lng
k

y

ø

'K

-f--'i

la

aøl

:/i

Kretsstyreti Oslo

Rolf Nvlius,ledei'

Eli RørenFoss]ieiin,nest]eder

Noø'clstrand IF

OppsalIF

J

Oddvcu'Beritsen,medlem
IL Vestar

Bjørn Drevvatne,medlein

Jar] Er]andsen,med]ein

Ready

Tveita IL

'g'A'

LiseRøineNqfstad,med]ein
Ljcm Tenni]dubb

%nc]ie Westberg,
inedlein

ToveBeig,

KjelsåsIL

arisattes represeritant

OddBratt, varamedlem

Berit Feiring Børseth

Vidar Wcraden,
varmne

OppsalIF

varamedlem, Røa IL

Spoils]dubben Foiauoai'

Forsidebilde: Cupmester Vålerenga
Foto: Scanfoto

Layout: Stian B. Støvland

Årsberetning
1997 0sloIdrettskrets

Kretstinget

Oslo Idrettskrets

Ting
Lørdag24. mai l997 ble Oslo

Idrettskrets32. ting avholdt på

NorgesIdretts]iøgskole.Frem
ti]
tingetbestokretsstyret av:
Truls Gerhardsen, leder,
Lambeitseter Svømmeklibb

Terje Skålhegg, nestleder,
Rockwool

BIL

Eli Røren Fossheim, medlem

OppsalI.F.
Lise Røine Nafstad, medlem
Ljan Tennisklubb
Berit Knudsen, medlem

VålerengaHåndball
Leif Høgli, medlem
Tåsen LL.

Vidar Waaden,medlem
l997.

Sp.kl. Forward
Ivar Skamo, ansattes representant

Ti'u]s Gei4iardsengi'cdu]erteN)4nrsmed valget og øns]æt/?Z7/77
])iÅ

til med arbeidet SOI)?
leder i Os]o Idrettskrets. (Foto.' Stian B. Støv]and)

WencheWestberg,1. vara,
KjelsåsI.L.
Oddvar Bentsen, 2. vara,

Valg

I.L. Vestar

Følgendeble valgt til det nye

Aase Jahren, 3. vara,

{drettsforbunds
ting l996

kretsstyret:

PrinsdalTennisklubb

-

Nordstrand LF.

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

Eli Røren Fossheim, nestleder

Arbeidsoppgaverfor Oslo
Idrettskrets

Rolf Nyhus, leder,

113stemmeberettigede
representan-

Tingetble ledet av Anne Britt
Nilsenog Lasse Johannessen.

Gerhardseninnledet.
- Oslo Idrettskrets lov. Justering
basertpå vedtak på Norges

-

Opprettelseay lovutvalg for Oslo
Idrettskrets

OppsalI.F.,

-

WencheWestberg,medlem

-

Langtidsplan
Langtidsbudsjett

KjelsåsI.L.

-

Pokaler

Lise Røine Nafstad, medlem

Ljan Tennisklubb

OsloIdrettsla'ets'innsatspoka]og

Oddvar Bentsen, medlem

hederspokalmed dtplom ble delt ut
til følgende:

I.L. Vestar

Bjørn Drevvatne, medlem

0IKsinnsatspokal

Ready
Jarl Erlandsen,

medlem

Tveita I.L.

ToveBerg, ansattes representant

Vidar Waaden,l. vara,
Sp.kl. Forward

Berit Feiring Børseth, 2. vara,

LenaBoysen
HolmenkollenHundekjørerklubb
Steinar Hoen
Stovnerkameratene

EspenBredesen
OppsalI.F.

Røa I.L.

Odd Bratt, 3. vara,

0slo ldrettskrets

OppsalI.F.

hederspokal

beviktigste sakenepå

Bergljot Sandvik Johansen
OsloIdrettslag

tinget

Olav Aaboen

-Idrettspolitisk foryu'n «Bai'n og

LL. i BUL

ungdoinsoppvekstvilkåri
StorbyenOslo.»

Odd Johansen

KultunninisterSageneI.F.

TuridBirkeland, byrådslederFritz

Hans Petter

Huitfeldt og leder Tmls

Oslo Seilflyklubb
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Kretssfyreti Oslo

Kretsstyrets
arbeid
Deter avlioldt l2 styremøter og
9møter i Styrets arbeidsitvalg i
løpetav 1997. I alt er bel'iandlet
l34 saker.

UnderKretstinget 24. mai var
detvalg av styre. Dette føite
naturlig til at det også ble beliov for

åvelge nytt arbeidsutvalg(AU).
Styretsleder og nestlederer
selvskrevne. Ut over dette bestemte

styretseg for å velge en ny modell
for AU, der de øvrige plasser
altei'nerermel]om de faste styremedlemmergjennom valgperioden.
Son'i medlenuner

av AU for

OSLOIDRE TTSFESTIVAL: Det var stoi' steinning under Oslo

ldretts.festisia].
Herfrci mosjons]øp
på i'u]]eskøyter
(Foto.'StianB. Støvlcmd)
arbeiderspesielt rettet mot politisk

valgperiodensførste år ble valgt
WenclieWestbergog Oddvar
Bentsen.Nestleder Eli Røren

Fossheiiner delegeit styrets
oppfølgingav pei-sonalsaker.
Det nye kretsstyret startet opp
arbeidetetter Kretstinget med å
drøftesin egen arbeidsform sett i
forhold til oppgaver og prioriteringer.KS ønsker å prioritere et
systematisertsan'iarbeidemed

bydeleneog idrettslagenebydelsvis
i årene fremover. På denne bak-

gmnnfordelte styret Oslos 25
bydelermellom styremedlemmene
slik at de har 2-3 bydeler hver for
spesielloppfølging. Videre fordelte
mansom tidligere en oppfølging av
alleaktuelle særkretser/idretter
melloin styremedlen'imene.

KSdrøftet ogsåaktuelle komitestrukturer,og fant på bakgmnn av
denye satsingsområderå ville
frafalle den tidligere modellen med

ogBystyret ved Mi5ø- og Samferdselskormteen som

haridretts-

Byi-ådslederFritz Huitfeldt, og flere
avfagbyrådenevedrørendeaktuelle

Oslo Idrettskrets har et oinfattende samarbeide ined Oslo kom-

rrumepå mange plan. Kretsstyret
4

bedre innendørskapasiteten
gjennomet godt samarbeide
medskolesektoren, der det

byggesidrettshaller som en del

avdenstore skoleutbyggingen

skudd,ritbyggingen av Holmenkol-

i Oslo.

len,fotballliall, store idrettsarrangementer,Osloidrettens

storbyprosjektog det såkalteindre
øst-prosjektet.OIKs leder og andre
styremedleminerliar gjennom året

Derimot er det idrettens ansvar å

skapeaktivitet i anleggene.Og
detteer en stor nok oppgavefor en
idrettsbevegelsesoin fortsatt i

hattmøtermed ByrådeneKari
EgelandEliassen,Miljø- og

hovedsak drives av mennesker som

Samferdsel,Grete Homtvedt,

samfunnets beste.

arbeidergratis på sin fritid til

Skole-og kultur, Olaf Steene,

Næring-og byutvikling, og Erling
Lae,Eldre og bydelene.

Videreer det etableit et meget
godtforhold til Mi5ø- og Sainferdsom ledes av varaord-

akme]lesakei- som fotball]'iall, store

idrettsarrangementer,
oppfølging av
komrrumedelp]anen
for anlegg m v.
Det er Kretsstyrets ]'iovedansvar

åinformere og inotivere byens

medOslo

av

saker,som idrettens ramn'ietil-

avlioldt en rekke møter vedrørende

Samarbeidet
kommune

sikre area]er for itfoldelse

idrett,med spesiellvekt på
-

fører Svenn Ki'istiansen. Det er

Blantde mange viktige saker
somstyret liar arbeidetmed omta-

-

itendørsaktiviteter.

kon'iiteer der en anser dette hen-

arbeidet.

for at det er det

offentligesansvarå bygge,drive

Det er avholdt møter med både

selskomiteen

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

få forståelse

ogvedlikeholde anleggene.

sakene.

Styringsgrupper.Derimot vil det
væreaktuelt å opprette faste

les:

-

nivå,Byrådet lierunderspesielt
Byrådenfor Miljø- og Samferdsel,

politiskeledelsetil å setteidrett og
arbeidfor barn og mgdom )iøyere
opppå prioriteringslistet'ie.Dette
innebærer å arbeide for

-

bedre og flere anlegg.

for
1997/Gymsal-leie
Rammetilskuddet
Rammetilskuddet

fi'a Oslo

koinmunefor 1997 ble på 19 mill
kr.Hvis vi kot'rigerer for boitfallet

avtilskudd for idrettslagenes
treningi skolenesgyinsaler,
innebardet en økning på 2,7%.
OIK hadde i flere år arbeidet for

atSkolesjefenskille overta ansvaretfor og arbeidet med, å utbetale
tilskuddettil skolene for å oppfylle
Bystyrets vedtak om at alle

idrettslagsmedlemmer
under19 år
skaltrene gratis i skoleneslokaler.
Begrunnelsenfor flytting av ansvar

varflere, bl.a. at Skolesjefenliar

Årsberetning
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Kretsstyreti 0slo
støi'reinuliglieter enn (]K til å
påvirkelivilken itleiepris skolene
tar,og dessutenstøi're nmlighet til å

skaffesegoversikt over lwa sluttregningenfor åretvil bli, ved å
forlange informasjon fra skolene

oininngåttekontrakter,noe flere
skolernektet OIK. Byens po)itiske
myndiglieterhøite på OIKs argumentasjon,og overføite f o m l997
ansvaret for å dekke skolenes

kostnadertil Skolesjefen. Samtidig
bevilgetBystyret for 1997 8,4 mill
kr til Skolesjefen for å dekke
utgiftenefor tilsyn og vask, som var
utgangspunktetfor refusjons-

ordningen.
Dessverreinnføite
Skolesjefenen betalingsordning
somskapte store problemer, ved at
han fordelte det tilføite

ti]skidd

til alle skoler i forliold

til antall

likt

gyinsaler.Dette ga store skjevheter,
daikke alle gymsaler ble brukt i
sammegrad av idrettslagsmedlemmerinder l9 år. OIK har

arbeidetgjennomhelel997 med å
få oingjort ordningen,og f o m
l998 går Skolesjefentilbake ti]
tidligere praksis, ]'ivor skolene får
refusjonbaseit på faktisk forbmk av
treningstimer.

Viktigeanleggssakeri

vesenetliar byggherreansvaretfor
dennye liallen på Jordal, soi'ii skal
åpnesi febmar 1998.
Ettersterkt påti-ykk fra bl.a. Oslo
Idrettskretslykkes det ogsåå få
Byrådetmed på å vedta at det skal
byggesny idrettshall på Høyenl'iall
skole,der to gyinnastikksaler brant
nedi april.
Utbyggingenav lcunstgressbaner
i Oslo er prioritert i Konuruinedelplanen.Dette arbeidet er konunet i
gang,og det ble åpnet ny kinstgressbane
på Dælenengai september.

Arbeidetined reliabilitering av
JordalAmfi, bl.a. med tanke på AVM i isliockey ble en liastesak
liøstenl997. Bystyret vedtok å
bevilgel2,5 niill kr og samtidig
søkeKulturdepartementeton'i et
tilsvarendebeløp.
Av andre anleggssakerSO]Tl
OIK
liar væit sterkt engasjerti, og som
erferdig eller mder realisering,
nevnesklubbhus på Bjørndal,
reliabilitering av garderobenepå
Rommen,nytt lys på Voldsløkka
derdet gamle ramlet ned, opprusting av garderobenepå Frogner og
nyegressbanerpå Ki'ingsjå. OIK

harogsåsainarbeidetined
Håndballforbmdetoi'ii ny hall ved
Ullevål,og med Friidrettsforbindet
ogmangeflere oin nye Bislett, n'ien
)ier er det eimå ikke funnet noen

løsning.Vi har ogsåsamarbeidet
medFotballforbundet om reguleringsplanenfor itbyggingen av

tribunenepå Ullevål stadion,og
dennesak er føit fi'em ti] Bystyret.
Dessverre)iøite ikke byens myndiglieter på OIK soin i forhold til den
totaleritbygging av Ullevål-on'irådet
)afrem et forslag SOII]ga plass til
bådeFotballforbrindetsog
Håndballforbrindetsønsker,og som
dessutenville lia gitt en bedre
plasseringav Bergbanen.
Selv om behovet

i Oslo ennå er

langt fra dekket når det gjelder
idrettsanlegg,og selv OII] Oslo
ligger langt rinder landsgiennomsnittetl]åI' det gjelder

anleggsdekning
for viktige anleggstypersom fotballbaner og idrettshaller,er det grunn til å konstatere

atdet skjer flere gledeligeting på
an)eggssektoren
enn på mangeår. I
dennesammenliengskal 'vi også
nevneden private utbygging son'i
finner sted,og livor FurusetIF er i
ferd med å realisere

flere store

1997

Utbyggingenav Holmenkol]en,
bådemed tanke på verdens-

n'iesterskapet
i skiskyting i år 2000,
ogsom et nødvendigtiltak for å
sikreanleggesstaffis som i'iasjonalanleggfor nordiske grener, har
væit den størsteanleggssakeni
1997.Gjennom flere omganger
bevilget Bystyret til sammen 52

mill.kr til en full opprusting av
hopp-,langrenns- og skiskytterarenaen.Det gledet ekstra at saken
fikk fill oppbakking av både
Ordfører,Byråd og alle paitier i
Bystyret.

