
w

Ø



Kretsstyret i  Oslo

Rolf Nyhus, leder
Nordstrand  IF

Eli R@ren Fossheim, nestleder
Oppsa] IF

Oddvar Bentsen, medlem
IL  Vestar

Bj$rn Drewatne, medlem
Ready

Jarl Erlandsen, medlem
Tveita  IL

Lise %ine Nafstad, medlem
Ljan Tenniklubb

Wenche Westberg, medØem
Kjelsås IL

Tove Berg,
ansattes representant

Odd Bratt, varamedlem
Oppsal IF

Berit Feiring B@rseth
varamedlem, %a IL

Vidar Waaden, varamedlem
Sportsklubben Forward

Forsidebilde: Siv Heim Sæb0, Bækkelagets SK
Foto: Scanpix
Layout: Stian  B. Stpvland

Årsberetning 1998 0slo Idrettskrets



Kretsstyret i  Oslo

Kretsstyret  arbeid
Det er avholdt 10 styrem(ter og

6 mglter i styrets arbeidsutvalg i
l@pet av 1998, i  alt er det behandlet
113 saker. Leder og nestleder sitter
alltid i  arbeidsutvalget. Som
besluttet ved starten av styre-
perioden, vil  de Øvrige medlernrner
av AU  alternere  mellom  de  faste

styremedlernrnene. Wenche West-
berg og Oddvar Bentsen satt i
arbeidsutvalget fBrste l/2  år,
deretter  overtok  Lise  RØine  Nafstad

Nestleder  Eli  RØren  Fossheim  er

som forrige år ansvarlig for oppfgl-
ging av personalsaker.

Kretsstyret har lagt stor vekt på å
få en mer aktiv dialog med idretts-
lagene. Dette har vært fulgt  opp på
flere  måter.  Lederen  har  besØkt

styrene i mange av de stlrre
idrettslagene. Alle  krets-
styremedlemmene har deltatt  i
bydelsvise mBter mellom lagene og
representanter for  bydelene.

Politikerkontakt

OIK arbeider offensivt og
systematisk overfor byens politiske
ledelse for å synliggjBre idrettens
behov og for å bedre idrettens
rarnmevilkår. På en n(jktern og
saklig måte dokumenterer OIK  de
behov idretten i byen har, for  å
kunne gi et tilbud til  flest mulig
bani og ungdommer. Det  er blitt
lagt spesiell vekt på å Øke hode-
st(»tten og på å lke  driftsst@tten til
idrettslag med driftskontrakt  med
Oslo kornmune. Samtidig arbeides
det kontinuerlig med å få til  en
bedring i  anleggssituasjonen.

Det er  holdt  en rekke  mlter  med

Byråden for MiljB- og Samferdsel,
som også har idrettssakene, og med
MiljØ- og Samferdselskorniteen.
Det er  videre  holdt  mQter med

enkelte av fagbyrådene, og med
Byrådsleder Fritz Huitfeldt  hvor
man gikk  igjennom status for
mange aktuelle saker, i  tillegg  til  at
OIK frernmet og begrunnet sine
krav og Bnsker.

Kretsstyret vil  bemerke som
svært tilfredsstillende  at  OIK  ikke

bare får rask og positiv reaksjon når
man ber byens myndigheter  om

HOLMENKOLLEN: Den st@rste investeringen fra Byrådet på
anleggssideri var Hobnenkol(en som bte bevilget 25 millioner kroner i
1998. (Foto: Stian B. St@vland)

mlter,  men  at  OIK  blir  aktivt  bmkt

fra de samme myndigheter og
rådspurt i en rekke saker. OIK  har
vaert innkalt til  flere rnglter i MiljJ-
og Samferdselskomiteen for å gi
uttrykk for  idrettens syn på aktuelle
saker. Videre  har  leder  f.eks. vært

invitert  til  m(øte med  Fremskritts-

partiets bystyregmppe og leder og
generalsekretær har vaert inyitert
som innledere i  Arbeiderpartiets
bystyregmppe om de ulike alterna-
tiver for den videre utvikling  av
Bislett.

Rammetilskuddet  for 1998
Rammetilskuddet  til  Osloidretten

for 1998 ble på 20.946.OOO, en
gkning på 10% fra året fQr.

