mens
215fikk bronsemerket,167 fikk sølv,

l30 f'ikk gull,79 Fikkgull og diplom,
48fikk gull(6 år),36 fikk gull(7 årl
30fikk gull(8 år)og 15 fikk gull(9
år)og til slutt fikk 30 personerlO.års

har vart onnonsert i lokalavisen
Nordstrand/Østre Akers Avis.

OsloidrettensUngdomskomite
1996(OIUK)
OIUK har il996

merke Eordeltakelse i DGS.
Leder:

bestått av:

Bård

Sundar

Demestaktivearrangørene
var:

Nestleder: Karianne Hoffart

ÅrvollPensjomstforening

Styremedl.:
RolandAgersten

99 deltakere

Gunhild Hodt
Andre Brunsæl

ØweDisen Pensjonistforening

95 deltakere

Varamedl.:
%nhild Holmen
Waldahl

FurusetPensjonistforening

Ingrid Haukvik

50 deltakere

Marianne Davidsen

enn 1200 deltakere. Prosessenfrem til

arrangementet
og den senereevalu-

eringhar værtmegetlæreriktfor oss.
Representanter
for styrethar deltatt
påNIFsUngdomskomiteets
Ting.
Osloidrettens
Ungdomstingble
arrangerti april. Det har blitt arrangertAktivt Ungdomskurs
medstor
deltakelse samt temakvelder/

oppfølgingskveld.
Hele styretdeltok
ogsåpå sensommeren
på Olympisk
Akademipå Lillehammer.
Nytt av åreter infobladetOIUKnytt.Dette er tenkt å væreet info-

slcrivog kontaktforumfor engasjert
idrettsungdomi Oslo.

Styringsgruppa/administrasjonen
i
OsloIdrettskretshar vænrepresentert
Høsten1996 gjennomgikkstyret
påflereav delokaleutdelingsendel endringer,ettersomBård
seremomene.

OIK la ogsåoppen turløypefor

Sundarsåsegnødttil Atrekkesegfra
ledervervet. Nestleder Karianne

deltakere til DGS under Oslo Idretts-

Hoffart overtok som leder, mens

festivalsomble flittig benyttetav

RagnhildH. Waldahltok oversom

mangepensjonister.

nestleder.

Åretl996 har værtet aktiw,
Husmortrimmen

spennende
og læreriktår for Oslo-

Ca. 50-60 damer i alderen 50-85 år

harhvermandagfordeltpå 2 partier

idrettensUngdomskomitå.
RockSPORTvar et megettid- og

deltattpå trim til musikk i Ekeberg
Idrettshall.Tilbudet har gått overto
semestre,
vinter/vårog høst.Tilbudet

ressurskrevende
arrangement,
somvi
brukteall vår tid på helevåren.
Arrangementet
ble vellykketmedflere

Barneidrett

I1996 har detværtarrangert3
aktivitetsuker
for barn s4.-6.klassepå
grunnskolen
i skolensferier.Oppleggenevarallsidigeog lot segg)ennomføremedhjelpfra instruktørqne
i
prosjektet
Aktiv PåDagtid.
Påhøstenstartetvi oppprosessen
til en fleridrettsligprosjektplan
for
barneidrettbasertpå NIF's barneidrettsbestemmelser, hvor alle særlcretsene ble invitert til å v;ere med.

Prosessenfortsetter i1997.

IPU

I påventeav at NIF fremleggernye
planerfor IPU-arbeidet
som
satsmngsområde,
har en i '96 innskrenketsegtil økonomiskstøttetil
enkelttiltak.

5koIeidrettsdagen
Skoleidrettsdagen
1996ble avviklet
ir-tl

ll .)untmed ca.8.000 barn fra

i

Osloskolenes 4.-6. klasse.

Aktivitetstilbudene
ble gjennomført
påEkeberg,
Furusetog Jordal.
Ut fra deproblemene
somoppstod
medfor mangedeltakere,
gjordevi i
'96 et styrevedtakpa at Skoleidrettsdagen
'97 bareskalarrangeres
på
Ekeberg,
og medet begrenset
antall
deltakere.

Vi håperat vi for ettertidenkan
bidratil at alleelver,lærereog medhjelpere
kantenkepå dagensomen
flott opplevelse.

ÅrsbørstnimB
IBBB
08lOldrsttskrøts
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E3ANE
OG ANLEGG.
Leder:

Eli Røren Fossheim

Medlem:

Stein Aker

25august
ble nycricketbane
på
Ekeberg
åpnet.Der deltokledersamt
anleggskonsulenten.
Vi glederossover
atdet bleen godløsningpåcricket-

FinnHauger
ÅseJahren
BjørnØstreng

situasjonen.

Lasse Elton
Sekretær:

ogbyutviklingskomiteen.
Vi besøkte
daLiastua,Manglerudidrettsanlegg
ogBjørndalidrettspark.

Anleggskonsulent
Tom

Representanter i
driftskomiteer:

TrasopIdrettshall:
Lasse Elton

ManglerudIdrettsanlegg:
B3ørnØstreng
Skoleidrettshallene:
Tom Anderson

Marka:

Wenche
Westberg.
Gruppahar i periodenhatt 12
møterog behandlet136 saker.

Anleggskonsulenten
og leder
harheletiden løpendekontakt.
Anleggskonsulenten
deltarpå
møtenemellomPark-og idrettsvesenet
og OsloIdrettslcrets.
I år harflereidrettslagdeltatt

påvåremøterder vi sammen
har

diskutert saker av felles interesse. Vi er

hararbeidetmedleiepriserog tildeling
avtreningstiderøskoleidrettshallene.Det har kommetmangegode
innspillFrade idrettenesomer
brukereav hallene.Kretsstyretfikk
oversendt
høringsutkastetsmars.
Sammen
med Park-og idrettsvesenet
arbeidervi nå medå lageen
malfor rutinerfor halvårlige
tilstandsrapporterfor anleggmeddriftskontrakter.Vi håperdettekommer
igangfra førstehalvåri 97.
Samarbeidet
med Skogsjefen
fungerergodt.Vi senderbl.asamlet
søknad
om sykkelarrangement.
Dette
koordineres
avanleggskonsulenten.
Dettehar gitt positiveløsninger.
Lederog anleggskonsulenten
deltok
påstudieturtil Danmarkfor å sepå
anlegg
der.Særliggjordebåtsport,
cricketog hestesportanleggene
inntrykk.
Vi har ogsådeltatt Pået møte
avholdtpå Ekeberg
sammenmed
frudretskretsen,friidrettsforbundet,
Bislettalliansen,fotballlcretsen,

gladefor at idrettslagene
oppsøker
oss,
fotballforbundet,Vålerenga,
ogfor at de er positivetil vareinnSkeidog
kallelser.
arkitektFirmaet
somer engas)ert
til a
tegnenye Bislett.
I januarvarleder,SteinAker
Generalsekretar
oganleggskonsulenten
medpå
og Park-og
befaringtil Telemarkshallen
i Bø
idrettsvesenet
varogsåtilstedet.
sammen med samferdselskomiteen. Vi

skullesepå hvaenkommunemed
4800innbyggere
haddefått til med
myeentusiasme,
et fotballforbundsomstøttetsamtspille-

Hensikten var å diskutere fremtiden

ogorganisajonen
rundt prosjekter-

ingenav nye Bislett stadion.Det var

midler. Da vi var der, var hallen

delti Fireog følgendeidretter

vari aksjon:fotball, landhockey,Mndball og friidrett.
Vi la et av våre møter til

DomusAthletica,og kombinerte
med en befaring.

dette

Anleggskonsulenten
vartilstede
veddenoffisielleåpningeni
auguSt.