Utbyggingenav idrettshaller i
samarbeidemed skolesjefen,l'iar
foitsatt i et godt spor.Ny flott

-ff

iQ:j

idretts)iallble åpnetliøstei'i]997 på
Engebråtenskole. Ny idrettsliall på
NordreSkøyen skole er under
bygging.Og Bystyret vedtok i
desemberat det skulle bygges ny

hallpå Trasop.Park- og Idretts-

HOLMENKOLLEN: Utlvggingen av Holmenko]]enwn' eri siiktig
aideggssaki l997. (Foto.' Stian B. Støvland)
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Kretsstyreti Oslo
anleggi en samarbeidspakkemed
IKEA. Kretsstyret liar vært opptatt
avdriftsituasjonen for byens
ishaller,og har bl.a. i den forbinVidereer det giunn til å glede
segover at i det bidsjettet for 1998,
somBystyret vedtok like før jul i
1997er lagt inn flere midler enn på
lengetil vedlike)iold av kommunale
idrettsanlegg,noe soin også OIK
harprioritert.

OIK i en meget vanskelig økonomisksitiasjon ved inngangentil
1997.På toppen av det liele ble
rai'iunetilskuddene vedtatt i NIFs

styreførst i slutten av januar l997,
ogOIK SOI]]da måtte omgjøre sine
budsjettergmnnet lavere tilskudd
ennforventet, liadde ikke

l997-

tmdsjettetklait før midt i februar.
Påden organisasjonsn'iessige
sideble det gjennom 1997 nedlagt

etstort arbeidefor å følge opp NIFs
kravtil en ny l'iøringsi'iindetil den

ritsatte
sak fra Idrettstingeti l996
on'iorganisasjonsinessigetilpasninger.I det itsendte materiale var det

bl.a.itelatt at Idrettstinget
i l996

haddevedtatt enstemmigat det
skulle være en idrettskrets i hveit

fylke, slik at NIF/NOK-organisasjonenshovedstruktir var fastlagt og
ikke gjenstand for ny liøring. OIK
gjordeNIF oppinerksompå itelatelseni eget brev. Fra OIKs side ble

dethøsten1997 lagt opp til en
omfattendehøring, med tilbud til

allekretsenslag om å engasjere
seg,og ined spesiell vekt på lwilke
kravog fot'ventninger lageneønsket
åstille til service og oppfølging fi'a
6

Vitaliseringav forholdet

til lagene

OIKs styre vedtok i august å
gjennomføreen møteserie med

lagener løpet av bøstenl997 og
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skal bare nevnes noen stikkord.

Ettergmndig drøftelse med særkretsenegjennon'ide siste par
årene,var det etablert enigliet om at
Osloldrettskrets og særkretsenei

fe]lesskapskulle prioritere følgende
trearrangen'ienter:

Idrettsvesenet

rul]ering av

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

planenmed
idrettslageneog

skoleidrettsdagfor 4-6 klasse
konsentreittil Ekebergsletta

-

komme med

felles innspill

,-- t S
-

Aktiviteneomtalesmer i detalj
påandre sider i beretningen.Her

[onnminedel-

:a!Å

:. .
'-'l --.L-> , , '
#

teneoppnevneskomiteer som
saminensettes
på fi'itt grunnlag.

til å drøfte

----=:-

-%, ,== --,.,l:
, -

nistrasjonen.
For de størsteprosjek-

ffl'd !!!W I viste en
-,:m...?-'m

enkonstmktiv

-=

styretprioriterer giennom vedtak og
bidsjetter,gjeni'iomføresav admi-

-Oslo Idrettsfestival på
Rådlmsplassen,
der idretten
kunnevise byens befolkning
breddeni sitt tilbud (aigust).

til dem. OIK

inviteite lagene

X

- %l

til det sanune,

nem]igå drøfte
planenseg

iinellom
ogmed
bydejen,
@g

SKOLESKIDAG: Også i l997 vcu'skoleskidagen
en
eSkjd(lge
e"
suksess,og bai'na moret seg stoil i Hohnenkollen.
'lle]l](Ollel].

(Foto.' Stian B. Støs4and)

komine frem til

jarmarl998. Forn'iålet var i første
rekkeå vitalisere samspillet med
lagene.Det ble derfor lagt opp til
enserie på tre n'iøter,der lageneble
invitert bydelsvis. Til møte nr l og
3i serien ble det også inviteit
representanterfra bydelene,både
fra administrasjon og lokalpolitikere.
I det første inøte var liovedte-

maetgjensidig informasjon, samt å
foitsette drøftelsenemelloin lagene
ogbydelsadministrasjonog bydelspolitikere om bel'iovetfor å organisereseg slik at man drøftet felles
saker,bl.a. på anleggssideni felles
fora bydelsvis.

felles innspill til
OIK. Deretter vil Park- og Idrett og

adniinistrasjoneni OIK sy sammen
etforslag, soin vil bli idrettspolitisk

drøfteti OIKs styre når den kOllliner på høring.
Gjennommøteserienoppnådde
OIK å få innspill til høringssaken
til NIF, innspill til iullering av
Kominunedelplanen,samt å få
etablettet felles forum byde]svis
i'nellomidrettslageneog den bydel
deliar valgt tilhørigliet til. Det siste
ernoe styret legger siekt på å
videreutvikle,og i flere bydeler liar
mani forlengelsen av møteserien
staitetdrøftingen av å oppretteegne
idrettsutvalgetter inønster av
idrettsrådene soi'ii finnes i andre

Det andre møtet i serien ble

bntkt til å drøfte høringssakenom
norskidretts organisasjon,med
)iovedvektpå lageneskrav og

fylker. Dette er en itvikling
stiimilere.

OIK vil

Disseai'i-angementerble alle
gjennomføitil997, og på en
fi-emragende
måte. Dette er store og
viktige ai'rangementersom gir et
godttilbud til skolebai'na,og som
dessutei'i
setter byensegen 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

kvalitativtarbeideog stor dugnadsånd.

For nærmere redegjørelse for

bådedissearrangementene,
og
andreaktiviteter se egenberetning
påetterfølgendesider.

Storbyarbeidet
Styretoppnevnteen egen komite

for å videreføredet fremragende
arbeidetsoin allerede er nedlagt
gjennoi'iiStorbyprosjektet.Oddvar

Bentsenb]e oppnevntSOI]Ileder for
komiteen.

Styi-etbehandlet søknaden til

ønsker overfor idrettskretsen.

Dettredje n'iøtetble i sin lielhet
viet arbeidet med å drøfte lokale

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

Aktiviteter
Etterkretstinget 24. inai liar SOI]]
hertidligere beskrevetstyret
organiseitsitt arbeide annerledes
enntidligere. Aktivitetene soin

Kulmrdel:iarten'ientet
SOII]bygger })å
demangesøknaderfi'a idrettslagog
andreorganisasjoner/foreningeri
Oslo.Søknadenfor 1997 var på
3,765mill l<r,og OIK mottok fra

Årsberetning
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Kretsstyreti Oslo
departementet3,700 mill kr for å
videreføredette viktige arbeidet.
Styretbeliandler også den
rappoitSOII]sendesKultirdeparte-

særidrettene»,
innlederelier var
KåreGeir Lio og Nils Herzberg.

mentet. Den viste at det i l997
hadde væit ikke mindre enn 2lO

innledetOll] NIFs l'iøring«En
rasjonellarbeidsdelingi norsk

OOO
deltagelser på 90 aktiviteter.
Deter kanskje ikke så rait at
Kulturdepaitementetved gjentatte
anledningergir ittiykk for sin

idrett.»

samt«Regionalisering innen

Generalsekretær
Bøne Rogi'ilien

Påsøi'idaghadde Jarl Erlandsen

etinnlegg oin «Tiltak for u'igdoin».
Sisteinteressaiite tema var

sistnevnte
avdelingl.l l997,med
tittelasrIdretts- og prosjektsjef.
Ttmver også generalsekretærens
stedfortreder.

Takk

Styretvil takke alle invohterte
for et meget godt forberedt og vel

gjei'ii'iomføit
kretstii'igi mai 1997.
Vi ønsker å takke adn'iinistrasjo-

Mle tilfredslietmeddetarbeidet

«Utfordringertilknyttet arbeidsgi-

nen for et itinerket

somutføres av de n'iangeidrettslag

ver - arbeidsleder

i Oslotil besteforbarn ogmgei

for)'iold». Her innledet Elisabetli

vanskeligeog sainmensattenærini5øer.

Seeberg,Tove Berg, Odd Bratt og

gjennomåret, saint for den solide
ogprofesjonelle måte de løser sine
forvaltningsoppgaverpå ved driften
avEkeberg idretts)iall og Oslo-

- arbeidstaker

Bjørn Erik Thuv.

samarbeide

idrettei'ishus.
Storbyarbeideter nå en integrert
del av aktivitetsarbeidet

i Oslo

Fairplay prisen
«Fairplay prisen» på kr IO.OOO,-

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

soi'ii NIF innførte

i

l996

ble i år

tildelt SusannGoksør, Bækkelagets
Sportsklub.
Styret vedtok å tildele prisen til

Vi vil samtidig berøn'imeadministrasjonenfor gode forliold soin
denhar opparbeidet såve] til den

komrrmnaleforvaltning som ti]
etatene.

Susann for lieni'ies alltid fine

0IK-

samlingen

ÅretsOIK-samlingfor ledereog
ansattei særkretseneog tillitsvalgte
ogansattei OIK og OISF, ble
ai'rangertpå Holmen Fjordliotel
27.-28.september.Detvar 66
deltakere til stede.

norsk idrett å

tilpasseseg samfunnsutviklingen.»
Andre temaer var NIFs høring

«Enorganisasjonfor freintiden» -

8

Sekretariatet
Antall ansatte i Oslo Idrettskrets

Alle ansattepå OsloidrettensIILIS

harhattet stortarbeidspress
i 1997.
Dettetil tross så liar de stått på og
løst alle sine oppgaver på en
profesjonellmåte.Styret
takker
liver og en.

erveditløpetavåret22 (l9,5
årsverk),det samme som året tør.

HansB. Skaset innledet inder
temaet «Klarer

innsatsog oppførsel på l'iåndballbanengjennoin mange år.

Fra1.1 1997ble sekretariatet
omorganisert,med stab tilknyttet
generalsekretæren,
og to avdelii'iger:Økonoini
og drift og Idrettsogprosjektavdeling.Bjøm Erik
Thuv tiltråde som leder av den

Årsberetning
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NlM]:/Lovutvalget/ Domsutvalget

NIMI

Lovutvalget

l997 har væit det beste driftsår

i

NIMIs historie, med stor aktivitet

ogrekordomsetning.
Resultatetliar gitt et overskudd
påca ån million kroner, en forbedringpå kr 350.OOO
fra 1996. Det

eri 1997 itbetalt kr 40 pr aksjei
utbytte.
Selskapethaddepr. 31.desemberl997 37 ansattehvorav l9 på
deltid.

Hovedtyngden av virksoinheten

erfoitsatt på Ullevål stadion, men
vi har en meget god og kvalifisert
stabigjen i OsloidrettensHus på
Ekeberg.
OsloIdrettskrets har 3l8 aksjer
somutgjør ca. fem prosent eierandel. Det samme har Oslo
Bedriftsidrettsla'ets. Av andre

Leder:

Terje Ahlsen
Medlemmer:

vært økende.

Kari Berg Østhus

Viderehar kretsstyretetter hveit
settbeliovet for juridisk assistanse.

Per Gunnar

Løken

Varamedlemmer:

Brit Mørk

Påtinget ble følgendeutvalg
valgt:

Bjørn Løvlie

Leder:

Sekretær:

Gunnar Martin Kjenner
Medlenn'ner:

Finn Hauger

Berit Knudsen

Domsutvalgethar i likhet med
foregåendeår hatt tre anmeldelser
ti] behandling.Sakene
er av
økonomiskog disiplinær ait.

Per A. Flod

Varainedlemmer:

Unni Agdestein
Jon Birch-Aune

Etter den tendensen

vi liadde

medøkning i saker fra l995 til

Finn Hauger

l996 fi'yktet vi en videre utvikling i

l997. Dette
har ikke slått til, noe

tilsammen
l,5 prosenteierandeli
NIMI.

Utvalgetsfremste oppgaveer
foruten å gi klubber og la'etser
rådgivereog eksperthjelpfor

vi selvfølgelig er glade for.
Forebyggendearbeideog
oppfølgingerfra klubbenesside er
derfor viktig for å begrenseoveitre-

kretsstyret.

delser.

bistandi juridiske saker, være

Finn Hauger er fortsatt idrettens

representanti styret.
N{MI er Osloidrettens medisin-

skestøtteapparatsom det er viktig
medlerseg,enten du er toppidrettsitøver eller mosjonist.

Domsutvalgethar følgende

sammensetmng
ettertmgeti 1997:

hjelpfra klubber og kretserhar

Sekretær:

organisasjonsledd
i idretten har
NorgesHåndballforbund og NIF

for oss å benytte når behovene

Domsutvalget

Lovutvalgeter nytt av året. På
sisteidrettskretsting ble det vedtatt
åvelge et lovutvalg, blant annet
fordi etterspørselenetter jiridisk

OsloIdrettskrets får flere og
flere aktuelle saker av juridisk
karaktertil behandling.
somnæringslivet begynner å

Etterhvert

interessereseg for samarbeide med

destørsteklubbene og det opprettes
aksjeselskapersom skal tjene
pengerpå idretten, melder beliovet
segfor hjelp i klubbene.
I tillegg har NorgesIdrettsforbunddelegeit godkjenningen av
særla'ets-og klubblover til idrettskretsen.

