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Kretstinget

Oslo  Idrettskrets

Ting

Lørdag 24. mai l997  ble Oslo
Idrettskrets 32. ting avholdt på
Norges Idretts]iøgskole. Frem ti]
tinget besto kretsstyret av:

Truls Gerhardsen,  leder,
Lambeitseter  Svømmeklibb

Terje Skålhegg, nestleder,
Rockwool  BIL

Eli Røren  Fossheim,  medlem
Oppsal I.F.
Lise Røine  Nafstad,  medlem
Ljan Tennisklubb
Berit  Knudsen,  medlem
Vålerenga Håndball
Leif Høgli, medlem
Tåsen LL.

Vidar Waaden, medlem
Sp. kl.  Forward
Ivar  Skamo,  ansattes representant
Wenche Westberg, 1. vara,
Kjelsås I.L.
Oddvar  Bentsen,  2.  vara,
I.L. Vestar

Aase Jahren,  3.  vara,
Prinsdal Tennisklubb

113 stemmeberettigede representan-
ter var til  stede ved tingets åpning,
46 fi'a særkretser, 59 fra lag og 8
kretsstyremedlemmer.

Tinget ble ledet av Anne Britt
Nilsen og Lasse Johannessen.

l997. Ti'u]s Gei4iardsen gi'cdu]erte N)4nrs med valget og øns]æt /?Z7/77 ])iÅ
til med arbeidet SOI)? leder i Os]o Idrettskrets. (Foto.' Stian B. Støv]and)

Valg
Følgende ble valgt til  det nye
kretsstyret:

Rolf  Nyhus, leder,
Nordstrand  LF.

Eli Røren  Fossheim,  nestleder
Oppsal I.F.,
Wenche Westberg, medlem
Kjelsås I.L.
Lise Røine  Nafstad,  medlem
Ljan Tennisklubb
Oddvar  Bentsen,  medlem
I.L. Vestar

Bjørn Drevvatne,  medlem
Ready
Jarl  Erlandsen,  medlem
Tveita  I.L.

Tove Berg,  ansattes representant
Vidar Waaden, l.  vara,
Sp. kl.  Forward
Berit Feiring  Børseth, 2. vara,
Røa I.L.

Odd Bratt,  3. vara,
Oppsal I.F.

be viktigste sakene på
tinget
- Idrettspolitisk  foryu'n «Bai'n og
ungdoins oppvekstvilkår i
Storbyen Oslo.» Kultunninister
Turid Birkeland, byrådsleder Fritz
Huitfeldt og leder Tmls

Gerhardsen innledet.
- Oslo Idrettskrets lov. Justering
basert på vedtak på Norges
{drettsforbunds ting l996

- Arbeidsoppgaver for Oslo
Idrettskrets

- Opprettelse ay lovutvalg for Oslo
Idrettskrets

- Langtidsplan
- Langtidsbudsjett
- Pokaler

Oslo Idrettsla'ets' innsatspoka] og
hederspokal med dtplom ble delt ut
til følgende:

0IKs innsatspokal
Lena Boysen
Holmenkollen Hundekjørerklubb
Steinar  Hoen

Stovnerkameratene

Espen Bredesen
Oppsal I.F.

0slo ldrettskrets
hederspokal
Bergljot Sandvik  Johansen
Oslo Idrettslag
Olav  Aaboen

LL.  i  BUL

Odd  Johansen

Sagene I.F.
Hans  Petter  Fure

Oslo Seilflyklubb
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Kretssfyret i  Oslo

Kretsstyrets
arbeid

Det er avlioldt l2  styremøter og
9 møter i Styrets arbeidsitvalg i
løpet av 1997. I  alt er bel'iandlet
l34 saker.

Under Kretstinget 24. mai  var
det valg av styre. Dette føite
naturlig til  at det også ble beliov for
å velge nytt arbeidsutvalg (AU).
Styrets leder og nestleder er
selvskrevne.  Ut  over  dette  bestemte

styret seg for  å velge en ny modell
for AU, der de øvrige plasser
altei'nerer mel]om de faste styre-
medlemmer gjennom valgperioden.
Son'i medlenuner  av  AU  for

valgperiodens første år ble valgt
Wenclie Westberg og Oddvar
Bentsen. Nestleder  Eli  Røren

Fossheiin er delegeit styrets
oppfølging av pei-sonalsaker.

Det nye kretsstyret startet opp
arbeidet etter Kretstinget med å
drøfte sin egen arbeidsform sett i
forhold til  oppgaver og prioriterin-
ger. KS ønsker å prioritere et
systematisert san'iarbeide med
bydelene og idrettslagene bydelsvis
i årene  fremover.  På  denne  bak-

gmnn fordelte styret Oslos 25
bydeler mellom styremedlemmene
slik at de har 2-3 bydeler hver for
spesiell oppfølging. Videre fordelte
man som tidligere en oppfølging av
alle aktuelle  særkretser/idretter

melloin styremedlen'imene.
KS drøftet også aktuelle komite-

strukturer, og fant på bakgmnn av
de nye satsingsområder å ville
frafalle  den tidligere  modellen med
Styringsgrupper. Derimot  vil  det
være aktuelt å opprette faste
kon'iiteer  der  en anser  dette  hen-

siktsmessig. KS opprettet derfor i
l997 en egen komite for  Storby-
arbeidet.

Blant de mange viktige  saker
som styret liar arbeidet med omta-
les:

Samarbeidet  med Oslo
kommune

Oslo Idrettskrets  har  et  oinfat-

tende samarbeide  ined  Oslo  kom-

rrume på mange plan. Kretsstyret

OSLO IDRE  TTSFES TIVAL: Det var stoi' steinning under Oslo
ldretts.festisia]. Herfrci mosjons]øp på i'u]]eskøyter (Foto.' Stian B. Støvlcmd)

arbeider spesielt rettet mot politisk
nivå, Byrådet lierunder spesielt
Byråden for Miljø- og Samferdsel,
og Bystyret ved Mi5ø- og Samferd-
selskormteen  som  har idretts-

sakene.

Det er  avholdt  møter  med  både

Byi-ådsleder Fritz Huitfeldt,  og flere
av fagbyrådene vedrørende aktuelle
saker, som idrettens  ramn'ietil-
skudd, ritbyggingen av Holmenkol-
len, fotballliall,  store idretts-
arrangementer, Osloidrettens
storbyprosjekt og det såkalte indre
øst-prosjektet. OIKs  leder og andre
styremedleminer liar gjennom året
hatt møter med Byrådene Kari
Egeland Eliassen, Miljø-  og
Samferdsel, Grete Homtvedt,
Skole- og kultur, Olaf  Steene,
Næring- og byutvikling, og Erling
Lae, Eldre og bydelene.

Videre er det etableit et meget
godt forhold til  Mi5ø- og Sainferd-
selskomiteen  som  ledes  av  varaord-

fører  Svenn Ki'istiansen.  Det  er
avlioldt  en  rekke  møter  vedrørende

akme]le sakei- som fotball]'iall,  store
idrettsarrangementer, oppfølging av
komrrumedelp]anen for  anlegg m v.

Det er Kretsstyrets ]'iovedansvar
å informere og inotivere byens
politiske ledelse til  å sette idrett og
arbeid for  barn og mgdom )iøyere
opp på prioriteringslistet'ie. Dette
innebærer  å arbeide  for

- bedre og flere anlegg.

- få  forståelse  for  at  det  er  det

offentliges ansvar å bygge, drive
og vedlikeholde anleggene.

- sikre  area]er  for  itfoldelse  av

idrett, med spesiell vekt på
itendørsaktiviteter.

- bedre innendørskapasiteten
gjennom et godt samarbeide
med skolesektoren, der det
bygges idrettshaller som en del
av den store skoleutbyggingen
i Oslo.

Derimot  er  det  idrettens  ansvar  å

skape aktivitet i anleggene. Og
dette er en stor nok oppgave for  en
idrettsbevegelse soin fortsatt i
hovedsak  drives  av  mennesker  som

arbeider gratis på sin fritid  til
samfunnets  beste.

Rammetilskuddet  for
1997/ Gymsal-leie

Rammetilskuddet  fi'a  Oslo

koinmune for 1997 ble på 19 mill
kr. Hvis  vi  kot'rigerer  for  boitfallet
av tilskudd for  idrettslagenes
trening i  skolenes gyinsaler,
innebar det en økning på 2,7%.

OIK  hadde  i  flere  år  arbeidet  for

at Skolesjefen skille  overta ansva-
ret for og arbeidet med, å utbetale
tilskuddet til  skolene for  å oppfylle
Bystyrets vedtak om at alle
idrettslagsmedlemmer under 19 år
skal trene gratis i  skolenes lokaler.
Begrunnelsen for  flytting  av ansvar
var flere, bl.a. at Skolesjefen liar
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Kretsstyret i  0slo

støi're inuliglieter  enn (]K  til  å
påvirke livilken  itleiepris  skolene
tar, og dessuten støi're nmlighet til  å
skaffe seg oversikt over lwa slutt-
regningen for året vil bli, ved å
forlange informasjon fra skolene
oin inngåtte kontrakter, noe flere
skoler nektet OIK. Byens po)itiske
myndiglieter høite på OIKs  argu-
mentasjon, og overføite f  o m l997
ansvaret  for  å  dekke  skolenes

kostnader til  Skolesjefen. Samtidig
bevilget Bystyret for 1997 8,4 mill
kr til  Skolesjefen for  å dekke
utgiftene for  tilsyn og vask, som var
utgangspunktet for  refusjons-
ordningen. Dessverre innføite
Skolesjefen en betalingsordning
som skapte store problemer, ved at
han fordelte  det  tilføite  ti]skidd  likt
til alle  skoler  i forliold  til  antall

gyinsaler. Dette ga store skjevheter,
da ikke alle gymsaler ble brukt i
samme grad av idrettslags-
medlemmer inder  l9  år. OIK  har
arbeidet gjennom hele l997  med å
få oingjort  ordningen, og f  o m
l998 går Skolesjefen tilbake ti]
tidligere praksis, ]'ivor skolene får
refusjon baseit på faktisk forbmk av
treningstimer.

Viktige anleggssaker i
1997

Utbyggingen av Holmenkol]en,
både med tanke på verdens-
n'iesterskapet i skiskyting i år 2000,
og som et nødvendig tiltak  for å
sikre anlegges staffis som i'iasjonal-
anlegg for  nordiske grener, har
væit den største anleggssaken i
1997. Gjennom flere omganger
bevilget Bystyret  til  sammen 52
mill.kr til  en full  opprusting av
hopp-, langrenns- og skiskytter-
arenaen. Det  gledet ekstra at saken
fikk fill  oppbakking av både
Ordfører, Byråd og alle paitier i
Bystyret.

Utbyggingen av idrettshaller i
samarbeide med skolesjefen, l'iar
foitsatt i et godt spor. Ny  flott
idretts)iall ble åpnet liøstei'i ]997 på
Engebråten skole. Ny  idrettsliall på
Nordre Skøyen skole er under
bygging. Og Bystyret vedtok i
desember at det skulle bygges ny
hall på Trasop. Park- og Idretts-

vesenet liar  byggherreansvaret for
den nye liallen på Jordal, soi'ii skal
åpnes i febmar 1998.

Etter sterkt påti-ykk fra bl.a. Oslo
Idrettskrets lykkes det også å få
Byrådet med på å vedta at det skal
bygges ny idrettshall på Høyenl'iall
skole, der to gyinnastikksaler brant
ned i april.

Utbyggingen av lcunstgressbaner
i Oslo er prioritert i Konuruinedel-
planen. Dette arbeidet er konunet i
gang, og det ble åpnet ny kinst-
gressbane på Dælenenga i septem-
ber.

Arbeidet ined reliabilitering av
Jordal Amfi,  bl.a. med tanke på A-
VM i  isliockey ble en liastesak
liøsten l997.  Bystyret vedtok å
bevilge l2,5  niill  kr  og samtidig
søke Kulturdepartementet on'i et
tilsvarende beløp.

Av andre anleggssaker SO]Tl OIK
liar væit sterkt engasjert i, og som
er ferdig eller  mder  realisering,
nevnes klubbhus på Bjørndal,
reliabilitering av garderobene på
Rommen, nytt lys på Voldsløkka
der det gamle ramlet ned, opprus-
ting av garderobene på Frogner og
nye gressbaner på Ki'ingsjå. OIK

har også sainarbeidet ined
Håndballforbmdet oi'ii ny hall ved
Ullevål, og med Friidrettsforbindet
og mange flere oin nye Bislett, n'ien
)ier er  det  eimå  ikke  funnet  noen

løsning. Vi  har også samarbeidet
med Fotballforbundet om regule-
ringsplanen for  itbyggingen  av
tribunene på Ullevål stadion, og
denne sak er føit  fi'em ti] Bystyret.
Dessverre )iøite ikke byens myndig-
lieter på OIK  soin i forhold til  den
totale ritbygging av Ullevål-on'irådet
)a frem et forslag SOII] ga plass til
både Fotballforbrindets og
Håndballforbrindets ønsker, og som
dessuten ville  lia gitt en bedre
plassering av Bergbanen.

Selv om  behovet  i  Oslo  ennå  er

langt fra dekket når det gjelder
idrettsanlegg, og selv OII] Oslo
ligger langt rinder lands-
giennomsnittet l]åI' det gjelder
anleggsdekning for  viktige anleggs-
typer som fotballbaner og idretts-
haller, er det grunn til  å konstatere
at det skjer flere gledelige ting på
an)eggssektoren enn på mange år. I
denne sammenlieng skal 'vi også
nevne den private utbygging son'i
finner sted, og livor  Furuset IF er i
ferd  med  å realisere  flere  store

-ff iQ:j

HOLMENKOLLEN: Utlvggingen av Holmenko]]en wn' eri siiktig
aideggssak i l997. (Foto.' Stian B. Støvland)
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Kretsstyret i  Oslo

anlegg i en samarbeidspakke med
IKEA. Kretsstyret liar vært opptatt
av driftsituasjonen for  byens
ishaller, og har bl.a. i  den forbin-

Videre er det giunn til  å glede
seg over at i det bidsjettet for 1998,
som Bystyret vedtok like før  jul i
1997 er lagt inn flere midler  enn på
lenge til  vedlike)iold av kommunale
idrettsanlegg, noe soin også OIK
har prioritert.