VulkanIdrettshallble åpnet
19 februar. Der var det enda
som sto

ubrukte. Nå ser det ut til at

Uatrerne
ar etflottanlegg
der.o ;a
Park-og idrettsvesenet
har
deltattpå allevårebefaringer
i

'

år.På den ene av de fire

befaringer
vi har hatt,deltok
mil)ø-og samferdselskomiteen
10

Saker vi ellers har arbeidet med :

Rammevilkår for idrett i Oslo.

-

-

Skoleutbyggingen
i Oslo.

-

Idrettshall, Prinsdal skole.

-

Strategisk
planholdt oppmot

våremål for perioden.
- Flere
reguleringssaker,
bl.a.
Ullevål stadion.

SteinAker har ledetutvalgetsom

Anderson.

noen lokaliteter

etpositrvt møte.

Årsbsrøtnintl
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Høringsutkast
om bl.a.
nas)onalanlegg,
leiepriserfor
idrettshaller/
ishaller/gymsaler,
- Bjørndal
idrettspark.
- Forslag
til nyegarderobepriser
-

fra OPI.
-

Drift av Linderudkollen.

-

Trasopidrettspark.

-

Arnmerud idrettshall.

OsloKommunesbudsjettfor
slag1997 i relas3on
til KDP.
- Tildelingav spillemidler.

-

Driftskomitemøtet for de
kommunale idrettshallene ble avholdt

i Vulkan.Vårt andremøteer foreløpig
ikke avholdt.

Kommunensatsernå på naermiljøanlegg,
samtrehabiliteringav eksisterendeanlegg.Noen nyanleggvil det
bli, men idrettene må bli flinkere til å

finnefellesløsninger,slik at flere
idretterkan benyttesammeanlegg.
Det er mangenye idrettersomer uten
anlegg,
dette g)elderogsamange

gamle
tradis)onelle
idretter.
Videreser
vi at noenidretter sansynligvis
aldri vil

få noenanlegginnenforOslosgrenser.
Derforer det viktig å gåsammenmed
nabokommunene,
og det arbeider
OIK nåmedå få til, spesieltgjelder
detteroing/padlingog skyting.
Takktil allesamarbeidspartnere
for
godtsamarbeidi1996.

S rvræømcscræuppt»r
påå sikreannonseinntekter
for bladet
Informasjon
ogmarkedsføring

Informasjonsgruppen
har il996
bestått av:

Leder:

Børre

vilogsåbenyttesegavadresseregisteret
oghåndbokensomannonsemedium.

Rognlien

Medlemmer:

Finn-Olav
Svendsen
BjørgChristensen

OIK-Nytt ogOsloidrett
Etteromleggingen
av bladet
"Osloidrett"og pressebrevet
OIKNytt,"ble beggepublikasjonene

Kathrine

Sekretaer:

Leif Høgli
Kirkevaag
ogStianB. Støvland

Informasjonsgruppen
hari 1996
hatt seksmøter, hvor det er behandlet

37saker.
Av deviktigste
sakene
kan
nevnes
hovedsamarbeidspartnere,

evaluering
avnyeOIK-nytt og
Osloidrett,
idrettsmesse,
bildearkivog
Internett.

evaluert
avinformasjonsgruppen.
Man

varfornøydmedutseendet
påbeggeog
syntesdet varet skritt i riktig retning.
Sidenevalueringen
har utseendetpå
"Osloidrett"gjennomgått
ytterligere

noen
småforandringer.
Blantannet
legges
detnå opptil noenflerefargesider,noesomburdegjørebladetenda
mer attraktivt for annonsører.

ldrettsadministrator

ogkonfliktløser side4-5

Det ble

OsloUrett
komutfire ganger
i 1996 i
nyirønpaknirøg.

i1996 solgtannonserfor i overkantav
40.O00 kroner.

stillingensominformasjonskonsulent
i

ldrettsmesse

slutten
avmars.
Ny inform;'sjonskonsulenr. Stian B. Srøvland. ble ansatt 1

april.
Stian kom fra Ullern/Avis Akers-

postenhvorhanarbeidetbMesom
journalistog pådesken.
Stian har sin utdannelse fra Arizona

StateUniversityi USA,hvor hangikk
ut meden bachelouri journalistikki
1993.

OIK delte i 1996 stand med

lnformasjonsarbeidet

Det er enigheti informasjonsAkershus
Mrettskrets
på idrettsmessen gruppen
om at detertre punktersom
Idrett '96 på Inforamai Sandvika.
erviktigefor OIKsinformasjon:
Messen
var ingenumiddelbarsuksess,
l. Hva harlagenenytteav å vite?
2. Hvordan fortelle omverdenen
medsværtaårligbesøk.
OIK ogAIK
Følte
likevel,antallbesøkende
på
omdengodejobtienidrettengjør?
messen
tatt i betraktning,at standen
3.Sørgefor at Oslo-idrettenvet
varrimeligbrabesøkt.
Ikke minstvar
hvaOIK ogsærkretsene
gjørfor
basketballkonkurransen,
hvor første

dem.

premievar engavesjekk
på500,-

I tilleggtil Osloidrett"og "OIKNytt"senderinformasjonskonsulenten
ogsåut enoversiktoverhvasomskjer

kroner,
populær.

Hovedsamarbeidspartnere
OsloIdrettskretshar jobbetmedå

a sponsoravtale
medto større
samarbeidspartnere.

Det må imidlertid

vurderes hvorvidt

OIK ar nok igjenfor alt arbeide,
og

av idrettsaktiviteter

kostnader som er forbundet med en
slik messe.

"Hva skjeri Oslo-idretten?utarbeides
hvermandagog sendes
ut til media.

i Oslo-området.

Informasjonsgruppen
ønskerå satse
På
"Hva skjeri Oslo-idretten,"som skal
væresåutfyllendesomoverhodet
mulig,og noemediakanstolepå når
detgjelderarrangementer.
Samarbeidet
medRadioLimelight

Avtalene vil blant annet være med

Bildearkiv

Detvari budsjettetfor 1996avsatt
pengertil et bildearkiv.Detteble

innkjøptpåsluttenavåret,og skal
væreoperativti løpetav våren.Det
harlengeværtønsketet bildearkivog

fortsatte
i1996.RadioLimelight
nåerdetaltsåenrealitet.
Mulighetene ha&leP;Iprogramposten
et program

for salgavbilderkan utgjøreen

omidrettmedresultater
oginforma-

inntekt for OIK så snart bildearkivet

sjon.
Et fintsupplement
til OIKs

tas i bruk.

utgivelser.
I forbindelse med Oslo Idretts-

lnternett

Internettbølgenslooverossi1996,
ogOIK akterikkeå bli akterutseilti
denforbindelse.
Infogruppen
vurderte
mulighetene
medinternetti flere

festivalbledetopprettetet felles

møter,
og komFremtil at deter et
spennende
medium.OIK awentet

imidlertidsituasjonen
i påventeav
FIAS som skal inneholde internett.

OIK-Nytt komut syvgangeri 1996.

informasjonstorg.
Informasjonstorget
varutstyrtmedbrosjyrerog annet
materiell.

Deter gjennomåretutført en aktiv

informasjonstjeneste
medpressemeldinger,
pressekontakt
mm i forbindelse
medaktuellebegivenheter
for idrettens
sentrale ledd i Oslo.