Dessuten må vi drive endel

opplysningsvirksomhetfor å få
klubbenetil å oppdaterelovene sine

ettervedtak på Idrettstinget.
Lovutvalget liar siden de ble

valgti mai l997 hatt ca.20 saker
til behandling.
Dessutenhar utvalget vært

representeitpå Norges Idrettsfor-

bundslov- og domseininari l997.

Årsberetning
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Anlegg

Kretsstyret
- representasjon
påsærkretsting1997
OsloBadmmtonkrets

12/5-97

OsloBandykrets

2l/5-97

Leif Høgli

O.& A. Basketba)lkrets

10/6-97

Oddvar Bentsen

OsloBedriftsidrettskrets

27/2-97

Truls Gerhardsen

OsloBowlingkrets

3/6-97

Eli Røren Foss]ieim

Oslo & A. Budokretser

6/3-97

Eli Røren Fossheim

OsloCyklekrets

lO/11-97

Odd Bratt

OsloFriidrettskrets

26/2-97

TeijeSkål)iegg

Oslo Fotballkrets

9 /I2-97

Oddvar Bentsen

OsloGang- og Tn'ii'iarsjkrets
Os]oHandicapidrettskrets

10 /2-97

Vidar Vaaden

17/4-97

Wei'icheWestberg

Oslo Håndballkrets

6.-7/6-97

Oddvar Bentsen

Oslo Is)iockeykrets

29/5-97

Oslo Judokrets

27 /2-97

Vidar Waaden
Berit Krmdsen

OsloOrienteringskrets
Oslo& Akersl'msRytterkrets

28 /1-97

Oddvar Bentsen

18/3-97

O.& A. Seilkrets

21/1-97

Truls Gerhardsen
Truls Gerliardsen

Lise Røine Nafstad

Oslo Skikrets

3/6-97

Oddvar Bentsen

OsloSkyttei-krets

5/2-97

Aase Jahren

A. & O. Skøytekrets
O.& A. Vannskikrets
Oslo Volleyballkrets
Øst-Norsk Dansekrets

14/4-97

WencheWestberg

4/2-97

Leif Høgli

15/4-97

Eli Røren Fossheim

19/3-97

Lise Røine Nafstad

AkershusIdrettskrets

19.-20/4-97

Eli Røren Fossheim

Holmenkol]enSpecial Olyinpics

22.-23/2-97

Annenrepresentasjon
NorskeStudentersRoklib lOO-årsjubileum
Hen'nesTui'n og idrettsforening 75-år

lO

Lise Røine Nafstad

Oddvar Bentsen
Oddvar Bentsen

OsloBryteklibb 50-års jubileum
VestliI.L. 25-års jubileum

14/ll-97

Oddvar Bentsen
Eli Røren Fossheim

Jiniorlekene

l4/6-97

Rolf Nyhus

Årsberetning
1997 0sloldrettskrets

Anlegg
keyinviterte til 1. april på Jordal

Anlegg

Amfi, var leder til stede saminen

Beretning
fra l/1-24/5-97
Fremti) Kretstinget 24. mai liadde
OIK en styringsgmppeanlegg.
Styringsgruppas
san'iinei'isetning:
Leder:

Eli Røren Fossheim

Nestleder:

Aase Jahren

M e d le m m er :

Stein Aker

2.april hadde vi møte med

driftskomiteene
i idretts]iallene.
Møtetb]e avlioldt i den nye

Etteronwisning i

Lasse Elton

Sekretær:

medrepresentanterfi-a de politiske
partierog fra Park og ldrett. Her
blereliabiliterii'igsplanenfor Jordal
Amfi presentert.Dethele ble
avsluttetined isliockeykampen
inelloin Vålerenga og Storhainar.

tatteganger.

Vi er gladefor at skolesjefen
byggeridrettshaller i stedet for
gymi'iastikksalernår det nå blir
bygd nye skoler i Oslo.
Vi ønsker foitsatt at befaringene
påidrettsanlegg blir opprettholdt,
san'itat standardenpå de gamle
nedslitteanleggenehøynes.

Kringsjåliallen.

Finn Hauger

]iallen, ble det orienteit om

Bjørn Østreng

brannvernorganisasjon,brannvei'n/
brannsikringsan'it reklame i

er bl.a.:

hallene.

Hvilke konsekvenser

OIKs anleggskonsulent

Detsiste

realdiskusjon.

Gi'iippa]iadde i perioden 4 møter
ogbeliai'idlet 22 saker.
OIK er representerti følgende

avstedkom

Sakervi liar liatt til behandling

ei'i

Alle,unntatt han

der

i hallene fra

Hallkomiteenegjør en stor
fortjener å bli godt orienteit om
endringeri såvel reklai'iieavtaler
somandre ting som angår hallene.

Skoleidretts)ialler: Tom Anderson

Wenche
Westberg

Å få reklameavtalen tredd nedover

Vi har fortsatt linjen med å
invitere idrettslag og klubber til
våremøter på Ekeberg.Vi har og

lagtvåre møter til ilike møtelokaler
i tilknytning ti] anlegg mndt i byen,
når det har vært ønskelig.

Påvårt møte i Readyhusetder

representanter
fra Badmintonforbundet, Oslo Badmintonklubb,

Ready,Røa og Ullei'n var til stede,
bleanleggssituasjoneni ytre vest

hodet,SO]IIde fikk det i Ki'ingsjåhallen,er ikke noe hyggelig. OIK

Rognlienvar ogsåti] stede på dette
møtet.
var ipåklageligfra alle parter.

Engasjementet

Påmøtet i Domus Athletica der

ogsåskogsjef At'idreassen
var til
stede,ble flere saker som angikk
skogvesenetdiskutert. Såson'iLia

skisenter,
omleggingav skogsbilvei
Lauvdalen-Langbråten,Midtstulia,
l'iindekjøringstraseer,golfbaner l:iå

Grøninoog i Sørkedalenetc.
Samarbeidetn'iedskogsjefenhar
værtgod i perioden.

Spillemiddelsøknader
Oversiktover inneståendespillemidler pr 1/1-97
Skogvesenet,
anlegg i Marka
VoldsløkkaIdrettspark
Nasjonalanlegg,
av

innstilling

idretter

Hallutbyggingi Oslo
Utvidelseav gressbanenhos Ready
Fremdrift av Løren Isha]l

ble bedt om å ta saken opp med

Utbedringav baseballbanenpå

Park-og idrett, og det er blitt gjoit
gnmdig,både skriftlig og rrmntlig.

Rommensletta

Rillering av Komirmnedelplanenliar vært en gjenganger,så
ogi denne perioden.Påvårt siste
møte13. mai ble våit utkast til
Ki'etsstyretgjoit ferdig. Forutfor

IdrettshallTrasop Idrettspark
Kommunedelplanen
Vi takker alle våre samarbeidspannerefor godt samarbeidså langt i
l997.

møtet var alle særkretsene tilskrevet.

diskuteit. Generalsekretær Bøt're

budsjettkritt
i 1997

oveita reklameavtaler

innsats for idretten i Oslo. De

Bjøi'n Østreng

Osloidrettenat Park og Idrett fikk
JordalIdrettshal] - oppmerkingen

1/l-98.

TrasopIdrettshall: LasseElton
ManglerudIdrettsanlegg:

har det for

somfren'ila planen,var like riforberedtpå at Sponsorserviceskulle

driftskomiteer:

Marka:

idretteni byen. Underskudd
på
halleri Oslo, liar vi påpekt gjen-

Dettefor

å få vite om de

liaddenoen endringer i sine
tidligereprioriteringer.
SOI]I

De

svaite vai-: Oslo Fotballkrets, Oslo

Sidenanleggsutvalgeti sin

nåværende
fonn nedleggesetter
tinget,så er dettesistegangenjeg
skriverårsmelding som leder av
anleggsutvalget.
Tidensoi'nleder

Friidrettskrets,Oslo Volleyballkrets,Skeid, Osloungdoinmens

harværtutrolig rik og givende.Jeg
harhatt et fint itvalg SO]TI
har vært

inotorsenterog Viking Bobklubb.

sveisetsammeni et godt og kreativt

Ut fra ønskene som fi'einkom, og

utvalgetskrinnskap,pi-ioritertevi

samarbeid til tross for endrede
arbeidsforhold.
har vært en tid

anleggsom vi mente burde få

jeg alltid vil tenketi]bake på med

bevilgninger
i l998. Vi ba og om
atde anleggsom ikke ble gjennomført il998 skille få stå øverst på
lista for l999.

Det

glede.Jegønsker alle mine

medarbeideresom hver og en har
gjort en itro]ig innsats,lykke til i
det videre arbeidet

for Osloidretten.

Vi ønsker fortsatt støi're tilgjen-

Påmøtet soin Vålerenga ishoc-

gelighettil anleggenefor såve) den
organiseitesoin den riorganiserte

Årsberetning1997 0sloldrettskrets
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Anlegg

OSLOHALLEN: OIK ]iar firnnet en altei'nativ.firiarisieririgsplari
for den myeomtalte Oslo]'iallen. OIKs

finmysieringsplan
b]e]agt
frempå enpressekonferanse
]ivordetvai'meget
godt
freinmøte.
(Foto.'Biocom
Grap]iics
AS)
Etter kretstinget er ansvaret
for oppfølgingen av anleggssaker
delegerttil administrasjonen.

november.Den nye liallen,
som er
byggeti tilknytning til den nye
skolen er blitt en flott

tilvekst

til

Osloidretten.

VIF Fotball (fotballhall)
Det er avholdt møter med

Dælenengakunstgress
Offisiel] åpmng av den nye

ledelseni VIF Fotball og VIF
FotballASA , om vår holdning til
deresprosjekt. Resultatet av møtet
varenighet om at parteneuavhen-

mai, hvor OIK ble utfordret av

kunstgressbanen
med byråd og
andreg)estertil stedeskjeddei

løp»,da det i Oslo er behov for to

Bystyrekomiteen til å finne altei'na-

september.

haller.

SkøyenIdrettshall

Kommunedelplanen

samferdselskomiteen om «vår

Jevnligen'iøter om forprosjektering av Skøyen IH liar væit avlioldt

forbindelsehar mye av høstengått

finansieringsmodell.
Dethar ogsåvært avlioldt en

regiav Skolesjefen.Etter at

ined til forberedelser

foi'prosjekteringenvar avsluttet,

somi januar ble avholdt ined

pressekonferanseom det samme,

har OIK ikke væit involvert

klubber/bydel.

hvor freminøte fra pressenvar

videreprosjektering.

saker

Behandlede

Oslohallen (Fotballhall)

Ettermøte på Ullevå] Stadion i

gigav hverandrekjører sine «egne

tivefinansieringsmodeller,har det
væit avholdt

møterined

både

byrådslederog Mi5ø- og

i den

megetgodt.

Sakom byggestarti '98, ble
sendtbyrådet senhøsten'97.

Jordal Amfi

Det har væit kontakt inellom

KDI og OIK om itvidet støtte ti]
Jordal Idrettshall

rehabiliteringav Jordal Amfi. Dette

Dethar vætt avl'ioldt i'nånedlige
byggemøterunder byggeprosessen.

i samarbeidmed OPI. Som kjent
b]eresultatetav detteat departe-

Videre har det væat kvaitalsvise

mentetbidro med l2,5 mill. kr.

befaringsmøtermed brukerne.

D.v.s 50 % av kostnadene.

KDP skulle mlleres il998.

I den

til de møter

Holmenkollen
Det liar vært møtevirksomhet

i

forhold til både byråd og komiteer
for å sikre fullfinansiering av
utbyggingenav Holmenkollen.

Resultatet
bleat bystyret
vedtoken
kominunalful]finansiering av
utbyggingenav den idrettslige delen
avHolmenkollenutbyggingen.

Disse er særla'etsene saint VIF
Stiklestadhallen

Håndball og Tøyen Taekwondo

Det )iar i samarbeid med OPI,

klubb.

Div saker

værtgjort fi'emstøt overfor Kr)l
oi'iiå godkjenne en midleitidig hall

samferdselskomiteen

bl.a.byrådenvar tilstede,skjedde

i Stiklestadkvartalet, som et

bevilgningtil lysanleggetpå

etter årsskiftet.

nærini5øanlegg.
Departementet

Voldsløkkaog nye vant til

Engebråten

erpositive i sin tilbakemelding,
menventer på å få oversendtsak
oin«teknisk godkjenning»
av

bevilgetover revideit budsjett '97.

Offisiell åpning av hallen, hvor

Offisiell åpning av liallen ble
foretatt i inånedsskiftet oktober .'

l2

OIK har i brev til Mi5ø- og
bedt om ekstra

Manglerudliallen.
Penger ble

liallen fra OPI.

Årsberetning
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lnformasjon ogmarkedsføring
klubbeneønsker å lese om i produksjonenasi«OIK-Nytb» og
«Osloidrett.»«OIK-Nytt»
kom it

Informasjon og
markedsføring

syvgangeri l997, mens«Oslo-

Infonnasjonsgruppenhar i

idrett»kom it fire ganger.

Bprre

l997 bestått av:

Annonseintektene lå ved slutten av

Leder:
Rognlien
Medlemmer: Finn-Olav Svendsen

noeinfoi'inasjonsgmppenønsker å

åretnoeinder tudsjett, og det er
gjørenoemed i l998.