OIK i en meget vanskelig økono-
misk sitiasjon  ved inngangen til
1997. På toppen av det liele ble
rai'iunetilskuddene vedtatt  i  NIFs

styre først i slutten av januar l997,
og OIK  SOI]] da måtte omgjøre sine
budsjetter gmnnet lavere tilskudd
enn forventet,  liadde  ikke  l997-
tmdsjettet klait  før midt i februar.

På den organisasjonsn'iessige
side ble det gjennom 1997 nedlagt
et stort arbeide for å følge opp NIFs
krav til  en ny l'iøringsi'iinde til  den
ritsatte sak fra Idrettstinget i l996
on'i organisasjonsinessige tilpasnin-
ger. I  det itsendte  materiale var  det
bl.a. itelatt at Idrettstinget i l996

hadde vedtatt enstemmig at det
skulle være  en  idrettskrets  i  hveit

fylke, slik  at NIF/NOK-organisasjo-
nens hovedstruktir  var fastlagt og
ikke gjenstand for ny liøring. OIK
gjorde NIF oppinerksom på itela-
telsen i  eget brev. Fra OIKs  side ble
det høsten 1997 lagt opp til  en
omfattende høring,  med tilbud  til
alle kretsens lag om å engasjere
seg, og ined spesiell vekt på lwilke
krav og fot'ventninger lagene ønsket
å stille til  service og oppfølging fi'a

Vitalisering av forholdet
til lagene

OIKs styre vedtok i august å
gjennomføre en møteserie med
lagene r løpet av bøsten l997  og

6 Årsberetning 1997 0slo ldrettskrets
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SKOLESKIDAG: Også i l997  vcu' skoleskidagen en
suksess, og bai'na moret seg stoil i Hohnenkollen.
(Foto.' Stian B. Støs4and)

jarmar l998.  Forn'iålet var i første
rekke å vitalisere samspillet med
lagene. Det  ble derfor lagt opp til
en serie på tre n'iøter, der lagene ble
invitert bydelsvis. Til  møte nr l  og
3 i  serien ble det også inviteit
representanter fra bydelene, både
fra administrasjon  og lokal-
politikere.

I det  første  inøte  var  liovedte-

maet gjensidig informasjon, samt å
foitsette drøftelsene melloin lagene
og bydelsadministrasjon og bydels-
politikere om bel'iovet for  å organi-
sere seg slik  at man drøftet felles
saker, bl.a. på anleggssiden i  felles
fora bydelsvis.

Det andre  møtet  i  serien  ble

bntkt til  å drøfte høringssaken om
norsk idretts organisasjon, med
)iovedvekt på lagenes krav og
ønsker overfor  idrettskretsen.

Det tredje n'iøtet ble i sin lielhet
viet arbeidet  med  å drøfte  lokale

anleggsbehov, og innsl:iill til
Koninnu'iedelplanen, som skal
rulleres både lwa angår nye anlegg,

ved]ikehold og
nærini5ø-
anlegg. Opl:i-
slitnii'igen oin
det tredje inøtet
viste  en

stigende trend,
og i  mange

bydeler ble det
en konstmktiv
debatt inellon'i

partene.
Bydelene var
oppfordret av
Park- og
Idrettsvesenet

til å  drøfte

rul]ering av
[onnminedel-
planen med
idrettslagene og
komme  med

felles innspill
til dem.  OIK

inviteite lagene
til det  sanune,

nem]ig å drøfte
planen seg

eSkjd(lge e" iinellom og med
'lle]l](Ollel]. bydejen, @g

komine  frem  til

felles innspill  til
OIK. Deretter  vil  Park- og Idrett  og
adniinistrasjonen i OIK  sy sammen
et forslag, soin  vil  bli  idrettspolitisk
drøftet i OIKs styre når den kOlll-
iner på høring.

Gjennom møteserien oppnådde
OIK å få innspill  til  høringssaken
til NIF, innspill  til  iullering  av
Kominunedelplanen, samt å få
etablett et felles forum byde]svis
i'nellom idrettslagene og den bydel
de liar  valgt tilhørigliet til.  Det  siste
er noe styret legger siekt på å
videreutvikle, og i flere bydeler liar
man i forlengelsen av møteserien
staitet drøftingen av å opprette egne
idrettsutvalg etter inønster av
idrettsrådene soi'ii  finnes  i  andre

fylker. Dette er en itvikling  OIK  vil
stiimilere.

Aktiviteter

Etter kretstinget 24. inai  liar  SOI]]
her tidligere beskrevet styret
organiseit sitt  arbeide annerledes
enn tidligere.  Aktivitetene  soin

styret prioriterer giennom vedtak og
bidsjetter, gjeni'iomføres av admi-
nistrasjonen. For de største prosjek-
tene oppnevnes komiteer som
saminensettes på fi'itt  grunnlag.

Aktivitene omtales mer i detalj
på andre sider i beretningen. Her
skal bare  nevnes  noen  stikkord.

Etter gmndig drøftelse med sær-
kretsene gjennon'i de siste par
årene, var det etablert enigliet om at
Oslo ldrettskrets og særkretsene i
fe]lesskap skulle prioritere følgende
tre arrangen'ienter:

- skoleskidag for l-3  klasse i
Holmenkollen (febmar).

skoleidrettsdag for  4-6 klasse
konsentreit til  Ekebergsletta

- Oslo Idrettsfestival på
Rådlmsplassen, der idretten
kunne vise byens befolkning
bredden i  sitt  tilbud (aigust).

Disse ai'i-angementer ble alle
gjennomføit il997,  og på en
fi-emragende måte. Dette er store og
viktige ai'rangementer som gir  et
godt tilbud til  skolebai'na, og som
dessutei'i setter byens egen idretts-
organisasjon på kaitet på en positiv
måte. Styret ønsker å rette en stor
takk til  administrasjonen i  både
OIK og særkretsene, og til  alle de
involveite tillitsvalgte for  godt
kvalitativt arbeide og stor dugnads-
ånd.

For nærmere redegjørelse for
både disse arrangementene, og
andre aktiviteter se egen beretning
på etterfølgende sider.

Storbyarbeidet
Styret oppnevnte en egen komite

for å videreføre det fremragende
arbeidet soin allerede er nedlagt
gjennoi'ii Storbyprosjektet. Oddvar
Bentsen b]e oppnevnt SOI]I leder for
komiteen.

Styi-et behandlet søknaden til
Kulmrdel:iarten'ientet SOII] bygger })å
de mange søknader fi'a idrettslag og
andre organisasjoner/ foreninger i
Oslo. Søknaden for 1997 var på
3,765 mill  l<r, og OIK  mottok fra
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Kretsstyret i  Oslo

departementet 3,700 mill  kr  for  å
videreføre dette viktige arbeidet.

Styret beliandler også den
rappoit SOII] sendes Kultirdeparte-
mentet. Den  viste  at  det  i l997
hadde væit  ikke  mindre  enn  2lO

OOO deltagelser på 90 aktiviteter.
Det er kanskje ikke så rait  at

Kulturdepaitementet ved gjentatte
anledninger gir  ittiykk  for sin
Mle tilfredsliet med det arbeidet
som utføres av de n'iange idrettslag
i Oslo til beste for barn og mge i
vanskelige og sainmensatte nær-
ini5øer.

Storbyarbeidet er nå en integrert
del av  aktivitetsarbeidet  i  Oslo

Idrettskrets, og de to stillingene
som iimgår i  rammetilskuddet fi'a
Kulturdepartementet, er  inderlagt
Idretts- og prosjektsjefen.

0IK- samlingen
Årets OIK-samling for ledere og

ansatte i  særkretsene og tillitsvalgte
og ansatte i OIK  og OISF, ble
ai'rangert på Holmen Fjordliotel
27.-28. september. Det var 66
deltakere til  stede.

Hans B. Skaset innledet  inder
temaet «Klarer  norsk  idrett  å

tilpasse seg samfunnsutviklingen.»
Andre temaer var  NIFs høring

«En organisasjon for  freintiden» -

samt «Regionalisering innen
særidrettene», innledere lier  var
Kåre Geir Lio og Nils Herzberg.

Generalsekretær Bøne Rogi'ilien
innledet Oll] NIFs l'iøring «En
rasjonell arbeidsdeling i  norsk
idrett.»

På søi'idag hadde Jarl Erlandsen
et innlegg oin «Tiltak for u'igdoin».

Siste interessaiite  tema  var

«Utfordringer tilknyttet  arbeidsgi-
ver -  arbeidsleder  -  arbeidstaker

for)'iold».  Her  innledet  Elisabetli

Seeberg, Tove Berg, Odd Bratt og
Bjørn Erik  Thuv.

Fair play prisen
«Fair play prisen» på kr  IO.OOO,-

soi'ii NIF  innførte  i l996  ble  i  år

tildelt Susann Goksør, Bækkelagets
Sportsklub.

Styret vedtok å tildele  prisen til
Susann for  lieni'ies  alltid  fine

innsats og oppførsel på l'iåndball-
banen gjennoin mange år.

Sekretariatet
Antall  ansatte  i  Oslo  Idrettskrets

erveditløpetavåret22  (l9,5
årsverk), det samme som året tør.
Fra 1.1 1997 ble sekretariatet
omorganisert, med stab tilknyttet
generalsekretæren, og to avdelii'i-
ger: Økonoini og drift  og Idretts-
og prosjektavdeling. Bjøm  Erik
Thuv tiltråde  som leder  av den

sistnevnte avdeling l.l  l997, med
tittel asr Idretts- og prosjektsjef.
Ttmv er også generalsekretærens
stedfortreder.

Takk

Styret vil  takke alle invohterte
for et meget godt forberedt og vel
gjei'ii'iomføit kretstii'ig i mai 1997.

Vi ønsker å takke adn'iinistrasjo-
nen for  et itinerket  samarbeide

gjennom året, saint for  den solide
og profesjonelle måte de løser sine
forvaltningsoppgaver på ved driften
av Ekeberg idretts)iall og Oslo-
idrettei'is hus.

Vi vil  samtidig berøn'ime admi-
nistrasjonen for  gode forliold  soin
den har  opparbeidet såve] til  den
komrrmnale forvaltning som ti]
etatene.

Alle ansatte på Osloidrettens IILIS
har hatt et stort arbeidspress i 1997.
Dette til  tross så liar  de stått på og
løst alle sine oppgaver på en
profesjonell måte. Styret takker
liver og en.
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NlM]:/Lovutvalget/ Domsutvalget

NIMI
l997  har  væit  det  beste  driftsår  i

NIMIs historie,  med stor  aktivitet
og rekordomsetning.

Resultatet liar gitt  et overskudd
på ca ån million  kroner, en forbe-
dring på kr  350.OOO fra 1996. Det
er i 1997 itbetalt kr 40 pr aksje i
utbytte.

Selskapet hadde pr. 31. desem-
ber l997  37 ansatte hvorav l9  på
deltid.

Hovedtyngden av virksoinheten
er foitsatt på Ullevål stadion, men
vi har en meget god og kvalifisert
stab igjen i Osloidrettens Hus på
Ekeberg.

Oslo Idrettskrets har 3l8  aksjer
som utgjør ca. fem prosent eieran-
del. Det  samme  har  Oslo

Bedriftsidrettsla'ets.  Av  andre

organisasjonsledd i  idretten har
Norges Håndballforbund og NIF
tilsammen l,5  prosent eierandel i
NIMI.

Finn Hauger  er fortsatt  idrettens
representant i  styret.

N{MI  er  Osloidrettens  medisin-

ske støtteapparat som det er viktig
for oss å benytte når behovene
medler seg, enten du er topp-
idrettsitøver eller mosjonist.

Lovutvalget
Lovutvalget er nytt av året. På

siste idrettskretsting ble det vedtatt
å velge et lovutvalg, blant annet
fordi etterspørselen etter jiridisk
hjelp fra klubber og kretser har
vært økende.

Videre har kretsstyret etter hveit
sett beliovet for  juridisk assistanse.

På tinget ble følgende utvalg
valgt:

Leder:

Gunnar Martin  Kjenner
Medlenn'ner:
Berit  Knudsen
Per  A.  Flod

Varainedlemmer:

Unni Agdestein
Jon Birch-Aune

Sekretær:

Finn Hauger

Utvalgets fremste oppgave er
foruten å gi klubber og la'etser
bistand i  juridiske  saker, være
rådgivere og eksperthjelp for
kretsstyret.

Oslo Idrettskrets får flere og
flere aktuelle saker av juridisk
karakter til  behandling. Etterhvert
som næringslivet begynner å
interessere seg for  samarbeide med
de største klubbene og det opprettes
aksjeselskaper som skal tjene
penger på idretten, melder beliovet
seg for  hjelp i klubbene.

I tillegg  har Norges Idrettsfor-
bund delegeit godkjenningen av
særla'ets- og klubblover  til  idretts-
kretsen.

Dessuten må  vi  drive  endel

opplysningsvirksomhet for å få
klubbene til  å oppdatere lovene sine
etter vedtak på Idrettstinget.

Lovutvalget liar  siden de ble
valgt i mai l997 hatt ca. 20 saker
til behandling.

Dessuten har  utvalget vært
representeit på Norges Idrettsfor-
bunds lov- og domseininar i l997.

Domsutvalget
Domsutvalget har følgende

sammensetmng etter tmget i 1997:
Leder:

Terje Ahlsen
Medlemmer:

Kari Berg Østhus
Per Gunnar  Løken

Varamedlemmer:

Brit Mørk

Bjørn Løvlie
Sekretær:

Finn Hauger

Domsutvalget har i likhet  med
foregående år hatt tre anmeldelser
ti] behandling. Sakene er av
økonomisk og disiplinær ait.

Etter  den  tendensen  vi  liadde

med økning i saker fra l995  til
l996 fi'yktet vi en videre utvikling i
l997. Dette har ikke  slått  til,  noe
vi selvfølgelig er glade for.