FIASskalværetilgjengelig
for OIK i
begynnelsen
av l997.
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Storbyprosjektet

Berit

Søndre Nordstrand

Kontalctperson:
Kirsti Kristiansen,

Vi arrangerte
Storbysamling
for alle
involvertei Oslo 2. og 3. november.

Styringsgruppen
har beståttav:

Holmlia SK

Herdeltokrepresentanter
for lag,

Leder:

Klubber som er mecl: Holmlia SK,

særkretser,
idrensla'etsen
og bydeler.

Hauketo IF, Søndre Nordstrand

Dennesamlingen
er nåblitt enårlig
begivenhet
somkjennetegnes
av god
idrettspolitiskdebattblandetmed
praktiske
erFaringer
fra lagsarbeidet

Knudsen

Medlemmer: Oddvar
Bentsen
Morten Nordlie

RideUubb,
BjørndalIF, Søndre

Elisabeth
AppaBeveney
KerstinBerglund
SylviSaether
EspenBrustad

Holmlia Klatreklubb, KFUM-kam.

ToveStien

Øivind Johansen

Furuset/ Romsås

lokalt.

Kontaktperson:
Arild Hammer,
HøybråtenBK
Klubbersomer med:HøybråtenBK,

Prosjektleder:
Odd EinarReseland

RomsåsIL, Groruddalen Trialk]ubb,

Sekretaer:

OsloCity FC,FurusetIF.

Prosje]ktets
hovedmål:

Styringsgruppen
har i1996 hatt 4
møterog behandlet19 saker.
MedutviUingenav prosjektetble
referansegruppene
i sin form overflødige.De ble omdannettil erfaringsgruppervåren96. Det er avholdt7

Gjøril
Johnsson

Å a enstørredelavbeFokningen
til
å delta i lokal idrettsaktivitet.

Herunderspesielt:Uorganiserte
barnog ungeinnvandrerkvinner
spesielt
utsattegrupper.

Over 200.OOO besøkende fant veien

til våretilbud i1996. Dissefordelteseg
P;Ii ak 90 ulike tiltak ogarrangementer.

Prosjektet
har hovedsakelig
arbeidet
lokalt,ofte på utearealer.
Gjennom

detteharvi gitt tilbud somallehar
anledningtil deltaP;I.Idretter somer
involvert: Friidrett, Fotball, Basketball,

Kontaktperson:Tom
Weinholdt,Skeid

15.januar1996.Vi mottok i mai
tildelingP;Ikr. 3.500.000,-.Med
tidligerebevilgningerhar prosjektet

Klubber som er med: Skeid,
Ørnulf,

tilsammenmottatt la'.11,8 mill. Det

Volleyball,
Håndball,Handicapidrett,
Innebandy,
Aerobic,Bordtennis,
Boksing,
Taekwondo,Karate,Aikido,
Svømming,
Landhockey,
Baseball,
Skileik,Skøyteleik,Padling,
Badmington,
Ridning,Klatring,Trial.
Prosjektet
har begrenset
med
midler,og vi har i tråd medStortingsmelding41av 1991/92begrenset
prosjektetgeografisk.
I1995 utvidet
medtre bydeler.I1996 har vi utvidet

Sagene
IF, ChristianiaGTF

bleutarbeidetny søknadfor 1997på

medklubber i omrMer av Oslo med

kr.3.760.OOO,-.

spesielle
behovsomliggerutenfordisse
bydelene.
Dermedhar vi åpnetForat
k]ubbersomvil artbeidemedstorbyrnålsettinger
nå kansøkestorbymidler

Referansegruppene
er endrettil
erfaringsgrupper
i løpetav året,og det
eropprettetgrupperi de tre nye
bydelene
slik at vi nå har grupperi:

Bydeler
Sagene
Torshov

Grunerløklca
Sofienberg
Kontaktperson:
Rolf Johansen,

mØteri

Prosjektet
er avhengig
avtildelte
midlerfra Kulturdepartementet,

idrettsavdelingen(KDI).
Søknadom lcr.
3.600.000,- ble oversendt NIF/KDI

Klubbene var aktive søkere til

storbymidler.Tilsammenforelå det et

Gruner

søknadsmateriale
på godtoverkr.8

Klubber som er med: Gruner,

mill.

Centrum IF, SK O9,Grunerløkka

KDI ga våren1996 0IK forlengelse
Forutenbydelsadministrasjonene,
avOIK-Storbyprosjekt
langtutover
sa=r)a'etser
og lagharvi hatt samarbeid

bortennisUubb, Aikikan, OSI IL

uavhengig
avbydelstilhørighet.

Karate

prosjektperioden
på 5 'ar.Ut fradette
gårprosjektetinn i en driftsfaseFra

Gamle Oslo

1.1.97 som en del av OIK's ordinære

Kontaktperson:
LasseSpaberg,
Vålerenga
Ishockey

drift.

Klubber som er med:

deri prosjektet
påh tid. Stillingen
gjøres
hel fra 1.1.97.
Storbyforum
ble i år avholdti Oslo

TøyenTKK, 'Vålerenga
Ishockey
SentrumBK, Oslo Hockeyklubb,
Forward,Oslo KK, Vålerenga
Fotball,VålerengaHåndball,
JordalIF, KFUM-kam, Oslo
Bokseklubb.
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Det ble il996

ansatt en medarbei-

24.-25. oktober med OIK som teknisk

arrangør.
Her gavKulturministeren
sværtrosende ord om idrettens

storbyarbeid,
og forlenget
storbyprosjektet
pålandsbasis
med3 nyeår.

Årsbsretnim)
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med:

Park-og idrettsvesenet,
Skogvesenet,
Holmlia Narmiljøprosjekt

(bydel9), Miljøbydelsprosjekt
(bydel
l6), BydelspolitietP;IFurusetog
Holmlia, Klemetsrud Sosialkontor,

UngdomMot Rasisme,
GamleOslo

Servicesentral,
LindebergServicesentral,
Norgepå Slci,Norges
Bordtennisforbund,
NorgesBaseballforbund,NorgesBandyforbund.

Storbyprosjektet 1996

Idrettens Storbyprosjekt i Oslo er opptatt
avallsidighet i aktivitetstilbudet. Derfor
harvi aktiviteter bådesommerogvinter.
Tiltaki ncermiljøer del av vårt hovedmål,
menvi ønsker å kombinere det med frilufts-

«- :- =

liv ogturer i skogog markogpå sjøen.
Integreringsarbeidetstår sentralt, ogvi
tenkeri den anledningikke bare på flyktningeroginnvandrere,menpå alle gruppersom
trengeren håndsrekking
for å tilpasseseg
samfunnet.Frivillige og dugnadsarbeider en

VElkOMMEN
TII
IShNEN
STlkER'SU:h
I

forutsetning for et effektivt storbyarbeid.

Årø«lubzå bb»khttmrøtø
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Stø«rætrpræøpr
detvåren1996ble oppretteten ny
OsloIdrettskrets
sekretariat
halvstillingi pros)ektet.
G1øri1
Oslo Idrettskrets

sekretariat

har en

dobbeltrolle
overforbyensidrettslag
ogsærkretser.
På den enesidebestrebersekretariatet
segpå å væreet
serviceorgan
overForallelag og
særkretser,
uansett idrett. På den
annen side utfører sekretariatet

betydelige
kontrolloppgaverbl.a.i
forholdtil lovverk,og fordelingav
kommunale midler. Sekretariatet

brukerogsåtid til veiledningog
konflikrløsning
i orgamsas3onen.
Sekretariatet forbereder

saker for

kretsstyret
og styretsarbeidsutvalg,
og
iverksetter de vedtak som fattes.