Leif Hpgli

Sekretær:

7Qsloidrett
:"

Alle itgivelser l'iar SOII]formål å

Bjprg Christensen

infori'i'iere klubbene

Bjprn Erik Thuv

skjeri Osloidretten.
grippen føler den langt på vei liar
lykkes med det, og vil fortsette
satsingenpå de to infokanalene.

om liva som

Infoi'inasjons-

StianB. Støvland

Inforinasjonsgruppen
har i 1997
hattseks rnøter, hvor det er beliand-

let 33 saker.Av de viktigste sakene
kannevnesfomyelse av «Osloidrett»,infon'nasjonsmateriell til
idrettstinget,Oslo Idrettsfestival og
innkjøp av nytt itstyr (scannerog
fargeskriver).

Nyebrosjyrer
Deter il997 laget ny adressebok
som er sendt it til alle klubber

i

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

Scannerog printer
Hovedsamarbeidspartnere

kretstil innkjøp av en fargeskriver
ogen scanner.Dette
har vist seg å

Oslo Idrettskrets har fortsatt
samarbeidet med våre to samar-

beidspaitnereSparebankenNOR og
Storebrand. Avtalen

har væit med

påå sikre annonseinntekterfor
bladet«Osloidrett.» Begge
samarbeidspaitnerehar ogsåbenyttet seg
avHåndboken og Adresseregisteret
somannonseinedium.

I

tillegg har

mani infonnasjonsavdelingenså
langtdet liar væit rrmlig gjoit sitt
ytterstefor å profilere de to.

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

nOIK-nytt
llcnngi'hiar lor iiicdlciiiiÅiip r iilremliig

Høstenl997 gikk Oslo Idretts-

væreen god investering da begge er

flittig brukt. Også
særkretsenehar
benyttetseg av et tilbud livor de
kanfå skrevet it i farger til en
rimelig pris.
kan ikke
skriveut store opplag, i'iien klarer
fint opplag på 20-30 itskrifter.
Spesielthar fargeskriverenblitt
liyppig brukt til produsering av
transparenterined godt resultat.

Skriveren

Detre pinktene er:
l. Hva har lagene nytte av å
vite?

2. Hvordan

fortelle omverdenen

omden 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
ogsårit «Hvaskjer i
Oslo-idretten?» som sendes ut hver

riketil media. Infoi-inasjonsgmppenønsker å satsepå «Hva
skjei-i Osloidretten?,» som skal

væreså itfyllend

somoverhodet

mulig,og noe media kan stole på

Scannerenhar væit brukt til alt fra

nårdet gjelder ai'rangementer.

innscanningav logoer til bruk på

light opphøttevåren1997. Radio
Limelighthaddeen egensending

transparenter
til innscanningav
bilder til «Osloidrett.»

0 sloIdrettskrets'
1 997

ting

Inforinasjonsgruppen
hadde
sentraleoppgaver i forbindelse med
gjennomføringenav kretstinget

l997.Årsberetning
bådefor OIK

ogOISF (OsloidrettensStudtefor-

bund)samt mapperble gjoit ferdig
til tinget sainmeni'i'ieden stor
inengdeannet materiell, blant

annetOIKs brosjyre.

Saniarbeidet med Radio Lime-

omidrett med resultater og informasjon.Dessvet're
utgikk dette

programinet
i l997 da radiostasjonenikke lenger fikk midler til å
opprettholdetilbidet.

Ogsåi l997 haddeOslo Idrettskretset infonnasjonsteltpå Rådliusplassenmder Oslo Idrettsfestival.

Deter gjennoin året itført en
aktiv infoi'inasjonstjenestemed
pressemeldinger,
pressekontaktmm
i forbindelse n'ied aktielle begivenlieter for idrettei'is sentrale ledd i
Oslo.

Informasjonsarbeidet
Deter foitsatt tre pinkter som
anseessoin spesielt viktige i Oslo

Idrettski-etsa
inforinasjonsarbetd.

Årsberetning
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Storbyarbeidet
rådhuset nærn'iere inn i arbeidet.

Storbyarbeidet
Framtil OIKs ting vårenl997
liaddestyringsgmppen- storby en
sentralplass i prosjektet.Gmppen
haddefølgende sammensetning:

Påden bakgrunn ble det nedsatt
enStorbykomite SOII]arbeider
påoppdragav OIKs administrasjonog den liar følgendesainmensetning:
Oddvar Bentsen, leder

Berit Knudsen, leder

OsloIdrettskrets

OsloIdrettskrets

Ragnar Torgersen
Oslokoinimine, byrådsaside)ing
for bydelog e]dre

Oddvar Bentsen

OsloIdretteskrets

Morten Nordlie
BydelSagene/Torsliov
E]isabethA. Beveney
BydelGriinerløkka/Sofienberg
Kerstin Berglund
Byde]Gamle Oslo

Morten Nordlie

Bydel Sagene/Torsliov

ElisabethA. Beveney
BydelGriinerløkka/Sofienberg

Bydel Søndre Nordstrand
EspenBrustad
Bydel Fumset

Bydel Søndre Nordstrand

Tove Stien

Tove Stien

BydelRomsås

7åa

Bydel Romsås
Øyvind Johansen

h

EspenBrustad
BydelFru'uset

Øivind Johansen

Park-og idrettsvesenet

Park-og idrettsvesenet

Fraadininistrasjonen ]iar Odd
EinarReseland(prosjektleder) og
Gjøril Anett Johnsson(prosjektmedarbeider)deltatt.

Fraadministrasjonenmøter
BjørnErik Thuv og Odd Einar

Apørvmnprrsuiitt:

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

Reseland.

Utviklingav nettverk innen

Hovedarbeidettil styringsgmppenvar å prioritere og lage et
underlagtil styrets behandling av
OsloIdrettskrets' søknad til

Høsten1997 har OIK fulgt opp
koinmunen.I og med at «IndreØst-satsingen»
i Oslo omfatter tre
forsøkt å finne samarbeidsfonner.

søknadenpå kr 3.765.OOO,
Styringsgruppenhadde da i forkant
prioriteit innen en søkermassepå
ca8,33 mill kr. Detble lagt
vesentligvekt på hsrarepresentan-

tenefi'a bydeleneønsketå prioritel'e.

arbeid

Hovedtyngdenav våre del-

prosjekterliar klubber og lag som
foranla'ing.Bredden
i typer
aktiviteterhar stor sprednii'igog
visersamlet mangfoldet i Oslo-

Vi sei- at etterliveit

begynner«gamle og sovende»

arbeidetblitt organiseit på en

klubberå våknetil liv og blir

For

annen måte.
det første ønsker
vi å få dette inn soin en av våre

Vi har ogsåsett nyttet av at det
ei-god kontakt mellom de ulike

aktøreneinnen vår storbysatsing.I
l997 videreføite vi srårStorbysai'nlinghvor vi inviterer alle
delaktørene til en week-end sam-

Lokalt

idretten.

EtterOIK-tinget liar stoi-by-

idreften

ogvidereutviklet kontakten n'iot

ayyåre«storby-bydeler»l'iar vi

Kulturdepartementet.
I l997 var

viktige bt-ikker i sine næriniljøer.

ling på Halvorsbøle.Herdeltok

ogsåekspedisjonssjefHansB.
Skasetfra Kulturdepartementet.

Detliar vist segfmktbart å skape
dialogbåde mot toppen og innen
breddenav prosjektene.
Påbydelsnivå er det også
itviklet kontaktmøter inelloin

lagenei en bydel og bydelsadministrasjonenhvor de finner

ordinæredriftsoppgaver,og at
storbyarbeidet
blir knyttet nærinere
til de andredeleneav OIKs drift og
administrasjon.
Påden annen side ønsker vi å

videreførekontakten og samarbeideti'ned de seks bydelene som

l4

+

Bydel Gamle Oslo
Sølvi Sæther

Sølvi Sæther

deltarspesielt.Videre
ønsker vi
ogsåå trekke Oslo kommune/

=-

Kerstin Berglund

Vi vil også trekke fi'am at sii liar
mangebevis for at nettopp idretten
eren god brobygger over ilike
nasjonaliteterog etniske gmpper.
Deter derfor hyggelig å kunne
koi'istatereat nettoppi de innvandrer-domineitedeleneav byen har
stoi-byarbeidet
gjennoin idretten fått

on'iråder for samarbeid.

et godt grep.

devil n'iarkeresegsterkerepå

haddei l997 sitt Storbyforuinined
AkershusIdrettskretssom vertskap.
Møtet bekrefter at rainmene for

storbysatsingen
vil vedvare i noen
år.NIF ga også forhåpninger on'i at
itl-ordringenfor idretten.

Årsberetning
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Aktiviteter

Aktiviteter1997
Fremtil Kretsstinget 24.5.l997
liaddeOIK en styringsgmppe
Aktivitet
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som besto av:

--'

I

Lise Røine Nafstad, leder (KSmBdlem)

l5 ;:

-

Leif Høgli, (KS-medlem)

i

JamilMalik

IngunnMartinsen

(,,

Karianne Hoffart, Leder OIUK,

a-"

f.o.m. møte nr. l8/94-97

'

Ivar Skamo, OBIK

PaalHolsve, «Aktiv på dagtid»,
HegeWalsig Skai, adininistrasjonen

BjørnErik Tlmv, administrasjonen,
f.o.in.

l.l.1997

Etter Kretstinget er ansvai-etfor
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Idrettsmerket
Tilsammenavla 1076 personer
idrettsinerkeprøvene
i l997. Av

dissevar 384 kvinner og 692 menn.
Onsdag21.apri1fant den årlige
itdelingenav statuetter og andre
utmerkelser sted i Oslo Rådhus.

l996,og tilsaminenavla I .364
personeridrettsmerkeprøvet'iei
1996.Av disse var 418 kvinner og
928menn.

Totaltvar 82 kvinner og 88

parentesgjelder for ]995.)

Kvinner:

Hederspris
10(8)
Stjerner
8(12)

8(l8

20(22)

torsdag,på dagtid og kveldstid.
Deltakemebenytter klippekoit, noe

Det liar blitt tradisjon for

Sjøfaitsdirektoratetå dele rit en pris

treningstidspinkt.

i 1996 ble M/S Seisventurer.De
mottoken pokal gitt av Norges
Idrettsforbind.

detsamt at den ogsåblir trykket i

Under Oslo Idrettsfestival liadde

gjeimon'iføringen
av idrettsn'ierkeprøverog det deltok miidt 20

Hjertetrim
Dethar deltattl3 personerpå
hjertetrimmenv/Sognsvann.Vinter/
vår,2 ganger pr. uke. Deltakerne
harogså)iatt n'iilighet til å ta med
segektefelle/sainboergratis og
detteliar flere benyttet seg av.
Trei'iingstimenel'iar væit inne på
NIH og noe ute i oinrådet mi'idt

Sognsvann.
F.o.m.høsten1997
besluttetKretsstyret at Hjertetriminen ikke skulle bli videreføit. Dette

bl.a.fordi vi ikke lei'igerfår tilskuddtil dennetype aktivitet fra
NorgesIdi-ettsforbundog vi ikke
lengerhar økonoini til å siidereføre
trii'iiinen.

IO (l2)
l4(i4)

son'igjør at de selv kan besten'ime

til ÅretsIdrettsmerkeskip
somogså

persoi'ieri en eller flere øvelser.

Miniatyrstatuettforgylt
l5 (l2

18(26)

l5 (9)

Miniatyrstatuettbronse
l3 (]7)

innepå NorgesIdrettsliøgskole.
Treningstilbudet
går fra tirsdag til

OsloFriidrettskrets ansvaret for

Idrettsmerkestatietten

l8 (22

teret).Treningstimene har væit

ll (23)

OsloFriidrettskrets tei-n'iinliste for
inneværendeår.
Menn:

ø

l997. Noen av dein ble ]iedret i Oslo Råd]ntsi api'il.

SOI]Iblir sendt alle som n'iåtte ønske

i'nedfølgendefordeling. (Ta]lenei

','4"'7 -7iaas+m7-i==-

(Foto.' Stian B. Støvland)

Detblir hvert år ti'ykket en
terininlistefor idrettsmerkeprøver

mennberettiget til en mnerkelse

J

IDRETTSIV]ERKET: Tilscuninenasilal076 personeridrettsinerkeprøven
i

Tilstede var ca. 400 personer, hvor

Anita Skorgan og Det Norske
Jentekorsto for underholdningen.
Utdelingengjaldt som van]ig
itmerkelseroppnåddåret før, altså

.

I

a"l

gjennomføringenav de aktivitetene
Ki'etsstyretprioriterer delegert ti)
administrasjonen.

,

.-4 -

-l

Trimringer
Detl'iar deltatt nuidt l54 perso-

nerpå triinringenel997 (87 på
vårsen'iesteret
og 67 l)å liØstsen'ies-

C)en
gyldnespaserstokk
Vår sainarbeidsliartneri dette
inosjoi'isol:iplegget
for pensjonister

Årsberetning
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l5

Aktiviteter
liar sot'ntidligere år væit Oslo
Fylkesforeningfor pensjonister.

Avis og menighetsbladet«Kontak-

Detble il997 registreit 912

deltakere,
en tilbakegangpå l30 fi'a
l996. Av disse ble 245 personer
tildelt Den Gyldne Spaserstokk,

mensl55 fikk bronsemerket,
l54
fikk sølv,140 fikk grill, 72 fikk gull
ogdiploin, 38 fikk gull (6 år), 35
fikk gull (7 år), 23 fikk gull (8 år)

Røine Nastad som leder. Det ble

0sloidrettens

viderenedsatt arbeidsgrupper
innenfor de tre satsningsområdene;

Ungdomskomite
1997
(0IUK)
I regi av Ungdomskomiteen er

detfølgende tiltak dette året.
Oppfølgingav Rus/Røykkampanlefor 1996
- Ungdommens
Kretsting
-

og20 fikk gull (9 år), ll personer
fikk lO.års merke og l9 fikk 1 l.års

-

Tvei-rkultureltJenteprosjekt
(20.04.97)

OIUK infobrosjyre og div.
Info-nytt
- «Engasjert
ungdom» -

-

OsloIdrettskrets har væit represen-

tert på flere av de lokale utdelings-

ORGANISERING, UTDANNING

OGINFORMASJON. Arbeidsgi'uppenehar levert sit'i innstilling, og
handlingsplanener klar til gjennomføring.
Følgendehovedmålsettingfor
bai'neidrett i Oslo Idrettskrets

lederkurs

seremomene.
-

er

nedfelt:

ALLE BARN I OSLO T.O.M.l2

(20.04.97)

merke for deltakelse i DGS.

