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Kretsstyreti Oslo

Kretsstyret arbeid
Det er avholdt 10 styrem(ter og
6mglter i styrets arbeidsutvalg i

l@petav 1998, i alt er det behandlet
113saker.Leder
og nestleder sitter
alltid i arbeidsutvalget. Som

besluttetved startenav styreperioden,vil de Øvrige medlernrner
av AU alternere mellom de faste

styremedlernrnene.
Wenche Westbergog Oddvar Bentsensatt i
arbeidsutvalgetfBrstel/2 år,
deretter overtok

Lise RØine Nafstad

Nestleder Eli RØren Fossheim

er

somforrige år ansvarligfor oppfglgingav personalsaker.
Kretsstyrethar lagt stor vekt på å
få en mer aktiv dialog med idrettslagene.Dette har vært fulgt opp på
flere måter. Lederen har besØkt

styrenei mange av de stlrre

idrettslagene.Alle kretsstyremedlemmenehar deltatt i

bydelsvisemBter mellom lageneog
representanterfor bydelene.
Politikerkontakt
OIK arbeider offensivt og
systematiskoverfor byenspolitiske

ledelsefor å synliggjBreidrettens
behovog for å bedreidrettens
rarnmevilkår.På en n(jktern og
sakligmåte dokumenterer OIK de
behovidretten i byen har, for å
kunnegi et tilbud til flest mulig
bani og ungdommer.Det er blitt
lagt spesiell vekt på å Økehodest(»tten
og på å lke driftsst@ttentil
idrettslagmed driftskontrakt med
Oslokornmune.Samtidig arbeides
detkontinuerlig med å få til en
bedringi anleggssituasjonen.
Det er holdt en rekke mlter med

Byrådenfor MiljB- og Samferdsel,
somogså har idrettssakene,og med
MiljØ- og Samferdselskorniteen.
Det er videre holdt mQter med

enkelteav fagbyrådene,og med
ByrådslederFritz Huitfeldt hvor
mangikk igjennom status for
mangeaktuelle saker,i tillegg til at
OIK frernmet og begrunnetsine
kravog Bnsker.
Kretsstyret vil bemerke som
svært tilfredsstillende

at OIK

ikke

barefår rask og positiv reaksjon når
manber byens myndigheter om

HOLMENKOLLEN:Denst@rste
investeringen
fra Byrådetpå
anleggssiderivar Hobnenkol(ensom bte bevilget25 millioner kroner i
1998. (Foto: Stian B. St@vland)
mlter, men at OIK blir aktivt bmkt

fra de sammemyndigheter og
rådspurti en rekke saker.OIK har
vaertinnkalt til flere rnglteri MiljJogSamferdselskomiteenfor å gi
uttrykk for idrettenssyn på aktuelle
saker.Videre har leder f.eks. vært
invitert til m(øte med Fremskritts-

partietsbystyregmppe og leder og
generalsekretærhar vaert inyitert

getfor 1999 (fremlagt
hgsten
1998),at det skulle innfBres

voksenbetalingi kommunale

idrettshallerog på kornmunale
fotballbanersom skulle innbringe 7
mill kr til Park- og Idrettsetaten.
OIK reagertesterkt på dette. Saken
var overhodet

ikke varslet fra noe

hold,og den var heller ikke utredet
medtanke på konsekvensereller

sominnledere i Arbeiderpartiets
bystyregmppeom de ulike alternativer for den videre utvikling av

hvordanden skulle håndteres,

Bislett.

hQsten
1998 å overbeviseMilj(j- og

hvemsom skulle inndrive pengene
osv.Det lykkes for OIK i lBpet av
Samferdselskomiteen

Rammetilskuddet

for 1998

Rammetilskuddet til Osloidretten

for 1998 ble på 20.946.OOO,
en
gkningpå 10% fra året fQr.
Spesieltgledelig var det at
Byrådetgikk inn for å Økehodestltten for medlemmer av idrettslag

under17 år fra kr 180 til kr 200 pr
medlem. Dette var i tråd med OIKs

prioritering.
Det viste seg at kommunens
rammeoverfBring,etter at hode-

st(ttenvar fordelt, ogsåga rom for
åprisjusterede @wige
kommunale

om at dette

forslaget måtte skrinlegges.

Viktigeanleggssakeri
1998

Byrådetforesloi sitt opprinnelige budsjettforslag for 1998 8,9

mill kr til nærrni5ganlegg,og 5
mill kr til rehabilitering av eksisterendeanlegg.Videre var det satt av
midler til kunstgresspå fotball-

banenepå RBaog TØrteberg.Det
visteseg imidlertid senereat den
foreslåttebevilgning ikke var
tilstrekkelig for to baner,da
n(bdvendige
gmnnarbeider ble

stltteordningenetil Osloidretten.
OIK ga uttrykk overfor media at
manvar tilfreds med Bkningen i

imidlertid i l998 som i l997

tilskuddet til drift, men skuffet over

foreslått til Holmenkollen, som fikk

forslaget til anleggsbudsjett.

Voksenbetaling
på
kommunale
idreffsanlegg
Byrådetforeslo i budsjettforsla-

kostbare.

Denst@rsteinvesteringen var

nye25 mill kr for å fullfBre anleggettil prgive-VM i skiskyting
vinteren

l999.

Overskolesjefensbudsjett ble
det foreslått midler til å fullflre

Årsberetning
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Kretsstyreti 0slo
hallprosjektene
på Trasopog

åpnet.Det var den fgrste idrettshall

midler til idrettsdelen av anlegget.

Nordjordet(Skgyen).

somvar bygget av Park- og
idrettsetateni Oslo på 10 år.
Hallener allerede blitt et kjærkommenttilskudd til idretten i indre by

OIK understreket at Bislett måtte

Imidlertid

var det ikke foreslått

midler til noen nye anlegg. Med
bakgmnni den store anleggs-

gjenreises
på Bislett, og at annen
tomt var uinteressant.

mangelOslo har,også i forhold til
landsgjennomsnittet
for viktige

glst.

bmksanlegg,uttrykte OIK stor

nevnteprosjekter, og alle Øvrige

skuffelse over dette.

somi fllge Komunedelplanen

Mi5(j og Samferdselskomiteen
behandletBislettsakenmeget raskt,
ogallerede 21.oktober kom saken
oppi Bystyret. Arbeiderpartiet og
Fr.Pfremmet fBlgendeforslag som

skulle vært realisert. De to st(jrste

fikk flertall:

OIK varslet at vi ville

arbeide

videreoverfor Bystyret for å få Økte
midler til anlegg.
Sombeskrevet i årsberetningen
for 1997 var det lagt opp til en
m(jteseriemellom lageneog
bydelenei llpet av h@sten.
I mange
avbydelene ble det tredje mltet i
serienavviklet i januar l998. Dette

OIK har vært engasjerti alle de

prosjektenei planen- utenom
Holmenkollen- er fotballhall på
Hasleog Bislett Stadion.For

1.Byrådet
utrederalternativer

området,til trossfor stort pressfra

for et nytt Bislett stadion på Bislett.
Anleggetb@rholde intemasjonale
krav til friidretts- og fotballanlegg
ogblr ha tribunekapasitetpå
l8.OOO,
men helst på 20.000
sitteplasser.
Det utredesogså en
idrettshall i forbindelse med pro-

mBtetdreidesegom å finne frem til

hele Osloidretten.

sjektet.

felles prioriteringer hva gjaldt
anleggi bydelen. Det viste seg at
lageneog bydelene i stor grad

harvaertgjenstand for bred politisk
behandlingi Oslo.

haddesammenfallende syn. Dette

Bislett
Byrådetla i august1998 frem
sakom Bislett for Bystyret. I saken

gaKretsstyret et sikkert grunnlag
for den videre prioritering av
anleggssakeri henhold til
Kommunedelplanen.
OIKs arbeide overfor byens
myndigheterble fulgt opp med full

styrke,og i l(bpetav året ble det fra
Byråd og Bystyret tatt opp nye
anleggssakerved flere anledninger.
I august ble det bevilget 19.5 mill
kr til ekstraordinært vedlikehold.

Mot slutten av året lykkes man
bl.a.med å få nye l2,7 mill kr til
kunstgress,slik at det i tillegg til

ferdigstillelse
avbanene
på%a og

fotballhall

må vi konstatere at

Byrådetikke har maktetå komme
tilbakemed noen sak, ikke engang
forslag til regulering av HasleBislett

derimot

skisserte man ulike alternativer

for

envidere utvikling som man
inviterte Bystyret til å ta stilling til,
bl.a.mellom nybygging eller
rehabiliteringved trinnvis utbygging.Det skulle dessutenutredes

2. Alternativet

utredes med sikte

påkommunal,statlig og privat
deltagelsei prosjektet. Driftsformer
for anlegget utredesogså.
Saken sluttet ikke med dette, da

bl.a.antikvariske myndigheter
meldtesine innvendinger til vedta-

ket som innebar riving. Det ble også
fra flere hold, bl.a. naboer reist

kritikk mot den stgnelse anlegget
ville få, da private investorer
antydetca 30.OOO
kvm til nærings-

alternativdriftsmodell,og også

arealer hvis det skulle

andre aktuelle tomter skulle

sant å delta.

vurderesfor et nytt stadion i Oslo.
Det ble lagt opp til en kostnadsdelingmellom kommune, stat og
private.

OIKhari flereår a,rbeidet
svært

være interes-

Forholdet
til Park- og

ldrettsetaten

Den administrative

ledelse i Park

ogIdrett og OIK m(åtesregelmessig

TBrteberg,også ville bli kunstgress

aktivt med Bislett-saken

påH(»ybråten.
Bystyretbevilgetogså30 mill kr

samarbeide med de stlrste bm-

dedaglige og l(bpendesaker for

kemeav anlegget på friidrett og

idretten i Oslo.

fotballsiden. Dette ble naturlig nok
forsert etter at saken ble lagt frem.

reist flere saker fra idretten

til opprusting av Frognerbadet,og
satteav O.5mill kr til et forprosjekt
for å vurdere energigevinsteneved
utbyggingav Frogner stadion med
full kunstisflate. Et tilsvarende

bel(»pble bevilget til prosjektering

avny idrettshall på Apallgkka.

i nært

Dest(jrste politiske partieneog
bystyretsMiljB- og SamferdselskomiteetterspurteOIKs syn på den
fremlagte sak. OIK holdt fast på at

detvar nldvendig å byggeBislett

I l(jpet av vinteren ble det også
klarlagt at både statenog Oslo
kommuneville bevilge 12.5 mill kr

oppfra gmnnen av for å få plasstil

hver til en stØrre oppmsting av

fotballstadion.OIK sa seg villig til
åvære med å dr(»fteen ny driftsmodell.OIK har ingen prinsipielle
innvendingermot at private kan
bidratil finansieringen i tillegg til

JordalAmfi slik at den gamle OLarenaenkunne stå ferdig til A-VM i
ishockeyi mai l999. Utbyggingen
startetetter påske1998 og ble
fullfBrt i l(pet av hØsten.
I februar l998 b]e den nye
idrettshallenpå Jordal offisielt
4

et moderne stadion for friidrett

medåtte l(pebaner,og et fullverdig

og har et godt samarbeide omkring

Imidlertid ble det gjennom året
i Oslo

overfor OIK på et idrettspolitisk
plan,der kritikken mot Park- og
Idrettsetatenhar vært sterk. Dette

hardreid seg om den såkalte
reklamesaken,manglende fremdrift
i anleggssakerog budsjettinnspillet
omvoksenbetalingi idrettshaller og
påfotballbaner.Denne siste saken

klarteOIK å få stoppeti Mi5l og
Samferdselskomiteen.
(Se redegjØrelse ovenfor).

Reklamesakenble en stor og
vanskeligsak gjennom l998. Park-

statog kommune, men understre-

ogIdrettsetatenlansertevåren1998,

ketat det offentlige måtte være i
flrersetet, og dessutenbevilge

inngåtten treårig avtale med

medminimal varsling, at de hadde

Årsberetning
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SponsorServiceom reklamepå alle
komrnunaleanlegg for inntil 8
st(»rrenæringsvirksornheter,og at
disse hadde eksklusivitet

for sin

bransje.Saerligdet siste reiste en
stormav protester,og ville inne-

bærebådestoreinntektstapmen
ogsåbrudd på inngåttekontrakter
for bl.a. Vif fotball, Bislett-allian-

overfor de kommunale myndigheter.KS-medlem Bj@rnDrevvatne

utvalg med nestleder Eli %ren

bleoppnevntsom leder. Øvrøge

kriterieneog eventuelle behov for
endringer.Som Jvrige medlemrner
avutvalget ble oppnevnt KSmedlemrneneWencheWestbergog
Bj@rnDrevvatne. Aktuelle sær-

medlermnerer KS-medlem Wenche
Westberg,Per Hodneland(IL
Herning),generalsekretaeren
og
anleggskonsulenten.
I tillegg er
adv.Gunnar Martin Kjenner
engasjertsom rådgiver.

sen m.fl.

OIK kastet seg med full tyngde
inn i saken, og alle relevante
myndigheterble besQkt.OIK
frernholdt bl.a. at dette ville bety

tapteinntekter for mange idrettslag
meddriftskontrakter.

I

tillegg ville

det f@re til uholdbare forhold for de

storearrangBrenei Oslo. OIK
frernholdt at de inntekter Park og
Idrett ville få, ville vaere små i

forhold til hva idretten ville tape.
Etter mange mlter der OIK og
representanterfor lagenesom har
årligestore arrangementerla frem
sitt syn, ble saken midlertidig lBst
ved at det ble funnet ad hoc llsnin-

gerfor den enkelte arranglr.
Samtidigble eksklusiviteten tmkket
tilbake for l998. Men saken er ikke

perrnanentlglst.
Lederog generalsekretærhaddei
desemberet eget mlte med direktlreni Park- og Idrett hvor man gikk
gmndig igjennom de saker der det
gjennomåret var reist kritikk mot
etatenfra idrettsbevegelseni byen.
Festekontrakter
Oslo kornmune har overfBrt

håndteringenav festekontrakter for
idrettslagfra Park- og Idrettsetaten
til Eiendomsetaten.Eiendomsetaten
hariverksatt en ny praksis vedrQrendefesteavgifter for tomter der

Integreringav
funksjonshemmede
Arbeidetmed integrering av
funksjonshemmedeer en stor
utfordring for norsk idrett. OIK har

valgtå organiserearbeidetsamrnen
medOslo Handicapidrettskrets.Det
ble i februar oppnevnt et
integreringsutvalgmed leder av
OsloHandicapidrettskretsThor
Kleppesom leder.Fra OIK er KS-

medlem
Lise%ineNafstad
oppnevnt,saimnen med Bj@rnErik
Thuv og Paal Fuglevaagfra adrni-

nistrasjonen.
Øvrige medlernrnerer
Morten Tollefsen og Marianne
Hjelmen.Utvalget
har utarbeidet
mandatog handlingsplan for
integreringav fuksjonshemmedei
Osloidretten.

Fossheim som leder for å vurdere

kretser(brukerne) ble invitert til å

oppnevnemedlemmer av utvalget.
Anleggskonsulentenble oppnevnt
som sekretær.

Forholdettil NIF
Kretsstyretbehandlet i januar
OIKs h(»ringssvartil NIF vedr@rende«En organisasjonfor fremtiden».Som beskreveti fjorårets

beretninghaddeOIK i l@petav
h(jsten1997, gjennomfgrt en
omfattendeh@ringblant lagenei
Oslo.Alle synspunktersom fremkom av betydning for saken ble
beskreveti hJringssvaret.