Sekretariatet
representerer
den totale

idretteni byenoverforfagetaterog
myndigheter,
innenforen helhetlig
idrettspolitikk,trukket opp av
kretstingog kretsstyret.
Enoppgavesomhar økt betydelig
desenere ar, er sekretariatsarbetde

medde mangeprosjektoppgaver
som
utviklesønorskidrett.Dette gjelder
spesielt
fra NorgesIdrettsforbund,
menogsåfor Storbyprosjektet
fra
Kulturaepartementet,
og dessuten
for
egnearrangementer
somIdrettsfestival,skoleskidag,
og skoleidrettsdag.
I tillegg til dettehar sekretariatet
betydelige
forvaltningsoppgaver,
som
bl.a.driften av Ekebergidrettshallog
Idrettens hus.

Bemanning
Dethar værtflereendringeri
sekretariatets
bemanmngi løpet av
1996.

Vedopprettelsenav Osloidrettens
studieforbund,
ble OIKs plansjef Finn
Olav Svendsen ansatt som studieleder,

Johnsson
ble ansatti stillingen.
Departementet
har videregodkjentat
stillingeng)øreshel fra 1.197.
Brukenav EkebergIdrettshalløker
stadig,ogsåtil størrearrangementer.
Forå kunneimøtekomme
dette,og
samtidigkunneomarbeide
skiftplanen
utenat arbeidsmi5øloven
brytes,ble
detnødvendigå ansetteen ny hallbet)ent.
Willy Olsenblel.9 ansatt
somny hallbet)ent.
Bl.a.grunnetstadiglavererammetilskuddfra NIF,har OIK ikkelenger
økonomitil a opprettholde
stillingfor
medarbetder
til egnepros)ekter.
Kretsstyretvedtokderforat denne
midlertidige
pros)ekt-stilling
ikke ville
bli buds3ettert
for 1997,og Arild
Rekdal sluttet derfor 3l.12 96.

Arbeidssituasjonen
i sekretariatet
harg)ennomhele1996værtmeget
anstrengt,
bådep g a mangeog store
arbeidsoppgaver,
og Pågrunnav
langtidsfravær
grunnetalvorlig
sykdomog nødvendige
operas)oner.

ldrettens hus/Ekeberg
idrettshall

Drifrssituasjonen
har kommet

medførteat Kretsstyretvurderteden

totaLe
bemanningog organisasjon
av
sekretariatet. Det ble besluttet å

Generalsekretæren ivaretar kontak-

tenmedledelsen
i administrasjon
og
fagetaterpa en rekkenivaer,badei
Osloog t forhold til bl.a.Kulturdepartement.
Sekretariatet har et utstrakt

samarbeide
medPark-og Idrettsvesenet,
og harogsåi fellesskap
arrangert
flerebefaringer
for byens
politikere.
Sekretariatet
har også
regelmessig
og godtsamarbeide
med
bl.a.Skogs)efen,
Skoles3efen,
Norges
Idrettshøgskole
m fl.
I anleggssaker
konsulteressekreta-

vært en del etterarbeide

sammenheng
ogsået godtsamarbeide
medsærkretsene
og fleresærforbund.
Pågrunn av denomfattendeskoleuttiyggingen
i Oslo,somogsåinklu-

med de

betydelige
investeringer
somda ble
g3ortvedrørende
brannsikringen,
bl.a.
for opplæringog lcvalitetssikring.
Vi fikk enny storutfordringvedat
aetoppstolekasjei rør-kursenfor
vannoppvarmingen,
og denneble
lokaltserttil å liggeundergulveti
Ekeberg
idrettshall.Dette bleløst ved
atvannkursen
ble pluggetigjen,og
aet ble i steden innstallert elektrisk
oppvarrrung.

Arrangementer
Sekretariatet har vært

dererflere idrettshaller, har samarbei-

detmedskolesjefen
fått en ny
dimmens)on.

Generalsekretæren
er oppnevnti
byggekomiteen
for «nyeBislett».

Ansa+tei Oslo Idrettskrets pr

31.121996:
BørreRognlien,generalselcretær

BjørgChristensen,
økonomisjef
FinnHauger,rådgiver
StianB. Støvland,informasjons-

arrangementssekretariat
for alleOIKs
arangementer,
bådeskoleskidag,

konsulent

skoleidrettsdag
ogOsloIdrettsfestival.

TomAnderson,bane-og anleggs-

I løpet av høsten1996 ble det
gjennomført6 kveldsmøtermed

informas)onskonsulent
er ansattStian

tdrettslagene
fra helebyen,hvor
lagenevar ønnkalltregionvts.I

Detutvisesstor arbeidsinnsats
og

henhold til Oslo Idrettsla'ets lov ble

l4

virksomhet
medbyenspolitiske
ledelse.
Det harværtbetydelig
møtevirksomhet
for å argumentere
for
Osloidrettens
rammebetingelser,
samt
for enrekkeanlegg,bMe nyeog til
vedlikehold.
OIK erblm hørt,og fått
gjennomslag
i en rekkesaker.

riatet fra alle aktuelle instanser,både

Informasjonskonsulent
Kathrine
Kirkevaagsluttet3l..3.Som ny

omfangat departementet
godkjenteat

Generalsekretærendeltar sammen
med leder i en utstrakt kontakt-

fagetaterog brukere.OIK hari denne

fleksibilitetav deansattepå husetsom
harviktigerolleri bMe planlegging
og
gjennomføringav arrangementene.

Storbyarbeidet
har fått et slikt

Økonomi- anlegg

megetturbulent ?ari1995. Det har

oppretteny nestlederstilling,
som
Idretts-og pros)ekts)ef.
Dette bl.a.for
åmøteNIFsstadtgøkendevekdeggingpå pros)ekter.
B3ørnErik Thuv
bleansattt stillingen,og tiltrer 1.197.

B.Støvland fra l.4.

tema.

tilbake til det mer normale etter et

ogOIKs utdanningskonsulent
Turid
Larsen ansatt som konsulent. Dette

Idrettskrets
ting i1997. Representanterfor administrasjonen
I bydelenevar
ogsainvitert til møtenesombl.a.
hadde
«Barnog ungdoms
oppvekstyilkåri storby»,somg)ennomgangs-

detsamtidigavholdtvalgmøter

bydelsvts
for a velgedelegater
til Oslo

ÅrsbaratnimB
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konsulent

OddEinarReseland,
prosjektleder
GjørilJohnsson,
pros)ektmedarbetder
storbypros3ektet
ArildRekdal,barneogungdomssekretær

AnneRypdal,regnskapskonsulent
GretheEikum, økonomisekretær

Eø«mræalorætrrs»ptt
Julitta Skovlie,sekretær,forværelse

ldrettens

Hus:

AstridJohannessen,
EDB, opptak
avlag
HegeWalsigSkau,aktiviteter,

Arild Johansen,renholder

idrettsmerke

Gerd Palkin, renhold/kantine

Ekeberg
Idrettshall
Driftskomiteen

har bestått av:

BjørgMoreite,sentralbord
Knut Næss,trykker

utstillingertil datamesse,
teater,
konsertog møterfor de kristne

organisasjonene
Frelsesarmeen
og
Vakttårnet.
NorwayCup er fortsatt
detarrangementet
somgir mest
publikumsinteresse,
selvom

FinnHauger

BjørgChristensen

SveinHagberg

Bakkelagets
E-cupkamper
trakk opp
til 4.200tilskuerepå det meste.