Kretsstyret/administrasjonei'i
i

grtppe med styremedlemLise

ten».

SKAL GIS VARIERTE

AKTIVI-

TETSTILBUD I SITT NÆRMILJØ
I.H.T. BARNEIDRETTSBESTEMMELSENE.
Prosessen foitsetter

videre i

l998.

Handlingsplanfor OIUK til år
2000(vedtatt på tinget)

BARNEIDRE TT ei' viktigfor Osloidretten. OIK /?(//]iatt en re]&emararigementei'
for barn i1997. Her ]iar en gieng

sandetsegrundt Vålerengas
ameril«ariske
fotballspillere
underSkoleidrettsdagen
]997. (Foto.'SticmB. Støv]and)
OIK la også opp en turløype for
deltakere til DGS under Oslo

Idrettsfestivalsom ble tlittig
benyttetav mange pensjonister.

Detvar dessvei'reikke imilig å få
valgtnytt styre på kretstinget, og ut
1997fungette et ressursutvalgmed
JarlErlandsen i sptssen.

IPU/integrering
av
funksjonshemmede
Innenfor dette området er det

etablettet pt-osjekti bydel 9 (SøndreNordstrand). Prosjektet er et

Trimtil musikki

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

mandagfordelt på 2 pattier deltatt
påti-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

Barneidrett
I regi av Styringsgmppe Aktivi-

samarbeidemellom bydelen, Oslo
Idrettskretsog lokalt idrettslag

tet har det vært kjøtt en prosess for

(Barneidrettsskolen
i Klemetsrud

åfå en handlingsplanfor barne-

IL).

idrett i Oslo Idrettskrets. Det hele

Prosjektetgikk i første omgang
utpå å gi de psykisk utviklings-

startetined en samling på Sørinarka.En ineget positiv samling
inedgod oppslutning og stort
engasjen'ient
fra noen av våre

våit Storbyprosjekt ble det ogsåsatt
igangtilbrid som svøinining og

særidretter.

skileik.

hemmedeet basketballtilbid. Via

Det ble nedsatt en Styrings16

Årsberetning
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Barneidrettsskoleni Klemetsrud

Aktiviteter
IL tar seg av den praktiske gjennomføringensammenmed ansattei
bydelsadm.Instruktører fra Storby
vil også delta som veiledere i
svømmingog skileik.
Samarbeidetmed bydelen så

langthar væit megetpositivt og
fmktbart, og vi vil satsepå å få til
tilsvarendesamarbeidsprosjekter
medandre idrettslag i Oslo innenfoi- dette området.

Skoleskidagen
Skidagfor Osloskolenes1., 2. og
3.-klassingerble ai'rangert i
Holmenkollenfor 3.gang onsdag
26.febmar(midt under Ski-VM).
Dennetradisjonelle skidagen har
etallsidig aktivitetstilbud og
elevenefår prøve seg i Telemarkkombinasjon(langrenn, slalåm og
hopp),skileikområde (kuler, hopp
ogsvinger) og langrenn (3 km og 5
km).Dessutenvar det mulig å
besøke Skimuseet.

Kjempefint
vintei'vær,
ca.l.lOO
deltakereog en fantastisk stemning
i «Kollen» denne dagen.
Ai'rangementetvar meget

samtligeelever sainlet til en meget
populærpremieutdeling inne i
EkebergIdrettsliall.
Etternoe problematisk ai'rangementfonige år, ble det i år bmkt
myetid på å planlegge og organiseredenne aktiyitetsdagenfor ca.
3.500elever. Det nye opplegget
medsoneinndeling og ansvarlig i
hversonefungerte l00%, og gjorde
sitt til at ai'rangementeti år ble
betraktetsom meget vellykket. Vi
harfått mange positive tilbakemeldingerfra skolene som bekrefter
dette.

tilbakemeldingene fra elever og
lærere bekreftet.

Vi fikk storslagendekning i
media(Tg Radio og aviser) så

Priblikumviste stort engasjement
i det fine sommerværetog prøvde
segpå en rekke aktiviteter.
Dettevar en flott festdagfor flere
tusentilskuere/deltakere,og en
glimrendemarkering og PR for

teter.

idretten i landets hovedstad.

0slo Idrettsfestival

Aktiv på dagtid

Detteer et ai'rangementsom skal
skapeinteressefor alle typer idrett
og ulike aktiviteter knyttet til

bai'neidrettenog arrangøren.

idretten.

linjen ved Lambertseterv.g. skole i
planleggingenog gjennomføringen
somet ledd i sitt undei'visningsopplegg.

Skoleidrettsdagen
Akttvitetsdagfor Osloskolenes
4.,5. og 6.-klassinger,ble i år

arrangettfor 4.gangonsdag4.juni
påEkeberg.Nytt av året var at hele
ai'rangementet
var lagt til Ekebergoi'nrådet,og det var delt inn i soner
for hvert klassetrinn. 4.-klassingene
haddesone v/Ballsletta, 5.-klassin-

genehaddesone v/Ekeberg skole og
6.klassingenessone var ved Eke-

bergIdrettshall. Avslutningsvis ble

dennedagen av Oslo Idrettskrets
lederRolf Nyhuserklært som;

brand(Stopp Volden), Trygg
Trafikk og NIF (Røykfri Idrett).
Dettegjorde sitt til at det ble et
godttilbud til eleveneog hver
klasse/elevfikk delta på tre aktivi-

dette var en flott PR for skiidretten/

Dessuten deltar eleyer fra Idretts-

arrangementet.
Rådhusplassenble

deltok noen Særforbund, Store-

mentetsom er et virkelig «bredde-

Skikrets og Oslo Idrettskrets.

visteogsået stoit engasjementog
fikk god kontakt med publikum/
deltakere.De var derfor meget godt
foi'nøyd med å være en del av

Voldsfri sone.

idrettsai'rangement»
skal først og
fremst vise mangfoldet i Oslo-

Skidagener et samarbeidsprosjektmellom Skiforeningen, Oslo

Viktige kampanje- og samarbeidspartnerefor idretten som:
StoppVolden og Mot Narkotika

Oppslutningenfra de fleste
særkretsene
var god og i tillegg

idrettsbevegelsen.
Målet er å vise de
ulike idretter i aktivitet samt å gi
Oslosbefol)cningen mulighet til å
prøveseg på aktivitetene.Arrange-

vellykket, noe de mange positive

mesterelagde et flott show på
i'ulleskøyter,og med Kjell Kristian
Rikesom en opplagt og engasjeit
speakerble dette en knallsuksess.

Søndag24.augustble festivalen
arrangeitfor 3.gang.Arena var
somvanlig Rådhusplassenog alle
aktiviteter var plasseit ved siden av
hverandrepå en intim måte med en
«fellesramme».

Detteer et tverridrettslig tiltak

Dette er et tilbud til alle over l6

årsom er arbeidsledige,på attføring,uføretrygdet, sosialklienter,
pensjonister,hjemmearbeidereog
allesom av en eller annengmnn
ikke har noe å gjøre på dagtid.
Allsidige idrettsaktiviteter som;
ballspill, styrketrening, alternativ
treningi Ekeberg idrettshall,
svøtnt'ning,klatring, taekwondo,
tennis o.a.

Prosjektetadministreresav

prosjektledersom er underlagt
Idretts- og prosjektsjefeni OIK,
mener et samarbeide mellom OIK,

NIF,Norges Bedriftsidrettsforbund,

og de fleste særkretsenevar med på

OBIK, Oslo kommune, Arbeids-

ai'angementet.Noen særforbund
deltokogså.

kontorenei Oslo, Bydels-

Boitimot30 forskjellige idretter/
aktivitetervar å se på Rådhus-

forvaltningenog Sysselsettingskontorene.

plassendenne søndagen.
I tillegg l'iaddearrangøren
samleten rekke «idrettskjendiser»

somrepresenteitetoppidrettenog
varet trekkplasterfor publikum og
media.

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

Årsberetning
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Opptakav klubber

Følgende
klubberble tatt oppi 1997
DATO

KLUBBENS
NA'17N

KLUBBNR

U-l7

AR
O30l97
2lOl97

TrasopFotballklibb
Frognerkaineratene
FK

210l97

Storo Mointainbike

2lOl97

Star Cricket

O40297

Li5anFK

O50297

lli

klubb

Club

O30l,0894

]6

O30l,0895
O30l,0896
O30l,0897

l8

15

24

O30l,0898
O30l,0899

Frisbee klubb

0-l7 TOTALT

AR

25
l2

130297

St.lianskameratene

140297

NedreFuruset Iimebandykl.

270297

200397

Tan'iilCricket Sports Club
LøkkaInnebandyklubb
OsloSisu Biljardklubb

200397

Furuset Frisbee klubb

200397

Oslo Dolfin Masters Svømmekl.

2]O397

O80497

Nordsiden IBK
Inter Fotballklibb

O80497

Yoings Biljardklubb

290497

BlankvannsbråtenIBK

290497

OsloRugby klubb

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

O90597

Frisbeekameratene

030l,0911

o

l9

O90597

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

o

l4

O70397

lOO997
997

Kaldbakken IBK
Oslo Rullestol Tennisklubb

230997
997

Oslo Skeleton

230997
997

EngaIBK

071097
O97

klubb

271097
O97

Elveli K)øre og Rideklubb
BygdøyBordtennisklubb

021297
297

Vallha]l amerikansk fotballkl.

19l297
297
l9l297
297

OsloTawfiiq FK
Toten-kam.FK

l9l297
297

FK Ragnarok

l9l297297

Landsbyboei'nes
FK
SykkelklubbenWooch & Go
OsloNan Pai Taijiqian kl

19]297
297
l9l297
297

l9
2
l5

20

o

13

o

13

l

19

o

12

o

l8

o

l7

2

lO

o

l8

o

l9

o

l5

o

l5

o

l8

12

25

o

l3

o

13

4

l4

o

23

7

17

o

19

o

15

o

l8

Følgendeklubber ble strøket9.5.97pga ikke innsendtrappoitskjemapr.3 1.l2.96
Birkensp.kl.
Blinkskudd bueskytterklubb

ChristianiaIshockeyklubb
DelenengenIL
Den Franske Skoles karatek]ibb

DykkeklubbenDuck
EkebergBasketballklubb
Fjellhis innebandyklubb
FrøyaGyinnastikklag
Høybråtentennisklubb
Kampenishockeyklubb
Majorstriaisliockeylag
Nordstrand Teleinarkklubb

Oslo Handelsgymnasiums IL
Oslo Kamei-atene IF

Parkettensportsdanseklubb
18
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0pptakav klubber
Skeetklibben

Studenter]mdenIni'iebandyklribb
SøndreMari'norbergetIL
TamilSangain IL
Telemarksklubben Nedtir

Tri IK

Tyrkiskarbeiderforeningsfot.
Veitvetdykkeklubb
ØvreLindeberg Idrettsklubb
ÅsbråtenBasketballklubb
27 stk,

Utmeldte/nedlagte klubber i 1997:
Gromddaleninnebandyklibb
Gjenopptatte i l997:
Den Franske skoles karateklubb

Sammenslåtte klubber
16.05.97

0slo

i l997:

Froskemannsklubb

+ Camida

Dykkeklubb + Groruddalen Dykkeklubb
= Oslo Dykkeklubb klubbnr. 0301.0141

RomsåsIL+RomsåsInnebandyklubb=
O4.1l.97 EtterstadFK+SørliIF=FKEtterstad/
FK
O3.]0.97

RomsåsIL klubbnr. 0301.0309

Etterstad FK + Sørli IF =

Etterstad/

Sørliklubbnr O301.0376
26.1l.97

Sinedstua IL

FRISBEE / FREMGANG: SuneWentzels

+ Stovnerkaineratenes innsmspå og utenjorfrisbee-arenaen
får l70/(

Ballklubb = Rommen Sportsklubb
klubbnr. 0301.0342

inye av æi'en
for at det il997 ble stiftet to n)ie

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

Endring av navn i l997:

Fra
21,08.97 FraLindeberg Innebandyklubb til

23.Ol.97

Ola Nai'r IK til Atlas IK

klubbnr. 030l.O613

LindebergLazyducks klubbnr
O30l.0661

Pi: 3l,l2,97

604klubber

l84.541medlemmer. (Pga forsinkelser med rapportskjema pr.3l.12.97 er disse tallene ikke
pr.3l.l2.97)

ajour
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Sekretariatet

somforøvrig finnesi Oslo, og for å

Oslo Idrettskrets

synliggjørebyens idrettstilbud.

sekretariat
Sekretariatet forbereder

saker for

kretsstyretog styrets arbeidsutvalg,
ogiverksetter de vedtak SOII]fattes.

Sekretariatet
bestrebersegpå å
væreet sei'viceorganoverfor all
organisertidrettsvirksomhet i
hovedstaden,representeit ved
særkretserog idrettslag.

opplæringfant sted i september.

Osloidrettens
lius, og Ekeberg

Etterdetteer det nå, blant mange
forbedringer,mulig å ringe alle
SOI]]
arbeideri Osloidrettenshus på

idrettshall.