Bådei hlringssvaretog ved å
arbeidegjennom alle landets
idrettskretser forsØkte OIK å

frernme konstruktive innspill i
saken ved å beskrive hvordan

arbeidsdelingenmellom de ulike
organisasjonsledd
i norsk idrett
kunne optimaliseres. OIK har reist

Treningstider
i kommunale

dettesom temapå alle samarbeids-

idrettshaller

m(btermed de Bvrige idrettskretser,

Kretsstyrethar for et par år

tilbakevedtatt retningslinjerfor
tildeling av treningstider i kommunaleidrettshaller. Det ble den gang
vedtattat ordningen skulle evalu-

eresetter å ha virket en periode.I
oktoberoppnevnteKretsstyret et

ogfått full oppslutningom både
fremgangsmåteog innhold.
NIFsorganisasjonsutvalghar

imidlertid kj@rtsitt eget lØP,hvor
enrekke ulike saker,og med ulik
forankring i organisasjonen,er blitt
behandlet under ett.

det drives idrettsvirksornhet. Dette

bleaktualisert gjennom en bystyresakvedr(rende Oslo Kajakklubbs
anleggi Bestumkilen. Ved å innfgre
enpraksis der det legges en tenkt
markedspristil grunn for avgiften
vil dette innebære at utgifts-

Bkningenfor idretten i Oslo vil bli
dramatisk.Etter OIKs vurdering vil

detnye prisnivåetsetteen stopper
for all byggevirksomhet fra idrettens side.

Kretsstyretvedtok %5sten1998 å
nedsette en komite til å utrede

hvordanOIK burde angripe saken

Årsberetning
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Kretsstyret i Oslo
På NIFs ledermlte i oktober var

Kretsstyret har drØftet forberedelsene til «Osloidrettens

OIK representertved lederen.
Lederenhar også,sammen med
generalsekretæren
deltatt på to
samlingermed de @vrigeidrettskretser( Moss april og Molde
oktober).

Storbyarbeidet
Det er nedsatten egen komit6
medmedlemmer fra seksbydeler
ogOslo kommune sentralt, og hvor
KS-medlem Oddvar Bentsen sitter
som leder for kornit6en.

år 1999»

lBpendegjennom året. KS har
behandletmålsettinger,oppgaver,
organisasjonsform,finansiering,
budsjettmv. Det ble besluttet at
Osloidrettensår skal vaereet eget
prosjekt i Idretts- og prosjektavdelingen,og at det i tillegg
oppnevnesad hoc korniteer på 5
sentrale ornråder:
-

markedsfØring/PR

-

idrettslaget
i bydel

Fraklubber

innledet

Eyvind Dahl fra SageneIF og Jan

M. Fredriksen, S@rkedalenIF. Fra
særkretseneinnledet Erik Piene,

OsloSkikrets, Egil Vindorum, Oslo
Håndballkrets,Sigmund Vatle, Oslo
Seilkretsog Inge Fjeld, Oslo
Budokrets.

OIKs ungdomskomite fikk også

utdanning/kompetanseanledningtil å presenteresegog

-

idrettskonferanse
«Idrett

orientere om sitt arbeid.

utvikling
og

samfunn»
«hele Oslo i form»

demange sBknaderfra idrettslag og
andreorganisasjoner/foreninger i
Oslo.:!%5knaden
for 1998 var på kr
5.350.000,- her var det innbakt en

idrettens år.

-

Styretbehandlets@knadentil

Kulturdepartementet
som bygger på

PåsBndagble det fokusertpå
hvilke utfordringer og muligheter
idrettsklubber og særkretserkan
bidra med eller ha nytte av i

Aktiviteter
Aktivitetene, inkludert OIKs

anangementer,er som redegjort for
Det ble videre besluttet

å ansette

i fjorårets beretninglagt direkte inn

prioritert kjerne på kr 3.700.OOO,-.

enegen prosjektleder for Oslo-

underadrninistrasjonensarbeids-

OIK mottok fra Kulturdepartemen-

idrettensår, som skal rapporteretil

område.De omtalesnærrnerepå

tet kr 3.700.000,- for å viderefØre

Idretts- og prosjektsjefen.Etter

andresider i beretningen. KS vil

detteviktige arbeidet.
Styret behandlerogså den
rapportsom sendesKulturdeparte-

utlysingav stillingen ble Ståle

imidlertid takke de særkretser som

Helland ansatt. Han tiltrådte

prosjektlederstillingenultimo

bidro og administrasjonensom på
enfBrsteklassesmåte gjennomfBrte

mentet.

desember l998.

Denviste

at det i 1998

hadde vært ikke mindre

enn 230

Somen prioritert oppgavei

OOO
deltakelser på 117 tiltak. Det
er involvert 40 lag og 17 saer-

Idrettens år er mål satt å etablere et

kretser.

og bydelen i alle Oslos 25 bydeler.

Prosjektethar tiltak i l4 bydeler,
men6 bydeler er prioriterte kjerne-

Kretsstyrethar her 2-3 bydeler hver
til oppf@lging.Det forberedende

samarbeidsutyalgmellom idretten

ornråder.
I deseksbydelene
har

arbeidet, inkludert kontakt med

arbeidet vært organisert med

bydelene,kom i gang gjennom

erfaringsgrupper,og et pilotprosjektmed idrettsutvalg i3 av dem.
Med utgangspunkt i denne organiseringenmed idrettsutvalg som

l998.

kontaktforum mellom bydel og
lokale idrettslag har OIK startet et

ansattei særkretseneog tillitsvalgte
ogansattei OIK og OISF ble

utviklingsarbeid med samarbeidsutvalg i alle bydeler i Oslo i lBpet av

september.
I år var ogsåidretts-

1999.

med det

Rolf Nyhus innledet under tema

arbeidetsom utf(»resav de mange
idrettslag i Oslo til bestefor barn
ogunge i vanskelige og sammensattenaermi5Qer.

Fokuspå 1999:Idrettensår i Oslo.

SKOLESKIDAG: Barna koste seg i
solen under Skoleskidagenl998.

Utfordringer og muligheter i et
idrettensår ble belyst av Byråd for

(Foto: Stian B. St@vland)

Mi5B og samferdsel, Merete

Storbyarbeideter nå en integrert
del av aktivitetsarbeidet

arrangert
i Åsgårdstrand
19.-20.
ansvarligi bydelene invitert, samt
idrettslag som de senereår er blitt
utpekttil «Arets idrettslag».

Kulturdepartementethar ved
gjentatteanledninger gitt uttrykk
for sin fulle tilfredshet

0IK-samlingen
ÅretsOIK-samling
for ledereog

i Oslo

Agerbak Jensen,og Egil Jacobsen,

deprioriterte arrangementer:

somer idrettskontakt i bydel

Idrettskrets,og de to stillingene
sominngår i rammetilskuddet fra
Kulturdepartementet,er underlagt
Idretts- og prosjektsjefen.

-

GriinerlØkka-Sofienberg.Utfordringenei bredde og mosjonsidretten - hva kan NIF

bidra med i

-

Skoleidrettsdagenpå Ekeberg
Oslo Idrettsfestival på Rådhus-

idrettens år, her innledet Per T(ien

plassen
I tillegg til disse anangementer

fra NIF.

vil KS trekke frem den store

0sloidrettensår 1999
6

Skoleskidagen i Holmenkollen

Årsberetning
1998 0sloIdrettskrets

Kretsstyreti Oslo
20dager i1998 og 30 dager i 1999,
menfor(jvrig ivareta sine primære
oppgaversom generalsekretaer.

daen mener at en slik utfordring
ville innebæreen betydelig ledemtvikling, samtidig som Osloidretten
bør ta sin andel av ressurs-

belastningenved prestisjefylte
arrangementeri hovedstaden.
Prosjektet«Aktiv på dagtid» er
understadig utvikling.
Kjetil Prestesæterble midlertidig
ansatt som hovedinstruktØr

RÅJ)HUSET
1998:Prisen
for åretsidrettslag
]997 bleoverrakt
Sagene
IF
av direkt$r i Oslo Park- og idrettsetaten, lda Fossum T;5imesen,under den

årlige prisutdelingen i Rådhuset(Foto: Stian B. St$vÆand)
festkvelden som i samarbeide med

aprili Oslo Rådhusfor å hedre
byensstatuettvinnere, Oslo bys

(3ktaktivitetsnivået, lkt antall

æresprisvinnere,
årets idrettslag,
åretsidrettsmerkeskip, stipend-

medlemmerog lkt kontaktflaten
medmange samarbeidspartnere.
Det er grunn til å trekke frem
Sagenesgode samarbeidmed Oslo
Idrettskretsi Storbyprosjektet,som
harhatt stor betydning for aktivitetenblant barn og unge i bydelen.
Gjennomstorbyprosjektethar
klubbenstartet landhockeyavdeling,

mottagere mv.

I samarbeidemed Kulturdepartementetog Norges Idrettsh$gskole
ble lOO årsdagen for Rolf Hofmos
f(jdsel markert med to anangementer,hvorav OIK sto for en hlytide-

lighet på selve dagen10. august
1998på Ekeberg.

ogjunioravdelingen
harnå

Alle arrangementene ble gjen-

opprettetkontakt med OIK for å

nomfBrtpå en mBnstergyldig måte,
ogmed godt kvalitativt arbeideog
medstor dugnadsånd.

«Fair play prisen»
«Fairplay pnsen» på kr lO.OOO,somNorges Idrettsforbund innfBrte

fgrste gang i 1996 ble i år tildelt
ekteparetKirsten og Helge Martinsen,Ullern

I.F.

samarbeide om å etablere en
foreldrekomite med hovedmål å

aktivisere innvandrerforeldre til gkt

deltakelsei frivillig arbeid.
Junioravdelingentil Sagene
organiserernæm'iere300 barn og
unge,hvorav nærmere40 prosent
harinnvandrerbakgmnn.
0nskerå ta ansvar for integreringen
i lokalsamfunnet, og viser i hand-

Kirsten og Helge Martinsen for

deresaktive innsats i nærmilj@et,
spesieltfor barn og unge, gjennom
25år. De har ogsås(ørgetfor en
hyggeligog effektiv drift av

er idretten en effektiv brobygger.
Her kan mange lære av SageneIF.
Sekretariatet
Antall ansattevar ved utllpet av

klubbenog @rakeridrettshall.

åretvar 24. (20 årsverk).

Sagene
IF Årets

sBknad fra Generalsekretæren

Kretsstyretinnvilget i januar en

Idrettslag
SageneIF ble under pris-

utdelingenøRådhusetvarenl998

tildeltprisenfor ÅretsIdrettslag
1997.Ettermangeår i motgang i

atRamin Iranpour gikk fra halv til

helstilling fra l.l.99.
Finn Hauger fylte 67 år sormneren1998 og sluttet da som rådgiver
for OIK. Finn Hauger ble takket av
etter 23 års virke for OIK hvorav ll

årsom generalsekretær.
Takk

StyretQnskerå takke alle ansatte
påOsloidrettensHus.
har
værtet år pregetav stort arbeids-

1998

press.Dette til trosshar hver og
enstått på og l(østsine arbeidsoppgaverpå en meget profesjonell
måte.

Ordetnei er et fremmedord

for de ansattepå OsloidrettensHus.
Med pågangsmotog entusiasme
samten ukuelig optimisme går de
til sine arbeidsoppgaver,enten de er
storeeller små.Beundringsverdig
erdet. Styretgir honnQrog stor
takk til hver og en.
Styret(nsker og å takke administrasjonenfor et eneståendegodt
samarbeidi året som har gått. Vi
Bnskerspesieltå takke for den
profesjonellemåten administrasjonenlBser sine forvaltningsoppgaver

Klubben

ling at de mener alvor. Riktigbmkt

Styretvedtok å tildele prisen til

l.1l

besluttetå styrke bemanningenved

endel av byen med synkende
barnetall,har Sagenefra sitt
klubblokalepå ca lO kvadratmeter

Oslokommune ble gjennomf@rti

fra

98.Og i tillegg ble det besluttet å
ansetteen ny instmktØr på kontrakt
fra 1.1.99.
Ogsåi «Storbyprosjektet»ble det

om

tillatelsetil å kunne påta seg
oppgavenmed å lede organisasjonskomiteenfor A-VM i ishockey
1999.Etter avtalen skulle generalsekretæren
frikjgpes av VM inntil

på,bådemed driften av Ekeberg
Idrettshallog OsloidrettensHus.
Vi (nsker også å takke og
berBmmeadrninistrasjonenfor det
godeforholdet som de har klart å

opprettholdesåvel til den kommunaleforvaltning som til etatene.
Meden slik administrasjonog
slikeansatte,ser styret året 1999
lyst i mlte.

Årsberetning
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Kretsstyreti Oslo

KRETSST!/RETS

REPRESENTASJON
1998

KRETSTING
AKERSHUS & OSLO SKØYTEKRETS

26/5

WENCHEWESTBERG

OSLO BANDYKRETS

l 9/5

OSLOBOWLINGKRETS

8/6

BJØRN DREVVATNE
BJØRN DREVVATNE

OSLO GANG- OG TURMARSJKRETS

15/2

VIDAR WAADEN

OSLO FOTBALLKRETS

7/l2

ROLF NYHUS

OSLO FRIIDRETTSKRETS
OSLO HANDICAPIDRETTSKRETS

3/3
16/4

OSLOHÅNDBALLKRETS

5.-6. 6

ELI RØREN FOSSHEIM
LISE RØINE NAFSTAD
ELI RØREN FOSSHEIM

OSLO & AKERSHUS

JUDOKRETS

25/2

ODD BRA'IT

OSLO ISHOCKEYKRETS

28/5

ROLF NYHUS

OSLO ORIENTERINGSKRETS

27/1

ODDVAR

OSLO ROKRETS

I O/3

VIDAR WAADEN

27/1

OSLO & AKERSHUS

SEILKRETS

BENTSEN

OSLO SKIKRETS

8/6

OSLO SVØMMEKRETS

4/3

ELI RØREN FOSSHEIM
ELI RØRF,N FOSSHEIM
BJØRN DREVVATNE

OSLO TENNISKRETS

11/2

LISE RØINE NAFSTAD

30/11

BJØRN DREVVATNE

28/4

JARL ERLANDSEN

OSLO & AKERSHUS

VANNSKIKR.

OSLO VOLLEYBALLKRETS

ANNEN

REPRESENTASJON

BtJL'S85-ÅRSJUBn,EUM
OSLO& OMI.ANDS ÅRSMØTE

ROLF NYHUS
ROLF NYHUS

ELI RØREN FOSSHEIM

WENCHEWESTBERG
O & A GYMNASTIKK
LEDERMØTE

OG TURNKRETS

OSLOFRIIDREITSKRETS 90-ÅRS JUBILEUM
NM I FEKTING
LANDSTURNSTEVNE

8

98

ELI RØREN FOSSHEIM
ELI RØREN FOSSHEIM
LISE RØINE NAFSTAD

ELI RØREN FOSSHEIM

NORWAY CUP

ROLF NYHUS

VETERAN NM FRIIDRE'IT

ROLF NYHUS

IO-ÅRSMARKERING AV EKEBERG-BEKKELAGET BYDEL

LISE RØINE NAFSTAD

GAUSTADLØPET

ROLF NYHUS, ELI RØREN FOSSHEIM

Årsberetning
1998 0sloIdrettskrets

NIMI/Lovutvalget/ Oomsutvalget
NORSK

LOVUTVALGET.