Utleie ogbruk
Etter snart 25 års intens bruk er

detgledeligå registrere
at hallen
fortsattt)enersinhensiktog betjener
Osloidrettenpå en tilfredsstillende
måte.Skolenesombruker hallenpå
dagtidhar økt timeantalletpr.ukeog
dehar alleredevarsletytterligere
økningnesteår.Det økte timeantallet harsattsøkelyset
på forståelsen
av
leieavtalen
medSkolesjefen.Avtalen
er
fra 1973og gir skolenerett til å bruke
70banetimerpr.uke,mensvi nesteår
kommeropp i 93 og kunneha hatt
flere dersom brukstimene

kunne ha

værtjustertbedremellomskolene.
Vi har ogsåregistrertat leietakere
ønskerå reservere
de mestpopulære
helgene
i flere år framover.

Markedog økonomi
Vi har fortsatt som mål å holde

leieprisene
for idrettennedepAet
minimum,men samtidigkunnetilby
Funksjonelle
lokalerog idrettsmaterielltil enhvertid.Vedhjelpav
gunstigeinnkjøps-avtalerog minimaleinvesteringerUartevi å holde
prisenepå kr. 250,- pr. banetime
detteåretogså,men har måttet varsle
enliten prisstigningnesteår.Den
vesentlige
årsakenligger øusikre
priserpå elektriskkraft og olje somer
tostoreposterpå driftsbudsjettet,i
tilleggtil lønningene.

EkebergIdrettshall:
SveinHagberg,bestyrer
EinarStensby,
1. hallbet3ent
OleKristoffersen,
hallbet3ent
RobertRyen,hallbet)ent
Wiuy Olsen,ha]lbet)ent
pluggedennekursenog leggeom til
elektriskoppvarming
i aerobicsalen
og
kafeteriaen.I
ettertidhar dettevist seg
åværeen god løsning,ikkeminst fordi
vi samtidigfikk bedre/jevnere
varme
ogkomfort i disselokalene.
Ellershar vi for førstegangsattopp
ensystematisk
vedlikeholdsplan
fordeltpå 52 uker t året,ogsomf?ir
full effektnesteår medukerapporter
somforMpentligvis
kanforebygge
støreproblemerog ikkemtnstgi oss
endokumentasjon
på hvasomer
gjort.

Vi arbeiderogsåmedå forenkle
leverandørenes
bruksanvisninger,
driftsinstrukser
og tegninger.Disse
er
idagtildelsalt for gamle,omfattende
ogteknisketil at de kan brukessom
daglige
oppslagsverk
for hall-betjentene.Ellersagtpå enannenmåte;vi
erfor avhengige
av«dyre++
serviceavtaler med leverandørene.

709"oav lcapasiteten

Brannvernog sikkerhet
Etterat vi oppdaterte
driften,renholdet
og vedlikeholdet
har
brannvernet,varslingstjenesten
og ikke
vi ansatten persontil og lagt om til
minstdokumentasjonsprosedyrene
i
enny skiFtplanfor hallbetjentene.
f3or,har
vi drevetinternopplæring
og
Dettegir mindre overtidstimer,vi
holderossinnenfor arbeidsmiljøloven følerat vi er rimeligtryggepå at

Kveldstia l500-2300

ogdet gir framfor alt størrefleksibili-

sikkerhetenfor ansatte,idrettsutøvere

tetmedutleie-tiderfor arrangører.
Forå kunnestyrkemarkedsverdien
avhallen,er det ønskeligå få TaVoverføringer
fra større
arrangementer.I
densistesesongen
harBækkelagets
SportsUubvalgtå
spilleallesinehjemmekamper
i hallen
ogdettehargttt ossgodognødvendigmediadelcning,
bådefra E-Cupog
seriekamper.

ogpublikumnå er ivaretattforsvarlig.
Her,sompå mangeandreomrMer,
ervi stolteavå liggeforandeanleggenevi ellerskansammenligne
oss

Bruksfrekvensi sesongen:
Skoletid 0800-l500 var i bruk
var i hruk

95 o/o
av kapasiteten

Helgearrangement
vari bruk
65o/oav kapasiteten
Utfordringenvår liggeri å skape
aktiviteti hallenutenforsesongen,
og
detvil si i rnånedene
ma5)un5juliog
augusthvorvi ikkeUarteå fylleopp
50%.
Svingen
somikke egnersegtil
ballspill,men somer uunværligfor
friidrett og mosjonvardekketopp45
%. Aerobicsalen ble noe mer brukt i

år(30%)ennifjor (20%) og dette
skyldes
bl.a.kursvirksomhet
og
avlastning
for hallflata.
Aktivitetene har i hovedsak vært de
idrettene hallen ble restaurert for i

Fr å effektivisere

Vi var en stund redde for å få for

mangeunødigealarmertil - og
utrylcmnger
fra brannvesenet,men
menerat vi her ogsåhar klart å legge
oppkontrollordninger
somforhinarer
dette.De 3-4 alarmene vi har

Teknisk drift

hatt,bekrefter
bareat prosedyrene
og

Etterde storeog omfattende

teknikken virker når brannmannska-

utbedringene
og innkjøpene
somble

peneer på plass 3-4minutter etter at

g3ortø1993 har vi relativt små

alarmen
hargått.

driftsproblemer,
selvom vi i det første

halvåret
sletmedenbetydelig

1994,håndball,vol1eyball,badminton, vannlekkasje.Denne
vistesegå liggei

friidrett,gymnastikk,bordtennis
og
etterhvert
fotballog dans.
Dekommersiellearrangementene
harspennvidde
fra hunde-og katte-

med i Oslo.

store tur-/retur

rør for radiatorkursen

Det at ansatte i huset melder fra

omuregelmessigheter
tar vi somtegn
paat holdmngene
til sikkerheten
har
bedretseggenerelt.

underhallgulvet
ogvarumuligå
reperarere
uten betydeltgdriftsstans

ogomkostninger.Vi
valgtederforå

ÅrsbsratnimB
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Rpnnnmitvøtemøtuctræ
I desember1996 ble det gitt en

Rammebevilgninger
tilleggsbevigning
på kr 1.800.000for
Oslo kommune

ådekkeøkteutgiftertil leieav
gymnastikksaler.

Bystyret
bevilgetEor1996kr
25. l00.O00 som rammetilskudd

Det er behandlet 792 søknader fra
til

idretten.I budsjettvedtaket
var det

forutsattat «hodestøtten»
til ungdom

klubberog særkretser
i løpet av året.
30 klubber ble bedt om å sende inn
sine medlemskartotek

for kontroll

Reservefondsmidler
Utvalgethar hattfølgendemedlemmer:BrynjulFNygaard,
AudhildMoen
ogBjørg Christensen.
OsloIdrettskrets
ting 30.april
1983 vedtok å sette av kr 2.000.O00

i

til et reservef'ond.
Fondetsavkastning
forholdtil innrapporterte
medlemmer kan etter sølcnad deles ut til klubber
180.KretsstyretFordelte
bevilgningen pr 31.12.l995.Halvpartenav kartoteogsaerkretser.
Tildelingeri1996:
påfølgendehovedposter:
keneble godkjentutenmerknader.
En
klubbsendtealdri inn kartoteketog
Grorud IL
kr 10.000
under 17 år skulle øke fra kr 150 til kr

Adm./driffstilskudd
kr 6.678.O00

klubber

Refusjonanleggs-og lokalleie
kr 2.602.O00
Skiheiskort

kr 272.OO0

f'ikk ikke utbetak hodestøtte i1996.
For de resterende klubbene

ble støtten

justerti forholdtil antallgodkjente
medlemmer.
Veddegroveste
tilfellene
avawik mellomrapportog kartotek,
bledet gitt advarselom at støttekan
bortfalle i2 år dersom store avvik blir

Driftstilskudd,anlegg
kr 3.880.000

Spesielle
tiltalc,anlegg
kr 692.OO0
Reisetilskudd
kr 226.000

HaugerudIF
Kjelsås
IL
Norsk Motorklubb Oslo

NydalensSkiklub
OppsalIF
OsloBandykrets

kr 30.500

kr lO.OOO
kr l5.OOO
kr lO.OOO
kr 17.OOO
kr

7.OO0
8.O00
7.O00

oppdagetvedsenerekontroller.