Forebyggende arbeide og
oppfølginger fra klubbenes side er
derfor viktig  for å begrense oveitre-
delser.
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Anlegg

Kretsstyret -  representasjon
Oslo Badmmtonkrets

Oslo Bandykrets
O. &  A.  Basketba)lkrets
Oslo Bedriftsidrettskrets

Oslo Bowlingkrets
Oslo  &  A.  Budokretser

Oslo Cyklekrets
Oslo Friidrettskrets
Oslo Fotballkrets

Oslo Gang- og Tn'ii'iarsjkrets
Os]o Handicapidrettskrets
Oslo Håndballkrets

Oslo Is)iockeykrets
Oslo  Judokrets

Oslo Orienteringskrets
Oslo &  Akersl'ms Rytterkrets
O. &  A.  Seilkrets
Oslo Skikrets

Oslo Skyttei-krets
A. &  O. Skøytekrets
O. &  A.  Vannskikrets

Oslo Volleyballkrets
Øst-Norsk Dansekrets

på særkretsting 1997
12/5-97

2l/5-97

10/6-97

27/2-97

3/6-97

6/3-97

lO/11-97

26/2-97

9 /I2-97

10 /2-97

17/4-97

6.-7/6-97

29/5-97

27 /2-97

28 /1-97

18/3-97

21/1-97

3/6-97

5/2-97

14/4-97

4/2-97

15/4-97

19/3-97

Annen representasjon
Akershus Idrettskrets

Holmenkol]en Special Olyinpics
Norske Studenters Roklib  lOO-års jubileum
Hen'nes Tui'n og  idrettsforening  75-år
Oslo Bryteklibb  50-års jubileum
Vestli I.L.  25-års jubileum
Jiniorlekene

19.-20/4-97

22.-23/2-97

14/ll-97

l4/6-97

Lise  Røine  Nafstad

Leif Høgli
Oddvar Bentsen
Truls Gerhardsen
Eli Røren  Foss]ieim
Eli Røren  Fossheim

Odd Bratt

Teije Skål)iegg
Oddvar Bentsen
Vidar  Vaaden

Wei'iche Westberg
Oddvar  Bentsen

Vidar Waaden
Berit Krmdsen
Oddvar Bentsen
Truls Gerhardsen
Truls Gerliardsen
Oddvar  Bentsen

Aase Jahren

Wenche Westberg
Leif  Høgli
Eli Røren  Fossheim
Lise  Røine  Nafstad

Eli Røren  Fossheim
Lise Røine  Nafstad

Oddvar  Bentsen
Oddvar  Bentsen
Oddvar Bentsen
Eli Røren  Fossheim

Rolf Nyhus
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Anlegg

Anlegg

Beretning fra l/1-24/5-97

Frem ti) Kretstinget 24. mai liadde
OIK en styringsgmppe anlegg.
Styringsgruppas san'iinei'isetning:

Leder:

Nestleder:

M e d le m m e r :

Sekretær:

Eli  Røren  Fossheim

Aase  Jahren

Stein Aker
Lasse  Elton

Finn Hauger
Bjørn Østreng
OIKs anleggs-
konsulent

Gi'iippa ]iadde i perioden 4 møter
og beliai'idlet 22 saker.

OIK er representert i følgende
driftskomiteer:

Trasop Idrettshall:  Lasse Elton
Manglerud Idrettsanlegg:
Bjøi'n Østreng
Skoleidretts)ialler:  Tom Anderson

Marka: Wenche Westberg

Vi har fortsatt linjen med å
invitere idrettslag og klubber til
våre møter på Ekeberg. Vi  har og
lagt våre møter til  ilike  møtelokaler
i tilknytning  ti] anlegg mndt i byen,
når det har vært ønskelig.

På vårt møte i Readyhuset der
representanter fra Badminton-
forbundet, Oslo  Badmintonklubb,
Ready, Røa og Ullei'n var til stede,
ble anleggssituasjonen i ytre vest
diskuteit.  Generalsekretær  Bøt're

Rognlien var også ti] stede på dette
møtet. Engasjementet var ipåkla-
gelig fra  alle parter.

På møtet  i  Domus  Athletica  der

også skogsjef At'idreassen var til
stede, ble flere saker som angikk
skogvesenet diskutert. Så son'i Lia
skisenter, omlegging av skogsbilvei
Lauvdalen-Langbråten, Midtstulia,
l'iindekjøringstraseer, golfbaner l:iå
Grønino og i Sørkedalen etc.
Samarbeidet n'ied skogsjefen har
vært god i perioden.

På møtet soin Vålerenga ishoc-

key inviterte til  1. april  på Jordal
Amfi,  var  leder  til  stede saminen

med representanter fi-a de politiske
partier og fra Park og ldrett. Her
ble reliabiliterii'igsplanen for  Jordal
Amfi presentert. Det hele ble
avsluttet ined isliockeykampen
inelloin Vålerenga og Storhainar.

2. april  hadde vi møte med
driftskomiteene i  idretts]iallene.
Møtet b]e avlioldt  i den nye
Kringsjåliallen. Etter onwisning i
]iallen, ble det orienteit  om
brannvernorganisasjon, brannvei'n/
brannsikring san'it reklame i
hallene. Det siste  avstedkom  ei'i

real diskusjon. Alle, unntatt  han
som fren'ila planen, var like riforbe-
redt på at Sponsorservice skulle
oveita  reklameavtaler  i  hallene  fra
1/l-98.

Hallkomiteene gjør en stor
innsats for  idretten  i  Oslo.  De

fortjener å bli  godt orienteit om
endringer i  såvel reklai'iieavtaler
som andre ting som angår hallene.
Å få  reklameavtalen  tredd  nedover

hodet, SO]II de fikk  det i Ki'ingsjå-
hallen, er ikke noe hyggelig. OIK
ble bedt om å ta saken opp med
Park- og idrett, og det er blitt  gjoit
gnmdig, både skriftlig  og rrmntlig.

Rillering av Komirmnedel-
planen liar  vært en gjenganger, så
og i denne perioden. På vårt siste
møte 13. mai ble våit  utkast til
Ki'etsstyret gjoit  ferdig. Forut for
møtet var  alle  særkretsene  til-
skrevet. Dette for  å få  vite  om  de

liadde noen endringer i sine
tidligere prioriteringer. De SOI]I
svaite vai-: Oslo  Fotballkrets,  Oslo
Friidrettskrets, Oslo Volleyball-
krets, Skeid, Osloungdoinmens
inotorsenter og Viking Bobklubb.
Ut fra ønskene som fi'einkom,  og
utvalgets krinnskap, pi-ioriterte vi
anlegg som vi mente burde få
bevilgninger i l998. Vi ba og om
at de anlegg som ikke ble gjennom-
ført il998  skille  få stå øverst på
lista for l999.

Vi ønsker fortsatt støi're tilgjen-
gelighet til  anleggene for så ve) den
organiseite soin den riorganiserte

idretten i  byen. Underskudd på
haller i Oslo, liar  vi påpekt gjen-
tatte ganger.

Vi er glade for at skolesjefen
bygger idrettshaller i stedet for
gymi'iastikksaler når det nå blir
bygd nye skoler i Oslo.

Vi ønsker foitsatt at befaringene
på idrettsanlegg blir  opprettholdt,
san'it at standarden på de gamle
nedslitte anleggene høynes.

Saker vi liar  liatt til  behandling
er bl.a.:

Hvilke  konsekvenser  har  det  for

Osloidretten at Park og Idrett fikk
budsjettkritt i 1997
Jordal Idrettshal] -  oppmerkingen
der

Spillemiddelsøknader
Oversikt over innestående spille-
midler pr 1/1-97
Skogvesenet, anlegg i Marka
Voldsløkka Idrettspark
Nasjonalanlegg, innstilling av
idretter

Hallutbygging i Oslo
Utvidelse av gressbanen hos Ready
Fremdrift  av  Løren  Isha]l

Utbedring av baseballbanen på
Rommensletta

Idrettshall Trasop Idrettspark
Kommunedelplanen

Vi takker alle våre samarbeidspan-
nere for  godt samarbeid så langt i
l997.

Siden anleggsutvalget i sin
nåværende fonn nedlegges etter
tinget, så er dette siste gangen jeg
skriver årsmelding som leder av
anleggsutvalget. Tiden soi'n leder
har vært utrolig rik og givende. Jeg
har hatt et fint itvalg  SO]TI har vært
sveiset sammen i  et godt og kreativt
samarbeid  til  tross  for  endrede
arbeidsforhold.  Det har  vært  en  tid

jeg alltid vil tenke ti]bake på med
glede. Jeg ønsker alle mine
medarbeidere som hver og en har
gjort en itro]ig  innsats, lykke  til  i
det videre  arbeidet  for  Osloidretten.
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Anlegg

OSLOHALLEN: OIK ]iar firnnet en altei'nativ.firiarisieririgsplari for den mye omtalte Oslo]'iallen. OIKs
finmysieringsplan b]e ]agt frem på en pressekonferanse ]ivor det vai' meget godt freinmøte. (Foto.' Biocom Grap]iics AS)

Etter kretstinget  er ansvaret
for  oppfølgingen av anleggssaker
delegert til  administrasjonen.

Behandlede  saker

Oslohallen (Fotballhall)
Etter møte på Ullevå] Stadion i

mai, hvor  OIK  ble  utfordret  av
Bystyrekomiteen til  å finne  altei'na-
tive finansieringsmodeller, har det
væit  avholdt  møter ined  både

byrådsleder og Mi5ø- og
samferdselskomiteen  om  «vår

finansieringsmodell.
Det har også vært avlioldt en

pressekonferanse om det samme,
hvor freminøte fra pressen var
meget godt.

Sak om byggestart i '98,  ble
sendt byrådet senhøsten '97.

Jordal  Idrettshall

Det har vætt avl'ioldt i'nånedlige
byggemøter under byggeprosessen.
Videre  har  det  væat  kvaitalsvise

befaringsmøter med brukerne.
Disse er  særla'etsene  saint  VIF

Håndball og Tøyen Taekwondo
klubb.

Offisiell åpning av hallen, hvor
bl.a. byråden var tilstede, skjedde
etter årsskiftet.

Engebråten
Offisiell åpning av liallen ble

foretatt  i  inånedsskiftet  oktober  .'

november. Den nye liallen, som er
bygget i tilknytning  til den nye
skolen  er  blitt  en  flott  tilvekst  til

Osloidretten.

Dælenenga kunstgress
Offisiel] åpmng av den nye

kunstgressbanen med byråd og
andre g)ester til stede skjedde i
september.

Skøyen Idrettshall
Jevnlige n'iøter om forprosjekte-

ring av Skøyen IH liar  væit avlioldt
regi av Skolesjefen. Etter at
foi'prosjekteringen var  avsluttet,
har OIK  ikke  væit  involvert  i  den

videre prosjektering.

Jordal  Amfi

Det har  væit  kontakt  inellom

KDI og OIK  om itvidet  støtte ti]
rehabilitering av Jordal Amfi.  Dette
i samarbeid med OPI. Som kjent
b]e resultatet av dette at departe-
mentet bidro med l2,5  mill.  kr.
D.v.s 50  %  av  kostnadene.

Stiklestadhallen

Det )iar  i  samarbeid  med  OPI,

vært gjort fi'emstøt overfor Kr)l
oi'ii å godkjenne en midleitidig  hall
i Stiklestadkvartalet,  som  et

nærini5øanlegg. Departementet
er positive i  sin tilbakemelding,
men venter på å få oversendt sak
oin «teknisk godkjenning» av
liallen fra  OPI.

VIF Fotball  (fotballhall)
Det er  avholdt  møter  med

ledelsen i VIF  Fotball og VIF
Fotball ASA  , om vår holdning til
deres prosjekt. Resultatet av møtet
var enighet om at partene uavhen-
gig av hverandre kjører sine «egne
løp», da det i Oslo er behov for to
haller.

Kommunedelplanen
KDP skulle  mlleres  il998.  I  den

forbindelse har mye av høsten gått
ined  til  forberedelser  til  de  møter

som i  januar ble avholdt  ined
klubber/bydel.

Holmenkollen

Det liar  vært  møtevirksomhet  i

forhold til  både byråd og komiteer
for å sikre fullfinansiering av
utbyggingen av Holmenkollen.
Resultatet ble at bystyret vedtok en
kominunal ful]finansiering  av
utbyggingen av den idrettslige delen
av Holmenkollenutbyggingen.

Div  saker

OIK har i brev til Mi5ø- og
samferdselskomiteen  bedt  om  ekstra

bevilgning til  lysanlegget på
Voldsløkka og nye vant til
Manglerudliallen. Penger ble
bevilget over revideit budsjett '97.
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lnformasjon og markedsføring

Informasjon  og
markedsføring

Infonnasjonsgruppen har i
l997  bestått  av:

Leder: Bprre Rognlien
Medlemmer: Finn-Olav  Svendsen

Leif Hpgli

Bjprg Christensen

Bjprn Erik  Thuv
Sekretær:  Stian B.  Støvland

Inforinasjonsgruppen har i 1997
hatt seks rnøter, hvor  det er beliand-
let 33 saker. Av de viktigste sakene
kan nevnes fomyelse av «Oslo-
idrett», infon'nasjonsmateriell til
idrettstinget, Oslo Idrettsfestival og
innkjøp av nytt itstyr  (scanner og
fargeskriver).

Hovedsamarbeidspartnere
Oslo Idrettskrets  har  fortsatt

samarbeidet  med  våre  to  samar-

beidspaitnere Sparebanken NOR og
Storebrand.  Avtalen  har  væit  med

på å sikre annonseinntekter for
bladet «Osloidrett.» Begge samar-
beidspaitnere har også benyttet seg
av Håndboken og Adresseregisteret
som annonseinedium. I  tillegg  har
man i  infonnasjonsavdelingen så
langt det liar væit rrmlig gjoit  sitt
ytterste for  å profilere de to.

0IK-Nytt  og Osloidrett
Det har blitt  lagt stor vekt på hva

n OIK-nytt
llcnngi'hiar lor  iiicdlciiiiÅiip r iilremliig  

klubbene ønsker å lese om i pro-
duksjonen asi «OIK-Nytb» og
«Osloidrett.» «OIK-Nytt» kom it
syv ganger i l997,  mens «Oslo-
idrett» kom it  fire ganger.
Annonseintektene lå  ved  slutten  av

året noe inder  tudsjett, og det er
noe infoi'inasjonsgmppen ønsker å
gjøre noe med i l998.

Alle itgivelser  l'iar SOII] formål å
infori'i'iere  klubbene  om  liva  som

skjer i Osloidretten. Infoi'inasjons-
grippen føler den langt på vei liar
lykkes med det, og vil  fortsette
satsingen på de to infokanalene.