IDRETTSMEDISINSK
INSTITUTT

DOMSUTVALGET

Lovutvalget har hatt fgflgende
sammensetning:

NIMI har ogsåi1998 hatt et

Leder

godtår med stor aktivitet og et

hyggelig@konomiskresultat,selv
@moverskuddet ble langt rmndre
enni I997.
Detteskyldes i f@rsterekke
statensreduksjoner i refusjonsatsenetil private klinikker.
Til tross for det blir det også for
1998delt ut utbytte til aksjonærene.
Selskapethar pr. 31 desember
1998,38 ansatte,hvorav l8 på

Leder

Medlemmer

Giuuiar L@ken
Varamedlemmer

Lpvlie
Sekretær

Sekretær

hartidligere vaertsjef for Topp-

såde tilfredstiller

idrettsenteretslegeteam.

NorgesIdrettsforbund.
I forhold til tidligere har svaert
mangefulgt denneoppfordringen,
mendet er langt igjen f@rmålet om
fullt ajourhold er nådd.
Etter oppfordring har også alle

erpå Ullevål Stadion,men Ekeberg
holder fortsatt stand med stor

aktivitet,både på behandlingssiden
og i treningstudioet.
318aksjer, en eierandelpå 5%.
Det sammegjelder Oslo
Bedritsidrettskretsog Norges
Håndballforbund

med henholdsvis

5%og l,5% eierandel.
Finn Hauger har også i l998
værtidrettens representanti styret.
Somidrettsorganisasjoner det
viktig at vi har et godt medisinsk
stBtteapparatog vårt samarbeide
medNIMI fungerer meget godt i så
måte.

minstekravet

særkretser sendt inn sine lover

har med sine

Fimi Hauger

Finn Hauger

SverreMaehlum ansatt. Maehlum

Hovedtyngdenav virksomheten

Brit Mprk
og BjØrn

Måletfor lovutvalgeti 1998 har
værtå få flest mulig klubber og
særkretser
til å oppdateresine lover

Somny sjefslegef.o.m. 1998
etterSvein Nilson er professor

Terje Ahlsen
Kari Berg

Østhusog Per

Medlemmer

deltid.

Oslo Idrettskrets

Domsutvalgethar i 1998 hatt
%lgendesamrnensetning:

fra

til

Domsutvalgethar i 1998 kun
hatten disiplinaerstraff til behandling, noe vi er svaertglade for. Om
detteskyldes at medlermneneer
blitt mer etterrettelig i forhold til
lover og regler vites ikke, men

utviklingenhar i alle fall gått i
riktig retning.
Tendensen kan fort slå den

motsatteveien, derfor er det viktig
ataktivt forebyggendearbeid og
opplysningerbådepå klubb- og
kretsplanfortsetter med
uforminsketstyrke.

justering, et tidkrevende arbeid vi
er i gang med.
Viderehar kretsstyret gitt
utvalgeti oppdrag å innhente

positive i idretten kan ikke frerrihe-

opplysninger om hva som finnes av

ves sterkt nok.

Det å skapeholdningertil det

aksjeselskaperblant kretsens
klubber og hvilken avtaler som er
undertegnet.Et svært vanskelig
arbeide å komrne til bunns i.

Med andre ord, det er svært

mangeoppgaver å gripe tak i for
utvalgetfremover.

Årsberetning
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Sekretariatet

leggesogsåvekt på å ha et attrak-

Oslo Idrettskrets

tivt tilbud, noe som kreverstadig
fomyelse og investeringer.
Il998

sekretpriat
Denorganisasjonsforrn
somdet
nyeKretsstyret etter tinget øl997
valgte,medfgrte
stgrre utfordringer

for administrasjonen.
Vedå gå

bortfra de gamle styringsgruppene
blelinjeorganisaslonenklarere
og
merrendyrket. Sekretariatet
ved
generalsekretæren
forbereder saker

forkretsstyret
og styrets
arbeidsutvalg,og iverksetter de vedtak som
fattes.Styret holdes lBpende
oppdatertpå oppfBlgingen.
Sekretariatetforbereder budsjett
ogulike alternativer basertpå de
dr(jftelser som finner sted

i

Krets-

bledetbl.a. påkostet
nyttlydanlegg
i Ekeberg idrettshall, noe som var

hgystpåkrevet.

Arbeidsgiveransvaret
Idrettens modell for arbeidsgiveransvar

er svært

krevende.

Idrettskretsenhar arbeidsgiveransvaretbådefor egneansatte,og for
ansattei særkretsene. De særkretsansattehar imidlertid sine tillits-

valgtestyrer som arbeidsledere,på
sarnrne måte som de ansatte i OIK

har sitt styre som beslutningsorgan

for budsjett og prioriteringer av

arbeidsoppgaver.
IOIK er

styretgjennom året, vedrBrende personalforvaltningendelegert til
aktivitets@nsker
og prioriteringer.
denadministrative ledelsen, mens
Sekretariatetnedlegger et betydelig
nestleder,som styrets personalarbeidefor å skaffe inntekter, både i

forhold til samarbeidspartnere,

bingo,slknad på prosjektrnidler
osv.Sekretariatet
utarbeider og

avlegger
for Kretsstyret
jevnlig
regnskapsrapporter
i forhold til
vedtattbudsjett.
Sekretariatethar giennom l998
gjennomfBrtalle oppgaver som ble
budsjettertog planlagt, innenfor
vedtattetidsfrister og budsjetter.

ansvarlig,tiltrer i saker som senere

Generalsekretær %rre Rognlien
ledet troppenei OsloidrettensHus
også i 1998. Her deler han ut
pokalen til vinneren av in-lines%ytel@petunder 0sØo

Idrettsfestival
1998,Ørjan Tvenge.
(Foto: Stian B. Sb;6vland)

vil bli frernmet for styret.
Denendring som skjeddei 1997
vedå delegere lBnnsforhandlingene
ut til alle arbeidsgiverei norsk
idrett medfgrte også i 1998 store

tilliten til OIK er god, og siden
tilskuddenebåde gjentasog (3kes,
mådet tolkes slik at bidragsyterne

arbeidsoppgaverfor den adrninis-

kanaliseresine rnidler gjennom

trati've ledelsen

OIK.

i Oslo Idrettskrets.

ertilfredsmeddet deoppnår
vedå

Idretts-og prosjektsjefensom også
skalivareta personalansvaretnedla

Dette krever

irnidlertid

både

profesjonalitetog en stor arbeids-

etstort arbeidefor å oppnådialog

innsats

med de særkretser som har ansatte,

av OIK

i

forholdtil

lige bel(p som blir betrodd Oslo

ven, med bl.a. å involvere nesten 20

Idrettskrets fra Oslo komrnune,

særkretser,
klarte OIK å gjennomflre oppgjBret uten konflikt, og

s@kerfasen,
gjennomfØring
ved
dialogmed lagene,kontroll,
oppmuntringog veiledning og ikke
rninsti rapportfasen.
OIKsadministrasjon er også
pålagtansvar og mange arbeidsoppgaverved flere store arrangementer
somgjennomfBresi egenregi. Se

innen de fastsatte tidsfrister,

egenrapport om aktiviteter.

Arrangementer/prosjekter

Allsidighet

Kontrollog forvaltning
Sekretariatetut%rer betydehge
kontroll- og forvaltningsoppgaver
ved å fordele de etter hvert betyde-

Statenved Kulturdepartementet, og

prosjektrnidlerfra flere kilder.

ogsom f(blgelig er part i lØnnsforhandlingene.IJnnsoppgjgret i
1998satte store krav til alle parter.
Til tross for den store arbeidsoppga-

Målet med tilskuddene er å st@tte

lag og saerkretseri arbeidet med å
gi et bestmulig tilbud, for å oppnå
st(rst mulig aktivitet .
Sekretariatethar også betydelige
forvaltningsoppgaverved driften av
Osloidrettenshus og Ekeberg
idrettshall.Både drift og vedlikehold krever kontinuerlig oppfØlging.Begge bygg drives etter en
fonetningsmessigmodell, hvor
siktemåletlikevel er å gi et så
rimelig tilbud som mulig til

idrettenselv. For å oppnå dette
drivesdet ogsåekstem utleie til
markedsmessigepriser. Dette igjen
krever både salg og service. Det

IO

OIKs administras)on er orgamsert slik at idrettskretsen

kan

irnBtekommeden prosjektorienteringsom Norges Idrettsforbund de senere år er vinklet mot.

OIK fJlger opp de prioriteringer

Sekretariateter pålagt,og llser
oppgaveri et meget bredt spekter,
fra politikerkontakt pa alle mvaer,

til utredninger,foredrag, pressekonferanser,lgpende mediakontakt,
forberedelserog gjennomf(ring av

fremskaffe

somgjØres av norsk idrett sentralt,

storearrangementer,

ogs(ker midler der det er å finne

midler,fordeling av midler, kontroll og rapportering,budsjett
og
regnskap,personalforvaltning,
husforvaltning,hallforvaltning,

for å oppnåstJrst mulig overflringertil lagene i Oslo. OIK supplerer
idrettensegne kilder med å rette
segmot andre bidragsytere,ikke
minstoffentlige myndigheter.De
tilleggsmidler som OIK på denne
måte skaffer, må tolkes slik at

salgog service, aktivitetstilbud,
organisasjonsforvaltning og

kontroll, og ikke minst kontakt og
pleieav lagene, herunder aktivitets-

Årsberetning
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Sekretariat
stØtte

Behovetfor å l(jsenye oppgaver

Stian Stpvland

Haugergikk over i pensjonistenes
rekkerved fylte 67 år , etter å ha

informasjonskonsulent

arbeidet23 år i OIK, hvorav ll

Grethe I. Eikum

oppstårhele tiden. Gamle blir ikke
avviklet i samme tempo. Det f(jrer
til at arbeidsbelastningen@kerog

somgeneralsekretær.Einar Stensby

nåddeogsåpensjonsalder
ved

Anne Rypdal

utlBpetav året, og sluttetsom
situasjoneni flere år. I 1998 Qkte
sykefraværet,spesielt langtidssyke-

konomisekretær

hallbetjenti Ekebergidrettshall

Julitta Skovlie

hvor han hadde vært ansatt i 25 år.

sekretær.forværelse

fraværet.

Astrid Johannessen

Ansatte

EDB, opptak av lag, storby
HegeWalsig Skau

Idrettskretspr 31,12.98

Bemanning

BØrreRognlien

aktiviteter, idrettsmerke

general sekretær
Bjprn Erik Thuv

Finn Hauger
pensjonist,rådgiver

Denorganisasjonsmodell som

blevalgt for sekretariatetfra 1.1
1997 har i hovedtrekk

i Oslo

vært uendret

gjennomåret, men med de tilpasningersom endringer i arbeidsoppgaverog prioriteringer medflrer.

idretts-og prosjektsjef
Bjprg Christensen
Bkonomisjef

Storbyarbeidet
ogprosjektet"Aktiv
pådagtid" har fått styrket sin
bemanningi lBpet av året,ved
tilsettingav medarbeiderepå
kontrakt.Også forberedelsenetil

Odd Einar

Osloidrettens Hus:
Bj0rg Moreite, sentralbord
Knut Næss,trykker

Reseland

Arild Johansen, renholder

prosjektlederStorby
Ramin Iranpour
engas)ement
Storby

Gerd Palkin, renhold/kantine
Natalia Pouchkova, renhold/kantine

Paal F. Holsve

Osloidrettens år medf(»rte et

engasjement,prosjektleder
Aktiv pa dagtid

engasjementi prosjektstilling fra og

Ekeberg
Idrettshall:

Kjetil Prestesæter

med desember 1998.

SvexnHagberg, bestyrer
Ole Kristoffersen, hallbet3ent

engasjement
Aktiv på dagtid

Willy Olsen, hallbet)ent

I l(»petav året sluttet to medarbeideresom har vært tilknyttet Oslo
Idrettskretsi mange år. Finn

Tom Anderson

Robert Ryen, hallbet)ent

anleggskonsulent

Idrettskretstinget
l:-

Kretsstyret
l-

..

..

Generalsekretæren

.

....

Anleg
,

BørreRognlien
i.

Informasjon
l
Rfdgivningl
Forværelsel

Økonomi-og driftsavdelingen

Idretts- og prosjektavdelingen

Bjørg Christensen

Bjørn Erik Thuv

EDB

Personal

OIK
Særkrets

kStorbyffl
ff arbeid
Aktiv på

Markeds-

dagtid

føring

II

[Reservefond
Bingo

Årsberetning
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Anleggsaker
KDP - KOMMUNEDELPLAN
FOR ANLEGG OG OMRÅDER

selvfglgelig i takt med utbyggingssakeri samfunnet.OIK får i dag

anstrengteanleggssituasjonen.

FOR IDRETT

allestore og små reguleringssaker
i

Arbeidet med å bedre denne har

LIV, har vaert, og vil fortsatt vaere
denretningsgivendefaktor ved
utbyggingav idrettsanleggi Oslo.
Rullering av denne ble foretatt i
1998.Denne gang ble alle idrettslag og Bydeler involvert i arbeidet.

Stor aktivitet for anlegg.
Osloidretten lider under den

derfor ogsåi 1998 vært et av de
områdersom OIK prioriterer
hQyest.Dette gjelder spesielt
arbeidetmot byens politiske

myndigheterfor å skaffebevilgninger,men ogsåarbeidetmedå
prioriterebmken av bevilgningene.
Oslosom fylke, ligger langt etter

OG FRILUFTS-

Arbeidet med dette ble startet

opphgsten'97, og avsluttetvåren
'98.

Resultatet
ble ca. 250

inn-

landsgjennomsnittet
når det gjelder

komne forslag, som vil danne

dekning av idrettsanlegg, og

gninnlagetfor utbygging av anlegg

spesieltgjelder dette for anleggstypeneidrettshaller og kunstgressbaner/fotballbaner.Oslos anlegg er

pregetav stor slitasjeog dårlig
vedlikehold.Derfor er også rehabilitering av eksisterendeanlegg en
prioritert oppgave.
I1998 bevilget Bystyret over

ordinærtbudsjettkr. l17 rnill. til
bygging/rehabiliteringav idrettsanlegg.Staten, via spillemiddel-

ordningen,
bidro medkr. l9,O5
mill.