Spesielt gledelig var det at
Byrådet gikk  inn for å Øke hode-
stltten for  medlemmer av idrettslag
under 17 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(tten var fordelt, også ga rom for
å prisjustere de @wige kommunale
stltteordningene til  Osloidretten.
OIK ga uttrykk overfor media at
man var tilfreds med Bkningen i
tilskuddet  til  drift,  men  skuffet  over

forslaget til  anleggsbudsjett.

Voksenbetaling på
kommunale idreffsanlegg

Byrådet foreslo i budsjettforsla-

get for 1999 (fremlagt hgsten
1998), at  det skulle  innfBres
voksenbetaling i  kommunale
idrettshaller og på kornmunale
fotballbaner som skulle innbringe 7
mill kr  til  Park- og Idrettsetaten.
OIK reagerte sterkt på dette. Saken
var overhodet  ikke  varslet  fra  noe

hold, og den var heller ikke utredet
med tanke på konsekvenser eller
hvordan den skulle  håndteres,
hvem som skulle inndrive pengene
osv. Det lykkes for  OIK  i lBpet av
hQsten 1998 å overbevise Milj(j-  og
Samferdselskomiteen  om  at  dette

forslaget måtte skrinlegges.

Viktige anleggssaker i
1998

Byrådet foreslo i sitt opprinne-
lige budsjettforslag for  1998 8,9
mill kr  til  nærrni5ganlegg, og 5
mill kr  til  rehabilitering av eksiste-
rende anlegg. Videre var det satt av
midler til  kunstgress på fotball-
banene på RBa og TØrteberg. Det
viste seg imidlertid  senere at den
foreslåtte bevilgning ikke var
tilstrekkelig for  to baner, da
n(bdvendige gmnnarbeider ble
kostbare.

Den st@rste investeringen var
imidlertid i l998  som i l997
foreslått til  Holmenkollen,  som fikk
nye 25 mill  kr for å fullfBre anleg-
get til  prgive-VM i skiskyting
vinteren  l999.

Over skolesjefens budsjett ble
det foreslått  midler  til  å fullflre
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hallprosjektene på Trasop og
Nordjordet (Skgyen).

Imidlertid  var  det  ikke  foreslått

midler til  noen nye anlegg. Med
bakgmnn i den store anleggs-
mangel Oslo har, også i forhold til
landsgjennomsnittet for  viktige
bmksanlegg, uttrykte OIK  stor
skuffelse  over  dette.

OIK  varslet  at  vi  ville  arbeide

videre overfor Bystyret for å få Økte
midler til  anlegg.

Som beskrevet i årsberetningen
for 1997 var det lagt opp til  en
m(jteserie mellom lagene og
bydelene i llpet  av h@sten. I  mange
av bydelene ble det tredje mltet  i
serien avviklet  i  januar l998.  Dette
mBtet dreide seg om å finne frem til
felles prioriteringer hva gjaldt
anlegg i bydelen. Det  viste seg at
lagene og bydelene i stor grad
hadde sammenfallende syn. Dette
ga Kretsstyret et sikkert grunnlag
for den videre prioritering av
anleggssaker i  henhold til
Kommunedelplanen.

OIKs arbeide overfor byens
myndigheter ble fulgt  opp med full
styrke, og i l(bpet av året ble det fra
Byråd og Bystyret tatt opp nye
anleggssaker ved 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 av banene på %a og
TBrteberg, også ville  bli  kunstgress
på H(»ybråten.

Bystyret bevilget også 30 mill  kr
til opprusting av Frognerbadet, og
satte av O.5 mill  kr  til  et forprosjekt
for å vurdere energigevinstene ved
utbygging av Frogner stadion med
full  kunstisflate.  Et  tilsvarende

bel(»p ble bevilget til  prosjektering
av ny idrettshall på Apallgkka.

I l(jpet av vinteren ble det også
klarlagt at både staten og Oslo
kommune ville  bevilge 12.5 mill  kr
hver til  en stØrre oppmsting  av
Jordal Amfi  slik  at den gamle OL-
arenaen kunne stå ferdig til  A-VM  i
ishockey i mai l999.  Utbyggingen
startet etter påske 1998 og ble
fullfBrt  i l(pet  av hØsten.

I februar l998  b]e den nye
idrettshallen på Jordal offisielt

åpnet. Det var den fgrste idrettshall
som var bygget av Park- og
idrettsetaten i  Oslo på 10 år.
Hallen er allerede blitt  et kjærkom-
ment tilskudd til  idretten i  indre by
glst.