Nye brosjyrer
Det er il997  laget ny adressebok

som er  sendt  it  til  alle  klubber  i

Oslo, og det ble også itgitt  en ny
OIK-brosjyre etter Kretstinget.

Scanner og printer
Høsten l997  gikk Oslo Idretts-

krets til  innkjøp av en fargeskriver
og en scanner. Dette har vist seg å
være en god investering da begge er
flittig  brukt. Også særkretsene har
benyttet seg av et tilbud livor  de
kan få skrevet it  i farger til  en
rimelig pris. Skriveren kan ikke
skrive ut store opplag, i'iien klarer
fint opplag på 20-30 itskrifter.
Spesielt har fargeskriveren blitt
liyppig brukt til  produsering av
transparenter ined godt resultat.
Scanneren har  væit  brukt  til  alt  fra

innscanning av logoer til  bruk på
transparenter til  innscanning av
bilder til  «Osloidrett.»

0 slo Idrettskrets'  ting
1 997

Inforinasjonsgruppen hadde
sentrale oppgaver i forbindelse med
gjennomføringen av kretstinget
l997. Årsberetning både for OIK
og OISF (Osloidrettens Studtefor-
bund) samt mapper ble gjoit ferdig
til tinget sainmen i'i'ied en stor
inengde annet materiell,  blant
annet OIKs brosjyre.

Informasjonsarbeidet
Det er foitsatt tre pinkter  som

ansees soin spesielt viktige i Oslo
Idrettski-etsa inforinasjonsarbetd.

7Qsloidrett :"

De tre pinktene  er:
l.  Hva  har  lagene nytte  av å

vite?

2. Hvordan  fortelle  omverdenen

om den gode jobben idretten

3. Sørge for  at  Osloidretten vet
hva OIK  og særkretsene gjør
for  dem.

I ti]legg til  «Osloidrett» og
«OIK-Nytt» sender infonnasjons-
konsulenten også rit «Hva skjer i
Oslo-idretten?»  som  sendes  ut  hver

rike til  media. Infoi-inasjons-
gmppen ønsker å satse på «Hva
skjei- i  Osloidretten?,» som skal
være så itfyllend som overhodet
mulig, og noe media kan stole på
når det gjelder ai'rangementer.

Saniarbeidet  med  Radio  Lime-

light opphøtte våren 1997. Radio
Limelight hadde en egen sending
om idrett med resultater og infor-
masjon. Dessvet're utgikk  dette
programinet i l997 da radiostasjo-
nen ikke lenger fikk  midler  til  å
opprettholde tilbidet.

Også i l997  hadde Oslo Idretts-
krets et infonnasjonstelt på Rådlius-
plassen mder  Oslo Idrettsfestival.

Det er gjennoin året itført  en
aktiv infoi'inasjonstjeneste med
pressemeldinger, pressekontakt mm
i forbindelse n'ied aktielle  begiven-
lieter for  idrettei'is  sentrale  ledd  i
Oslo.
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Storbyarbeidet

Storbyarbeidet

Fram til OIKs ting våren l997
liadde styringsgmppen - storby en
sentral plass i  prosjektet. Gmppen
hadde følgende sammensetning:

Berit  Knudsen,  leder
Oslo Idrettskrets
Oddvar  Bentsen
Oslo Idretteskrets
Morten Nordlie

Bydel Sagene/Torsliov
E]isabeth A.  Beveney
Bydel Griinerløkka/Sofienberg
Kerstin Berglund
Byde] Gamle Oslo
Sølvi  Sæther

Bydel Søndre Nordstrand
Espen Brustad
Bydel Fumset
Tove  Stien

Bydel Romsås
Øivind  Johansen

Park- og idrettsvesenet

Fra adininistrasjonen ]iar  Odd
Einar Reseland (prosjektleder) og
Gjøril Anett  Johnsson (prosjekt-
medarbeider) deltatt.

Hovedarbeidet til  styrings-
gmppen var å prioritere og lage et
underlag til  styrets behandling av
Oslo Idrettskrets'  søknad til

Kulturdepartementet. I  l997 var
søknaden på kr  3.765.OOO,
Styringsgruppen hadde da i forkant
prioriteit innen en søkermasse på
ca 8,33 mill  kr. Det ble lagt
vesentlig vekt på hsra representan-
tene fi'a bydelene ønsket å priori-
tel'e.

Etter OIK-tinget liar stoi-by-
arbeidet blitt  organiseit på en
annen måte. For det  første  ønsker
vi å få  dette  inn  soin  en av  våre

ordinære driftsoppgaver, og at
storbyarbeidet blir  knyttet nærinere
til de andre delene av OIKs drift og
administrasjon.

På den  annen  side  ønsker  vi  å

videreføre kontakten og samarbei-
det i'ned de seks bydelene som
deltar spesielt. Videre ønsker vi
også å trekke Oslo kommune/

rådhuset nærn'iere inn  i  arbeidet.

På den bakgrunn ble det nedsatt
en Storbykomite SOII] arbeider
på oppdrag av OIKs administra-
sjon og den liar  følgende sain-
mensetning:

Oddvar Bentsen,  leder
Oslo Idrettskrets
Ragnar Torgersen
Oslo koinimine, byrådsaside)ing
for bydel og e]dre
Morten Nordlie
Bydel Sagene/Torsliov
Elisabeth A.  Beveney
Bydel Griinerløkka/Sofienberg
Kerstin Berglund
Bydel Gamle Oslo
Sølvi Sæther

Bydel Søndre Nordstrand
Espen Brustad
Bydel Fru'uset
Tove Stien

Bydel Romsås
Øyvind Johansen
Park- og idrettsvesenet

Fra administrasjonen møter
Bjørn Erik  Thuv og Odd Einar
Reseland.

Høsten 1997 har OIK fulgt  opp
og videreutviklet  kontakten n'iot
koinmunen. I  og med at «Indre-
Øst-satsingen» i  Oslo omfatter tre
ay yåre «storby-bydeler» l'iar vi
forsøkt  å  finne  samarbeidsfonner.

Lokalt  arbeid
Hovedtyngden av våre del-

prosjekter liar klubber og lag som
foranla'ing. Bredden i typer
aktiviteter har stor sprednii'ig og
viser samlet mangfoldet i Oslo-
idretten. Vi sei- at etterliveit

begynner «gamle og sovende»
klubber å våkne til liv  og blir
viktige bt-ikker i sine næriniljøer.

=- +

7åa h

Apørvmnprrsuiitt:
Stoi'b3prosjektets åpen idretts]icdl /7(//'
blitt en tradisjon på Holmlia og ble
ai'i'angert også il997.
(Foto.' Odd Einai' Reseland)

Vi vil  også trekke fi'am at sii liar
mange bevis for  at nettopp idretten
er en god brobygger over ilike
nasjonaliteter og etniske gmpper.
Det er derfor hyggelig å kunne
koi'istatere at nettopp i de innvan-
drer-domineite delene av byen har
stoi-byarbeidet gjennoin idretten fått
et godt grep.

Utvikling av nettverk  innen
idreften

Vi har også sett nyttet av at det
ei- god kontakt  mellom  de ulike
aktørene innen vår storbysatsing. I
l997 videreføite vi srår Storby-
sai'nling hvor vi inviterer  alle
delaktørene  til  en  week-end  sam-

ling på Halvorsbøle. Her deltok
også ekspedisjonssjef Hans B.
Skaset fra Kulturdepartementet.
Det liar vist seg fmktbart å skape
dialog både mot toppen og innen
bredden av prosjektene.

På bydelsnivå er det også
itviklet  kontaktmøter  inelloin

lagene i en bydel og bydels-
administrasjonen hvor  de finner
on'iråder for  samarbeid.

hadde i l997 sitt Storbyforuin ined
Akershus Idrettskrets som vertskap.
Møtet bekrefter  at rainmene  for

storbysatsingen vil  vedvare i noen
år. NIF ga også forhåpninger on'i at
de vil n'iarkere seg sterkere på
itl-ordringen for  idretten.
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Aktiviteter
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Aktiviteter1997

Frem til  Kretsstinget 24.5.l997
liadde OIK  en styringsgmppe
Aktivitet  som  besto  av:

Lise Røine Nafstad, leder  (KS-
mBdlem)
Leif Høgli, (KS-medlem)
Jamil Malik

Ingunn Martinsen
Karianne Hoffart,  Leder  OIUK,
f.o.m. møte  nr. l8/94-97
Ivar Skamo,  OBIK
Paal Holsve, «Aktiv  på dagtid»,
Hege Walsig Skai,  adininistrasjo-
nen

Bjørn Erik  Tlmv, administrasjonen,
f.o.in.  l.l.1997

Etter Kretstinget  er ansvai-et for
gjennomføringen av de aktivitetene
Ki'etsstyret prioriterer delegert ti)
administrasjonen.

Idrettsmerket
Tilsammen avla 1076 personer

idrettsinerkeprøvene i l997. Av
disse var 384 kvinner og 692 menn.

Onsdag 21.apri1 fant  den årlige
itdelingen av statuetter og andre
utmerkelser  sted  i  Oslo  Rådhus.

Tilstede var  ca. 400  personer, hvor
Anita Skorgan og Det Norske
Jentekor sto for  underholdningen.

Utdelingen gjaldt som van]ig
itmerkelser oppnådd året før, altså
l996, og tilsaminen avla I  .364
personer idrettsmerkeprøvet'ie i
1996. Av  disse var 418 kvinner  og
928 menn.

Totalt var 82 kvinner og 88
menn berettiget til  en mnerkelse
i'ned følgende fordeling. (Ta]lene i
parentes gjelder for ]995.)

Kvinner: Menn:

Idrettsmerkestatietten

l8 (22

8 (l8

Miniatyrstatuett bronse
l3 (]7)
Miniatyrstatuett forgylt
l5  (l2

20 (22)

l5 (9)

IO (l2)

l4(i4)

IDRETTSIV]ERKET: Tilscuninen asila l076 personer idrettsinerkeprøven i
l997. Noen av dein ble ]iedret i Oslo Råd]nts i api'il.
(Foto.' Stian B. Støvland)

Hederspris
10 (8)
Stjerner
8 (12)

ll (23)

18 (26)

Det liar  blitt  tradisjon for
Sjøfaitsdirektoratet å dele rit en pris
til Årets Idrettsmerkeskip som også
i 1996 ble M/S Seisventurer. De
mottok en pokal gitt  av Norges
Idrettsforbind.

Det blir  hvert år ti'ykket en
terininliste for  idrettsmerkeprøver
SOI]I blir  sendt  alle  som  n'iåtte  ønske

det samt at den også blir  trykket i
Oslo Friidrettskrets  tei-n'iinliste for
inneværende år.

Under Oslo  Idrettsfestival  liadde
Oslo Friidrettskrets  ansvaret for
gjeimon'iføringen av idrettsn'ierke-
prøver og det deltok miidt  20
persoi'ier i en eller  flere øvelser.

Trimringer
Det l'iar deltatt nuidt l54  perso-

ner på triinringene l997 (87 på
vårsen'iesteret og 67 l)å liØstsen'ies-

teret). Treningstimene har væit
inne på Norges Idrettsliøgskole.
Treningstilbudet går fra tirsdag til
torsdag, på dagtid og kveldstid.
Deltakeme benytter klippekoit,  noe
son'i gjør  at de selv kan besten'ime
treningstidspinkt.

Hjertetrim
Det har deltatt l3  personer på

hjertetrimmen v/Sognsvann. Vinter/
vår, 2 ganger pr. uke. Deltakerne
har også )iatt n'iilighet  til  å ta med
seg ektefelle/sainboer gratis og
dette liar flere benyttet seg av.
Trei'iingstimene l'iar væit inne på
NIH og noe ute i oinrådet mi'idt
Sognsvann. F.o.m. høsten 1997
besluttet Kretsstyret at Hjertetrim-
inen ikke  skulle  bli  videreføit.  Dette

bl.a. fordi vi ikke lei'iger får til-
skudd til denne type aktivitet fra
Norges Idi-ettsforbund og vi ikke
lenger har økonoini til  å siidereføre
trii'iiinen.

C)en gyldne spaserstokk
Vår sainarbeidsliartner i dette

inosjoi'isol:iplegget for  pensjonister
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Aktiviteter

liar sot'n tidligere år væit Oslo
Fylkesforening for  pensjonister.

Det ble il997  registreit 912
deltakere, en tilbakegang på l30  fi'a
l996. Av disse ble 245 personer
tildelt Den Gyldne Spaserstokk,
mens l55  fikk  bronsemerket, l54
fikk sølv, 140 fikk  grill, 72 fikk  gull
og diploin, 38 fikk  gull  (6 år), 35
fikk gull (7 år), 23 fikk  gull  (8 år)
og 20 fikk  gull (9 år), ll  personer
fikk lO.års merke og l9  fikk  1 l.års
merke for  deltakelse  i  DGS.

Kretsstyret/administrasjonei'i i
Oslo Idrettskrets  har  væit  represen-
tert på flere av de lokale utdelings-
seremomene.

Avis og menighetsbladet «Kontak-
ten».

0sloidrettens

Ungdomskomite 1997
(0IUK)

I regi av Ungdomskomiteen er
det følgende tiltak  dette året.

- Oppfølging av Rus/Røyk-
kampanle for 1996

- Ungdommens Kretsting
(20.04.97)

- Tvei-rkulturelt Jenteprosjekt
(20.04.97)

- OIUK infobrosjyre og div.
Info-nytt

- «Engasjert ungdom» -
lederkurs

- Handlingsplan for  OIUK  til  år
2000 (vedtatt på tinget)

grtppe med styremedlem Lise
Røine Nastad  som  leder.  Det  ble

videre nedsatt arbeidsgrupper
innenfor de tre satsningsområdene;
ORGANISERING,  UTDANNING
OG INFORMASJON. Arbeidsgi'up-
pene har levert sit'i innstilling,  og
handlingsplanen er klar  til  gjen-
nomføring.

Følgende hovedmålsetting for
bai'neidrett  i  Oslo  Idrettskrets  er
nedfelt:

ALLE BARN I OSLO T.O.M. l2
SKAL  GIS  VARIERTE  AKTIVI-

TETSTILBUD I  SITT  NÆRMILJØ
I.H.T. BARNEIDRETTS-
BESTEMMELSENE.

Prosessen foitsetter  videre  i  l998.