I tillegg til den kommunale
budsjettbevilgninghar OIK jobbet
hardtfor å skaffe tilleggsbevilgningertil Øremerkedeprosjekter.I
septemberbevilget Bystyret kr. 19,5
rnill. Jremerket rehabiliteringsprosjekter.
I desembervedtok Bystyret nok

engang en tilleggsbevilgningpå
kr.42,5rnill. Disse fordeler seg som
fgllger : kr. 12,7 mill. til gjennomfØ-

ringav kunstgressbaner
på%rteberg,
%a ogHØybråten,
kr.3,8
mill. til utredning ay Bislett

Stadion,kr. 0,5 mill. til prosjektering av ApallBkka Idrettshall og
kr.25,5mill. til rehabilitering av
Frognerbadet.Til samrnener det i
l998 investert kr 179 mill. kr. i

idrettsanlegg.
Dessverrehar Park- og idretts-

etatenikke klart å gjennornfgrealle

frem til tusenårsskiftet.

idrettslagog bydeler viste genuin
interesse,og kreativitet i sine
forslag.

anleggssidener Park-og idrettsetatenog Skoleetatenvåre nærmeste.Den administrative ledelsen

i OIK har månedligemgter med
ledelseni Park og Idrett. At det
eksistereren god tone mellom
etatenog OIK gjBr at viktige saker
lar seg lBse.Etaten inviterer OIK

betalingsdyktigesarnmenliknet med
naeringslivog eiendomsutviklerevil
deti fremtiden bli svært viktig å
sikrearealer til idrettsanlegg.
FESTEAVGIFTER på eiendommertil idrettens anlegg er
etterhvertogså blitt et problemoverfØrtfra Park- og idrettsetaten
til Eiendomsetatenhar praksiseni
Oslo Komrnune endret seg betrakte-

lig. Under PIE ble festeavgifter på
idrettsanleggberegnetsom en
symbolskleiesum.Etter at
Eiendomsetaten overtok disse saker

har denne etaten Qket festeavgiften

til såkalt "markedspris".OIK har
derfor nedsattet utvalgt bestående
avto advokater, to representanter

saker.

fra styret og to fra administrasjonen,for å utarbeideen politisk
prinsippsak.Hvis idretten skal
betale"markedspris" i festeavgift
påsine anlegg vil ikke idretten

Med Skoleetaten avholdes det
kvartalsvise mQter, hvor idrettens
saker i forhold

til skolen

diskutert. I forbindelse

blir

med skole-

utbyggingen,hvor utbygging av
idrettshallerer blitt en integrert del
avskoleutbyggingen,er disse rnBter
ogsåav stor viktighet for Oslo-

være i stand til å beholde sine

anlegg.

BEH/lNt)LEt)E

SAKER

idretten.

OIK er deltaker i alle prosjekter
hvor det byggesidrettshaller i regi
avskolesjefen.Leder og Generalsekretærhar jevnlige m@termed det
politiske miljQet i Rådhuset,samt at
deogså har jevnlige mBter med de
politiske partier.
Ettersom takten på anleggsutbyggingende senereår har
arbeidsmengde
også Jkt tilsvarende.Dette er selvf@lgelignoe vi
serpå som positivt.
Dettemedf@rerogsåat vi mer
enntidligere bistår bådeklubber og
saerforbund
i anleggssaker.

kunstgressbaner
ikke være ferdigstilt f(jr somrnerenl999.

Ettersom idretten ikke er like

somdeltaker i alle bygge/anleggs-

gninnetstort arbeidspressog

Derfor vil bl. a. de tre nevnte

at konkurransen om arealene tiltar.

ornråde. Etter at dette ansvar er

SAMARBEIDSPARTNEREer
noeOsloidrettener avhengigav. På

aksellerertbetraktelig
er OIKs

prosjekter,og det faktum at bevilgningeneogså kommer sent i året.

knappere.
Noe som igjen medfgfrer

Både

prosjektermed bevilgning i 1998,
enkelte store ressurskrevende

Osloog omegnskomrnunene til

uttalelse.Behandlingen av disse er
svaertviktig for Osloidretten fordi
arealenei byen blir stadig

REGULERINGSSAKER

OSLOHALLEN

(fotballhall) har

ogsådette året vaertjobbet hardt
med. Det har ikke latt

seggj(dreå finne en l@sningfor
detteprosjektet.Anlegget har
fortsatt f@rsteprioritet i
handlingsplanen.

JORDAL AMFI står ferdig til AVM i ishockey 1999. Et av dette

åretsst(»rsterehabiliteringsprosjekter.

Hallenhar fått to nye publikumsfl(byer,to nye garderober,VIPbokser og nye vant.

OIK har deltatt gjennom hele
prosjektet.

lker

HOLMENKOLLEN har offisiell
12
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Anleggsaker
åpningi februar 99. Arenaen
fremstår i dag som en av verdens
flotteste skiarenaer,med bl.a. ny
langrenn/skiskytterstadionog nye

VULKAN

KLATRF,HALL

skal etter store forsinkelser

BJØRNDAL
stå

ferdig i l(jpet av våren '99. OIK
deltari prosjektgmppa.

tribuner.

samt klubbhus står snart

ferdig.OIK har deltatti prosjektgruppa.

OIK har hele tiden deltatt i prosjektgruppa.
BISLETT

IDRETTSPARK

erunder utvikling. Nye fotballbaner

LØREN ISHALL

STADION

harnå mottatt bevilgning fra

NÆRMILJØTILTAK

Bystyret,slik at hallen vil være i

for 8,9 rnill. kr. er gjennomf(jrt i

kommunal eie fra hQsten '99. Dette

regiav PIE. OIK har deltatt i

prosjektethar OIK sammenmed

prosjekteringenav de fleste.

OIK deltar aktivt i utredningsarbeidetog den politiske prosessen.

klubben arbeidet

TØRTEBERG

FROGNER

med i flere år.

REGULERINGSSAKER

KUNSTGRESS-

BANE

Prosjekteringstartet opp vinteren
98.Ferdigstillelse sommeren'99.
OIK deltar i prosjektgruppa.

HØYBRÅTENKUNSTGRESSBANE

Prosjekteringstartet opp vinteren
'98.Ferdigstillelse sommeren'99.
OIK deltar i prosjektgmppa.

STADION

inngårogsåhgiringerav forskjellige

kunstisflate.

kommunedelplaner.

GOLF I ØSTLANDSREGIONEN

DIV.SAKER

er et prosjekt i regi av NGF, hvor
OIK er deltaker,både på
denpolitiske og den administrative

OIK har i brevs forrn bedt om

tilleggsbevilgningerbl.a. til de tre
ovennevntekunstgressbaner.
FURUSET FORUM

åpneti september,med flott ny
ishall og håndballhall.

Prosjekteringstartet opp hØsten
'98. Ferdigstillelse sommeren'99.

åpnermars '99. OIK har deltatt i
detinnledende prosjekterings-

reguleringssakertil uttalelse. I dette

siden.Prosjektetsmålsettinger å
bedrebanesituasjonenfor golfspillernei (stland/Osloregionen.

RØA KUNSTGRESSBANE

SKØYEN IDRETTSHALL

OIK har hatt et st(rre antall

Deter bevilget 0,5 millioner kr til
forprosjekt for utbygging av stor

GRESSBANER

ogrehabilitering av nedslitte baner
hvor OIK og PIE samarbeiderom
prioritering av hvilke baner som
skal rehabiliteres.

arbeid.

FURUSET

FORUM:

Ordf@rer
Per
Ditlev
Siinoi'isen

klipper
snorei;i under
apningen av
Furuset
Foruin.
Leder

i

Furuset IF,

lf

Bj@5rn
Svendsen

f@lgerspent
med(Nærmest).
(Foto.' Akers
Avis)
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Informasjonog markedsføring
arbeider med.

Informasjon og
markedsf0ring

I tillegg til «Osloidretb>og «OIK-Nytt»
senderinformasjonskonsulentenogså ut
«Hvaskjer i Oslo-

Informasjonsgmppenhar i

Bprre

1997 bestått av:

Leder:
Rognlien
Medlemmer: Finn-Olav Svendsen

idretten?» som sendes
ut hver uke til media.

Bjprg Christensen

Informasjonsgruppen

Bjprn Erik Thuv

Sekretær:

skjer

Bnskerå satsepå «Hva

Stian
B. Stpvland

-

i Osloidretten?,»

som skal være så

utfyllendesom overhodetmulig, og noe media

Informasjonsgruppen
har i 1998
hatt åtte m(»ter, hvor det er behand-

stolepå når det

,iai

ter som Oslo Idrettsfestival, Skole-

idrettsdagenog Osloskolenes
Holmenkollrenn

vært saker som har

preget m(»tene.

arrangementer.

I%
i 1998hadde
<'yy.. - Oslo Idrettskrets
et

Osloidrettens
År.I tilleggharalle

trykksaker,og informasjonsarbeidi
forbindelse med store arrangemen-

kan
gjelder

Også
U Oslo
informasjonstelt
På
Det

let 42 saker.Av de viktigste sakene
kannevnes:Nytt format på OIKnytt, Hjemrneside (internett), nye
skilt til OsloidrettensHus og

Rådhusplassen
under

Idrettsfestival.
er gjennom
året

StOre
INGEN STORE ENDRINGER: Ingen store

ste
forandringerpå OsØoidrett
i 1998. Eneste
forandringvar brukenav Øogoen
til
O:doidrettens
År l999 påf@rstesiden
i

utf@rt en aktiv infoma-

sjonstjeneste
med
pressemeldinger,

desembernummeret l998.

pressekontaktmm i

Hovedsamarbeidspartnere
Oslo Idrettskrets

har fortsatt

et

siden.

godtsamarbeidmed Sparebanken
NOR og Storebrand.En samarbeidsavtalehar vært med på å sikre
annonseinntekter for bladet «Oslo-

idrett.» Begge
samarbeidspartnere
harogsåbenyttet seg av Håndboken
ogAdresseregisteret som annonsemedium.

Ellersfremstår

bladet som

Det har blitt lagt stor vekt på hva
klubbenelnsker å lese om i produksjonenav «OIK-Nytt» og
«Osloidrett.»«OIK-Nytb>
kom ut
syv ganger i 1998, mens «Oslo-

idretb>kom ut fire ganger.

gy5renoe med i 1999.
Alle utgivelser har som formål å
infom'iere klubbene om hva som

l998 trykket hos Falch Tidsskrift.
OIK-Nytt ga oss i 1997 et
problempå portosiden.Nye regler

Storbyarbeidet

fra Postverket

l7 særkretser har deltatt ø arbeidet

tilsier

at for å kunne

sendes som c-blad må det være
minimum åtte sider i bladet.
å ha sendt ut de to siste numrene i

1998som c-post, noe som er
vesentlig dyrere enn c-blad, ble det

besluttetå gå over til A-5 format og
åtte sider fra nr 1

l999.Dettevil

l4

I l998 har OIK-Storbyprosjekt
gitt tilbud gjennom 40 Idrettslag,
ogdet har vært 230.000 deltakelser.

Prosjektetsamarbeidernaertmed 6
bydeler,men har hatt tiltak i 14
bydeler.
Det har vært avviklet 4 mlter i

OIK's Storbykornit6 i l998.
Kormt6enhar hatt fllgende sammensetning:

llse problemet med posten,og
OIK-nytt vil igjen kunne sendes

Leder

som c-blad.

0ddvar

Bentsen

Oslo Idrettskrets

Informasjonsarbeidet
Det er fortsatt tre punkter som
anseessom spesielt viktige i Oslo

Idrettskretsainformasjonsarbeid.
De tre punktene er:

skjeri Osloidretten. Informasjonsgmppenfgler den langt på vei har
1. Hva har lagene nytte av å
lykkes med det, og vil fortsette
vite?
satsingenpå de to infokanalene.
2. Hvordan fortelle omverdenen
Osloidretthar gjennomgått små
om den gode jobben idretten
forandringer på lay-out-siden.
Logoener gjort mindre og flyttet
3.Sprge for at Osloidretten vet

nedpå siden.I tillegg er det lagt

Oslo.

påside1-4og2l-24.Bladetblei

lå ved slutten av

åretnoe under budsjett,og det er
noeinformasjonsgruppengnsker å

ter for idrettens sentrale ledd i

detgjorde i 1997, med fire farger

Etter

0IK-Nyft og 0sloidrett

Annonseintektene

inn en fargeraimne nederst på

forbindelse med aktuelle begivenhe-

hva OIK og særkretsene

Medlemmer
Ragnar Thorgersen

Byrådsavd.for eldreog bydelene
Morten Nordlie
Bydel Sagene/Torshov
Eigil Jacobsen

BydelGriinerlBkka/Sofienberg
Kerstin Berglund
Bydel Gamle Oslo

Sylvi Sæther
Bydel :!%5ndreNordstrand

PrebenWinger
Bydel Furuset
Tove Stien

Årsberetning
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Storbyarbeidet
BydelRomsås
Øivind Johansen

OsloPark- og idrettsetaten
Fraadministrasjonenhar Bj(rn
Erik Thuv (Idretts og pros)ekts)ef),
OddEinar Reseland(pros)ektleder),
RaminIranpour og Astrid Johannessen(pros)ektmedarbeidere)deltatt.

Hovedarbeidettil storbykomit6en
varå prioritere, og lage et underlag
til styrets behandlmgav Oslo
Idrettskretss(»knadtil Kulturdepartementet.I l998 var sQknadenpå
kr 5.350.OOO,med en prioritert
kjernesØknad
på kr. 3.700.OOO,-.
Storbykomiteenhadde da i forkant
prioritert mnen en slkerrnasse pa i

overkantav kr 8,4 rnill. Det ble lagt

vesentligvekt på hva representantenefra bydelene(jnsket a prioritere.SBknadenfor 1999 var på kr.
3.7mill.

Et annet hovedanliggendefor

komit6ener å dr(jfte prosjektets
satsningsomrader
i relas)on til
kommunens/bydelenes
satsningsornråder.
Komit6en har
vært et nyttig forum for koordine-

ring av tiltak, og også vært nyttig
medtanke pa erfaringsutvekslingpa
tversav bydelene.

Gjennomrepresentasjonen
fra
Byrådsavdelingfor eldre og bydelene har kontaktflaten

mot rådhuset

ogkommunen sentralt blitt stlrre.
Kommunensog statens"Indre by-

Øst-satsingen"
har ogsågitt en Bkt

arbeid

Idrettslageneer i all hovedsak det

utlvende ledd for prosjektetstiltak.
Gjennomdette styrker idrettslagene
sinfunksjon som mBteplass,og
nettverksskaper
ølokalmil)(b.
Bredden øtyper aktiviteter har stor

spredningog viser samlet mangfoldet l Osloidretten.

Vi5entil frivillig arbeid varierer,
ogdette stiller storekrav til tillitsvalgteog trenerei Uubbene.Vi har
satsetmye på klubbveiledning.

Gjennomdettefår vi tryggere,mer
motivertelederesom ogsåblir bedre
påå reknitterer nye tillitsvalgte. Det
harblitt satsetaltfor lite tid på rekmttering og opplæringav nye til-

vekslingi arbeidetmed storbypros3ektklubber.Vi ser at klubb-

veiledningenresultereri bedre drift,
medrekruttering av nye tillitsvalgte,

klarerå snu en negativutvikling.

og en mer stabil kontakt med samar-

Vi vil også trekke fram at vi har
mangebevis for at nettoppidretten
er en god brobyggerover ulike nasjonaliteterog etniskegmpper.Det
erderfor hyggelig å kunne konsta-

beidspartnere,
som for eksempel

tereat nettopp i de innvandrer-

dominertedeleneav byen har
storbyarbeidetgjennomidretten fått
etgodt grep.

Utviklingav nettverk innen
idretten

kontaktmed Oslo kormnunegjennoms(»knaderog bevilgninger til
nyutviklinger av konseptet
nærmiljJanlegg.
Lokalt

litsvalgte.Vi ser at etterhvertbegynner"gamle og sovende"klubber å
våknetil liv, og blir viktige brikker i
sinenærrni5gIer.
Klubber på vei ned

Vi har ogsåsett nytten av at det er
godkontakt mellom de ulike akt(jrenemnen var storbysatsing.I 1998
viderefQrtevi vår Storbysamling
hvor vi inviterte alle delaktlrer og
samarbeidspartnere
til en helgesamlingpå Halvorsb$le.Her deltok
representanter
fra bydeleneog
byrådsavdelmgfor eldre.Det ble
lagt vekt på arbeidetmed et eget
samarbeidsutvalg
mellom idretten
ogbydelen,som en modellutprBving
for idrettensorgamseringi Oslo.