Oslo Friidrettslcrets

kr

Deter ingenendringeri retningslinjenefor kommunalstøttetil

OsloJudoklubb

kr

idretten, men idrettslcretsen har tatt

Tjenestemenns
Skytterl. kr 15.OO0

Oslo komm.

initiativ overforbystyretfor ;l a
OsloOrienteringskrets kr 7.500
Tåsen
IL
kr 10.OOO
presisert
kravetom at medlemskontingentmå værebetaltfor at klubben
skal kunne kreve hodestøtte.

Sum

kr 147.O00

Stipend
kr 90.O00
Andre Formål
kr 230.OOO

Leiegymsaler
kr 6.600.000
Leie badene
kr 800.O00

Handicapidrett

Søknad
spillemidler
Vedsøknadsfristens
utløpvardetkornmetinn l30 søknader
fra Oslo-

idretten.
Fordelingen
mellom
deulikekategorier
medsøkere
ersomfølger:
Nætnniljøanlegg:
Søknader:
Søkers søknadssum:

33
3.093.000

kr 64s.ooo

Adm./drit-

sentraleledd:

Særkretser

Rehahilitering:
Søknader:

SøkersSøknadssurn:

l5
3.379.000

kr 905.OOO
Servicekontor klubber
kr 64.OOO

Lags-/organisasjonsarbeid
kr 109.OO0

0rdinære:
Søknader:

Søkerssøknadssum:

38

l2.135.000

Helsesponanlegg:
Søknader:

Utdanning/aktivitetstilsuda

Søkerssøknadssurn:

3
293.OO0

kr 168.000
Totalt:

Særkretssekretariat
kr 356.OOO

Søknader:

Søkerssøknadssum

89

l8.900.O00

OIK-stiuinger
kr 690.OO0

Trim/helse/kvinner
kr 90.000

l6
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Oslokommune
idrettsstipend
Følgende
ll idrettsutøvere/trenere
bletildelt kr 7.000,-hveri stipendfra Oslokommune:
Utøver

Klubb

Thor Andre Pedersen

Ask Skøyteklubb

Idrett
Skøyter

Mariusz Musial

ILi

Friidrett

7.000

MargreteMørch

BygdøFekteklubb
Bækkelagets
Sportsklub

Fekting
Orientering
Svømming
Kunstløp
Kunstløp

7.000

Trial

7.OO0

Karate

7.O00

Svømming
Ishockey

7.O00

Hanne Sandstad
Håkon Strand

Maria Haug Edvardsen
Maria Tallaksen
Thomas Fremstad
Håkon Fredriksen

Tom Eilert Karlsen
Christin Smerud

BUL

Lambertseter Svømmeklubb

OsloIdrettslag
OsloIdrettslag
Osloungdommens
Trialklubb
TigerKarateklubb
ILVarg
VIF Ishockey

Kr.
7.000

7.O00
7.000
7.O00
7.OO0

7.000

Kongepokalvinnere
1996
Gren

Kvinner

Innebandy

TunetInnebandyklubb

Menn

Basketball

Ullern IF

Taekwondo

CemilGuzelse,Tøyen TK
SteffenKjærgaard,Oslo-

Sykkel

Glåmdal -Nittedal

Fekting

SylviaLesoil,BygdøFK

Golf

Suzann Pettersen, Oslo GK

Håndball

Ikke udtdelt il996

Judo
Padling
Roing

Elite

JonasNordby,Oslo FK
Henrik Bjørnstad,Oslo GK
AlfredoChinchilla,NJJK
Knut Holmann, Oslo KK

Kristine

:FGavenes

Christiania

Roklubb

Seiling

PeerMoberg
Bunde6orden
Seilforening

Skøyter

Petter Andersen,

Svømming

Ask Skøyteklubb
TomEilert Karlsen,Varg
HelgeKoll Frafjord,HTK

Tennis

Molly Ulvin, HTK

Volleyball

IL Koll

Holmlia
Sportsklubb
ble Årelsldrettslag1995
HolmliaSportsUubb
ble kårettil åretsidrettslagi
1995.Begrunnelsen
var klubbensengas)ement
i lokal-

samfunnet
ogklubbensrollei tilrettelegging
avgode
oppvekstvilkår
i bydelSøndreNordstrand.
Klubben
fiklc
også
rosfor å væreengodsamarbeidspartner,
blant
annetsammenmedOsloIdrettskrets
i Storbyprosjektet.

Direktøreni Oslopark-og idrettsvesen,
Ida Fossum
Tønnesen,
overrakte
HolmliaSportsklubb
utmerkelsen
og
ensjekkpåkr.5.000underOIKsårligestipend-og
staniettutdeling
i OsloRådhusi mai.
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Rtamsø«pp

Resultatregnskap
pr31,12,1996
REGNSKAP
l996

BUDSJETT
l996

REGNSKAP
l995

3 Inntekter
3l1 Tilskudd fra NIF
Oslo idrettskrets
-

-

Særkretser

312 Tilskudd fra særforbund

3190verFøringfra idrettsorg.
321Statligerilsk./Storby
323 Rammetilsk. Oslo kommune
324 Kommunale tilskudd
33

34

Aktivitetsinntekter

Leieinntekter

35Salgsogserviceinnt.

36Inntektsbringende
tiltak
37

Reklame-/samarbeidsavt.

38

Andreinntekter

Sum inntekter

2,725,500.OO

2,810,280.O0

1,556,000.O0

1,5l1,498.O0

52,800.00

5,538,975.70
3,500,OOO.00

26,900,OOO.00

390slo kommune, rammebev.