BARNEIDRE TT ei' viktig for Osloidretten. OIK /?(// ]iatt en re]&e mararigementei' for barn i1997. Her ]iar en gieng
sandet seg rundt Vålerengas ameril«ariske fotballspillere under Skoleidrettsdagen ]997. (Foto.' Sticm B. Støv]and)

OIK la også opp en turløype for
deltakere  til  DGS  under  Oslo

Idrettsfestival som ble tlittig
benyttet av mange pensjonister.

Trim til  musikk i
Ekeberg Idrettshall

Ca. 60-80  damer og noen få
inenn i  alderen  50-85  år  l'iar lwer

mandag fordelt på 2 pattier deltatt
på ti-iin til  musikk i Ekeberg
Idrettshall. Tilbudet  har gått ovei- to
seinestre, vinter/vår  og høst.
Tilbudet liar  væit  annonseit  i
lokalavisen Nordstrand/Østre  Akers

Det var dessvei're ikke imilig  å få
valgt nytt styre på kretstinget, og ut
1997 fungette et ressursutvalg med
Jarl Erlandsen i  sptssen.

Barneidrett

I regi av Styringsgmppe Aktivi-
tet har det vært kjøtt  en prosess for
å få en handlingsplan for  barne-
idrett i  Oslo  Idrettskrets.  Det  hele

startet ined en samling på Sør-
inarka. En ineget positiv samling
ined god oppslutning og stort
engasjen'ient fra noen av våre
særidretter.

Det ble nedsatt en Styrings-

IPU/integrering av
funksjonshemmede

Innenfor  dette  området  er  det

etablett et pt-osjekt i bydel 9 (Søn-
dre Nordstrand). Prosjektet  er et
samarbeide mellom bydelen, Oslo
Idrettskrets og lokalt  idrettslag
(Barneidrettsskolen i  Klemetsrud
IL).

Prosjektet gikk i første omgang
ut på å gi de psykisk utviklings-
hemmede et basketballtilbid.  Via

våit Storbyprosjekt ble det også satt
igang tilbrid som svøinining og
skileik.

Barneidrettsskolen i  Klemetsrud
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Aktiviteter

IL tar seg av den praktiske gjen-
nomføringen sammen med ansatte i
bydelsadm. Instruktører fra Storby
vil også delta som veiledere i
svømming og skileik.

Samarbeidet med bydelen så
langt har væit meget positivt og
fmktbart, og vi vil  satse på å få til
tilsvarende samarbeidsprosjekter
med andre idrettslag i  Oslo innen-
foi- dette  området.

Skoleskidagen
Skidag for  Osloskolenes 1., 2. og

3.-klassinger ble ai'rangert i
Holmenkollen for  3.gang onsdag
26.febmar (midt under Ski-VM).

Denne tradisjonelle skidagen har
et allsidig aktivitetstilbud og
elevene får prøve seg i Telemark-
kombinasjon (langrenn, slalåm og
hopp), skileikområde (kuler, hopp
og svinger) og langrenn (3 km og 5
km). Dessuten var det mulig å
besøke Skimuseet.

Kjempefint vintei'vær, ca. l.lOO
deltakere og en fantastisk stemning
i «Kollen» denne dagen.

Ai'rangementet var  meget
vellykket, noe de mange positive
tilbakemeldingene fra  elever og
lærere  bekreftet.

Vi fikk  storslagen dekning i
media (Tg  Radio og aviser) så
dette var  en  flott  PR  for  skiidretten/

bai'neidretten og  arrangøren.

Skidagen er et samarbeidspro-
sjekt mellom Skiforeningen, Oslo
Skikrets og Oslo Idrettskrets.
Dessuten  deltar  eleyer  fra  Idretts-

linjen ved Lambertseter v.g. skole i
planleggingen og gjennomføringen
som et ledd i  sitt  undei'visningsopp-
legg.

Skoleidrettsdagen
Akttvitetsdag for  Osloskolenes

4., 5. og 6.-klassinger, ble i år
arrangett for  4.gang onsdag 4.juni
på Ekeberg. Nytt  av året var at hele
ai'rangementet var lagt til  Ekeberg-
oi'nrådet, og det var delt inn i  soner
for hvert klassetrinn. 4.-klassingene
hadde sone v/Ballsletta,  5.-klassin-
gene hadde sone v/Ekeberg skole og
6.klassingenes sone var  ved Eke-
berg Idrettshall. Avslutningsvis ble

samtlige elever sainlet til  en meget
populær premieutdeling inne i
Ekeberg Idrettsliall.

Etter noe problematisk ai'range-
ment fonige  år, ble det i år bmkt
mye tid  på å planlegge og organi-
sere denne aktiyitetsdagen for  ca.
3.500 elever. Det nye opplegget
med soneinndeling og ansvarlig i
hver sone fungerte l00%,  og gjorde
sitt til  at ai'rangementet i år ble
betraktet som meget vellykket. Vi
har fått mange positive tilbake-
meldinger fra skolene som bekrefter
dette.

Oppslutningen fra de fleste
særkretsene var god og i tillegg
deltok noen Særforbund, Store-
brand (Stopp Volden), Trygg
Trafikk og NIF (Røykfri  Idrett).

Dette gjorde sitt til  at det ble et
godt tilbud til  elevene og hver
klasse/elev fikk  delta på tre aktivi-
teter.

0slo Idrettsfestival
Dette er et ai'rangement som skal

skape interesse for  alle typer idrett
og ulike  aktiviteter  knyttet  til
idrettsbevegelsen. Målet  er å vise de
ulike idretter i aktivitet  samt å gi
Oslos befol)cning en mulighet til  å
prøve seg på aktivitetene. Arrange-
mentet som er et virkelig  «bredde-
idrettsai'rangement» skal først og
fremst vise mangfoldet i Oslo-
idretten.

Søndag 24.august ble festivalen
arrangeit for  3.gang. Arena var
som vanlig Rådhusplassen og alle
aktiviteter var plasseit ved siden av
hverandre på en intim  måte med en
«felles ramme».

Dette er et tverridrettslig tiltak
og de fleste særkretsene var  med på
ai'angementet. Noen særforbund
deltok også.

Boitimot 30 forskjellige idretter/
aktiviteter var å se på Rådhus-
plassen denne søndagen.

I tillegg  l'iadde arrangøren
samlet en rekke «idrettskjendiser»
som representeite toppidretten og
var et trekkplaster for publikum og
media.

«Kjendisstafettene» med gamle
og nye idrettsstjerner var et meget
popilæit innslag og samlet mange
tilskuere. Tidligere OL-  og VM-

mestere lagde et flott  show på
i'ulleskøyter, og med Kjell  Kristian
Rike som en opplagt og engasjeit
speaker ble dette en knallsuksess.

Viktige kampanje- og samar-
beidspartnere for  idretten som:
Stopp Volden og Mot Narkotika
viste også et stoit engasjement og
fikk god kontakt med publikum/
deltakere. De var derfor meget godt
foi'nøyd med å være en del av
arrangementet. Rådhusplassen ble
denne dagen av Oslo Idrettskrets
leder Rolf  Nyhus erklært som;
Voldsfri  sone.

Priblikum viste stort engasjement
i det fine sommerværet og prøvde
seg på en rekke aktiviteter.

Dette var en flott  festdag for flere
tusen tilskuere/deltakere, og en
glimrende markering og PR for
idretten i  landets  hovedstad.

Aktiv på dagtid
Dette er  et tilbud  til  alle  over  l6

år som er arbeidsledige, på attfø-
ring, uføretrygdet, sosialklienter,
pensjonister, hjemmearbeidere og
alle som av en eller annen gmnn
ikke har noe å gjøre på dagtid.

Allsidige idrettsaktiviteter som;
ballspill, styrketrening, alternativ
trening i  Ekeberg idrettshall,
svøtnt'ning, klatring,  taekwondo,
tennis o.a.

Prosjektet administreres av
prosjektleder som er underlagt
Idretts- og prosjektsjefen i OIK,
men er et samarbeide mellom  OIK,
NIF, Norges Bedriftsidrettsforbund,
OBIK, Oslo kommune, Arbeids-
kontorene i Oslo, Bydels-
forvaltningen og Sysselsettings-
kontorene.
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Opptak av klubber

Følgende klubber ble tatt  opp i 1997

DATO  KLUBBENS NA'17N

O30l97

2lOl97

210l97

2lOl97

O40297

O50297

130297

140297

270297

O70397

200397

200397

200397

2]O397

O80497

O80497

290497

290497

O90597

O90597

lOO997

230997

230997

071097

271097

021297

19l297

l9l297

l9l297

l9l297

19]297

l9l297

997

997

997

O97

O97

297

297

297

297

297

297

297

Trasop Fotballklibb
Frognerkaineratene FK
Storo Mointainbike  klubb
Star Cricket  Club

Li5an FKlli  Frisbee  klubb

St.lianskameratene

Nedre Furuset Iimebandykl.
Tan'iil Cricket Sports Club
Løkka Innebandyklubb
Oslo Sisu Biljardklubb
Furuset  Frisbee  klubb

Oslo Dolfin  Masters Svømmekl.
Nordsiden  IBK
Inter  Fotballklibb

Yoings Biljardklubb
Blankvannsbråten IBK

Oslo Rugby klubb
Frisbeekameratene

Kaldbakken IBK
Oslo Rullestol  Tennisklubb
Oslo  Skeleton  klubb

Enga IBK
Elveli K)øre og Rideklubb
Bygdøy Bordtennisklubb
Vallha]l amerikansk  fotballkl.

Oslo Tawfiiq  FK
Toten-kam. FK
FK Ragnarok
Landsbyboei'nes FK
Sykkelklubben Wooch &  Go
Oslo Nan Pai Taijiqian  kl

KLUBBNR

O30l,0894
O30l,0895
O30l,0896
O30l,0897
O30l,0898
O30l,0899
O30l,0900
O30l,0901
O30l,O887
O3C)1,0902
O301,O903
O301,O904
O301,0905
O301,0906
O301,O907
O30l,0908
O30l,0909
030l,0910
030l,0911
030l,0912
O301,09l3
O301,0914
O301,0915
O30l,0916
O30l,0917
O30l,0918
O30l,09l9
O30l,0920
O30l,0921
O30l,0922
O30l,O923
O30l,0924

U-l7  0-l7 TOTALT
AR AR

l5

o

o

l

o

o

o

2

o

o

o

o

o

o

o

12

o

o

4

o

7

o

o

o

]6

15

l8

24

25

l2

l9

2

20

13

13

19

12

l8

l7

lO

l8

l9

l9

l4

l5

l5

l8

25

l3

13

l4

23

17

19

15

l8

Følgende klubber ble strøket 9.5.97 pga ikke innsendt rappoitskjema pr.3 1. l2.96

Birken sp.kl.
Blinkskudd bueskytterklubb
Christiania Ishockeyklubb
Delenengen IL
Den Franske  Skoles  karatek]ibb

Dykkeklubben Duck
Ekeberg Basketballklubb
Fjellhis innebandyklubb
Frøya Gyinnastikklag
Høybråten tennisklubb
Kampen ishockeyklubb
Majorstria isliockeylag
Nordstrand Teleinarkklubb

Oslo Handelsgymnasiums IL
Oslo Kamei-atene  IF

Parketten sportsdanseklubb
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0pptak av klubber

Skeetklibben

Studenter]mden Ini'iebandyklribb
Søndre Mari'norberget IL
Tamil Sangain IL
Telemarksklubben  Nedtir
Tri IK

Tyrkisk arbeiderforenings fot.
Veitvet dykkeklubb
Øvre Lindeberg Idrettsklubb
Åsbråten Basketballklubb

27 stk,

Utmeldte/nedlagte klubber  i 1997:
Gromddalen innebandyklibb

Gjenopptatte i l997:
Den Franske  skoles  karateklubb

Sammenslåtte  klubber  i  l997:
16.05.97  0slo Froskemannsklubb  +  Camida

Dykkeklubb + Groruddalen Dykkeklubb
= Oslo Dykkeklubb klubbnr. 0301.0141

O3.]0.97 RomsåsIL+RomsåsInnebandyklubb=
Romsås IL  klubbnr.  0301.0309

O4.1l.97 EtterstadFK+SørliIF=FKEtterstad/Etterstad  FK  +  Sørli  IF  = FK Etterstad/

Sørli klubbnr  O301.0376
Sinedstua  IL  + Stovnerkaineratenes
Ballklubb = Rommen Sportsklubb
klubbnr. 0301.0342

26.1l.97

Endring  av  navn i  l997:
23.Ol.97  Fra Ola  Nai'r  IK  til  Atlas  IK

klubbnr. 030l.O613

21,08.97 Fra Lindeberg Innebandyklubb til
Lindeberg Lazyducks klubbnr
O30l.0661

FRISBEE /  FREMGANG: Sune Wentzels
innsms på og utenjor frisbee-arenaen får l70/(
inye av æi'en for at det il997  ble stiftet to n)ie

frisbee-k]ubbei' i Os]o. (Foto.' Oslo kameraklubb)

Pi: 3l,l2,97  604 klubber

l84.541 medlemmer. (Pga forsinkelser med rapport-
skjema pr.3l.12.97  er  disse tallene ikke ajour
pr.3l.l2.97)

Årsberetning 1997 0slo Idrettskrets 19



Sekretariatet

Oslo  Idrettskrets

sekretariat
Sekretariatet  forbereder  saker  for

kretsstyret og styrets arbeidsutvalg,
og iverksetter de vedtak SOII] fattes.

Sekretariatet bestreber seg på å
være et sei'viceorgan overfor all
organisert idrettsvirksomhet i
hovedstaden, representeit ved
særkretser og idrettslag.

Sekretariatet utøver betydelige
kontroll- og foi'valtningsoppgaver,
ved bl.a.  å  fordele  koinmunale

midler og midler  til  Storbyarbeidet
fra Kulturdepartementet for  å
oppnå størst mulig  aktivitet.

Sekretariatet representerer
kontinuiteten  i  arbeidet  i  Oslo

Idrettskrets, og representerer den
totale idretten  i  hovedstaden  overfor

fagetater og myndigheter, innenfor
en helhetlig idrettspolitikk,  ti'ukket
opp av Kretsting og la'etsstyre.

Sekretariatet har store oppgaver
ved veiledning til  idretten i Oslo,
og må også når det ki'eves, bruke
tid til  konfliktløsning.