Erfaringsgmppene
på bydelsnivåi
storbypros)ekthar gitt erfaringer
somna gir en satsmngmed mål om
åutvikle samarbeidsutvalgbydel idrett i25 bydeler i Oslo.
Vi har satsetmye på Uubbutvikling, og har inngått et samarbeid med OISF (Osloidrettens studi-

eforbund).En egengmppe klubbveilederehar fått veiledmng,og har
eteget storbyforum for erfaringsut-

bydel.
Ungdom har vært et

satsningsområde
for prosjekteti

1998.Vi har stQttetrekrutteringtil
ogdrift av OIKs ungdomskotnit6.Vi
hartatt med medlemmenepå kurser
ogkonferanser.Dette gav nesten
20%ungdomsrepresentasjon
på
storbysamlingeni november.
Gjennomungdomskomit6enhar vi
satti gang en sormnerpatmljesom
farter mndt i Oslo somrnerstid,og
gir tilbud til ungdom på gateplan.
Tankener ogsåå skapeet nettverk
avungdom i Oslo, som får et talerJr

for å påvirkeutviklingenav idrettstilbud til ungdom.
Arbeidetmed antirasismeog

integreringer forsertgjennomprosjekteneFargerik fotball og
Foreldreengasjement.
Dette er to
prosjekter som blir ledet fra Oslo

Idrettskrets,hvor vi satsermye tid
for at de skal bli spydspisseri en
idrettsfagligutvikling og i markedsflring av Storbyprosjektsom helhet.

Vi har fra prosjektledelsen
også
engasjertoss i arbeidet mot vold og

kriminalitet gjennom prosjektet
Idrett og utfordring. I samarbeid
medKlemetsmd sosialkontor og
Holmlia politipost gis utvalgte ungdommer et idrettstilbud

over tid.

Resultatene
er påfallendegode.

Årsberetning
19980sloIdrettskrets

l5

Aktiviteter
terminliste for inneværende år.

Idrettsmerket

Borneidrett

Tilsarnmenavla l100 personer
idrettsmerkeprBvenei 1998. Av
dissevar 365 kvinner og 735

menn,en fremgangpå 24 personer
fra 1997.

Under Oslo Idrettsfestival

hadde

Oslo Friidrettskrets ansvaret for

gjennomflringen av idrettsmerkeprØverog det deltok rundt 20
personeri en eller flere Qvelser.

utdelingenav statuetter og andre

Trimringer

utmerkelser sted i Oslo Rådhus.

Dethar deltatt rundt l50 personerpå trimringene 1998 (73 på
vårsemesteret
og 78 på hlstsemesteret.)Treningstimene har vært
inne på Norges IdrettshBgskole.
Treningstilbudetgår fra tirsdag til

gen.

Utdelingengjaldt som vanlig

utmerkelseroppnåddåret fØr,altså

torsdag,på dagtid og kveldstid.

1997,og tilsammen avla 1.O76
personeridrettsmerkepr(»venei
1997.Av disse var 384 kvinner og

Deltakernebenytter klippekort, noe
somgiQr at de selv kan bestemrne

treningstidspunkt.

692 menn.

Totalt var 85 kvinner og 96

mennberettiget til en utmerkelse
medfgllgendefordeling. (Tallene i
parentesgjelder for l996.)

Kvinner:
17

(l8)

(20)

Kruset

Kvinner:
19

Vår samarbeidspartneri dette
mosjonsoppleggetfor pensjonister
harsom tidligere år vaertOslo
Fylkesforeningfor pensjonister.
Det ble i l998 registrert 761
deltakere,en tilbakegang på 158 fra
1997.Av disse ble 185 personer
tildelt Den Gyldne Spaserstokk,

(18)

mens1l7 fikk bronsemerket,
109

Kvinner:
14

(13)

(lO)

Miniatyrstatuett forgylt
Kvinner:

SerenlOnlene

OIK la også opp en turl(Jypefor

Sj0fartsdirektoratet å dele ut en
pris til Arets Idrettsmerkeskip
som i 1997 ble skoleskipet Chris-

tian Radich.. De mottok en pokal
gitt av Norges Idrettsforbund.

terminliste for idrettsmerke-

16

vårenl999.
Det er videre utdannet 25 nye

barneidrettsinstruktgrerpå våre
kurs i 1998. Vi @nsker at enda flere

Idrettsfestival som ble flittig

utdannerseg innenfor dette områ-

benyttetav mange pensjonister.

detog vil oppfordrelagenetil å

Trimtil musikki Ekeberg

sendedeltakere på våre kurs.
Forlvrig har OIK aleneog

Idrettshall

Ca.60-80 damer og noen få
menn i alderen 50-85 år har hver

mandagfordelt på 2 partier deltatt
påtrim til musikk i Ekeberg

Tilbudet har vaert annonsert i

pr0ver som blir sendt alle som
måtte Ønskedet samt at den også
blir trykket i Oslo Friidrettskrets

hvor og hvordan s(«kernidler til

deltakere til DGS under Oslo

Idrettshall.Tilbudet har gått over to
semestre,vinter/vår og h(jst.

Det blir hvert år trykket en

delser om hvor man kan finne

barneidrettsskoleri deres nærmilj@.
Det er ogsåstartet opp arbeidet
medå lage en spesiell bameidrettsbrosjyrefor Oslo. Brosjyren skal
bl.a.inneholde opp-lysninger om
barneidrettsbestemrnelsene
og
inforrnasjonom hvordan man kan
starteopp en barneidrettsskole,og

registrertebarneidrettsskoleri Oslo
vil også fBlge med brosjyren som
straksgår i trykken og ventes ferdig

tert på flere ay de lokale utdelings-

Det har blitt tradisjon for

OIK har i år startet arbeidet med

åkartlegge alle barneidrettsskolenei Oslo. Vi har også
st(jttetoppstart av nye barneidrettsskoleri flere deler av byen.
Kartleggingenog registreringen
avbanieidrettsskolenehar hjulpet
osstil å svare på foreldres henven-

25bydeler. AjourfBrt register over

12

(18)

bestemrnelsene.

og17 fikk 12.års merke for deltaKretsstyret/administrasjoneni

(8)

gisvarierte aktivitetstilbud i sitt
nærini5Bi.h.t. barneidretts-

kelsei DGS.

Oslo Idrettskrets har vært represen-

12

er:

Alle bam i Oslo t.o.m.l2 år skal

lO.års merke, 5 fikk l l.års merke

Hederspris
Kvinner:
Stjerner
Kvinner:

Hovedmålsettingenfor barne-

oppstart.Hvorfor og hvordan drive
foniuftig aktivitet relatert til
konkurranseidrettvil også bli
omtalt i denne brosjyren som skal
henvendeseg både til barn, foreldre,trenere og ledere i alle byens

fikk sØlv,1l5 fikk gull, 89 fikk gull
ogdiplom, 44fikk gull (6 år), 25
fikk gull (7 år), 27 fikk gull (8 år),
15fikk gull (9 år), l3 personer fikk

(l5)

Miniatyrstatuett bronse

ll

t)enGyldene
Spaserstokk

Menn:
l4
Menn:
12
Menn:
20
Menn:
(15) 20(l4)
Menn:
(10) ll (l1)
Menn:
l9

Idrettsmerkestatuetten

ogsådetteåret.
idrett i Osloidretten

Tirsdag18.apri1fant den årlige

Tilstedevar ca. 400 personer,hvor
Anita Skorgan og Det Norske
Sj;5mannskor
sto for underholdnin-

Prosessen
med en helhetlig
barneidrettsplanfor Osloidretten
somble startet i 1998 har forsatt

lokalavisen Nordstrand/Østre Akers

Avis og menighetsbladet «Kontakfen».

sammenmed saerkretser, o.a.

anangertflere aktivitetsdager for
barnbåde sommer og vinter. Dette
står omtalt andre steder i årsrapporten.

Integrering
Idrettstingetl996 vedtok at
integreringav funksjonshemmedei
norsk idrett skal være et hoved-

prioritertområdefor norsk idrett i

Årsberetning
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Aktiviteter
årene fremover.

Utvalgethar gjennomf@rtmandatet,og OIK's
styrevedtok i febmar-98
f@lgendehandlingsplan
for integreringsprosessen

Vedet konstituerendeting 29.
november-97 ble Norges Funksjonshemmedes
Idrettsforbund
(NFI) dannet. NFI er en sammen-

slåingav tidligere Norges Handicapidrettsforbund,Norges Dgve

i Osloidretten:

Idrettsforbund og Norges Idrettsfor-

Langsiktige
mål-

bundog Olympiske komite' utvalg
for mennesker med psykisk utvi-

område.

OIK's styre nedsatte derfor i

*Det skal vaere et
aktivitetstilbud

for

fysisk
funksjonshernrnedeog
etfor psykisk
funksjonshemmedei
hverbydel i Oslo. I
samarbeid med

januar -98 et Integreringsutvalg
beståendeav representanterfra
OsloHandicapidrettskretsog Oslo
Idrettskrets.Utvalget fikk f@lgende
sammensetning:

bydelsforvaltningene
ogidrettslagene.

*Det skal arrangeres
egnekurs for trenere

ogledere som skal
arbeidemed funksjons-

FraOslo Handicapidrettskrets:

hemmede.

ThorKleppe-leder

SKOLESKIDAG: Oslo Idrettskrets
arrangerte i 1998 0sloskolenes

HolmenkolØrenn
for fierdegang.(Foto:
Stian B. St$vland)

Morten Tollefsen

%lgendekortsiktigemål

Marianne Hjelmen

ergjennomfBrt i år:
* Videreflrt integreringsprosjektet

Fra Oslo Idrettskrets:
- nestleder

i bydel 9 som er et samarbeide

Bjørn Erik Thuv
Paal Fuglevaag

mellom bydelen,OIKog

bameidrettsskolen i
Klemetsrud IL.
*Distribuert «Idehefte om

Integrering3utva%get
ble gitt
følgende mandat:

integrering»til samtlige
særkretserog store

*Utvalget skal utvikle et forslag
til handlingsplan for
integreringsprosessen.

fleridrettslag i Oslo.

*Omtalt «Integrering» som eget
tema i «OsloIdrett».

Integreringsplanen skal

*Registrertalle aktiviteter for alle
typerfunksjonshemmede.

inneholdebådelangsiktigeog
kortsiktige mål samt en
framdriftsplan.

1999 -

2000

klingshemming.
Fradet nye forbundetsside (NFI)
var det lnskelig at idrettskretsene
tok et helhetlig ansvar for å samordneog koordinere integreringsprosesseninnenfor sitt geografiske

Lise R. Nafstad

Periode

Planen
skal

Gaustadløpet

fremleggesfor OIK's styre fgir
OsloHandicapidrettskrets'

årstingi april -98.
*Utvalget skal %rge for
n(jdvendigesBknadertil NIF på
«lremerkede midler» innenfor

områdetintegrering.
Utvalgetskal sQrgefor at
integreringsplanen blir

gjennomfØrt.
*Informasjon Og
opplysningsarbeider viktig del
avintegreringsprosessen.
Utvalgetskal være pådriver og
enaktiv part i dette arbeidet.

Ogsåi år var OIK med på å
arrangeredette populærel(åpetfor
psykiskutviklingshemmede.
An'angementetfeiret 15 års jubileum,og er et at de stØrstearrangementenei Norge for funksjonshemmede. UtBvere fra hele Skandinavia
deltok sammen våre «idretts-

kjendiser»Grethe Waitz og Ingrid

Kristiansenpå en megetfestlig og
underholdendeaktivitetsdag, regnet til tross.

Skoleskidagen
OsloskolenesHolmenkollrenn

blearrangert for 4. gang onsdag

den18. mars. På gmnn av vanskelige værforhold og lite snØi
Holmenkollenble arrangementet

utsattto ganger,og fØrstpå 3.
fors(ket klarte vi å avvikle denne

etterhvert så populæreog tradisjonelle skidagen for Osloskolenes 2.,

3.og 4. klassinger.

Nårvinterenendeligkom ble det
enmeget vellykket skidag med
allsidig aktivitetstilbud og mye

morofor de ca.1.OO0skolebarna.
Noe lavere deltakerantall

enn

tidligere,men det må de mange
utsettelseneog den korte påmeldingsfristen ved 3. fors@k ta noe av

skyldenfor.
Stemningenvar likevel upåklagelig,og med både«Holmenkollmarsjen,»«Kollenbr@let»og en
alltid entusiastisk «Kollengeneral»
Rolf Nyhusi spissenble dette nok
engang en stor dag for byens
yngsteskolebarn.
Somvanlig hadde skidagen et

allsidigaktivitetstilbud hvor
elevenefikk prlve seg i Telemarkkombinasjon(langrenn, slalåm og
hopp),skileikområde (kuler, hopp
ogsvinger) og langrenn (3 krn og 5
km).Noen valgte ogsåå ake, mens
andrebesgkte det spennende

Årsberetning
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Aktiviteter
Skimuseet.

Skoleskidagener et samarbeidsprosjektmellom Skiforeningen,
OsloSkikrets og Oslo Idrettskrets.
Dessuten deltar

elever fra Idretts-

linjen ved Lambertseterv.g.skolei
arrangementskomiteen.
De bruker
planleggingenog gjennomfglringen
avskidagen som et ledd i sitt

undervisningsopplegg.

Skoleidrettsdagen
Dennepopulære aktivitetsdagen
for Osloskolenes 5., 6. og 7. -

klassinger,ble i år arrangert for 6.
gangonsdag27. mai på Ekeberg.
Arrangementsformenmed soneinndelingfor hvert klassetrinn som var
ny sist år ble valgt igjen. Nok en
gangviste det seg at dette er den
rettearrangementsformenfor å få
greiavvik]ing og flyt i de ulike
aktivitetene.

5.klassingene haddesin sone v/
Ballsletta, 6. klassingene sin sone

vÆkebergskole, og 7. klassingene
haddesin sone i og rundt Ekeberg
Idrettshall.Med dyktige og engasjerteansvarlige fra OIK i hver

sone(sonesjefer)ble arrangementet
megetvellykket.
Nesten 7.OOOskolebarn Bnsket å

deltapå denneaktivitetsdagen,men
vi måtte sette strek ved ca. 3.500

deltakere.Det er synd at så mange
måavvises,men dette skyldes at vi
rett og slett ik]cehadde aktiviteter
til å ta i mot flere.

0VER3000BARNPÅSKOLEIDRETTSDAGEN:
Forfemtegangble
Skoleidrettsdagenarrangert på Ekeberg. Over 3000 5.-7.-k]assinger

haddern@tt
frem til en aktivitetsdag.
(Foto: StianB. Str;5vland)

OsloIdrettsfestival
OsloIdrettsfestival ble arrangert
for fjerde gang på Rådhusplassen
sBndag30. august. Denne festdagen
for Osloidretten

Rådhusplassen
for en «voldsfri
sone».Et samfunnsnyttigog
alvorlig problem som Osloidretten
Bnsketå settefokus på som en del
aVarrangementet.

%r Oslosbefolkningkunne

som OIK i sin tid

tok initiativet til var ogsåi år et
samarbeidsprosjekt
med Oslo
kommunev/park - og idrettsetaten
ogde forskjellige særkretsene.
Viktige stØttespillerevar også
«Stoppvolden»/Storebrand,
SparebankenNOR og Radio

boltreseg i de ulike aktivitetene
fikk vi se en flott troppsoppvisning

Energy.

påvår flotte paradeplass,
- Rådhus-

Etter en velkomsthilsen

fra Oslos

ordf@rerog en appell fra ungdomsledereni Norges RØdeKors kunne
OIKs leder, Rolf Nyhus,erklære

avOslo og Akershus Gymnastikk-

ogTurnkrets.Hele 25 forskjellige
idretter/ aktiviteter

ble vist denne

dagen,og publikum fikk også selv
anledningtil å pr@veflere av disse
plassen.