OIK har vært engasjert i alle de
nevnte prosjekter, og alle Øvrige
som i  fllge  Komunedelplanen
skulle  vært  realisert.  De  to  st(jrste

prosjektene i  planen- utenom
Holmenkollen - er fotballhall på
Hasle og Bislett Stadion. For
fotballhall  må  vi  konstatere  at

Byrådet ikke har maktet å komme
tilbake med noen sak, ikke  engang
forslag til  regulering av Hasle-
området, til  tross for stort press fra
hele Osloidretten.  Bislett  derimot

har vaert gjenstand for bred politisk
behandling i  Oslo.

Bislett

Byrådet la i august 1998 frem
sak om Bislett for  Bystyret. I  saken
skisserte man  ulike  alternativer  for

en videre utvikling  som man
inviterte Bystyret til  å ta stilling  til,
bl.a. mellom  nybygging eller
rehabilitering ved trinnvis utbyg-
ging. Det  skulle dessuten utredes
alternativ driftsmodell, og også
andre aktuelle  tomter  skulle

vurderes for  et nytt stadion i Oslo.
Det ble lagt opp til  en kostnads-
deling mellom kommune, stat og
private.

OIK har i flere år a,rbeidet svært
aktivt  med  Bislett-saken  i  nært

samarbeide med  de stlrste  bm-

keme av anlegget på friidrett  og
fotballsiden. Dette  ble naturlig  nok
forsert etter at saken ble lagt  frem.
De st(jrste politiske partiene og
bystyrets MiljB-  og Samferdsels-
komite etterspurte OIKs syn på den
fremlagte sak. OIK  holdt fast på at
det var nldvendig å bygge Bislett
opp fra gmnnen av for  å få plass til
et moderne  stadion  for  friidrett

med åtte l(pebaner, og et fullverdig
fotballstadion. OIK  sa seg villig  til
å være med å dr(»fte en ny drifts-
modell. OIK  har ingen prinsipielle
innvendinger mot at private kan
bidra til  finansieringen i  tillegg  til
stat og kommune,  men understre-
ket at det offentlige måtte være i
flrersetet, og dessuten bevilge

midler til  idrettsdelen av anlegget.
OIK  understreket  at  Bislett  måtte

gjenreises på Bislett, og at annen
tomt var  uinteressant.

Mi5(j og Samferdselskomiteen
behandlet Bislettsaken meget raskt,
og allerede 21.oktober kom saken
opp i Bystyret. Arbeiderpartiet og
Fr.P fremmet fBlgende forslag som
fikk  flertall:

1 . Byrådet utreder alternativer
for et nytt Bislett stadion på Bislett.
Anlegget b@r holde intemasjonale
krav til  friidretts- og fotballanlegg
og blr  ha tribunekapasitet på
l8.OOO, men helst på 20.000
sitteplasser. Det utredes også en
idrettshall i  forbindelse med pro-
sjektet.

2. Alternativet  utredes  med  sikte

på kommunal, statlig og privat
deltagelse i  prosjektet. Driftsformer
for anlegget utredes også.

Saken sluttet  ikke  med  dette,  da
bl.a. antikvariske myndigheter
meldte sine 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
antydet ca 30.OOO kvm til  nærings-
arealer  hvis  det  skulle  være interes-

sant å  delta.

Forholdet til  Park- og
ldrettsetaten

Den administrative  ledelse  i  Park

og Idrett og OIK  m(åtes regelmessig
og har et godt samarbeide omkring
de daglige og l(bpende saker for
idretten  i  Oslo.

Imidlertid ble det gjennom året
reist  flere  saker  fra  idretten  i  Oslo

overfor OIK  på et idrettspolitisk
plan, der kritikken  mot Park- og
Idrettsetaten har  vært sterk. Dette
har dreid seg om den såkalte
reklamesaken, manglende fremdrift
i anleggssaker og budsjettinnspillet
om voksenbetaling i  idrettshaller og
på fotballbaner. Denne siste saken
klarte OIK å få stoppet i Mi5l  og
Samferdselskomiteen. (Se redegjØ-
relse ovenfor).