Sela'etariatet følger opp de
prioriteringer som gjøres av norsk
idrett gjennom vedtak i Idrettsting
og Idrettsstyre. Dette innebærer en
stadig økende rolle i prosjekt-
arbeide, der  OIK  er det ledd  som
må sørge for  at prosjektmidlene går
til det prioriterte fot'mål, og at de
utløser størst mulig  aktivitet.  Hvis
prosjektene over hodet skal komme
i gang, må de kunngjøres, søknader
behandles, prioriteres, midler
overføres, følges opp og kontrol)e-
res, rapporter må mottas og vurde-
res, det må g3øres en samlet
evaluering, og rapport skrives. Alt
dette tilretteleggingsarbeide og
etterarbeide, må utføres av sekreta-
riatet.

Sekretariatet  har  selv  et  direkte

ansvar for  en del aktiviteter,  i
samarbeide med  særkretsene, som
skoleskidag, skoleidrettsdag, Oslo
Idrettsfestival osv. Dette gjøres bl.a.
for å supplere det aktivitetstilbud

som forøvrig finnes i Oslo, og for å
synliggjøre byens idrettstilbud.

Sekretariatet har betydelige
foi'valtningoppgaver ved driften av
Osloidrettens lius, og Ekeberg
idrettshall.

Bemanning
Fra l.  3anuar l997 har sekreta-

riatet arbeidet etter en ny organisa-
sjonsmodell med endrede
rapporteringslinjer. Se
organisasjonskaitet. Fra og n'ied
samme dato tiltrådte Bjøi'i'i Erik
Thuv soi'n ny idretts- og prosjekt-
sjef. Thuv er generalsekretærens
stedfortreder.

Storbyprosjektet er f  o m l997
ikke lenger et prosjekt, men tillagt
Idretts- og prosjektavdelingen som
et fast og løpende arbeide. Fra
samme tidspunkt har storbyarbeidet
to stillingshjemler  øremerket
otnrådet. Gjøril Johnsson sluttet 1 .9
og stillingen vil  bli  besatt igjen fi'a
l.l  98.

Aktiv på dagtid har vist seg å
være et prosjekt som fyller  et
vesentlig behov, og oppslutningen
har vært god og økende. Paal
Holsve har vært engasjeit gjennoin
hele året for å lede prosjektet.
Prosjektet og stillingen har i sin
helhet blitt  finansieit  av  ekstei'ne

prosjektmidler.

På grunn av den meget an-
strengte økonomiske situasjon, som
bl.a. skyldes kutt  i ranunetilskuddet
fi'a NIF for  4. år på rad, ble det
nødvendig å redusere sekretariatets
lønnsutgifter. Dette ble løst ved at
Hege W. Skau ble leid ut til  Oslo
Bedriftsidrettskrets i perioden l.3
til l.9.  OBIK  hadde  i  dette  tidsrom

behov for  innleid hjelp gmnnet
pennisjonsfravær for en fast
medarbeider.

0sloidrettens  hus/
Ekeberg idrettshall

Etter gmndige forberedelser og
anbudsvurderinger, besteinte OIK
seg for  å investere i nytt sentralbord
for  hele Osloidrettens  IILIS. Tilbudet

fra Telia Norge ble valgt. Ny
hussentral og nye telefonapparater
innebar en investering på ca
200.OOO ki'oner. InstaIlasjon og
opplæring fant sted i september.
Etter dette er det nå, blant mange
forbedringer, mulig å ringe alle
SOI]] arbeider i Osloidrettens hus på
direkte innvalg, både i  kontortiden
og etter at sentralbordet er stengt.

Ekeberg Idrettsliall  har  hatt et
godt driftsår med stor utnyttelse av
kapasiteten. Se egen beretning. For
OIKs administrasjon har påbygget i
forbindelse med den nødvendige
oppmsting av kafeteriaens kjøkken
og lagerrotn, medføit  ekstra
arbeide.  Det  er  krevende  å  få  de

nødvendige papirer gjennom
byråkratiet i  komrrnmen. Tillatelse
for byggestait for påbygget ble
endelig gitt i august, og i løpet av
høsten ble påbygget fullført.
Påbygget innebar en investering for
OIK på ca 250.OOO som ble låne-
finansiert.

Arrangementer/prosjekter
Antall pros3ekter innen idretten

øker. OIK  har  tatt  konsekvensen  av

dette og omorganisert sekretariatet
slik at t'nan har tilpasset seg
utviklingen. Alle  prosjekter og
OIKs eget engasjement for  direkte
aktivitet, er nå samlet i idretts- og
prosjektavdelingen med Bjørn Erik
Thuv som ny leder. Alle  budsjet-
teite og planlagte aktiviteter er
gjennomført i sin helhet som
forutsatt, og innenfor vedtatte
)udsjetter. Det  vises til  rappoit
under «Aktivitet».

Antall henvendelser og prosjek-
ter fi'a NIF øker, samtidig SO]II
rammetilskuddet til  idrettskretsene
minker. Dette henger ikke sammen.
Svaret på en slik utvikling inå være
at Idrettskretsen forbeholder seg en
prosentsats for tilrettelegging,
oppfølging og rappoitering av
prosjektene.

Arbeidsgiveransvaret
Etter at arbeidsgiversiden i  norsk

idrett gikk mn i NHO, og de
idrettsansatte organiserte seg i
Handel- og kontor er betydelig
inerarbeide  overført  fra  seiitralt  til
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Sekretariatet

lokalt nivå i  idretten hva angår
håndteringen av arbeidsgiver-
spørsmål. Dette gjelder f.eks
lønnsforhandlingene, som f  o m
l997  i  liovedsak  er  overlatt  til

særforbund og idrettskretser.
Tidligere var det kun en sentralt
fastsatt prosentpott som det ble
forhandlet  om  lokalt.

Forliandlingene ble gjennomføit
uten at det kom til  konflikt.  Men

dette er en meget vanskelig opp-
gave ay flere grunner. For det første
fordi det ikke foreligger noen pott
til fordeling,  da ramme-
bevilgningene fra NIF  ikke gir  noen
forin for  kompensasjon for  lønnsøk-
ning, men tvert imot er kuttet flere
år på rad. For  det andre skal OIK
være pait overfor både de som
arbeider i OIK  og i  særkretsene.
Særkretsenes økonomi  er  svæit

forskjellig, og for  mange er den
enda strammere  enn  for  OIK.
Behovet  for  et  struktureit  samar-

beide med særla'etsene også på
arbeidsgiversiden ble enda tydeli-
gere enn før. For å imøtekomme
dette behov, ble det etablert et nytt
Personalforum hvor  sekretariatets

ledelse og særkretslederne kan
møtes og drøfte saker på
arbeidsgiversiden. Mange erfarin-
gen ble høstet gjennom dette første
år med de delegeite oppgaver,
behovet for skolering på begge
sider, og bedre løpende inforinasjon
fi'a arbeidsgiversiden i  prosessen
ble avdekket. Disse nye oppgaver
på arbeidsgiversiden medførte
betydelig ekstra arbeide for  perso-
nalsjef og generalsekretær.

Kontakt med lagene
Høsten l997  ble alle lag i Oslo

idrettskrets gruppeit  bydelsvis, og
invitert til  en serie på tre møter. Det
tørste møte inneholdt opplegg til
dialog over flere saker av felles
interesse, bl.a. spørsmål om lagene
så nytten av å organisere seg innen
egen bydel for bedre å kunne føre
en samlet dialog med bydels-
administrasjon og bydelspolitikere.

Det andre  møte  var  i  sin  helhet

viet høringssaken som OIK  var
pålagt av NIF å gjennomføre i
henhold til  tingvedtak. Teina var
som kjent  idrettens organisasjon.

Det tredje møte skille  i sin
helliet  bnikes  til  å  drøfte  lokale

prioriteringer i forhold  til
Komrramedelplanen for  anlegg. Til
det første og det tredje møtet ble
også bydelene inviteit.

I samarbeide  med  Osloidrettens

Studieforbund  ble  denne  omfat-

tende i'nøteserie gjennomføit, med
de to første møtene før årsskiftet, og
det tredje umiddelbait  etter. Frem-
møte fi'a lagene var svæit varier-
ende, men i løpet av møteserien tok
intereSSen Seg 0pp, 0g gjennOln
møtene om Kommunedelplanen
ble samarbeidet mellom lag og
bydel mange steder avtalt til  å
fortsette  i  faste  foiiner.  Møteserien

innebar betydelig arbeide for
sekretariatet, spesielt i
forberedelsesfasen.

Samarbeid i  og utenfor
idretten

OIK  har  en stor  kontaktflate  som

bnikes og følges opp for  å ivareta
Osloidrettens interesser. Innen
idretten bmkes sekretariatet, og den
kompetanse som finnes der, i  en
rekke sammenhenger, til  foredrag,
til utredningskomiteer, til
myndighetskontakt osv.

Generalsela'etæren deltar
samt'nen med  leder  i  en  utstrakt

møtevirksomhet ined byens poli-
tiske ledelse  for  å fremme  Oslo-

idrettens krav og ønsker.
OIK har et meget godt og

systematisk samarbeide på alle
nivåer med byens myndigheter, og
administrasjonen ivaretar forholdet
til alle etater som Park- og Idretts-
vesenet, Skogsjefen og Skolesjefen
med jevnlig og systei'natisk møte-
virksomhet. Samarbeidsforholdet er
meget godt. Administrasjonen har
jevnlig kontakt med Kulturdeparte-
mentet, Norges }drettshøgskole og
andre som OIK  har felles oppgaver
med.

Generalsekretæren deltar
saininen med  leder  i  alle  sentrale

fora i  norsk  idrett.  For  1997  nevnes

ledennøte i  NIF, kontaktmøter med
NIFs ledelse, to  idrettskrets-
samlinger mv. Høsten 1997 sto OIK
som ai'rangør av idrettskrets-
samling i  Oslo.

1997 har vært et meget krevende

år med stoit arbeidspress for  liele
seki'etariatet. Presset er  ekstra stort

i år med kretsting, som krever mye
av forberedelser på mange plan.

Alle oppgaver er gjennoinført
SOII] planlagt, innenfor  vedtatte
budsjetter og gitte tidsfrister.

Ansatte i Oslo Idi'ettsla'ets pr. 3l.  12 .97
Børre Rognlien,
generalsekretær
Bjørn Erik  Thuv,
idretts- og prosjektsjef
Bjørg Christensen,
økonomisjef
Finn Hauger,
rådgiver
Tom Anderson

Anleggskonsulent
Stian B.  Støvland,
informasjonskonsulent
Odd Einar  Reseland,
prosj ektleder
Anne Rypdal,
økonomiseki'etær

Grethe Eikum,
økonomisekretær

Julitta  Skovlie,
sekretær, forværelse
Astrid  Johannessen,
EDB, opptak av lag
Hege Walsig Skau,
aktiviteter, idrettsmerke
Paal Holsve,
engasjement - aktiv på dagtid

Osloidrettens  Hus:

Bjørg Moreite,
sentralbord

Knut  Næss,
trykker
Arild  Johansen,
renholder

Gerd Palkin,
renhold/kantine

Natalia  Pouchkova

renhold/kantine

Ekeberg Idrettshall:
Svein Hagberg,
bestyrer
Einar Stensby,
l, hallbetient

Ole Kristoffersen,
hallbetjent
Robert Ryen,

Willy Olsen,
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Ekeberg Idrettshall

Ekeberg
Idrettshall

Den 6. juni 1998 er det nøyaktig
25 år siden hallen ble bygget og
åpnet for  publikriin. Det  vil  føre for
langt å gå inn på all den historien
som ligger i disse 25 årene, men det
er ingen tvil  om at de foi'ventnin-
gene som lå til  grunn for  byggepla-
nene er innfridd.  Som  byens
storstie liar  den i alle år tjent Oslo-
idretten som arena for  både trening
og store nasjonale og intei'nasjonale
arrangementer. Samtidig liar hallen
gitt plass til  skolebruk, store
kulturbegivenheter som konserter
og møter og kommersielle messer
og utstillinger, og er foitsatt det
naturlige midtpunktet for  all
aktivitet på Ekeberg. Etter bygging
av flere nye lialler og messeområder
i Oslo har nok bmken endret seg
noe, men  hallen  er  fortsatt  et
tidsmessig godt og rimelig  altemativ
for idrettsutøvere, publikum og
arrangører.

Skolenes  bi'iik  har  i l997  stabili-

seit seg på 85 oA av ledig tid mellom
kl. 8 og l5  på hverdager, mens
treningstiden på kvelden er sterkt
etterspurt og fullt  utnyttet. Bmkerne
er i  hovedsak  voksne  utøvere  fra

særkretsene i  håndball, fi'iidrett,
bedrift og skyting, men hverdagene
preges også av aerobictrening i regi
av Norsk  Idrettsmedtstnsk  Instttutt

(NIMI).
Helgearangementene har i

perioden øket til en utnyttelsgrad på
nær 80 oA i sesongen og dekker
støi're tui'neringer, utstillinger og
messer. I  sommei'inånedene  er  det

naturlig mindre etterspørsel og
bmksfi'ekvensen på ca. 50 oA har
vært dekket av de tradisjonelle
kristne møtene på Ekeberg sai'nt
Noi'way Cip.

Marked og økonomi
Til tross for  at hallkapasiteten i

Oslo er  forbedret,  har  vi  inerket  ei'i

betydelig økning i spørsmål om
treningstid og tar dette som tegn på
at leieprisene er fornuftige. Pågan-
gen er ikke like stor for leie i helger

og i sommei'inånedene, inen vi
registrerer en gradvis økning.
Henvendelsene  kommer  i første

rekke fi'a idretten, men også fi'a
ai'rangører av utstillinger og messer.
Flere av  disse  skulle  væit  avholdt

ti] l998 (bilutstilling, båtutstilling,
antikkmesse, dansegalla og konsert)

Det er gledelig at mange av disse
forespørslene kommer fi'a «gamle»
leietakere som i flere år har valgt å
bmke andre nyetablerte anlegg i
Oslo, fi'amfor det de oppfattet som et
nedslitt anlegg på Ekeberg. Etter
flere års intenst  vedlikehold,

forbedret servicegrad og fomuftig
prispolitikk er vi igjen konkurranse-
dyktige.