Et av h(jydepunktenefor publikum var Norgescupstevnepå
rulleskgyter.Flere av landetsbeste

Selvmed god hjelp fra de fleste
særkretsene,
NIF, Storebrand og
Trygg Trafikk greide vi ikke å lage
entimeplan som kunne gi et

fornuftig aktivitetstilbud til flere.
Detteer beklagelig, men vi syntes
deter viktigere å gi et godt tilbud
til de som får delta, - enn å ta i mot

for mangeog skape kaos!
Deltakerne

fikk

servert melk

(Litago) og frisk fmkt i lunchpausen.

Nytt av året var at samtlige
deltakere fikk en fin «deltaker-

medalje».Dette sammen med en

rekkegavepremier som ble utdelt
underen felles avslutning i Ekeberg
Idrettshall gjorde det hele til en
festlig aktivitetsdag for de fremm(jtteskoleungdommene.
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IN-LINE:

Mosjons{@ppå In-(ine-sk$yter var et nytt inn:dag under 0slo

Idrettsfestival 1998. (Foto Stian B. St@vland)

Årsberetning
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Aktiviteter
0sloidrettens

aktivitetstilbud

Ungdomskomite
(OIUK)

dige,sykemeldte,trygdede,sosialklienter,pensjonister og alle andre

OIUK er en egen

over l6 år som ikke er i fullt arbeid.

Medlemskapet
kosterkr. lOO,-

komit6for ungdom
innen Osloidretten.

til alle arbeidsle-

pr.kalenderår og inkluderer
trening,utstyr og instruksjon.

Deter det 3, året detteprosjektet
harblitt drevet i regi av Oslo

Idrettskrets.
l998 har værtet meget
godtog positivt år for tiltaket.
Fremtidsutsiktenefor prosjektet er
gode,og med to nye hoved-

instmkt(jrer 0g tlere faste instruktB-

rerpå de forskjellige aktiviteneer
vi sikret stabil drift

i flere år

fremover.

Avallsidige idrettsaktiviteter
somhar vært godt bes(åktnevner vi:
friidrett, sv@mrning,tennis, fotball,
sklytel(åperestilte til start i denne
«Hye»idreffsgrenen SOmNorges
Sklyteforbund har vært raske til å
adoptere.Vår lokale helt, Petter
Andersen, var favoritt, men han

måttedessverrebryte lBpetetter en

helsestudio,
turgåing,volleyball og
OIUK skal fungere som ungdornrnenstaler(jr i Oslo Idrettskrets.

Komiteenble valgt på UngdommensIdrettskretsting for Oslo i

rundeda han mistet det ene hjulet.

september1998. Frem til da hadde

LBpetble forr3vrigvunnetav Ørjan

Anne Lene Solheim, Lars Petter

Tvenge.Anne Therese Tveter vant

Grananog Marcela Bustos fungert
somet interimsstyre.
Komiteenhar mØtefØrstetirsdag

dameklassen.

Det skulle også vært Oslomesterskapi inline-hockey under
idrettsfestivalen,men gmnnet

i hver måned.

usikkerhet nindt vaeret måtte dette

dessverreflyttes innend(jrs.
Trial samlet også i år mange
tilskuere.Heftig applaus fra
publikum trengte gjennom motorlarrnennår rytterne med full
kontroll hoppet og spratt over biler
ogcontainere.
I «bingen» var det SOr ak}iVitet

OIUK har deltatt på samlinger
for ungdom/om breddeidretti NIF
ogOslo Idrettskrets regi. Korniteen
harogså deltatt på/hatt egne
arrangementer,deriblant «Sormner-

patruljen»(i samarbeidmed
Storbyprosjektet),«Idrettsfestivalen» (I samarbeid med Oslo
Idrettskrets), «Positiv Fritid» ( i

medfotball, innebandy,og ameri-

samarbeidmed Majorstua Politi-

kansk fotball, mens håndballfolket

kammer).
Korniteen hadde ansvaret for å

vistesegfrem bådepå asfalt og
sand.Kampsport var også representert med flere grener,og det var
svlmming og stup, triathlon,
bowling,roing, friidrett og
frisbeeoppvisningmed verdensmesterSune Wentzel for å nevne noe.

Til trossfor dårlig vær i forkant,

planleggeog gjennomfØre«XSport»i desembermåned.Dette var
ennattåpenidrettshall for både
organisertog uorganisert ungdom
som fant sted i Vulkan Idrettshall.

MarcelaBustosog Lars Petter

FUNI-

ognoe usikkert vær i llpet av

Granan er medlemmer

dagenvar det mange tusen interes-

teameti NUK (NIF"s ungdomskomite).

sertetilskuere/deltakere
Oslo Idrettsfestival

innom

i

som har blitt en

riktig slager i hovedstaden.

Aktivpå dagtid
«Aktiv pa dagtid» er et allsidig

klatring.Dessutenhar vi satt igang
flere nye og spennendeaktiviteter
somf.eks. tai chi og trim til
musikk.

Prosjektetdeltok med et eget 7mannslagi fotballserien til Oslo
Bedriftsidrettskrets,og dette var et
megetpopulaertog trivelig tiltak, selv om ikke alltid resultatene var

like gode.Samspillet på laget
mellom innvandrere, psykiatriske
pasienterog arbeidsledigevar
megetyellykket.
Sommeraktivitetene hadde noe

lavereoppslutning i år enn tidligere,men ut over hBstentok det seg
betrakteligopp igjen.
Vedutgangenav 1998 var det
l198 registrerte aktive medlernmer.

Det ble på slutten av året laget
enegen presentasjons'videofor

prosjektet(ca. 6 min.) som ble
veldig godt mottatt. Den gir et
megetgodt bilde av dette positive
tiltaket og yil bli vist i flere sammenhengerder OIK presentererseg
samtinnen komrnunensforskjellige
etaterog bydeler.

Prosjektetadrninistreresav egen
prosjektledersom er underlagt
Idretts- og prosjektsjefeni OIK,
mensamarbeider med mange av

Oslokommunesetater og avdelinger.Videre stBttesprosjektet av
Helseog Rehabilitering (Extralotteriet) NIF, Fylkesarbeidskontoret i Oslo og Akershus,

arbeidskontorenei Oslo og Oslo
Bedlrifts.idrettskrets.

Årsberetning
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0pptakav klubber

OPPTAK KLUBBER
1998
DAT0

KLUBBENS

210l98
210198

ChristianiaHockeyklubb
Oslo& Gj@vikMudo klubb
EIDiablo kickboxingklubb

100298

Aikikan Gamlebyen

lOO298
lOO298

Ankerveien Kllleklubb
Troll karateklubb

l10398

FC Nador

210198

l10398

Torshov bob team

110698

IL Manglerud star Ishockey
IL Manglerud star Fotball
JetKickboxing klubb

1lO698
1lO698
llO698

International cricket club

290698

GLK Sport

290698

BygdØyBasketballklubb
LindebergKiller Bees
Liabakkeninnebandyklubb
Tigerstadenballklubb

220998

220998
220998
220998

Phesus IBK

201198

Hasleb fotballklubb

20ll98

Pondus FK

20ll98

211298

ForeningenFrikransen
Ekebergsendeplateklubb
OsloVestreSportsskyttere
Norwegiangeriatric snowb.
club
Norsk Halfpipe club

2ll298

Lokomotive Oslo

211298

SK Radar

2ll298

SteinkjerSØr Ballklubb

201198

m298
211298

20

NA'VN

KLUBBNR

O-17 AR

TOTALT

O301,0925

l2

O301,0926
O301,O927
O30l,0928
O30l,0929
O30l,0930
O301,0931
O30l,0932
O301,0934
O301,0935
O30l,0936
O301,O937
O301,0938
O30l,0939
O30l,0940
O301,0941
030l,0942
O301,0943
O301,0948
O301,0949
O301,O950
O301,O951
O301,O952
O30l,O953
O30l,O954
O301,O955
O301,O956
O301,O957

25

38

20

30

Årsberetning
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14

l5

18

l8

5
l5

l5
l5

l7

l8

62

2l8

l20

440

13

26

14

15

3

15

15

59

3

15

24

24

20

20

12

l2

I

15

14

14

20

20

21

11

21

21

54

54

23

40

19

19

19

l9

23

23

0pptakav klubber

Utmeldte/nedlagte
klubberi 1998:
SykkelklubbenWooch & Go.
HammersborgInnebandyklubb

«rapportskjemapr.3 l.12.97ikke mottatt»

Gjentopptatte
i 1998:

Klubbnr.

Ullerri Seilforemng

Klubbnavn

O301,O555
O301,OOl6
O301,0622
O301,O752

PhilipsSportsforemng
Nord Cncket

Strykelista
%lgendeklubberer str@ket
medkode

klubb

RJdtvedtInnebandyklubb

O301,0772

Sammenslåtte

klubberi 1998:

Biishido Karateklubb

+ Troll

Karateklubb

=

kl.nr. 0301.OO38Troll Karateklubb Bushido

Bislett Danseklubb
El Diablo Kickboxing

sportsdansere

Kickboxing

Oslo
baseballklubb

OsloHockeyklubb

Det er registrert pr. 3l.l2.98

Sportsklubb

597 klubber

184.OO7 medleimner

Tallene
er usikredadeikkeer avstemt
mottallene
fra
NIF som er sterktforsinket.

Bj(»rvikaPistolk]ubb
EkebergSoftballklubb
EnsjQInnebandyog Hockeyklubb
Faktor IL

O301,O750

Hauketoog prinsdal trialklubb

O301,0819
O301,0521
O30l,0864
O30l,8005
O30l,0806
O301,(855
O30l,0811
O30l,0201
O301,O707
O30l,O227
O30l,0881
O301,O877
O301,O653
O301,OO98
O301,0839
O301,0888
O301,0725
O301,0670
O301,0793
0301,O863

= Vålerenga
IBK
GroruddalenSoftballkl. = Groruddalen
Soft og
Oslo-ØstInnebandykl.

Arild, Sp.kl.

O301,0880
O301,06l2
O30l,0911
O301,0548
O301,0648
O301,08l3

Bislett
Centrum

Endring
av klubbnavn
i 1998:

Afrodite, Håndballklubben

Fjellvind
Frisbee kameratene

FrysjaIL
Gromddaleninnebandyklubb
Groruddalen klatreklubb

%yenhallfotballklubb
Idrettslaget i Maccabi-oslo
Indre Qstham Fotballklubb

LenesJazzgym

Lyn Fotballklubb
MenighetsfakultetetIK
MortensmdKickboxingklubb
Nordstrand Badmintonklubb
Nordstrand

Baseballklubb

Oslo Ballklubb

OsloFargerike Sportsklubb
OsloIshockeyklubb
Oslo SI-PAL-KI-Do

klubb

OsloVest Volleyballklubb
RefstadRaidersInnebandyklubb
Romsås Cricket Club

SentrumStyrkelØftklubb

SognSportsklubb
Somali Idrettsklubb

SpektrumIdrettsforening

0301,0900

St.hanskameratene IF

0301,0846
0301,0843
O301,0599
O301,O563

Star Club

S(jrkedalen Golfklubb

Ullern Seilforening

(]konomiskCollegeIdrettslag

37 stk.

Strykebrevsendtalle klubber 1 7.juni1998
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Ekeberg
Idrettshall
Ekeberg Idrettshall
Trening
I25 år har hallen vært et viktig

bidragtil å skapestor aktivitet i
Osloidrettenog detteåret var ikke
noeunntak. Tvert imot har vi (kt

ettersp(jrseletter treningstid, både
fra skolene på dagtid og fra lagene
påkveldstid. De aller fleste Bnsker
enav de tre banedelene (håndball-

flate), men ellers har vi også
aktivitet i "svingen", i aerobicsalen
ogpå skytebaneni u.etg. Osloidrettens Hus.
De tre skolene som trener fast i

hallen,Lambertseter Videregående
skole,Ulsrud Videregåendeskole
ogWang Toppidrettsgymnas,har
blitt flinkere til å tilpasseseg
hverandreog fra og med h(jstsemesterethar vi kun 2 ledige
banetimerpr.uke av totalkapasitetenpå 441 !Svingen, med
lav takhQyde,er noe vanskeligereå
utnytte, men skolene har allikevel

klart å dekke opp 23 av 35 timer
ogsåher.
Idretten har som vanlig fylt opp
restenav kapasiteteni tidsromrnet
mellom kl. 1500 og 2300 på
kveldeneog vi har i tillegg jevnlige

sp(jrsmålom skaffe treningstidfor
andre som ikke har noe sted å trene

innendlrs i Oslo.

Aerobicsalener hovedsakelig
leid ut til trimpartiene i Norsk
Idrettsmedisinsk Institutt (NIMI),

EKEBERGIDRETTSHALL: I 1998 som i de siste 25 åi, har Ekeberg

Idrettshallværtet viktigsamlepunkt
for Osloidretten.
(Arkivfoto).

for åseomvi kangi plasstil disse
kampene.I de fleste tilfellene har vi
klart det, men dette aktualiserte

utleiepolitikken i både Ekeberg
idrettshallog andre haller.

Forå rette på dette,og tilpasse
ossanleggsbookingi NAIS (Norsk
Administrativt Idrettssystemfor
anleggsregister,
booking, terrninlister og arrangement)har vi nå
startetregistrering av aytaler for de
nærrneste3 årene framover.

I treningssesongenhar vi hatt
arrangement53 lØrdager/sgndager,
mensyi har hatt ledig hall ll
l@rdager/s(jndager
som gir oss helt
nldvendig pusterom til småreparasjoner,
vask og vedlikehold.
I sommermånedeneer det naturlig

menogsåav andre.Skytterne

noknoe stillere, men vi dekker opp

leggernaturlig nok beslag på

50- 55 % av kapasiteten.I sommer

skytebanen,
men lokalet er også

haddevi bl.a. Landsturn-stevnet

godtå ha som tillegg ved store

med 3.000 deltakere i en uke, en

arrangementer.

ukemed Frelsesarrneens
kongress,
enuke med håndballskoleog som
vanlig Norway Cup for å nevne

Arrangementer
Denfaste treningen i sesongen
omfatterikke l@rdagerog slndager
somleies ut etter vanlige prinsipper
ombooking etter avtaler og kontrakter.Dette går greit, men i
forrige sesong hadde vi en del

problemermed å få tilpasset
Baekkelagets
hjemmekamper i
hallen.Den nasjonale og interna-

Teknisk drift
For 4 år siden la vi nytt banedekkei hallen, la opp nytt lysanårhar vi fått på plass et nytt
lydanleggi hallen og dermed har vi

sjonaleterminlisten for disse

grunnav lekkasje i tilfØrselsrQrene.
Sikkerheten i hallen er sikret

medet godt brannalarmanlegg,selv

omdet gjenstårnoenforbedringer
pådBrerog porter som har gjort
godtjenestei 25 år. Det samme
gjelder publikumskomforten,som vi
er de fQrste til innrQmme ikke er

gode.Betongtribune og trebenker er
ikke det besteå sitte på under en
lang turnering.
Vi mener at investeringenehar
værtfornuftige innenfor de
strarnrne (jkonomiske

rammene vi

har,og spesielt da vi kan måle
betydeligeinnsparinger som f(jlge
avdette.Vi trenger f.eks. ikke å leie
inn lyd- og lysanlegg lenger og
vann-og kloakkavgiften har gått
nedmed over 30.OOO
kroner i l@pet
av de siste 3 årene. Vår neste

utfordring , blir effektivisering for å
m(btede nye rni5Bavgiftenepå
s(»ppelog å finne en fornuftig
balansemellom bruk av o5e- og
str@mtil oppvarrning av vann i

legg og skiftet alt idrettsmateriell. I

kampenekomrner veldig sent i
forhold til de reservasjonenesom
alleredeer gjort, og dette skaper
myearbeid med forhandlingsmnder
22

noe.

sidenmer ennhalvpartenav dusjhodeneetterhvertmåttestengespå

bådeOsloidrettensHus og i hallen.
Vi vil fortsatt vurdere nye
forbedringer i en balansegang
mellominntekter/faste kostnader og
håpervi slipper akutte og kostnadskrevendereparasjoner.Målet er

fått på plassdet vi mangletfor å

bådeå holdetimeprisenefor

dekkede fleste arrangementer.Vi

idrettennede - og derrned holde vår

harogsåforetatt storeombygginger

posisjon som den billigste trenings-

ogutskifting av dusjenei garderobene.Dette var helt nQdvendig,

hallen i Oslo.