Bemanning

direkteinnvalg, både i kontortiden

ogetter at sentralbordeter stengt.

riatetarbeidet etter en ny organisasjonsmodellmed endrede

rapporteringslinjer.
Se

ved bl.a. å fordele koinmunale

midler og midler til Storbyarbeidet
fra Kulturdepartementetfor å
oppnåstørst mulig aktivitet.
Sekretariatetrepresenterer
kontinuiteten i arbeidet i Oslo

Idrettskrets,og representererden
totale idretten i hovedstaden overfor

fagetaterog myndigheter, innenfor
enhelhetlig idrettspolitikk, ti'ukket
oppav Kretsting og la'etsstyre.
Sekretariatethar store oppgaver
ved veiledning til idretten i Oslo,
ogmå også når det ki'eves,bruke
tid til konfliktløsning.

Sela'etariatetfølger opp de
prioriteringer som gjøres av norsk
idrett gjennom vedtak i Idrettsting
ogIdrettsstyre.Dette innebærer en
stadigøkenderolle i prosjektarbeide, der OIK er det ledd som

måsørgefor at prosjektmidlenegår

til det prioritertefot'mål,og at de
utløserstørst mulig aktivitet. Hvis

prosjekteneover hodet skal komme
i gang, må de kunngjøres,søknader
behandles,prioriteres, midler
overføres,følges opp og kontrol)e-

res,rapporter må mottas og vurderes,det må g3øres
en samlet
evaluering,og rapport skrives. Alt
dettetilretteleggingsarbeideog
etterarbeide,må utføres av sekretariatet.

organisasjonskaitet.
Fra og n'ied
sammedato tiltrådte Bjøi'i'i Erik

Thuvsoi'nny idretts-og prosjekt-

oppmstingav kafeteriaenskjøkken

stedfortreder.

oglagerrotn, medføit ekstra

Storbyprosjekteter f om l997
ikke lenger et prosjekt, men tillagt
Idretts-og prosjektavdelingensom
etfast og løpendearbeide.Fra
sammetidspunkt har storbyarbeidet
tostillingshjemler øremerket

nødvendigepapirer gjennom
byråkratieti komrrnmen.Tillatelse
for byggestaitfor påbyggetble

arbeide. Det er krevende

samarbeide med særkretsene, som

endeliggitt i august,og i løpet av
høstenble påbygget fullført.

Påbyggetinnebaren investeringfor
OIK på ca 250.OOO
som ble låne-

ogstillingen vil bli besatt igjen fi'a

finansiert.

l.l

98.

Arrangementer/prosjekter
Antall pros3ekterinnen idretten
Aktiv på dagtid har vist seg å
væreet prosjekt som fyller et
vesentligbehov, og oppslutningen
harvært god og økende.Paal

Holsvehar vært engasjeitgjennoin
heleåretfor å lede prosjektet.
Prosjektetog stillingen har i sin
helhet blitt finansieit

av ekstei'ne

prosjektmidler.

Pågrunnav denmegetanstrengteøkonomiskesituasjon, som
bl.a.skyldes kutt i ranunetilskuddet
fi'a NIF for 4. år på rad, ble det
nødvendigå reduseresekretariatets
lønnsutgifter.Dette ble løst ved at
HegeW. Skau ble leid ut til Oslo

Bedriftsidrettskrets
i periodenl.3
til l.9. OBIK

hadde i dette tidsrom

øker.OIK har tatt konsekvensen av

detteog omorganisertsekretariatet
slik at t'nanhar tilpasset seg
utviklingen.Alle prosjekter og
OIKs eget engasjementfor direkte
aktivitet,er nå samlet i idretts- og
prosjektavdelingenmed Bjørn Erik
Thuvsom ny leder.Alle budsjetteite og planlagte aktiviteter er
gjennomførti sin helhet som
forutsatt,og innenfor vedtatte
)udsjetter.Det vises til rappoit
under «Aktivitet».

Antall henvendelserog prosjekter fi'a NIF øker, samtidig SO]II
rammetilskuddettil idrettskretsene
minker.Dette henger ikke sammen.

Svaretpå en slik utvikling inå være
atIdrettskretsenforbeholder
segen

behovfor innleid hjelp gmnnet

prosentsats
for tilrettelegging,

pennisjonsfravær
for enfast

oppfølgingog rappoiteringav

medarbeider.

prosjektene.

hus/

Ettergmndige forberedelserog

skoleskidag,skoleidrettsdag,Oslo
Idrettsfestivalosv. Dette gjøres bl.a.

å få de

otnrådet.Gjøril Johnssonsluttet 1 .9

Ekebergidrettshall

ansvarfor en del aktiviteter, i

EkebergIdrettsliall har hatt et

godtdriftsår medstor utnyttelseav
kapasiteten.
Se egenberetning.For
OIKsadministrasjonhar påbyggeti
forbindelsemed den nødvendige

sjef.Thuv er generalsekretærens

0sloidrettens

Sekretariatet har selv et direkte
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InstaIlasjon

foi'valtningoppgaverved driften av

Fral. 3anuarl997 har sekreta-

Sekretariatetutøver betydelige
kontroll- og foi'valtningsoppgaver,

for å supplere det aktivitetstilbud

Sekretariatet
har betydelige

fra Telia Norgeble valgt. Ny
hussentral
og nye telefonapparater
innebaren investeringpå ca
200.OOO
ki'oner.
og

anbudsvurderinger,besteinte OIK

Arbeidsgiveransvaret
Etterat arbeidsgiversideni norsk
idrettgikk mn i NHO, og de
idrettsansatte
organiserteseg i

segfor å investere i nytt sentralbord

Handel-og kontor er betydelig

for hele Osloidrettens IILIS.Tilbudet

inerarbeide overført fra seiitralt til

Årsberetning
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Sekretariatet
lokalt nivå i idretten hva angår
håndteringenav arbeidsgiverspørsmål.Dette gjelder f.eks
lønnsforhandlingene,som f o m

Det tredje møte skille i sin

årmed stoit arbeidspressfor liele

helliet bnikes til å drøfte lokale

seki'etariatet.Presset er ekstra stort

prioriteringeri forhold til
Komrramedelplanen
for anlegg. Til

i år medkretsting,som krever mye
avforberedelserpå mangeplan.

l997 i liovedsak er overlatt til

detførsteog det tredjemøtetble

særforbundog idrettskretser.
Tidligerevar det kun en sentralt

ogsåbydelene inviteit.

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

fastsattprosentpottsom det ble

Studieforbund

forhandlet om lokalt.

tendei'nøteseriegjennomføit, med
deto første møtenefør årsskiftet,og

I samarbeide med Osloidrettens

Forliandlingeneble gjennomføit

ble denne omfat-

Ansattei Oslo Idi'ettsla'ets
pr.3l. 12.97
Børre Rognlien,

utenat det kom til konflikt. Men

dettredje umiddelbait etter. Frem-

detteer en meget vanskelig oppgaveay flere grunner.For det første
fordi det ikke foreligger noen pott

møtefi'a lagenevar svæit varierende,men i løpet av møteserientok
intereSSen
Seg0pp, 0g gjennOln
møteneom Kommunedelplanen
blesamarbeidetmellom lag og
bydelmange steder avtalt til å

idretts-og prosjektsjef
Bjørg Christensen,
økonomisjef
Finn Hauger,
rådgiver

fortsette i faste foiiner. Møteserien

Tom Anderson

innebarbetydelig arbeidefor
sekretariatet,spesielt i

Stian B. Støvland,

forberedelsesfasen.

informasjonskonsulent

Samarbeid
i og utenfor

prosj ektleder
Anne Rypdal,

til fordeling, da ramme-

bevilgningenefra NIF ikke gir noen
forin for kompensasjonfor lønnsøkning,men tvert imot er kuttet flere
årpå rad. For det andre skal OIK
værepait overfor bådede som
arbeideri OIK og i særkretsene.

generalsekretær
Bjørn Erik Thuv,

Anleggskonsulent

Særkretsenes økonomi er svæit

Odd Einar Reseland,

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

idretten

beidemed særla'etseneogså på
arbeidsgiversidenble enda tydeligereenn før. For å imøtekomme
dettebehov,ble det etablert et nytt

bnikesog følges opp for å ivareta
Osloidrettensinteresser.Innen
idrettenbmkes sekretariatet,og den

OIK har en stor kontaktflate

Personalforum hvor sekretariatets

ledelseog særkretsledernekan
møtesog drøfte saker på
arbeidsgiversiden.
Mange erfaringenble høstet gjennom dette første
årmed de delegeite oppgaver,
behovetfor skolering på begge
sider,og bedre løpendeinforinasjon
fi'a arbeidsgiversideni prosessen
ble avdekket.Dissenye oppgaver
påarbeidsgiversidenmedførte
betydeligekstra arbeidefor personalsjef og generalsekretær.

Kontakt
medlagene

som

kompetansesom finnes der, i en

rekkesammenhenger,til foredrag,
til utredningskomiteer,til
myndighetskontaktosv.
Generalsela'etæren deltar

økonomiseki'etær

Grethe Eikum,
økonomisekretær

Julitta Skovlie,
sekretær,forværelse
Astrid Johannessen,

EDB,opptak av lag

HegeWalsig Skau,
aktiviteter,idrettsmerke

samt'nen med leder i en utstrakt

Paal Holsve,

møtevirksomhetined byens poli-

engasjement- aktiv på dagtid

tiske ledelse for å fremme Oslo-

idrettenskrav og ønsker.
OIK har et meget godt og
systematisksamarbeidepå alle
nivåermed byens myndigheter, og
administrasjonenivaretar forholdet
til alle etater som Park- og Idrettsvesenet,Skogsjefenog Skolesjefen
medjevnlig og systei'natiskmøte-

Osloidrettens Hus:

Bjørg Moreite,
sentralbord

Knut Næss,

trykker
Arild Johansen,
renholder

Gerd Palkin,

Høstenl997 ble alle lag i Oslo

virksomhet.Samarbeidsforholdet
er

renhold/kantine

idrettskrets gruppeit bydelsvis, og
invitert til en serie på tre møter. Det

megetgodt. Administrasjonen har
jevnlig kontakt med Kulturdepartementet,Norges }drettshøgskoleog
andresom OIK har felles oppgaver

Natalia Pouchkova

tørstemøte inneholdtoppleggtil
dialog over flere saker av felles
interesse,bl.a. spørsmålom lagene
sånytten av å organisereseg innen

med.

Generalsekretæren deltar

renhold/kantine

Ekeberg Idrettshall:
SveinHagberg,
bestyrer

egenbydel for bedreå kunneføre

saininen med leder i alle sentrale

Einar Stensby,

ensamlet dialog med bydelsadministrasjonog bydelspolitikere.

fora i norsk idrett. For 1997 nevnes

ledennøtei NIF, kontaktmøter med

l, hallbetient
Ole Kristoffersen,

NIFs ledelse, to idrettskrets-

hallbetjent

samlingermv. Høsten 1997 sto OIK
somai'rangørav idrettskretssamlingi Oslo.

Robert Ryen,

Det andre møte var i sin helhet

viet høringssakensom OIK var
pålagtav NIF å gjennomførei
henholdtil tingvedtak. Teina var
somkjent idrettens organisasjon.

Willy Olsen,

1997har vært et meget krevende
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Idrettskretstinget
Kretsstyret
Generalsekretæren
Børre Rognlien

Anlegg
Informasjon

Rådgivning

T
h

o
tn

L

Forværelse

Idretts- og prosjektavdelingen

Bjørg Christensen

Bjørn Erik Thuv

Lønn/

Forvaltning/

regnskap

pens)on

drift

jKommunale
bidragj
Bingo

arbeid

EDB Personal
ffi
OIK

Særkrets

Reservefond

h
o
o

Økonomi- og driftsavdelingen

Finans/

o

Barneidr.
Ungd.id

Storby'Aktivpå
Marked
dagtid
føring
Sponsoravtaler

Mosjon

Ekeberg
Idrettshall

Ekeberg
Idrettshall
Den6. juni 1998 er det nøyaktig
25år siden hallen ble bygget og
åpnetfor publikriin. Det vil føre for
langtå gå inn på all den historien
somligger i disse 25 årene, men det
eringen tvil om at de foi'ventningenesom lå til grunn for byggeplaneneer innfridd. Som byens

storstie liar den i alle år tjent Osloidrettensom arena for bådetrening
ogstore nasjonaleog intei'nasjonale

arrangementer.
Samtidig liar hallen
gitt plass til skolebruk, store
kulturbegivenhetersom konserter
ogmøter og kommersiellemesser
ogutstillinger, og er foitsatt det
naturligemidtpunktet for all
aktivitetpå Ekeberg.Etter bygging
avflere nye lialler og messeområder
i Oslo har nok bmken endret seg

ogi sommei'inånedene,
inen vi
registrereren gradvis økning.
Henvendelsene kommer i første

noe,men hallen er fortsatt et

rekkefi'a idretten, men også fi'a

tidsmessiggodt og rimelig altemativ
for idrettsutøvere,publikum og

ai'rangørerav utstillinger og messer.

tikk og inaskiner har derimot skapt
mangeproblemer.For å kunne
tilføre hallen frisk og vai'rn luft,
vai'intvann og framfor alt daglig
renhold har vi måttet overskride
vedlikeholdskontoen

arrangører.

ti]l998 (bilutstilling,båtutstilling,

l997 stabiliseitseg på 85 oAav ledig tid mellom
kl. 8 og l5 på hverdager,mens
treningstidenpå kvelden er sterkt
etterspurtog fullt utnyttet. Bmkerne
Skolenes bi'iik har i

er i hovedsak

Flere av disse skulle væit avholdt

i hallen, som viftemotorer, aitoma-

voksne utøvere fra

særkretsenei håndball, fi'iidrett,

bedriftog skyting, men hverdagene
pregesogsåav aerobictreningi regi
av Norsk Idrettsmedtstnsk Instttutt

(NIMI).