39Fraavsetninger
Sum overført fra tidl.år

90,000.OO
5,283,200.OO
3,100,000.OO
25,100,000.OO

2,739,OOO.00

2,567,000.OO

926,424.00
4,193,690.50
1,041,879.32
1,773,425.00

910,800.OO

339,801.O0

4,335,400.OO
1,084,900.OO
1,900,000.OO

430,500.OO

186,939.O0
51,453,185.52

3 0verførl fra tidligere år
39Storbytiltak

4

2,719,883.O0

1,540,368.OO

49,083,300.00

2,4l9,603.55
l58,500.OO
2,578,103.55

22,456,OOO.OO
2,559,950.O0

1,542,163.50
4,149,57l.95
1,014,362.60
1,853,601.OO
314,320.00
165,608.OO

47,03G,93G.35

2,093,804.11
767,933.25
146,OO0.O0
146,OOO.OO

2,861,737.36

AktivitetSutgifter

430Kurs i lagene
432Egnekurs

92,230.85

434 Samarbeidskurs særkr.

96,580.60
579,673.35

440Mosjonsaktiviteter

10,000.00

442 Idrettsmerket

36,9l1.00
46,037.33
29,671.83
33,619.06
26,623.73

444Trim-ringer

446Hjertetrim
448Husmormm

450Den gyldnespaserstokk
452 Kvinneidrett

l,8l5.50

454 IPU

456Klubbutvikling
458Skolefritidsordningen
460 Barneidr.skoler klubbene
462 Aktiviteter
-44(>4

i skoleferier

Ungdomstiltak

894.30
lO,OO0.00
8,580.OO
105,509.80
199,913.29

465Etikk/anti-dop/rus
466Skoleidrettsdager

167,l64.98

468Aktiv på dagtid

122,991.20

470Eldremos)on

74,000.OO
203,586.37

4710slo idrettsfestival

76,OOO.00
l60,700.00
585,300.00
10,OO0.O0

473Toppidrett

58,831.60

240,280.82
l,033,900.40

42,OOO.OO

38,983.94

59,900.O0
35,000.O0

44,560.62

14,300.OO

23,779.62
9,390.O5

31,500.OO

37,811.OO

l5,000.OO
7,500.00

3l,49l.50

6,800.00
l5,OOO.OO
8,500.OO
120,000.00
258,OOO.00

5,976.65
10,122.OO
8,570.OO
17l,777.00

49,556.oo

25,OOO.O0
l03,500.O0
86,500.OO

64,000.00
228,OOO.00

472 TV2-lotteri

90,118.50

69,685.80
l,ooo.oo

Il7,399.79
9,911.00

6,285.00

l5,000.00

l,275.10

I0,000.OO

475Fredsmars)

18

85,400.OO
5,399,l8l.30
3,175,000.O0

9,l29.00

44,878.O0

476Prosjektplan
barneidrett
49Storbytiltak

4,022,469.46

3,100,000.OO

2,938,019.56

Sum aktiviteter

5,900,832.75

5,052,500.00

5,045,172.85

Årsbsratninq
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R[GNSKAP
5 Administrasjon og møter
REGNSKAP

BUDSJETT

REGNSKAP

l996

l996

1995

2,897,319.O7

3,296,300.OO
6,618,700.O0
324,100.00

3,281,302.90

1,877,700.00
95,000.00
2 42,000.00
50,000.OO

l,733,097.54
156,264.00
219,476.90

50Personalutgifter:
- Oslo

idrettskrets

- Særlcretser

6,894,526.75
305,965.20

51MøteutgiFter

6,754,415.30
364,901.90

52Administrasjonsutgifter:
-

Oslo idrettskrets

l ,845,303.74

- Særkretser

155,622.95

53Informasjon

237,109.78

54MarkedsFøring

15,765.26

Sumadministrasjon,møter

12,351,648.75

12,503,800.OO

32,069.36

12,541,527.90

Anlegg,drift/investeringer

6
60Avskrivning
hus/anlegg
65

Idrettens
hus

66Ekeberg
idrettshall
68Hustrykkeri
690Kjeholmen

692Fotballgarderoben

380,000.00

l,104,884.60
3 ,027,760.13
487,385.26

380,OOO.00
1 ,116,600.00
2 ,777,400.00

280,000.00

1,349,905.l4
3,193,671.32

479,9oo.oo

4(S7,449.8G

1,200.OO
l93,000.OO

156,407.61

4,948,100.00

5,448,031.93

405,000
25,519,45
63,27
1,254,8

Sumanlegg,investeringer/drift

329.00

187,194.21

5,187,553.20

5 98.00

Tilskudd/overføringer,
utg ved inntektsbr.Tiltak

7

730verføringtilstudieforb.
74Rammetilsk.
Oslokommune
75 Salgsutgifter

405,000.OO

25,100,OOO.OO
75,OOO.00
1,257,OO0.00

23,208,933.25

27,242,530.20

26,837,000.O0

24,360,407.54

50,682,564.90

49,341,400.OO

47,395,140.22

76Utg.inntekrsbr.tiltak
Sumtilskudd/overføringer
Sumdriftsutgifter
Driftsresultat

3,348,724.l7

-112,100.00

63,OO4.29
1,088,470.00

2,503,533.49

8 Finans-/ekstraord.Poster
80

Renteinntekter

81Renteutgifter
84

Ekstraord.inntekter

Sumfinans-/ekstraord.poster

520,390.31
-318,525.00

507,000.OO
-340,800.OO

4,476.00
206,341.31

52,693.69
166,200.OO

Avsetningav øremerkede
midler:
-

Oslo kommunes rammetilskudd

-

Storbymidler

-

Prosjektplan
barneidrett

-

Aktiv på dagtid

Resultat

498,817.07
-365,197.O0

186,313.76
2,558,503.55

1 ,480,541.00
2 ,026,407.09
5,000.00
13,500.00

29,608.59

54,100.00

Årsbsrøtninq
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R[GNSKAP

Balanse
pr31.12.1996

REGNSKAP

REGNSKAP

l996

l995

Eiendeler:
Kasse,bank

8,270,851.26

5,432,253.37

Debitorer

1,718,293.99

KortsiktigeFordringer

1,352,391.OO
l75,089.25

Sumomløpsmidler

9,798,331.51

7,324,188.27

Langsiktige
Fordringer
Idrettens
hus,EkebergIdrettshall

4,400,000.OO
(note 1)

4,780,000.00

Sumanleggsmidler

4,414,000.O0

4,798,300.O0

14,212,331.51

12,122,488.27

Sum eiendeler

173,640.91

14,OOO.00

18,300.00

Gjeldog egenkapital:
Kreditorer

3,205,456.95

-

Skattetrekk,
arbeidsgiveravg.
Påløpnekostnader
Sumkortsiktiggjeld
Langsiktig
gjeld
Avsetmnger
Egenkapital
Sumlangs.Gjeld og egenkapit
Sumgjeld og egenkapital

Resultat

Notenr:

911,128.70
- 990,619.60
-

-5,107,205.25

-

4,400,000.00(note 2)
3,731,192.70(note 3)
- 944,324.97 (note 4)

-9,O75,5l7.67

-14,182,722.92

29,608.59

-

l,544,l75.84
- 906,304.00
- 986,360.00

-3,436,839.84

-

4,780,000.00
2,846,323.46
-

927,981.27

-8,554,304.73

-11,991,144.57

131,343.70

l

1911IdrettsgulvEkebergIH
1912PåbyggIdrettensHus

1,900,000.OO
2,500,OOO.00

Idrettens
husogEkeberg
Idrettshall
er fullverdiforsikretfor kr 72.OO0.000.
Den oppførteverditilsvarerlangsiktig
gjeld
påanlegget.
Notenr:

2

2725 Uni Storebrand

2726ByggelånEkebergIH

2,500,000.00
1 ,')oo,ooo.oo

Pantelånet i Uni Storebrand nedbetales med lcr 280.OOOhvert år

ogforventes
innfriddi 2005.Byggelånet
eropptatti eget
reservefond
og skalnedbetales
med kr 100.000overlO år.
Notenr: 3
2830 Vedlikeholdsfond

1831Psykiskhelsevern
2834Storbytiltak

2835Kursfor arbeidsledige
2836Rusforebyggende
tiltak
20

20,000.OO

12,915.OO
2,026,407.O9
2,500.O0
22,000.O0

Årsharstning
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Rr.sr. ræøttro»o
2837 Diverse tiltak

7,809.24
16,750.18

2838Anleggsplanmidler

28390slo komm./Rammebevilg
2840Eldremos)on
2842Tiltak for arbeidsledig
2845Prosjektplan
barneidrett

1,570,789.89
30,012.50
17,008.80
5,000.O0

Notenr: 4

Aksjeposter:

318aksjeri NorskIdrettsmedisinsk
Institutt AS,ligningsverdi
kr 31.857,24

Reservefond
Resultatregnskap1996
Regnskap
1996

Regnskap
1995

Inntekter:
8010 Renteinntekter

l52,97'2.43

,157,<;00.00

Sum inntekter

152,972.43

157,600.00

147,000.00
+

150,000.00

Åretsresultat

Sumutgifter

152,972.43

157,600.00

Utgifter:
7310tildelt idrettsorg.