Vi liar ikke prioriteit  store midler
til markedsføring, inen har nedlagt
mye arbeid med å tilrettelegge for
Bækkelagets Spoitsklubs }ijemme-
kainper i  håndball. TV-dekningen
av seriekainper og E-cupkamper har
nok i vesentlig grad bidratt til at folk
flest far øynene opp for å sjekke
Ekeberg Idrettshall som mulig  arena
for egne ai'rangeinent.

Teknisk drift
Ved ritskifting av gulvdekke,

lysan]egg og idrettsinateriell ble det
i 1993 spesielt tilrettelagt for
håndball, fi'iidrett, volleyball, tennis
og badininton og disse idrettene
drives nå relativt  probleinfritt.

De gainle tekniske installasjonene

i hallen, som viftemotorer,  aitoma-
tikk og inaskiner har derimot skapt
mange problemer. For å kunne
tilføre hallen frisk  og vai'rn luft,
vai'int vann og framfor alt daglig
renhold  har  vi  måttet  overskride

vedlikeholdskontoen  mer  enn  vi

setter pris på.
Spesielt fordi vi gjeme skulle ha

foretatt en del forbedringer for det
publikummet som besøker hallen, og
som vi alle er avhengige av. Vi
skulle gjeine ha forbedret både
nødutganger, sittekomfoit  og
lydanlegget i hallen, men måtte
prioritere en helt nødvendig påbygg-
ing og ombygging av kjøkkenet i
kafeteriadelen. Dette ble gjei'inom-
føtt i løpet av høsten. Ved årsskiftet
1997/l998 kunne kafeteriaen igjen
drives i tråd med offentlige krav og
kunne tilby  publikum et vareutvalg i
tråd med ønsker og behov.

De utfordringene vi står overfor,
forsvarer den lille  prisøkningen vi
har varslet fi'a I  .januar 1998. Dei'ine
prisøkningen kan gjøre det rrmlig å
foreta helt nødvendige utskiftinger/
forbedringer på tekniske installasjo-
ner. Dette  vil  lette  arbeidet  for

hal]betjentene, øke sei'vicegraden og
forbedre  vår  konkurransevne

ytterligere. Målet er som før; Flere
leietakere, enda høyere bi'uksfre-
kvens og dei'ined fortsatt lav
timeleie  i  ]iallen.
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Rammebevilgninger

Rammebevilgninger  - Oslo
kommune

Bystyret bevilget for l997  la' l9.000.OOO som rammetil-
skudd ti] idretten i Oslo. Den øremerkede bevilgningen
(8,4 tnill.  kr)  til  gratis bmk av skolenes gymnastikk-
saler for ungdom inntil l9  år, ble fra l.l.997  overført
til skolesjefens budsjett.

Ki'etsstyret fordelte bevilgningen på følgende hoved-
poster:

Adm./driftstilskudd  klubber

Refusjon anleggs- og lokalleie
Skiheiskort

Driftstilskudd, anlegg
Spesielle tilskudd, anlegg
Reisetilskudd

Stipend
Andre fon'nål
Leie  badene

Handicapidrett
Adm./driftstilskudd  sentrale ledd:
Særkretser

Servicekontor  klubbene

Lags-/organisasjonsarbeid
Utdanning/aktivitetstilskudd
Særkretssekretariat

OIK-stillinger
Trim/helse  kvinner

6.748.000

2.870.OOO

272.OOO

4.l90.OOO

747.OOO

237.OOO

ioo.ooo

276.OOO

880.OOO

680.OO0

950.OOO

67.OOO

1l5.OOO

l76.000

374.OOO

725.000

95.OOO

Det er behandlet 775 søknader fra klubber og sær-
la'etser i løpet av året.

lO klubber  ble  bedt  om  å sende  inn  medlemskartoteket

for kontroll  i  forhold  til  innrapporterte medlemmer til
Norges Idrettsforbund pr 31. l2. l996. I  tillegg  ble 10
av klubbene som ble kontrollert i l996  og hvor det ble
påvist større mangler i kaitotekene, kontrollert  på nytt
for å se at pålegg om forbedringer var gjennomført. For
disse l0  siste klubbene var det gjennomgående skjedd
positive forbedringer. Når det gjelder den nye gruppen
klubber som ble kontrollert,  hadde 3 klubber  ubetyde-
lige avvik, 3 klubber hadde større avvik og 3 klubber
hadde betydelige awik.  En klubb sendte aldri inn
kartotektet og fikk  derfor ikke utbetalt tilskudd iI997,
mens de øvrige fikk  justert sitt tilskudd i forhold til
faktisk  medlemstall.  Grove  tilfeller  av  avvik  mellom

rapport og kartotek kan føre til  bonfall av støtte i to år.

Det er ikke foretatt endringer i retningslinjene for
kommunal støtte til  tdretten i løpet av aret. Likevel  er
det grunn til  å nevne at overføringen av øremerkede
i'nidler til skolesjefen for idrettens bmk av skolenes
gymnastikksaler medførte mye ekstraarbeid og mange
fmstrasjoner både i  klubbene og i idrettskretsen. Det
tok lang tid  før skolesjefens kontor og administrasjonen

på den enkelte skole fikk  etableit mtiner SOII'I var i
samsvar med bystyrets vedtak om ordningen med
gratisleie for  ungdom under l9  år.

Reservefondsmidler
Utvalget har hatt følgende medlemmer: Biynjulf

Nygaard, Audhild  Moen og B)ørg Christei'isen.

Oslo Idrettsla'ets ting 30. april l983  vedtok å sette av
kr 2.000.000 til  et reservefond. Fondets avkastning
kan etter søknad deles ut til  klubber og særkretser.
Tildelinger i 1997:

Aikikan  Oslo

Bøler IF, Tennisgruppa
Oppsal IF, O-gruppa
Oslo Skytterkrets
Stovner  Frisbee  Discklubb

Vestli  IL

Vika  IF

Abildsø  IL

Jusstudentenes IK

Njård Håndball
Akershus og Oslo Skøytekrets
Oslo Håndballla'ets

l5.OOO

9.OOO

5.000

lO.OOO

7.OOO

9.OOO

5.OOO

25.OOO

5 .O00

10.OOO

9.OOO

ll.OOO

kr l20.OOO

Søknad spillemidler
Ved søknadsfristens utløp var det kommet inn 73

søknader hvorav  53  av  søknadene  var  i  såkalt  «fonnell

orden.» Godkjent søknadssum for  disse søknadene var
la' 21 .027.000.-. I  brev av 25. arpil 1997 ga Kulturde-
partementet beskjed om at Oslo hadde fått følgende
tildeling:

Formål

Ordinaere anlegg
Rehabilitering
Nærmiljøanlegg
Helsesportanlegg

Kr

ll.69l.000

l.346.000

2.251.000

400.000

I tillegg  ble det regnet med renter for 1996,
kr 474.OOO. Totalt ble det kr 15. l62.OOO til  fordeling.
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ldrettsstipend/Kongepokaler/Årets ldrettslag

Oslo Kommunes  idrettsstipend
Følgende idrettsutovere ble tilde4t stipend fra  Oslo kommune il997:

Utover

Samarbeidsutvalget for  cricket
Hanne Kristiansen, Irene Solberg
og Esia Rønningen
Tlion'ias Nore

Heidi Gjerde
Ola Pramm  Larsen

Cai-l Henrik  Bjørsetli
Øyvind Lirun
Helge Røsjø
Mariyis Lunde
Tore Svendsen
Hanne Staff

Remi Andersen

Ragnhild Andenæs
Petter Andersen

Maitin Lester  Nilsen,
Mats Kristensen, Bjørn Harald
Olstad og Helene Vassbotn

Klubb

Norges Døve-idrettsforbrind
IL Varg
IL Varg
IF Torodd

Nydalens Skiklub
Norske Stidenters  Roklub
Nordstrai'id Teimisklibb
Nordstrand Tennisklubb
Fokus Bordtennisklubb

Bækkelagets Spoitsklib
Bækkelagets Spoitskhib
Bygdø Fektklkubb
Ask Skøyteklubb

Norges Livredningsselskap

Idrett

Cricket

Volleyball
Svømining
Svønuning
Fi'iidrett/spyd
Orientering
Roing
Tennis

Tennis

Bordtennis

Orientering
Ski

Fekting
Skøyter

Livreddere

Kr

5.OOO

g.ooo

7.OOO

7.OOO

7.OOO

7.OOO

7.000

7.000

7.OOO

7.OOO

7.OOO

7.OOO

7.OO0

7.OO0

g.ooo

Kongepokalvinnere  1997
Gren Kvinner
Innebandy Akerselva IBK
Fekting Silvia Lesoil, Bygdø FK
Fotball

Håndball Bække)agets Sportsklrib
Orientering Hanne Sandstad, Bækkelagets SK
Padling
Tennis Karoline Borgersen, Njård TK
Volleyball Koll IL

Menn

Clais S. Mørcli,  Bygdø FK
Vålerenga Fotball

Bjørnar Valstad, Bækkelagets SK
Kimt Holinan,  Oslo  KK
Thoinas Heyerdalil,  Oslo TK

Årets Idrettslag 1997
Sørkedalen Idrettsforening
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Resultatregnskap

OSLO  IDRETTSKRETS

Resultatregnskap  1997

3l2

3l9

321

323

324

33

34

35

36

37

38

Inntekter

Tils)aidd  fra  NIF

- Oslo  Idrettskrets

- Særkretser
Tilskudd fi'a  særforbund

Refusjon lønn fra særkretser
Statlige tilskudd
Ran'iinetilskidd  Oslo  kominune
Koinmunale  tilskudd
Aktivitetsinntekter

Leieinntekter

Salgs- og serviceinntekter
Inntektsbringende tiltak
Reklame-/samarbeidsavtaler

Andre inntekter

REGNSKAP

l997

2.519.706,OO
].634.916,OO

5.OO0,O0
6.3l9.227,99
3.725.OOO,OO

l9.OOO.OOO,00
2.945.OOO,00

338.49l,50
4.302.220,74
l.303.920,38
l.953.832,00

308. ]50,O0
113.442,00

BUDSJETT

l997

2.509.850,OO
I .Ooo.:5oo,oo

0,OO
5).000. 100,OO
3 .700.OOO,OO

ig.ooo.ooo,oo
2.945.OO0,00

312.OOO,00
4.40l.OOO,OO
l.030.900,00
i .goo.ooo,oo

428.200,OO
70.OOO,OO

AVVIK

l997

9.856,OO
34.4l6,OO

5.000,OO
650. l27,99

25.OOO,OO
0,OO

0,OO

26.49l,50
85.679,26

273.020,38
53.832,OO

l20.050,OO
43.442,OO

REGNSKAP

l996

2.7 l9.883,OO
I.540.368,OO

52.800,00
5.538.975,70
3.500.OO0,O0

26.900.OO0,00
2.739.OO0,00

926.424,00
4. l93.690,50
l.04l.879,32
l.773.425,O0

339.80],O0
l86.939,O0

Sum inntekter 44.468.906,6l43.566.550,00 902.356,61 5l.453.l85,52
3

391

392

393

Overført fra tidligere år
Storbytiltak
Oslo kommune, rammebevilgning
Andre aktiviteter

Sum overført  fra  tidligere  år

4

43

440

442

444

446

448

450

454

462

464

465

466

468

470

471

473

476

49

Aktivitetsutgifter
Utdanningsvirksomhet
Mosjonsaktiviteter
Idrettsmerket

Trim-ringer
Hjertetriin
Husi'nortrim

Den Gyldne Spaserstokk
IPU

Aktiviteter  i  skoleferier

Ungdomstiltak
Etikk/Anti-dop/Rus
Skoleidrettsdag
Aktiv på dagtid
Eldremos)on
Oslo Idrettsfestival

Toppidi'ett
Pros)ektplan barneidrett
Storbytiltak

Sum aktiviteter

Administrasjon og n'iøter
Personalutgifter:
- Oslo  ldrettskrets
- Særkretser

2.026.407,O9
l.570.789,89

24.508,80

3.62l.705,78

o,oo
o,oo

]4.508,OO
3l.809,OO
23.265,OO
24.517,58
l3.967,88

0,00
O,OO

l5.408,00
32.500,00
63.2ll,l5

329.417,69
l2.805,OO

l58.37l,61
O,OO

3l.424,OO
3.203.5l7,24

O,OO
o,oo

19.500,OO

2.026407,O9
l.570.789,OO

5.008,80

19.500,00 3.602.205,78

o,oo
o,oo

32.500,OO
37.300,OO
34.200,00
30.600,00
37.400,OO
25.OO0,00

0,00
o,oo
o,oo

140.000,OO
289.OO0,00

o,oo
l70.000,OO

O,OO
50.OOO,OO

.:i.soo.ooo,oo

0,O0
o,oo

17.992,OO
5.49l,00

10.935,OO
6.082,42

23.432,12
25.OOO,OO

o,oo
l5.408,OO
32.500,00
76.a788,85
40.417,69
]2.805,OO
ll.628,39

O,OO
l8.576,OO

596.482,76

3.954.722,15 4.646.000,00 691.277,85

3.072.594,20
7.649.770,99

3.128.450,OO
7.089.400,OO

55.855,80
560.370,99

2.419.603,55
o,oo

143.500,OO

2.578.l03,55

789.774,60
lO.ooo,oo
36.9ll,OO
46.037,33
23.371,83
33.6]9,O6
26.623,73

O,OO
105.509,80
I96.973,99

25.OO0,O0
173.464,98
]22.99l,20

74.OOO,OO
203.586,37

6.285,O0
4.2]4,40

4.022.469,46

5.900.832,75

2.897.3l9,O7
6.894.526,75
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Resultatregnskap