Helgearangementene
har i

periodenøket til en utnyttelsgradpå
nær80 oAi sesongenog dekker
støi'retui'neringer,utstillinger og
messer.I sommei'inånedene er det

naturligmindre etterspørselog
bmksfi'ekvensen
på ca. 50 oAhar

antikkmesse,
dansegallaog konsert)
Deter gledelig at mangeav disse
forespørslenekommer fi'a «gamle»
leietakeresom i flere år har valgt å
bmkeandre nyetablerteanlegg i
Oslo,fi'amfor det de oppfattetsom et
nedslittanlegg på Ekeberg.Etter
flere års intenst vedlikehold,

forbedretservicegradog fomuftig
prispolitikk er vi igjen konkurransedyktige.
Vi liar ikke prioriteit store midler
til markedsføring,inen har nedlagt
myearbeid med å tilretteleggefor
Bækkelagets
Spoitsklubs }ijemmekainperi håndball. TV-dekningen
avseriekainperog E-cupkamperhar

noki vesentliggradbidratt til at folk
flestfar øyneneoppfor å sjekke

værtdekket av de tradisjonelle

EkebergIdrettshall som mulig arena

kristnemøtenepå Ekebergsai'nt

for egneai'rangeinent.

Noi'way Cip.

Markedog økonomi
Til tross for at hallkapasiteteni
Oslo er forbedret, har vi inerket ei'i

betydeligøkningi spørsmålom
treningstidog tar dettesom tegn på

atleiepriseneer fornuftige.Pågangener ikke like stor for leie i helger

Teknisk drift
Vedritskifting av gulvdekke,
lysan]eggog idrettsinateriellble det
i 1993 spesielttilrettelagtfor
håndball,fi'iidrett, volleyball, tennis
ogbadininton og disseidrettene

mer enn vi

setterpris på.
Spesieltfordi vi gjeme skulle ha
foretatt en del forbedringer for det
publikummetsom besøkerhallen, og
somvi alle er avhengigeav. Vi
skullegjeine ha forbedret både
nødutganger,sittekomfoit og

lydanleggeti hallen, men måtte
prioritereen helt nødvendigpåbygging og ombygging av kjøkkenet i
kafeteriadelen.
Dette ble gjei'inomføtt i løpet av høsten.Vedårsskiftet

1997/l998kunne kafeteriaenigjen
drivesi tråd medoffentligekrav og
kunnetilby publikum et vareutvalgi
trådmed ønskerog behov.
Deutfordringenevi står overfor,
forsvarerden lille prisøkningenvi

harvarsletfi'a I .januar1998.Dei'ine
prisøkningen
kan gjøredet rrmlig å
foretahelt nødvendigeutskiftinger/
forbedringerpå tekniskeinstallasjoner.Dette vil lette arbeidet for

hal]betjentene,
øke sei'vicegradenog
forbedre vår konkurransevne

ytterligere.Målet er som før; Flere
leietakere,endahøyerebi'uksfrekvensog dei'inedfortsatt lav
timeleie i ]iallen.

drivesnå relativt probleinfritt.

Degainle tekniskeinstallasjonene
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Rammebevilgninger

Rammebevilgninger - Oslo
kommune
Bystyretbevilget for l997 la' l9.000.OOOsom rammetil-

skuddti] idretten i Oslo. Den øremerkedebevilgningen
(8,4 tnill. kr) til gratis bmk av skolenesgymnastikk-

salerfor ungdominntil l9 år, ble fra l.l.997 overført
til skolesjefensbudsjett.

poster:

klubber

Refusjonanleggs-og lokalleie
Skiheiskort

6.748.000
2.870.OOO
272.OOO

Driftstilskudd, anlegg
Spesielletilskudd, anlegg
Reisetilskudd

4.l90.OOO
747.OOO
237.OOO

Stipend

ioo.ooo

Andre fon'nål

276.OOO

Leie badene

880.OOO

Handicapidrett

680.OO0

Adm./driftstilskudd sentrale ledd:
Særkretser

950.OOO

Servicekontor

Reservefondsmidler
Utvalgethar hatt følgendemedlemmer:Biynjulf
Nygaard,Audhild Moen og B)ørg Christei'isen.
OsloIdrettsla'etsting 30. april l983 vedtok å sette av

kr 2.000.000til et reservefond.Fondets
avkastning

Ki'etsstyretfordelte bevilgningen på følgende hoved-

Adm./driftstilskudd

påden enkelte skole fikk etableit mtiner SOII'Ivar i
samsvarmed bystyrets vedtak om ordningen med
gratisleiefor ungdom under l9 år.

klubbene

kanetter søknaddeles ut til klubber og særkretser.

Tildelinger
i 1997:
Aikikan Oslo

l5.OOO

BølerIF, Tennisgruppa
OppsalIF, O-gruppa
OsloSkytterkrets

lO.OOO

Stovner Frisbee Discklubb

7.OOO

Vestli IL

9.OOO

9.OOO
5.000

Vika IF

5.OOO

Abildsø IL

25.OOO

JusstudentenesIK

5 .O00

Njård Håndball
Akershusog Oslo Skøytekrets

10.OOO

OsloHåndballla'ets

ll.OOO

9.OOO

67.OOO

Lags-/organisasjonsarbeid
Utdanning/aktivitetstilskudd

l76.000

Særkretssekretariat

374.OOO

OIK-stillinger

725.000

1l5.OOO

Trim/helse kvinner

95.OOO

kr

l20.OOO

Søknad spillemidler
Vedsøknadsfristensutløp var det kommet inn 73
søknader hvorav 53 av søknadene var i såkalt «fonnell

Deter behandlet775 søknader fra klubber og særla'etseri løpet av året.

orden.»Godkjent
søknadssumfor dissesøknadenevar
la' 21 .027.000.-.I brev av 25. arpil 1997 ga Kulturde-

partementet
beskjedom at Oslo haddefått følgende
lO klubber

ble bedt om å sende inn medlemskartoteket

for kontroll i forhold til innrapporterte medlemmer til
NorgesIdrettsforbund pr 31. l2. l996. I tillegg ble 10
avklubbene som ble kontrollert i l996 og hvor det ble
påviststørre mangler i kaitotekene, kontrollert på nytt
for å se at pålegg om forbedringer var gjennomført.For
dissel0 siste klubbene var det gjennomgåendeskjedd
positiveforbedringer.
Nårdet gjelder den nye gruppen

tildeling:
Formål

Ordinaere anlegg
Rehabilitering
Nærmiljøanlegg
Helsesportanlegg

Kr
ll.69l.000
l.346.000
2.251.000
400.000

klubber som ble kontrollert, hadde 3 klubber ubetyde-

lige avvik, 3 klubber haddestørre avvik og 3 klubber

haddebetydeligeawik. En klubb sendtealdri inn

I tillegg ble det regnet med renter for 1996,
kr 474.OOO.
Totaltble det kr 15. l62.OOOtil fordeling.

kartotektetog fikk derfor ikke utbetalt tilskudd iI997,
mensde øvrige fikk justert sitt tilskudd i forhold til
faktisk medlemstall.

Grove tilfeller

av avvik mellom

rapportog kartotekkan føre til bonfall av støttei to år.
Deter ikke foretatt endringer i retningslinjene for
kommunalstøtte til tdretten i løpet av aret. Likevel er
detgrunn til å nevne at overføringen av øremerkede

i'nidlertil skolesjefenfor idrettensbmk av skolenes
gymnastikksalermedførtemye ekstraarbeidog mange
fmstrasjoner bådei klubbene og i idrettskretsen.Det
toklang tid før skolesjefenskontor og administrasjonen
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ldrettsstipend/Kongepokaler/Årets
ldrettslag

Oslo Kommunes idrettsstipend
Følgendeidrettsutovere
ble tilde4t stipend fra Oslo kommune il997:
Utover

Klubb

Samarbeidsutvalget
for cricket
HanneKristiansen, Irene Solberg
ogEsiaRønningen

Kr

Idrett
Cricket

5.OOO

Volleyball

g.ooo

Svømining
Svønuning
Fi'iidrett/spyd
Orientering

7.OOO

Tlion'ias Nore

NorgesDøve-idrettsforbrind
IL Varg

Heidi Gjerde

IL Varg

Ola Pramm Larsen

IF Torodd

Cai-lHenrik Bjørsetli

NydalensSkiklub

Øyvind Lirun

Norske Stidenters Roklub

Roing

7.000

HelgeRøsjø

Nordstrai'idTeimisklibb

Tennis

7.000

7.OOO
7.OOO
7.OOO

MariyisLunde

Nordstrand Tennisklubb

Tennis

7.OOO

Tore Svendsen

FokusBordtennisklubb

Bordtennis

7.OOO

Hanne Staff

Orientering

7.OOO

RemiAndersen
RagnhildAndenæs

BækkelagetsSpoitsklib
BækkelagetsSpoitskhib
BygdøFektklkubb

Ski

7.OOO

Ask Skøyteklubb

Fekting
Skøyter

7.OO0

Petter Andersen

NorgesLivredningsselskap

Livreddere

g.ooo

7.OO0

Maitin Lester Nilsen,

MatsKristensen, Bjørn Harald
Olstadog Helene Vassbotn

Kvinner
Akerselva
Silvia

Kongepokalvinnere 1997
Gren

Innebandy
Fekting
Fotball

Håndball
Orientering
Padling

Tennis
Volleyball

Bække)agets
Hanne
Karoline
Koll
Menn

IBK
Lesoil, Bygdø FK

Sportsklrib
Sandstad,BækkelagetsSK

Clais S. Mørcli, Bygdø FK
VålerengaFotball

BjørnarValstad,BækkelagetsSK

Kimt Holinan, Oslo KK

Borgersen,Njård TK

ThoinasHeyerdalil, Oslo TK

IL

ÅretsIdrettslag 1997
Sørkedalen
Idrettsforening
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Resultatregnskap

OSLO IDRETTSKRETS

Resultatregnskap 1997
REGNSKAP
l997

BUDSJETT
l997

AVVIK

REGNSKAP

l997

l996

Inntekter

Tils)aidd fra NIF
Oslo Idrettskrets
-

-

Særkretser

3l2

Tilskudd fi'a særforbund

3l9

Refusjonlønn fra særkretser
Statligetilskudd

321

324

Ran'iinetilskidd Oslo kominune
Koinmunale tilskudd

33

Aktivitetsinntekter

34

Leieinntekter

323

35

Salgs-og serviceinntekter

36

Inntektsbringende tiltak

37

Reklame-/samarbeidsavtaler

38

Andreinntekter

392

Overførtfra tidligere år
Storbytiltak
Oslokommune, rammebevilgning

393

Andre aktiviteter

391

Sumoverført fra tidligere år
4

Aktivitetsutgifter

43
440

Utdanningsvirksomhet
Mosjonsaktiviteter

442

Idrettsmerket

444
446

Trim-ringer
Hjertetriin

448

Husi'nortrim

450

DenGyldne Spaserstokk

454

IPU

462

Aktiviteter i skoleferier

464

Ungdomstiltak

465
466

Etikk/Anti-dop/Rus
Skoleidrettsdag

468

Aktiv på dagtid

470

476

Eldremos)on
OsloIdrettsfestival
Toppidi'ett
Pros)ektplanbarneidrett

49

Storbytiltak

471
473

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

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

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

Sum inntekter
3

2.519.706,OO
2.509.850,OO
].634.916,OO
I .Ooo.:5oo,oo
5.OO0,O0
0,OO
6.3l9.227,99
5).000.100,OO
3.725.OOO,OO 3 .700.OOO,OO
l9.OOO.OOO,00 ig.ooo.ooo,oo
2.945.OOO,00
2.945.OO0,00
338.49l,50
312.OOO,00
4.302.220,74
4.40l.OOO,OO
l.303.920,38
l.030.900,00
l.953.832,00
i .goo.ooo,oo
308. ]50,O0
428.200,OO
113.442,00
70.OOO,OO

Sum aktiviteter

2.026.407,O9
l.570.789,89
24.508,80

O,OO 2.026407,O9
o,oo
l.570.789,OO
19.500,OO
5.008,80

3.62l.705,78

19.500,00

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
32.500,OO
37.300,OO
34.200,00
30.600,00
37.400,OO
25.OO0,00
0,00
o,oo
o,oo

3.954.722,15

3.602.205,78

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

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

4.646.000,00
691.277,85
5.900.832,75

Administrasjonog n'iøter
Personalutgifter:

26

-

Oslo ldrettskrets

-

Særkretser

3.072.594,20
7.649.770,99

3.128.450,OO
7.089.400,OO

Årsberetning
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55.855,80
560.370,99

2.897.3l9,O7

6.894.526,75

Resultatregnskap
REGNSKAP

BUDSJETT

1997

Møteutgifter

l997

326.308,73

340.OOO,OO

AVVIK

REGNSKAP

l997

l996

l3.69l,27

305.965,2

101 .428,34
l24. l73,OO
8.350,56
6.58],OO

I .845.303,74
155.622,95
237. lO9,78
l5.765,26

Adininistrasjonsitgifter:
-

Oslo Idrettskrets

1.86l.228,34
260. 173,OO
2l5.649,44
13.4l9,OO

Særkretser
lnformasjon
Markedsføring
-

Sum administrasjon,

møter

l3.399.l43,70

Anlegg,drift/iiwesteringer
Avskrivi'iingerlms/anlegg
OsloidrettensHLIS
EkebergIdrettshall