5,972.43

7,600.O0-

Balansepr 31,12,1996
Eiendeler:
1030 NOR

8200.06.41096

110,070.13

9,858.13
2,000,000.OO

2,010,070.13

2,009,858. 13

1640Lån EkebergIH
Sum eiendeler

Gjeldog egenkapital:
2210MellomregningOIK

-48,639.26

2211Skyldigtildeling1)
2910Kapitalkonto
+Overskudd 1996

107,000.OO

ø,94l736.96
5,972.43

1 ,947,736.96

Sumgjeldog egenkapital
1)Oslo komm.Tjenestemenns
skytterlag
OppsalIF
KjelsåsIL

Haugerud
IF
Nydalens
SlaUub
Norsk Motorklubb Oslo

OsloOrienteringskrets

-44,878.83

105,000.OO

15.000,O0
17.000,O0
I0.000,O0
30.500,OO
10.OO0,O0
l5.OO0,O0
7.500,00

Årsbaretniøul
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Korvirvir»rpræ
slutt22 personeransatti egen

ennbudsjettert,
og bystyretgai
desember
entilleggsbevilgning
på kr
l.800.OOO
til detteforrnålet.På grunn
avusikkerhetom en tilleggsbevilgning,ble kr 1.480.541,-av den
kommunalerammmeniUcedisponert

Kretsstyrets
kommentarer
organisasjon,
2 personeri Oslotil regnskapet
Regnskapet
er gjennomåretført
etterregnskapsprinsippet
og alle
kjenteinntekterog utgifter er tatt
medi regnskapet.
Avsetningtil å
møteeventuelle
tappå fordringerer
vurderttil å væretilstrekkeligstor.
Slumesultatetviser et overskuddlitt

idrettens
Studieforbund
og 28
personer
ansatti særkretser
og med
idrettskretsen
somarbeidsgiver.
I
tilleggbleca300personerlønneti
forbindelse
medkursvirksomhet
og

i1996, men blir overf'ørt til 1997.

annen aktivitet.
Oslo Idrettskrets

84klubberog særkretser
deltoki
bingospillil996 og fikk utbetaltkr

hadde ved siste

årsskifte,utenom bedriftsidretten, 612
Uubber med 191.O58 medlemmer Eør

lavereenn budsjettert.
srrylcing
avklubbersomikkehar
I regnskapeter det tatt mea
sendtinn rapportskjema
1996.
utdanningsvirksomhet
i førstehalv;år,
Styreti Oslo Idrettskretsfikk i
d.v.s.fram til Osloidrettens Studieforbund startet sin virksomhet

1.8.1996.

Posten
«Overførtfra tidligereår»
eri hovedsaktidligereårsubrukte,
mendisponertebevilgningertil
storbytiltak.
Aktivitetene er omtalt annet sted i

årsberetningen.
Oslo Idrettskrets hadde vea årets

13.OOOhver etter at alle kostnader var
dekket.

Ekstraordinær
inntekter oppgjør
for våreutgifter til ASVelodrometter

atselskapet
inngikk forlik medOslo

1996 utbetalt kr 30.000 i honorar.
Alle kontorlokaler i Idrettens Hus

kommune.

er utleid. Utleie

som overføres til bruk i1997.

til idretten

Avsetninger
er øremerkede
midler

i hallen er

tilfredsstillende. Det hadde vært

Overskuddet for 1996 er av

ønskeligmednoenflerearrangementerog anneninntektsbringende
utleie.
Bystyrethaddebudsjettertmed kr
6.600.000 til idrettens

bruk

av

kretsstyret
vedtattdisponerttil
nødvendige
EDB-anskaff'elser
i
forbindelsemedinnføringenav FIAS
(FellesIdrettsAdministativtSystem).

gymnastikksalene
på skolene.Ogsåi
l996 ble kostnadene
vesentlighøyere

Oslo, 3l. desember l996
8. mars l997

Truls Gerhardsen

TerjeSkålhegg

Eli Røren Fossheim

Lise Røine Nafstad

Berit Knudsen

Leif Høgli

Vidar Waaden

Ivar Skamo

Wenche
Westberg

Oddvar Bentsen

AaseJahren

BørreRognlien
generalsekretær

22

BjørgChristensen

økonomisjef

ÅrshørøtninH
1888
usloldrsttskrsts

Rtvis.øri»
Revisjonsberetningfor 1996
Vi har revidertårsoppgjøret
for OsloIdrettsketsfor
1996somviseretårsoverskudd
P;Ilcr29.608,59.
Årsoppgjøret,sombestårav årsberetning,
resultatregnskap,
balanse
og noter,er avgittav Idrettskretens
styreog

uttrykkfor Idrettskretsens
økonomiske
stillingpr 31.12.96
ogfor resultatet
avvirksomheten
i regnskapsåret
i overensstemmelse
medgodregnskapsskiUc.
Oslo, 8. mars l997

Birkelandog UvholtsRevisjonsbyrå
ANS

generalsekretær.

Våroppgaveer å granskeIdrettslcretsens
årsoppgjør,
regnskap
og behandlingen
avdetsanliggender
for øwig.
Vi har utført revisjonen
i henholdtil gjeldende
lover,
forslcrif'ter
og godrevisjonsslcikk.
Vi har gjennomførtde
revisjonshandlinger
somvi har ansettnødvendige
for å
belcrefte
at årsoppgjøret
ikkeinneholdervesentlige
feil eller
mangler.
Vi har kontrollertutvalgtedelerat grunnlagsmaterialet
somunderbygger
regnskapspostene
og vurdert
debenyttede
regnskapsprinsipper,
de skjønnsmessige
vurderinger
somer foretattav ledelsen,
samtinnholdog
presentasjon
avårsoppgjøret.
I dengraddetfølgeravgod
revisjonsskikk
harvt g)ennomgått
Idrettskretsens
formuesf'orvaltningog internekontroll.
Ettervårmeninger årsoppgjøret
gjort opp i samsvar
medIdrettensregnskapsbestemmelser
og gir et forsvarlig

LarsT. Uvholt

Statsaut.revisor

Kontrollkomiteensberetning for 1996
Kontrollkomiteen
har sammenmedrevisorgjennomgått
OsloIdrettslcrets
regnskaper
for 1996.Regnskapene,
sammen
medkretsstyrets
kommentarer
til disse,gir etter
våroppFatning
tilfredsstillende
oversiktoverdenøkonomiskesideav virksomheten
i samsvar
medlov ogbeslutninger.

Vi anbefaler
at regnskapene
godkjennes
somOslo
Idrettskretsregnskaperfor 1996.

Pettet

Oslo, 8. mars 1997

ErikPaulshus
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