Årsberetning
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0sloidrettens

Studieforbund

samarbeid:

Samarbeidet med

Praktisk

Osloidrettens

OIK og OISF har bådedet (jkonomiskeog det praktiskesamarbeid
omfatteten del felles arrangementer.
Av de stQrrefelles arrangementer
i-98 med OISF som operatBr,

Via en samarbeidsavtale mellom

Studieforbund

l998

nevnes:

Gjensidig
representasjon
i
styrene :
1997vært representerti OISFs styre
vedat Vidar Waaden, (varamedlem
i KS) er leder i OISFs styre, og ved
atJarl Erlandsener medlem i begge
styrene.
Dette har medf(»rt et nært samar-

beid mellom de to styrene.
JarlErlandsen har OISFs styre
bestått av:
Nestleder

GreteOlsen,Hlybråten og Stovner
IL

Medlem
Mona Aske Tlmmerek, Ullern IF

PeterWeetmanDyve, Bushido
Karateklubb

Mpteserieklubber og bydelene:
startet hØsten -97. avsluttet. OISF

vartekniskamng@r
for deflesteav
styretsmedlernmermed ansvarfor
deulike bydelenesom ledet mgtene.
12av dissem(tene ble arrangerti
-98 med totalt l74 deltakere.

(Samlet 28 mgter / 297delt.

Vedsiden av Vidar Waadenog

Feuesmdte for bydelenes
administrasjon:
Alle adrninistrasjonssjefene
sarnt de
«idrettsansvarlige»
konsulentene
innen bydeleneble mvitert til

«Admimstrativ
%r'ulstreff»pa
Ekebergden 22/l2. OISF sto for

invitasjonog mBteopplegg.Generalsekretærenl OIK sto som «vert» og

ansatte
i bådeOIK og OISF deltok

Varamedlem

medinnspill tilknyttet Aktiv på
dagtid,Storbytiltakene,Oslo-

JanNordli, Ellingsrud IL

idrettensAr -99 samt studietiltak og

StigHvide Bang Smith, KNS

utdannningsstrategi.
Seksbydeler med IO ansatte

Tove Hansen, Klemetsmd IL

studiearbeid:

OISF/OIK inviterte i fellesskaptil et
større serninar som ble avviklet

ombordpå Color Festival15.-l6.

mai.Bådesærkretser,
utvalgte
klubber,alle bydeler samt idrettskretsenog studieforbundetvar
representert.

Vinteren -98 ble en mØteserie. som

Kretsstyret har siden valgene i

Strategiseminarom Osloidrettens

åpnetseminaretmed et interessant

foredrag
på «Kongen»,
fØr
ombordstigning.Ca 70 deltakere
bidrotil et megetkonstruktivt
seminarhvor det var full enighet om
deviktigste prinsippenefor det
fremtidige studiearbeidsom rettes
mot klubbenes ledere.

OIK- samlingen, 18.-20.
september:

Dentradisjonellesamlingenfor
ledereog ansatteinnen særkretser,
OIK og OISF ble i år mrangerti

Åsgårdstrand.
ForfBrste
gangble
lederefra «Arets Idrettslag»invitert.

Dettegjaldtbåde Lets- ogtidligere
arsvinnere. Disse, og mange andre

var viktige bidragsyterei innlegg og
debatter til serninarets hovedtema:

«Osloidrettensår-99».

FraOslo kommunedeltok byråd
for mi5Q og samferdsel,Merete
Agerbak-Jensen.

mgtte.
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Rammebevilgninger

Rammebevilgninger
- Oslokommune

Reservefondsmidler

I l998 bevilget bystyret kr 20.946.O00som rarnrnebevilgning til idretten i Oslo. Nytt av året var at stltten

OsloIdrettskrets ting 30. april 1983 vedtok å setteav
kr 2.OOO.OOO
til et reservefond.Fondets avkastning kan
etters@knaddelesut til klubber og særkretserved
enkeltprosjekteri forbindelse med bygging av idrettsanlegg,spesielle aktivitetstilbud til medlemmer/lokalbefolkningen eller andre prosjekter som kan kornrne
idrettenstil gode i Oslo Idrettskrets.

til medlemmerunder17 år gkte fra kr l80 til kr 200 og
atidrettslagenesgrupper for psykisk utviklingshemmedeskal få trene gratis i skolenesgymnastikksaler
uansettdeltakernes alder.

Kretsstyretfordelte disponibel bevilgning slik:
Adm./driftstilskudd

klubber

Refusjonanleggs-og lokalleie

7.810.O00

Enkomit6, beståendeav: Brynjulf Nygaard,Audhild
Moenog BjQrg Christensen,har aygitt innstilling til

3. 160.000

kretsstyretsom har foretatt fØlgendetildelmger ø1998:

Skiheiskort

300.OOO

Leie av gymnastikksaler

200.O00

Leie av badene

880.OOO

Anleggsst@tte,
driftsbidrag
AnleggsstBtte,spesielle tiltak

4. 400.OOO
825.OOO

Reisetilskudd

248.000

Stipend

ll5.000

Andre formål

303.000

Handicapidrett
Osloidrettensår l999
Adm./driftstilskudd

750.OOO
1.OOO.OOO

sentrale ledd:

Saerkretser

Servicekontor

ggs.ooo
klubbene

70.OOO

Lags-/organisasjonsarbeid
Utdanning/aktivitetstilskudd

185.OOO

Særkretssekretariat

393.OO0

AkkarenSp.dykkeklubb (båt)
Ellingsrud IL (rullestolrampe)

IL Heming (skileikområde)

Holmlia Sp.kl. (vmterslodd til traktor) kr
0slo Friidrettskrets (friidrettsutstyr)
OsloOrienteringskrets (terrnisk skriver) kr
OsloTurnforening (turnutstyr)
Ready(oppussing av gymsal/garderober)kr
StovnerFrisbeeKlubb (utlånsutstyr)
Ullern IF (bord og stoler til klubbhuset)kr

kr

kr

kr
kr

Vika IF (vannpoloballer)

VestliIL (oppmsting av tennisbaner)

kr

10.O00
io.ooo
øo.ooo
10.O00
15.500
7.500
20.O00
lO.000
5.O00
7.OO0

5.OO0
lO.OOO

l2l.OOO

OIK-stillinger

76l.000

Trim/helse/kvinner

lOO.OOO

Sum tildeunger

Det er behandlet725 s@knaderfra klubber og

særkretser
i lppet av året.Flere av spknadeneomfatter
flere formål.

Ordningenmed at skolesjefenfår tilfgirt giremerkede
midler til å dekke idrettens bruk av skolenes

gymnastikksalerfor trenendeunder l9 år ble viderefgrt

i 1998.Også detteåret ble det n$dvendigmed
oppklaringsrunder
for å få skolesjefensadministrasjon
til å praktisereordningeni samsvarmed bystyrets
vedtak.
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kr
kr
kr
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kr 120.000

Idrettsstipend/Kongepokaler/Årets
Idrettslag
0slokommunes
idrettsstipend
%lgendeidrettsut@vere
ble tildelt stipendfra Oslokommunei l998:
Utpver

Klubb

Idrett

BelØp(kr)

Morten Bolstad,
Hilde Hovdenak,

ASKSkøyteklubb

Skøyter

7.500

ILiBUL

Friidrett

BjørnarValstad,

7.500

Bækkelagets
Sp.Kl.

Orientering

7.500

Groruddalen Golfklubb

Golf

KongeligNorsk Seilf'orening
Lambertseter
Svømmelclubb

Seiling

Lambertseter Svømmeklubb
Norske Studenters Roklubb
Norske Smdemers Roklubt+

Svømming

7.500

Svømming
Roing

7.500

Roing

7.500

Nydalens
Skiklub
Nydalens
Skiklub

Orientering
Orrentering

7.500

ChristianAronsen,

Je;u'iette
Lundeog CarolinaToll,
LisbethD. Jensen,

KjellIyar Lundemoen,
HåvardLium,
Nils Torolv Herstad Simonsen,

Elisabeth
Ingvaldsen,
Odin Tellesbø,

7.500
10.OOO

7.500
7.500

Fernando
Ramirez,

ILiBUL

Friidrett

Tone Karlstad,

7.500

Oslo Pistoklubb

CathinkaSteen,

Skyting

7.500

Oslo Tennisklubb

Tennis

Herrelaget
Medley,

IL Varg
IL Varg

Svømming

RuneDøli,

S vømmi ng

7.500
IO.000

7.500

Kongepokalvinnere
Utpver

Klubb

Akerselva
Innebandyklubb

Høybråten
Basketballklubb
LeneGranaas
og Kai AndreLillebø
Akkaren
Sportsdykkerklubb
Silvia Lesoil

ClausS. Mørch

Basketball,
kvinner
DNDC

Bygdø
FK
Oslo GK

GryHansen

Tyrili lclatreklubb
Bækkelagets
SK

Knut Holmann
Mette Terland
RichardLarsson
Caroline Ticlemann

Dans

BygdøFK

Suzann
Pettersen
VIFIshockey
Hanne StJ

Idrett

Innebandy,
kvinner

Ishockey

Oslo KK
KNS
Grorud

HemingTK

Klamng
Orientering
Padling
Seiling
Squash
Tenms

ÅretsIdrettslag1998
SageneIF

Årsberetning
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Resultatregnskap
Oslo Idrettskrets
Resultatregnskap 1998
Regnskap

Budsjett

Avvik

1998

1998

1998

3,365,159.OO
l,537,656.OO

3,2l8,850.OO
l,503,558.OO

Regnskap
1997

Driftsinntekter
Tilskudd fra NIF
-

Oslo Idrettskrets

-

Særkretser, lønnstilskudd

Tilskudd fra særforbund

0.O0

OverfBringfra idrettsorg.
Statligetilskudd
Rammetilskudd Oslo kommune
Kommunale tilskudd
Aktivitetsinntekter
Leieinntekter

Salgs-og serviceinntekter
Bingo
Reklame-/samarbeidsavt.

Andre inntekter
Sum driftsinntekter

5,207,752.40
3,700,OOO.OO
20,946,OOO.OO
3,l98,OOO.OO
312,299.OO
4,774,206.55
1,333,974.73
2,255,606.OO
356,800.OO
103,605.OO

47,091,058.68

l46,309.OO
34,098.OO

O.OO

4,187,262.OO
3,700,OOO.OO
20,946,OOO.OO
3,148,OOO.OO
307,OOO.OO
4,609,903.OO
1 ,.!llI3s,ooo.oo
1 ,goo,ooo.oo
332,200.OO
54,800.OO
45,345,573.OO

O.OO

l,020,490.40
O.OO
O.OO

50,OOO.OO
5,299.OO
l64,303.55
-lO4,O25.27

355,606.00

24,600.OO
48,805.OO
1,745,485.68

2,5l9,706.OO
1,634,9l6.OO
5,OOO.OO
6,319,227.99
3,725,OOO.OO
1g,ooo,ooo.oo
2,945,OOO.OO
338,49l.50
4,302,220.74
l,303,920.38
1,953,832.OO
308, 150.OO
1l3,442.OO
44,468,906.61

Overfprt fra tidl.år

Aktiv på dagtid
Prosjektplan barneidrett
- Ungdomstiltak
- Integrering
-

-

Oslo kornrnune, rammebev.

-

Storbytiltak

Sum overf(rt

fra tidl.år

lO8,333.l1
8,576.OO
9,592.OO
15,OOO.OO
l,586,852.84
2,647,397.85
4,375,75 l .80

Suminntektertil disposisjon51,466,8lO.48

108,OOO.OO

333.11

O.OO

8,576.OO
9,592.OO

O.OO
O.OO
O.OO
O.OO

108,OOO.OO

45,453,573.00

15,OOO.OO
l,586,852.84
2,647,397.85
4,267,751.80

6,013,237.48

l9,508.80
5,OO0.O0
O.OO
O.OO

I ,570,789.89
2,026,407.O9
3,621,705.78

48,090,6l2.39

Aktivitetsutgifter
Idrettsmerket

11,500.OO
33,604.80

Trim-Ringer
Hjertetrrm

20,OOO.OO
43,538.OO

-

8,500.OO
9,933.20

0.O0

O.OO

Trim til musikk

20,833.68

Den gyldne spaserstokk
Integrering

14,317.61

19,134.OO
30,OOO.OO

1,699.68
- 5,682.39

10,000.OO
13l,835.O7

l5,OOO.OO
35,000.OO

96,835.O7

20,ooo.oo
98,384.O7
l,l75,l58.65

20,OOO.OO
75,000.OO

Ungdomstiltak
Etikk/Anti-Dop/Rus
Skoleidrettsdag

Aktiv på dagtid
Eldremos)on

4,511 .47

Oslo Idrettsfestival

269,OO6.56

Prosjektplanbarneidrett
Storbytiltak

7,l24.OO

3,9l1,301.30
5,717,577.21

Sum akhviteter

l,070,000.OO
O.OO

l80,600.OO

O.OO

-

5,OOO.OO
O.OO

23,384.O7
lO5,158.65
4,511.47
88,406.56

30,OOO.OO
3,700,OOO.OO

211,301.30

5,238,272.OO

479,305.21

-22,876.O0

14,508.OO
31,809.OO
23 ,265.OO
24,517.58
13,967.88
0.O0

15,408.OO
32,500.OO
63,211.15

329,417.69
12,805.OO
158,37l.61
31,424.OO
3,203,517.24
3,954,722.15

Administrasjon og m0ter
Personalutgifter:
-

Oslo Idrettskrets

-

Særkretser

M(teutgifter
Administrasjonsutgifter:

26

-

Oslo Idrettskrets

-

Særkretser

3,082,872.65
6,523,597.OO
384,789.53

2,999,529.OO

83,343.65

5,509,120.OO
476,164.OO

l,Ol4,477.OO

1,266,530.52
177,61l.40

l,l88,694.OO
l37,500.OO

Årsberetning
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-91,374.47

77,836.52

40, lll .40

3,072,594.20
7,649,770.99
326,308.73
1,861,228.34
2 60,l73 .OO

Resultatregnskap
Regnskap

Budsjett

l998

Informasjon
MarkedsfBring

222,489.44
13,90l.71
l1,671,792.25

Sumadministrasjon,
mBter
Anlegg, drifUinvesteringer
Avskrivmnger hus/anlegg

238,500.OO
l,954,314.98
3,538,l34.O1
5l0,702.49
273,610.49
6,515,261.97

Osloidrettens Hus

EkebergIdrettshall
Hustrykkeri

Fotballgarderoben

Avvik

l998

Regnskap

1998

198,OOO.OO
l0,000.OO
10,5l9,007.OO

1997

24,489.44
3,901.71
l,152,785.25

377,000.OO
l,992,708.OO
3,200,164.OO
525,022.O0
283,300.OO

-

138,500.OO
- 38,393.O2
337,970.01
-

14,3l9.51

- 9,689.51
137,067.97

215,649.44

13,419.OO
13,399,l43.70

380,OOO.OO
1 ,l36,021.65
2 ,964,608.97
478,607.23
288,499. 12

54,267.63
71,ooo.oo

Sumanlegg,investeringer/drift

6,37Ei':194.OO

5,247,736.97

965,000.OO
965,OOO.OO
20,946,OOO.OO

Tilskudd/overfpringer, utg. ved inntektsbringende tiltak
OsloidrettensStudieforbund

O.OO

Rarnrnetilskudd
Oslo kornmune20,273,654.50
Salgsutgifter
Utg.inntektsbringende tiltak

Sumtilskudd/overØringer
Sumdriftsutgifter
Driftsresultat

fpr avsetninger
Avsetninger:
-

-

915,OOO.OO
l8,983,937.O5
55,268.94
1,174,000.O0

1,272,800.OO
1,173,000.OO
-

46,470,353.56

45,290,473.OO

1,179,880.56

21,128,205.99
43,729,808.81

2,452,190.5
251,979.46
41,452.00
38,449.93
5,OOO.O
l,OOO,OO0.O0
'
4,996,456.92

Osloidrettens år 1999

Sumavsetriinger

163,l00.00

4,833,356.92
4,360,803.5

0.OO

0.OO

Aktiv på dagtid
Prosjektplan bameidrett
- Ungdomstiltak
- Integrering
-

672,345.50
- 16,732.37
99,800.OO

22,565,722.13
23,155,000.00
589,277.87

Storbytiltak
Oslo kommunes ramrnebev. 259,198.34

-

-

1,259,198.34
367,OOO.OO
0.OO

0.OO

0.OO
0.OO

5,048,270.28
367,OOO.O0

2,452,190.55
1,586,852.84
1l5,020.54

41,452.OO
38,449.93
5,OO0.00
l ,ooo,ooo.oo

4,681,27<).28

2,647,397.85

lO8,333. Il
8,576.OO
9,592.OO
15,OOO.OO
0.OO

4,'3]5,751.80

Driftsresultat

etter avsetninger

-51,8l3.36

152,086.64

-203,900.00

-14,948.22

Finans-/

ekstraordinære poster
Finansinntekter

513,279.l4

Renteutgifter

-238,110.OO

4l2,OOO.OO
-208,100.00

101,279.14
-30,OlO.OO

382,682.51
-235,411.OO

Ekstraord.avsetning
vedlikeholdsfond

O.OO

Sumfinans-/ekstraord.poster275,169.14
Resultat

223,355.78

O.OO

203,900.OO
0.00

0.00

-480,OOO.OO

71,269.l4

-332,728.49

223,355.78

-341,676.1l

Disponering av årets overskudd:
Vedlikeholdsfond

Juridiskbetenkning om festeavgifter
EDB-utstyr og år 2000-forberede1ser

lOO,OOO.OO
40,000.O0
83,355.78
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Resultatregnskap
0slo Idrettskrets

Balansepr 31.12.1998
Regnskap

Regnskap

1998

1997

8,303,Ol6.O9
880,558.61
143,795.54
9,327,370.24

6,266,347.23
2,l9l,l65.99
93,750.49
8,551,163.71

14,000.O0
4,33l,500.O0
4,345,500.OO

14,000.00
4,570,000.00
4,584,000.OO

Eiendeler:

Kasse,bank
Debitorer

Kortsiktige fordringer
Sumoml(jpsrnidler
Larigsiktigefordringer

Bygninger,
fast eiendom
Sumanleggsmidler
Sum eiendeler

l3,672,870.24

13,135,263.71

Gjeld og egenkapital:
Kreditorer

Skattetrekk, arb.giveravg.

-

- 685,530.71
1,100,163.60

-

- 940,190.44
1,049,412.30

Pål@pne
kostnader
Sumkortsiktig g)eld

-

1,!,27,92Z.l9

-

l,Q43,786,49

-

2,913,621.50

-

3,033,389.23

Langsiktig gjeld

-4,331,500.OO

.

-4,570,OOO.OO

Avsetnmger:
-

-

-

-

-

Vedlikeholdsfond

600,OO0.O0
- l2,915.OO
- 2,452,l90.55
- 22,000.OO
- 7,809.24
- 16,750.18
- 1,259,198.34
- 251,979.46
- 41,452.OO
- 38,449.93
- 5,OOO.OO
- l ,ooo,ooo.oo
- 40,OOO.OO
- 83,355.78
- 596,648.26
- 10,759,248.74

500,OO0.00
- l2,915.00
- 2,647,397.85
- 22,000.O0
- 7,809.24
- 16,750.18
- 1,586,852.84

-

Psykiskhelsevern

Storbytiltak

Rusforebyggende
tiltak

Diverse
tiltak

Anleggsplanmidler

Oslokomm./rammebevilg.
Aktiv pådagtid

Prosjektplan
barneidrett

Ungdomstiltak

Integrenng

Osloidrettens
år 1999
Juridisk
betenkning om festekontrakter

EDB-utstyr
og år 2000 forberedelser

BSugmenklaanpgs.algjeld
ogegenkap.Sum gjeld og egenkapital

-13,672,870.24

-

-

108,333.l1

8,576.OO
9,592.OO
- l5,000.00
-

-

o.oo

0.OO
O.OO

-

- 596,648.26
l0,101,874.48

-l3,135,263.71
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Resultatregnskap
Reservefond

Resultatregnskap 1998
Regnskap

Regnskap

1998

1997

Inntekter:
Renteinntekter

119,954.36

Åretsunderskudd
Suminntekter

l20,000.O0

lO9,074.OO
l0,926.OO
l20,OOO.OO

l20,000.OO
l20,OOO.OO

l20,OOO.OO
l20,OOO.OO

Regnskap

Regnskap

45.64

Utgifter:

Tildeltidrettsorganisas.joner
Sumutgifter

Balansepr 3l.12,1998

l998

l997

Eiendeler:
Bankinnskudd

323,321.92
1,700,000.OO
2:023,321.92

LånEkebergIdrettshall
Sum eiendeler

214,617.56
l ,soo,ooo.oo

2,014:6l7.56

Gjeld og egenkapital:
MellornregmngOIK
Skyldig tildeling 1)
Egenkapital
Sumgjeld og egenkapital

-

12,557.70

lO3,000.OO
l,932,879.62
2,023,32l.92

1)

Aikikan Oslo (l997)

Akershusog Oslo Sklytekrets (l997)
AkkarenSportsdykkeklubb
Ellingsrud IL
Holmlia Sp.kl.
KjelsåsIL (1996)
Oslo Friidrettskrets

OsloOrienteringskrets
Stovner

Vestli IL
Vika IF

Frisbee

klubb

15.OOO,5.OOO,lo.ooo,10.OOO,lo.ooo,IO.OOO,15.500,7.500,-

5.OOO,10.OOO,5.OOO,-

Årsberetning
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3307.70
90,OOO.OO
1,932,925.26
2,014,6l7.56
-

Kommentar
til regnskapet
Leieinntekter

Kretsstyrets økonomiske

4 774 206

Sparebanken
NOR
(OsloidrettensHus)

10,O
%

beretningfor 1998

Salgs-og serviceinntekter

Regnskapeter flrt etter
regnskapsprinsippet
og gir etter
styretsoppfatning et godt bilde av
idrettskretsenslkonomiske stilling

l 333 974

2 255 606
4,7 %
Andre inntekter

vedåretsslutt. Styret er ikke kjent

460 405

medforhold som er oppstått etter
regnskapsavslutningen
som endrer

Finansinntekter

2,8%

1,O
1,l
%

Pantelånpå husog hall er nedbetalt

SUM 47604336 100,0

i henhold til betalingsplan.På
grunnav flytting av lån fra Postbankentil SparebankenNOR, er
detbetalt noe rnindre avdrag i1998

Aktivitetsutgifter

ennåret flr. I lgpet av året er alle
dusjenei idrettsgarderobene
bygget

5l3 279

%

pålydendeog er vurdert som uten
vesentligrisiko idet det vesentligste
erinnbetalt ved styrets behandling
avregnskapet.
OsloIdrettskrets har 318 aksjer i
Norsk Idrettsmedisinsk

Institutt

AS,ligningsverdi kr 139,617.90.
Verdiener ikke tatt med i egenkapitalen.

Deplanlagte aktiviteter er
gjennomfgrti henhold til planene
oger tilpasset finansieringsmulighetene.En del tiltak er

gjennomfBrti egen regi, andre i
samarbeidmed saerkretserog

g5kteordinære driftsinntekter

OsloidrettensStudieforbund. Den

vedlikehold innenfor de Bkonomiske raimner som har vaert til

storeQkningengjelder f(brstog

disposisjon.

skyldesfglrst og fremst glremerkede
midler via NIF fra Helse og Rehabi-

Helseog Rehabilitering og Oslo
komrnune,og prosjektet kunne
derfor @ketilbudene vesentlig i

litering til Aktiv på dagtid (kr

forhold

800.OOO)
og Bkt komrnunalt

aktiviteterer gitt naermereomtale
annetsted i årsberetningen.

rammetilskudd. Rammetilskudd fra
NIF er uendret i forhold til 1997.
ReduserteoverfBringer fra idrettsorganisasjonerhar sammenheng

til året fØr. De enkelte

Ved arets slutt hadde idretts-

Bedriftsidrettskrets
fra l.1.98.

OIK sekretariat

Ogsåi 1998 er det inntektsfBrt

Hustrykkeri

ubmkte, men disponerte/@remer-

EkebergIdrettshall

storby-

kretsen ansvar for 42,9 årsverk

bevilgning,Aktiv på dagtid,
Osloidrettensår 1999 og enkelte

Aktiv på dagtid

Finansposter

andre mindre tiltak.

Særkretser

avåret, har idrettskretsensgode
likviditet medflrt at postener (jkt

OsloidrettensStudieforbund

I tillegg ble ca 320 personer
llnnet i forbindelse med kursvirk-

Tilskudd

sornhetog andre aktiviteter. Det er
ikke utbetalt honorar til styret i
Oslo Idrettskrets

10,3%

OverfBrtfra idrettsorganisasjoner

l0,9 %

Pr. 31.12.1998

24144 000 50,7 %
312 299

30

0,7

%

Styrkingav vedlikeholdsfond

Forfallstic

OsloIdrettska'etshar f(jlgende

3700 000

Aktivitetsinntekter

1998.

223.355,78.Overskuddet er

disponertslik:

Anlegg,drift/investeringer
Juridiskbetenkningom festeavgifter
lån:

Tilskudd fra Oslo kommune

i

Resultatregnskapet
viser et overskuddetter finansposterpå kr

IOO.OOO,OO

Statligetilskudd

7,8%

med kr 128.000 fra året f@r.

Resultat

Idrettskrets kan fremstilles slik:

(inkl. lremerk. midler)

nerte eller @remerkede midler, til

Til tross for lave renter i store deler

Osloidrettens Hus

Storbytiltak

fra NIF

Avsetninger
Her er satt av ubrukte, men dispobruk i l999.

tiltak, Oslo kornmunes ramme-

Finansieringsoversiktenfor Oslo

Kostnadertil kontroll og revisjon
avbingovirksornhetener utgiftsf(3rt
medkr 180.800.De 84 klubber og
særkretsersom var med i spillet

Administrasjonogmøter
fordelt på f(lgende områder:

kedemidler fra 1997 til

Tilskudd/overføringer,
utgifter ved
inntektsbringendetiltak

fikk hver utbetalt kr 13.000.

medat Norges Bedriftsidrettsforbund overtok arbeidsgiveransvaret for 6 stillinger i Oslo

5207 752

om for å spareutgifter ved redusert
vannforbrukog forhindre lekkasjer.
Det er iristallert nytt hlyttaleranlegg i idrettshallen. For gvrig er det
gjennomf@rtlgtpendeordinaert

fremstAktiv på dagtidsom fikk

Inntekter

4 902 815

2008

Bygningenes
forsikringsverdier
kr 81,78l800.OO

Bingo

dette forhold.

Kundemassener oppf@rtetter

2,631,500.OO

Reservefondet

40.000,OO

EDB-utgifterog år 2000-forberede1ser

2015
Forfallstid

83.355,78

(Ekeberg Idrettshall)
l,700,OOO.OO

Årsberetning
19980sloldrettskrets

Oslo, 31. desember 1998
22. mars 1999

Eli Røren Fossheim

Oddvar Bentsen

]arl Erlandsen

El3eirg
Christensen
økonomisjef

KontroIIkomit6ens
beretningfor 1998
Kontrollkomit6en har samrnenmed revisor gjennomgåttOslo Idrettskrets regnskaperfor 1998. Regnskapene,sarmnenmed kretsstyretskoimnentarer til disse,

Vi har utf(»rt revisjonen i henhold til gjeldende lover,
forskrifter og god revisjonsskikk. Vi har gjennomfØrtde
revisjonshandlingersom vi har ansett nØdvendigefor å

bekrefteat årsoppgjlret ikke inneholdervesentligefeil
eller mangler.Vi har kontrollert utvalgte deler av

gir etter vår oppfatningtilfredsstillendeoversikt over

gmnnlagsmaterialet
som underbyggerregnskapspost-

idretttskretsensgkonomiske stilling i samsvar med lov
ogbeslutninger.

eneog vurdert de benyttederegnskapsprinsipper,de
sk)@nnsmessige
vurderøngersom er foretatt av ledelsen,
samtinnhold og presentasjonav årsoppgjØret.I den

Vi anbefaler at regnskapenegodkjennessom Oslo
Idrettskretsregnskaperfor l998.

graddet fBlger av god revisjonsskikkhar vi gjennomgåttIdrettskretsensforrnuesforvaltningog interne
kontroll.

Oslo , 8. april 1999

Ettervår meninger årsoppgj(retgjort opp i samsvar
Petter Ludvigsen

Erik

Paulshus

medIdrettensregnskapsbesternmelser
og gir et forsvar-

lig uttrykk for Idrettskretsens
@konorniske
stilling pr
31.l2.98og for resultatetav virksornheteni regnskapsåreti overensstemrnelse
med god regnskapsskikk.

Revisjonsberetningfor

1998

Vi har revidert arsoppg)Bretfor Oslo Idrettskrets for

l998 som viser et årsoverskuddpå kr 223.355,78.
Arsoppgj(ret,som bestårav årsberetning,resultatregnskap,balanseog noter, er avgitt av Idrettskretsens
styreog generalsekretær.

0slo, 7. april 1999
Dybwad Revisjon DA
Lars T. Uvholt

Statsautorisert

revisor

Vår oppgaveer å granskeIdrettskretsensårsoppgj(jr,
regnskaperog behandlingenav dets anliggender for
Bvrig.

Årsberetning
19980sloIdrettskrets

31

j
STR'KE: Ordf@rer Per Ditlev-Sffionsen

prg}verseg i Bowling under Oslo Idretts-

festival.
OIKs lederRolfNyhus
(til hlyre)
ogStoppVoldensLasseHamrefllger godt
med.(Foto: Jon Petter Evensen/Scanfoto)
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