Hustrykkeri
Kjeliolinen
Fotballgarderoben

Sumanlegg, investeringer/drift
7

Salgsutgifter
Inntektsbringendetiltak
Sum tilskudd/overføringer

Avsetninger:

-

l2.35l.648,75

l2.597.650,00 80l.493,70
380.OOO,OO
l.]55.450,OO
2.973.250,OO
478.600,OO
o,oo
278. ]OO,OO

o,oo
l9.428,35
8.641,03
7,23
o,oo
lO.399,l2

380.OOO,OO
1. 104.884,60
3.027.760, l3
487.385,26
329,OO
187.l94,21

5.265.400,OO
l7.663,03

5.247.736,97

915.000,OO
9l5.OOO,OO
l8.'83.937,O5
l9.OOO.OOO,OO
55.268,94
75.000,OO
1.174.OOO,OO 1.257.000,OO

5.l87.553,20

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

Aktivpå dagtid
Pros)ektplan
barneidrett
Ungdomstiltak
IPU
Oslokommune, ranunebevilgning
Storbytiltak

Driftsresultat etter avsetninger

26.241,l9

405.OOO,OO
25.519.459,OO
63.27l,20
l.254.800,OO

27.242.530,20

21.247.000,00 118.794,01

43.729.808,8l43.756.050,00

Driftsresultat før avsetninger

-

224.OOO,OO
20.OOO,OO

380.OOO,OO
1. 136.021,65
2.964.608,97
478.607,23
o,oo
288.499, l2

2l.l28.205,99

Sum driftsutgifter

-

l36.OOO,OO

Tilskidd/overføi-inger,utgifter
vedinntektsbringendetiltak
Tils)cuddStridieforbundet

-

1.659.800,OO

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

-270.500,00255.55l,78 -l76.732,72

-l4.948,22

Finans-/ekstrordinæreposter
Renteinntekter

382.682,51

Rei'iteutgifter
Ekstraordinæreinntekter
Sumfinans-/ekstraordinære poster
Resultat

89

-235.4]l,OO

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

O,OO

147.17l,51

132.323,29

O,OO
270.500,00

l29.3l7,49
6.089,OO
O,OO

-3]8.525,OO

l23.228,49

106.341,31

0,00132.323,29

520.390,31
4.476,OO

29.608,59

Ekstraordinær
avsetning til
vedlikeholdsfond

480.OOO,OO

Resultat etter ekstraordinær avsetning:

o,oo

480.OOO,OO

O,OO

-347.616,1l

Årsberetning
19970sloIdrettskrets

27

Resultatregnskap

OSLO IDRETTSKRETS

Balanse pr 31.12.1997
Note

REGNS KAP

REGNSKAP

l997

l996

Eiendeler:

Kasse,bank

Kortsiktige fordringer

6.266.347,23
2. l9l. 165,99
93.750,49

8.270.85l,26
1.352.391,OO
175.089,25

Sum omløpsmidler

8.551.163,71

9.798.33l,51

l4.OOO,OO
4.570.OOO,OO

l4.OOO,OO
4.400.OOO,OO

4.584.000,00

4.414.000,00

Kunder

Langsiktigefordringer
Bygninger,fast eiendoin

3

Sumanleggsmidler
Sum eiendeler

13.135.163,71

4

l4.2l2.33l,51

Gjeld og egenkapital:
Leverandører

Skattetrekk,arbeidsgiveravgift

Påløpnekostnader
Avsetninger

Sumkortsiktig gjeld
Langsiktiggjeld

3

Vedlikeholdsfond

5

Egenkapital

5

Sumlangsiktig gjeld og egenkapital

Sumgjeld og egenkapital

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

3.205.456,95
911.128,70
990.619,60
3.7l1. 192,70

7.468.6l5,45

8.8l8.397,96

4.570.000,OO
500.OOO,OO
596.648,20

4.400.OOO,OO
20.000,OO
944.324,97

5.666.648,26

5.364.324,97

13.135.163,71

14.1l1.331,51

Note1 Regnskapsprinsipp
Regnskapet
er føit etter regnskapsprinsippet.
Note2 Vurdering av fordringer

Kundemassen
er oppførtetterpålydende
og er vurdeitsomutenrisikofor tap.Noteninneholderenavsetning
på

kr 32.604til dekning av evenmelletap.
Note 3 Lån/fast

eiendom

Osloidrettskrets har følgende lån:
Reservefondet(Ekeberg Idrettshal))
Sparebanken
NOR (OsloidrettensHus)

Pr3l.12.1997

Forfallstid

1. 800.OOO

2015

2. 770.OOO

2008

Pantelån
er økt medkr 550.OOO
til finansieringav nytt sentralbordog påbyggtil kafeteria.
Bygningenesforsikringsverdi er kr 79.26l.400.

28
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Note 4 Avsetninger
Psykisklielsevern
Ungdomstiltak
Risforebyggendeti]tak

20.OOO
9.592

22.OOO

Diverse tiltak

7.809

Oslokomrmme, rammebevilgning
Ai'ileggsplanmidler
Storbytiltak
IPU

l .586.852
16.750
2.647.397
l5.OOO

Prosjektplanbai'neidrett
Aktiv på dagtid

8.576
lO8.333

Note5 Egenkapital

Deter foretatten ekstraordinæravsetningtil vedlikeholdsfondmed kr 480.OOO
i l997. Oslo Idrettskretshar 3l8
aksjeri NorskIdrettsmedisinsk
InstinittAS, ligningsverdikr 40.020,30.
Verdiener ikke tatt medi egenkapitalen.
RESERVEFONt)

Resultatregnskap1997
REGNSKAP
l997

REGNSKAP
l996

Inntekter:

80lORenteinntekter
Årets underskudd

lO9.074,O0
l0.926,00

l52.972,43
o,oo

Sum inntekter

l20.000,00

152.972,43

Årets overskidd

l20.OOO,00
O,OO

147.OOO,OO
5.972,43

Sum utgifter

l20.000,00

l52.972,43

Utgifter:

73lOTildelt idrettsorganisasjoner

Balanse
pr 31,12,1997
REGNSKAP

REGNSKAP

l997

1996

Eiendeler:

1030Bankinnskudd
l640 Lån Ekeberg Idrettshall

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

l10.070,13
1.900.OO0,O0

Sum eiendeler

2.Ol4.6l7,56

2.OlO.070,13

Gjeld og egenkapital:
2210Mellomregnmg OIK

-8.307,70

11l1Skyldig
tildeling1)

-48.639,26

2910Kapitalkonto

90.OOO,OO
l.932.925,26

105.OOO,OO
1.953.709,39

Sumgjeld og egenkapital

2.Ol4.6l7,56

2.OlO.070,l3

1)Abildsø IL

25.OOO,-

Akershusog Oslo Skøytekrets
Aikikan Oslo

KjelsåsIL (l996)
Njård,Håndball
OsloHåndballkrets
OsloSkytterkrets

g.ooo.-

15.OOO,IO.OOO,IO.OOO,li.OOO,]O.OOO,-
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Kommentar
til regnskapet
idrettens Studieforbind

Kretsstyrets
kommentarer til

i

l997.

Hjertetriinmenble besluttetnedlagt
etterI .Iialvår på gnmn av lav
deltakelse.Øvrige aktiviteter er
gjei'inomførtmed noe lavere
kostnaderenn bidsjetteit og er

regnskap 1997

i-esultat av bevisst kostnadskontroll

Inntekter
Ordinæreinntekter går ned n'ied
6.984mill.kr fi'a 1996 og skyldes i
hovedsakat konumuiens tilskudd
til idrettens

bnik

itenå gå på bekosming av kvalitetenpå gjennomførte tiltak. Aktiviteteneer gitt nærmereomtale annet
stedi årsberetningei'i.

av skolenes

gyinnastikksaler
i 1997 er overføit

Administrasjon
og møter
Ved årets s]utt liadde idretts-

til skolesjefen, reduseite tilskudd
fra Norges Idrettsfortund samt at
aktivitetsinntekterknyttet til
utdanningsvirksomlieti sin liel)iet

kretsenl9,5 årsverk ansatti egen
organisasjon,herav 5 årsverk
ti]knyttet Ekeberg Idrettsliall og 2,5

erfalt bort i 1997. } positiv retning

årsverk til Osloidrettens Hus. Tre

kan nevnes økte tilskidd

pei-sonervar ansatt på

fi'a

sysselsettingskontrakter.
I tillegg er

Kulturdepartementetti] storbytiltakene,økte salgs- og serviceinntekterog støne aktivitet son'i

idrettskretsenarbeidsgiver for 2
ansattei studieforbundetog 28
ansattei særkretser.I til]egg ble ca
350personer løimet i forbindelse
medkirsvirksomhet og annen

kretsene.

aktivitet.

Overførl fra tidligere år
Dettegjelder ibmkte, men
disponertebevilgninger til storbytiltak, tilbakeholdt bevilgning av
det komrrnmale

raminetilskudd

bl.a.

pågmnn av isikkerhet oinkring
driften av de private ishallene i
l997 og øremerkedemidler til ilike
aktiviteter.

Utdanningsvirksomheten
er i sin
helhet tatt hånd om av Oslo-

UnderInntektsbringendetiltak
(bingo) er det posteit kr l66.O00 til

kontroll i bingolokalene og revisjon
samtkr 12.OOOi tilskridd til liver av
84 klubber/særkretser

soin yiar med

i 1997.

C)riftsutgifter
Nedgangeni driftsutgifter i
forhold til 1996 må særlig sesmot
detforliold at betaling for idrettens
bmk av skolenesgymnastikksaler i
l997 ikke er foretatt via idrettskretsen.

Avsetninger
Her er satt av ribrukte, men

disponeiteeller øremerkedemidler,

til bmk i 1998.

Finansposter
Detlave rentet'iivåetgjennom

Det er ikke itbetalt

honorar

til

styreti Oslo Idrettskretsi 1997.

åretgir neddrift i for]iold til

regnskapl996 og bidsjett 1997.
Resultat

Anlegg,drift/investeringerResultatregnskapet
viser et

I l997 er det investeit i nytt
digitalt sentralbord som gir direkte
innvalg til alle ansatteog 20 m2
påbyggfor lager til kafeteriaen.
Investeringeneer finansieit ved

Aktivitetsutgifter

Tilskudd/overføringer,
utgifter ved
inntektsbringendetaltak

utvidelseav eksisterendepantelån
med kr 550.OOO.

overskuddetter finansposter,men
før ekstraordinæreposter på kr

132.323,29.
Etter ekstraordinære
posterviser regnskapetet under-

skuddpå kr 341.616,1l
som dekkes
avegenkapitalen.

Oslo 3l. desember 1997
mars l998

Rolf Nylius
Eli Røren Fossheim

WencheWestberg

Oddvar Bei'ntsen

Bjøi'nDrevvatne

Jar]Erlandsen

Vidar Waaden

Lise Røine Nafstad

ToveBerg
Berit Feiring Børseth

Odd Bratt

Bøire Rognlien

generalsekretær
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økonomisjef
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Revisjonsberetningfor

1997

Vi liar revidert årsoppgjøretfor Oslo Idrettskrets for

1997som viser et årsunderskuddpå kr 347.676,71etter
atdet er foretatt ekstraordinæravsetningti]

vedlikelioldsfond
medki- 480.OOO.
Årsoppgjøret,
SOII]
bestårav årsberetning,
resultatregnskap,
balanseog

Kontrollkomiteens
beretningfor 1997
Koi'itrollkorrnteen
har sammenmed revisor g)ennomgåttOsloIdrettskretsaregnskaperfor l997.
Regnskapene,
san'iinenmed kretsstyretskommentarer
til disse,gir etter vår oppfatningtilfiaedsstillende
oversikt over den økonomiske

side av virksomlieten

i

noter,er avgitt asrldrettskretsensstyre og generalsekre-

samsvarmed lov og beslutninger.

tær.

Vi anbefalerat regnskapene
godkjennessom Oslo
Idrettskretsa
regnskaperfor 1997.

Våroppgaveer å granskeIdrettskretsei'is
årsoppgjør,
regnskaper
og beliandlingav detsanliggenderforøvrig.
Vi liar utført revisjoi'ieni lienhold til gjeldendelover,
forskrifter og god revisjonsskikk.Vi liar gjennomføit
derevisjonsliandlingersom vi liar ansettnødvendigefor

Oslo l9. mars 1998
Erik

Paulshus

Ingunn Martinsen

åbekrefteat årsoppgjøret
ikke innelioldervesentligefeil
ellerinangler.Vi har kontro]lert ritvalgtedeler av
gmnn]agsmaterialet
som underbyggerregnskapspostene
ogvurdert de benyttederegnskapsprinsipper,
de
skjønnsmessige
vurderingersom er foretatt av ledelsen,
samtinnliold og presentasjonav årsoppgjøret.I den
graddet følger av god revisjonsskikkhar vi gjennomgåttIdrettskretsensfonniesforvaltning og interne
kontroll.

Ettervår meninger årsoppgjøretgjoit opp i samsvar
medIdrettensregnskapsbestemmelser
og gir et forsvar-

lig uttrykk for Idrettsla'etsens
økonomiskestilling pr
3l. 12.97og for resiltatet av virksomlieteni regnskapsåreti overenstemmelse
med god regnskapsskikk.
Oslo l8. mars l998

Dybwad Revisjon DA
Lars T. Uvholt

Statsautorisert revisor

OSLO
IDRETTS

KRETS

Årsberetning
1997 0sloldrettskrets
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