Møteutgifter
Adininistrasjonsitgifter:
- Oslo  Idrettskrets

- Særkretser

lnformasjon
Markedsføring

Sum administrasjon,  møter

Anlegg, drift/iiwesteringer
Avskrivi'iinger lms/anlegg
Osloidrettens HLIS

Ekeberg Idrettshall
Hustrykkeri
Kjeliolinen
Fotballgarderoben

Sum anlegg, investeringer/drift

7 Tilskidd/overføi-inger, utgifter
ved inntektsbringende tiltak
Tils)cudd Stridieforbundet

Salgsutgifter
Inntektsbringende tiltak

REGNSKAP

1997

326.308,73

1.86l.228,34
260. 173,OO
2l5.649,44

13.4l9,OO

BUDSJETT

l997

340.OOO,OO

1.659.800,OO
l36.OOO,OO

224.OOO,OO
20.OOO,OO

l3.399.l43,70  l2.597.650,00

380.OOO,OO
1. 136.021,65
2.964.608,97

478.607,23
o,oo

288.499, l2

380.OOO,OO
l.]55.450,OO
2.973.250,OO

478.600,OO

o,oo
278. ]OO,OO

5.247.736,97  5.265.400,OO

915.000,OO
l8.'83.937,O5

55.268,94
1.174.OOO,OO

9l5.OOO,OO
l9.OOO.OOO,OO

75.000,OO
1.257.000,OO

AVVIK

l997

l3.69l,27

101 .428,34
l24.  l73,OO

8.350,56
6.58],OO

REGNSKAP
l996

305.965,2

I .845.303,74
155.622,95
237. lO9,78

l5.765,26

80l.493,70  l2.35l.648,75

o,oo
l9.428,35

8.641,03
7,23
o,oo

lO.399,l2

l7.663,03

0,OO
l6.062,95
l9.73l,O6
83.OO0,O0

380.OOO,OO
1. 104.884,60
3.027.760,  l3

487.385,26
329,OO

187.l94,21

5.l87.553,20

405.OOO,OO
25.519.459,OO

63.27l,20
l.254.800,OO

Sum tilskudd/overføringer

Sum driftsutgifter

Driftsresultat  før  avsetninger

Avsetninger:
- Aktiv på dagtid
- Pros)ektplan barneidrett
- Ungdomstiltak
- IPU

Oslo kommune, ranunebevilgning
Storbytiltak

2l.l28.205,99  21.247.000,00118.794,01 27.242.530,20
43.729.808,8l43.756.050,00 26.241,l9 50.682.564,90

4.360.803,58 -l70.O00,OO4.530.803,58 3.348.724,17

4.375.75l,80
lO8.333,  ll

8.576,OO
9.592,OO

15.OOO,OO
1.586.852,84
2.647.397,85

lO0.500,00
100.500,OO

4.275.25l,80
7.833,l1

3.525.456,89
l3.500,OO
5.000,OO

o,oo
0,OO

l.480.54l,OO
2.026.407,O9

Driftsresultat  etter  avsetninger

Finans-/ekstrordinære poster
Renteinntekter

Rei'iteutgifter
Ekstraordinære inntekter

Sum finans-/ekstraordinære  poster

-l4.948,22  -270.500,00 255.55l,78 -l76.732,72

382.682,51
-235.4]l,OO

O,OO

147.17l,51

5l2.OOO,OO
-24l.500,OO

O,OO

270.500,00

l29.3l7,49
6.089,OO

O,OO

l23.228,49

520.390,31
-3]8.525,OO

4.476,OO

106.341,31

Resultat 132.323,29 0,00 132.323,29 29.608,59

89 Ekstraordinær avsetning til
vedlikeholdsfond 480.OOO,OO o,oo 480.OOO,OO O,OO

Resultat etter  ekstraordinær  avsetning: -347.616,1l

Årsberetning 1997 0slo Idrettskrets 27



Resultatregnskap

OSLO  IDRETTSKRETS

Balanse pr  31.12.1997

Note

Eiendeler:

Kasse, bank
Kunder

Kortsiktige fordringer

Sum omløpsmidler

Langsiktige fordringer
Bygninger, fast eiendoin 3

Sum anleggsmidler

Sum eiendeler

Gjeld og egenkapital:
Leverandører

Skattetrekk, arbeidsgiveravgift
Påløpne kostnader
Avsetninger 4
Sum kortsiktig  gjeld

Langsiktig gjeld
Vedlikeholdsfond

Egenkapital

3

5

5

REGNS  KAP
l997

6.266.347,23
2. l9l.  165,99

93.750,49

8.551.163,71

l4.OOO,OO
4.570.OOO,OO

4.584.000,00

13.135.163,71

940. l90,44
1.049.4l2,30
l.043.786,49
4.435.226,22

7.468.6l5,45

4.570.000,OO
500.OOO,OO
596.648,20

REGNSKAP

l996

8.270.85l,26
1.352.391,OO

175.089,25

9.798.33l,51

l4.OOO,OO
4.400.OOO,OO

4.414.000,00

l4.2l2.33l,51

3.205.456,95
911.128,70
990.619,60

3.7l1.  192,70

8.8l8.397,96

4.400.OOO,OO
20.000,OO

944.324,97

Sum langsiktig  gjeld og egenkapital

Sum gjeld  og egenkapital

5.666.648,26

13.135.163,71

5.364.324,97

14.1l1.331,51

Note 1 Regnskapsprinsipp
Regnskapet er føit etter regnskapsprinsippet.

Note 2 Vurdering av fordringer
Kundemassen er oppført etter pålydende og er vurdeit som uten risiko for tap. Noten inneholder en avsetning på
kr 32.604 til  dekning av evenmelle tap.

Note 3 Lån/fast  eiendom

Oslo idrettskrets har følgende lån:
Reservefondet (Ekeberg Idrettshal))
Sparebanken NOR (Osloidrettens Hus)

Pr 3l.12.1997
1. 800.OOO

2. 770.OOO

Forfallstid

2015

2008

Pantelån er økt med kr 550.OOO til finansiering av nytt sentralbord og påbygg til kafeteria.

Bygningenes forsikringsverdi er kr  79.26l.400.
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Resultatregnskap

Note 4 Avsetninger
Psykisk lielsevern
Ungdomstiltak
Risforebyggende ti]tak
Diverse tiltak

Oslo komrmme, rammebevilgning
Ai'ileggsplanmidler
Storbytiltak
IPU

Prosjektplan bai'neidrett
Aktiv på dagtid

20.OOO

9.592

22.OOO

7.809

l .586.852

16.750

2.647.397

l5.OOO

8.576

lO8.333

Note 5 Egenkapital
Det er foretatt en ekstraordinær avsetning til vedlikeholdsfond med kr 480.OOO i l997. Oslo Idrettskrets har 3l8
aksjer i Norsk Idrettsmedisinsk Instinitt AS, ligningsverdi kr 40.020,30. Verdien er ikke tatt med i egenkapitalen.

RESERVEFONt)

Resultatregnskap 1997

Inntekter:

80lO Renteinntekter
Årets underskudd

Sum inntekter

Utgifter:
73lO Tildelt  idrettsorganisasjoner
Årets overskidd

Sum utgifter

Balanse pr  31,12,1997

Eiendeler:

1030 Bankinnskudd
l640 Lån Ekeberg Idrettshall

Sum eiendeler

Gjeld og egenkapital:
2210 Mellomregnmg OIK
11l1 Skyldig tildeling 1)
2910 Kapitalkonto

Sum gjeld  og egenkapital

1) Abildsø IL
Akershus og Oslo Skøytekrets
Aikikan  Oslo

Kjelsås IL  (l996)
Njård, Håndball
Oslo Håndballkrets
Oslo Skytterkrets

REGNSKAP

l997

lO9.074,O0
l0.926,00

l20.000,00

l20.OOO,00
O,OO

l20.000,00

REGNSKAP

l997

2l4.617,56
l.800.OO0,O0

2.Ol4.6l7,56

-8.307,70

90.OOO,OO
l.932.925,26

2.Ol4.6l7,56

25.OOO,-
g.ooo.-

15.OOO,-
IO.OOO,-
IO.OOO,-
li.OOO,-
]O.OOO,-

REGNSKAP

l996

l52.972,43
o,oo

152.972,43

147.OOO,OO
5.972,43

l52.972,43

REGNSKAP
1996

l10.070,13
1.900.OO0,O0

2.OlO.070,13

-48.639,26

105.OOO,OO
1.953.709,39

2.OlO.070,l3
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Kommentar til  regnskapet

Kretsstyrets
kommentarer  til

regnskap 1997

Inntekter
Ordinære inntekter går ned n'ied

6.984 mill.kr  fi'a 1996 og skyldes i
hovedsak at  konumuiens tilskudd
til  idrettens  bnik  av  skolenes

gyinnastikksaler i 1997 er overføit
til skolesjefen, reduseite tilskudd
fra Norges Idrettsfortund  samt at
aktivitetsinntekter knyttet til
utdanningsvirksomliet i  sin  liel)iet
er falt bort i 1997. } positiv retning
kan nevnes  økte  tilskidd  fi'a

Kulturdepartementet ti]  storby-
tiltakene, økte salgs- og service-
inntekter og støne aktivitet  son'i

kretsene.

Overførl fra  tidligere  år
Dette gjelder ibmkte,  men

disponerte bevilgninger til  storby-
tiltak, tilbakeholdt bevilgning av
det komrrnmale  raminetilskudd  bl.a.

på gmnn av isikkerhet  oinkring
driften av de private ishallene i
l997 og øremerkede midler  til ilike
aktiviteter.

Aktivitetsutgifter
Utdanningsvirksomheten er i  sin

helhet  tatt  hånd  om  av  Oslo-

idrettens Studieforbind  i  l997.
Hjertetriinmen ble besluttet nedlagt
etter I  . Iialvår  på gnmn av lav
deltakelse. Øvrige aktiviteter er
gjei'inomført med noe lavere
kostnader enn bidsjetteit  og er
i-esultat av  bevisst  kostnadskontroll

iten å gå på bekosming av kvalite-
ten på gjennomførte tiltak. Aktivi-
tetene er gitt  nærmere omtale annet
sted i  årsberetningei'i.

Administrasjon og møter
Ved årets  s]utt  liadde  idretts-

kretsen l9,5  årsverk ansatt i  egen
organisasjon, herav 5 årsverk
ti]knyttet Ekeberg Idrettsliall og 2,5
årsverk til  Osloidrettens  Hus.  Tre

pei-soner var ansatt på
sysselsettingskontrakter. I  tillegg er
idrettskretsen arbeidsgiver for  2
ansatte i  studieforbundet og 28
ansatte i  særkretser. I  til]egg  ble ca
350 personer løimet i forbindelse
med kirsvirksomhet  og annen
aktivitet.

Det er  ikke  itbetalt  honorar  til

styret i Oslo Idrettskrets i 1997.

Anlegg, drift/investeringer
I l997  er det investeit i nytt

digitalt sentralbord som gir  direkte
innvalg til  alle ansatte og 20 m2
påbygg for lager til  kafeteriaen.
Investeringene er  finansieit  ved
utvidelse av eksisterende pantelån
med kr  550.OOO.

Tilskudd/overføringer,
utgifter  ved
inntektsbringende taltak

Under Inntektsbringende tiltak
(bingo) er det posteit kr  l66.O00  til
kontroll i  bingolokalene og revisjon
samt kr  12.OOO i  tilskridd  til  liver  av
84 klubber/særkretser  soin  yiar  med

i 1997.

C)riftsutgifter
Nedgangen i  driftsutgifter  i

forhold til  1996 må særlig ses mot
det forliold  at betaling for  idrettens
bmk av skolenes gymnastikksaler i
l997  ikke  er  foretatt  via  idretts-
kretsen.

Avsetninger
Her er satt av ribrukte, men

disponeite eller  øremerkede midler,
til bmk i 1998.

Finansposter
Det lave rentet'iivået gjennom

året gir  neddrift  i  for]iold  til
regnskap l996  og bidsjett  1997.

Resultat

Resultatregnskapet viser et
overskudd etter finansposter, men
før ekstraordinære poster på kr
132.323,29. Etter ekstraordinære
poster viser regnskapet et under-
skudd på kr 341.616,1l som dekkes
av egenkapitalen.

Eli Røren  Fossheim

Oddvar  Bei'ntsen

Jar] Erlandsen

Oslo 3l.  desember  1997
mars l998

Rolf Nylius

Wenche Westberg

Bjøi'n Drevvatne

Vidar Waaden

Odd Bratt

Lise Røine  Nafstad

Tove Berg

Berit Feiring  Børseth

Bøire Rognlien
generalsekretær

Bjørg Christensen
økonomisjef
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Revisjonsberetning for  1997
Vi liar  revidert årsoppgjøret for  Oslo Idrettskrets for

1997 som viser et årsunderskudd på kr 347.676,71 etter
at det er foretatt ekstraordinær avsetning ti]
vedlikelioldsfond med ki- 480.OOO. Årsoppgjøret, SOII]
består av årsberetning, resultatregnskap, balanse og
noter, er avgitt asr ldrettskretsens styre og generalsekre-
tær.

Vår oppgave er å granske Idrettskretsei'is årsoppgjør,
regnskaper og beliandling av dets anliggender forøvrig.

Vi liar utført revisjoi'ien i lienhold til  gjeldende lover,
forskrifter og god revisjonsskikk. Vi  liar gjennomføit
de revisjonsliandlinger som vi liar ansett nødvendige for
å bekrefte at årsoppgjøret ikke inneliolder vesentlige feil
eller inangler. Vi har kontro]lert ritvalgte deler av
gmnn]agsmaterialet som underbygger regnskapspostene
og vurdert de benyttede regnskapsprinsipper, de
skjønnsmessige vurderinger som er foretatt av ledelsen,
samt innliold og presentasjon av årsoppgjøret. I  den
grad det følger av god revisjonsskikk har vi gjennom-
gått Idrettskretsens fonniesforvaltning og interne
kontroll.

Etter vår mening er årsoppgjøret gjoit opp i samsvar
med Idrettens regnskapsbestemmelser og gir et forsvar-
lig uttrykk for Idrettsla'etsens økonomiske stilling pr
3l. 12.97 og for  resiltatet av virksomlieten i  regnskaps-
året i overenstemmelse med god regnskapsskikk.

Oslo l8.  mars  l998

Dybwad Revisjon  DA
Lars  T.  Uvholt

Statsautorisert  revisor

Kontrollkomiteens beretning for 1997
Koi'itrollkorrnteen har sammen med revisor g)en-

nomgått Oslo Idrettskretsa regnskaper for l997.
Regnskapene, san'iinen med kretsstyrets kommentarer
til disse, gir  etter vår oppfatning tilfiaedsstillende
oversikt  over  den  økonomiske  side  av  virksomlieten  i

samsvar med lov og beslutninger.
Vi anbefaler at regnskapene godkjennes som Oslo

Idrettskretsa regnskaper for 1997.

Oslo l9.  mars  1998

Erik  Paulshus Ingunn  Martinsen

OSLO
IDRETTS
KRETS
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