Reklamesaken ble en stor og
vanskelig sak gjennom l998.  Park-
og Idrettsetaten lanserte våren 1998,
med minimal  varsling,  at  de hadde
inngått en treårig avtale med
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Sponsor Service om reklame på alle
komrnunale anlegg for  inntil  8
st(»rre næringsvirksornheter, og at
disse hadde  eksklusivitet  for  sin

bransje. Saerlig det siste reiste en
storm av protester, og ville  inne-
bære både store inntektstap men
også brudd på inngåtte kontrakter
for  bl.a.  Vif  fotball,  Bislett-allian-
sen m.fl.

OIK kastet seg med full  tyngde
inn i  saken, og alle relevante
myndigheter ble besQkt. OIK
frernholdt  bl.a. at  dette ville  bety
tapte inntekter for  mange idrettslag
med driftskontrakter. I  tillegg  ville
det f@re til  uholdbare  forhold  for  de

store arrangBrene i  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
representanter for  lagene som har
årlige store arrangementer la frem
sitt syn, ble saken midlertidig  lBst
ved at det ble funnet  ad hoc llsnin-
ger for  den enkelte arranglr.
Samtidig ble eksklusiviteten tmkket
tilbake for  l998.  Men  saken er ikke

perrnanent lglst.
Leder og generalsekretær hadde i

desember et eget mlte  med direktl-
ren i Park- og Idrett hvor man gikk
gmndig igjennom de saker der det
gjennom året var reist kritikk  mot
etaten fra idrettsbevegelsen i  byen.

Festekontrakter
Oslo kornmune  har  overfBrt

håndteringen av festekontrakter for
idrettslag fra Park- og Idrettsetaten
til Eiendomsetaten. Eiendomsetaten
har iverksatt en ny praksis vedrQ-
rende festeavgifter for tomter der
det drives  idrettsvirksornhet.  Dette

ble aktualisert gjennom en bystyre-
sak vedr(rende Oslo Kajakklubbs
anlegg i  Bestumkilen. Ved å innfgre
en praksis der det legges en tenkt
markedspris til  grunn  for  avgiften
vil dette innebære at utgifts-
Bkningen for  idretten i  Oslo vil  bli
dramatisk. Etter  OIKs vurdering vil
det nye prisnivået sette en stopper
for all byggevirksomhet fra idret-
tens side.

Kretsstyret vedtok %5sten 1998 å
nedsette en  komite  til  å  utrede

hvordan OIK  burde angripe saken

overfor de kommunale myndighe-
ter. KS-medlem Bj@rn Drevvatne
ble oppnevnt som leder. Øvrøge
medlermner er KS-medlem Wenche
Westberg, Per Hodneland (IL
Herning), generalsekretaeren og
anleggskonsulenten. I  tillegg  er
adv. Gunnar Martin Kjenner
engasjert som rådgiver.

Integrering av
funksjonshemmede

Arbeidet med integrering av
funksjonshemmede er en stor
utfordring for  norsk idrett. OIK  har
valgt å organisere arbeidet samrnen
med Oslo Handicapidrettskrets. Det
ble i februar oppnevnt et
integreringsutvalg med leder av
Oslo Handicapidrettskrets Thor
Kleppe som leder. Fra OIK  er KS-
medlem Lise %ine Nafstad opp-
nevnt, saimnen med Bj@rn Erik
Thuv og Paal Fuglevaag fra adrni-
nistrasjonen. Øvrige medlernrner er
Morten Tollefsen og Marianne
Hjelmen. Utvalget har utarbeidet
mandat og handlingsplan for
integrering av fuksjonshemmede i
Osloidretten.

Treningstider i  kommunale
idrettshaller

Kretsstyret har for et par år
tilbake vedtatt retningslinjer for
tildeling av treningstider i  kommu-
nale idrettshaller. Det ble den gang
vedtatt at ordningen skulle evalu-
eres etter å ha virket en periode. I
oktober oppnevnte Kretsstyret et

utvalg med nestleder Eli  %ren
Fossheim  som  leder  for  å vurdere

kriteriene og eventuelle behov for
endringer. Som Jvrige medlemrner
av utvalget ble oppnevnt KS-
medlemrnene Wenche Westberg og
Bj@rn Drevvatne. Aktuelle  sær-
kretser (brukerne) ble  invitert  til  å
oppnevne medlemmer av utvalget.
Anleggskonsulenten ble oppnevnt
som sekretær.

Forholdet til  NIF
Kretsstyret behandlet i  januar

OIKs h(»ringssvar til  NIF  vedr@-
rende «En organisasjon for  fremti-
den». Som beskrevet i fjorårets
beretning hadde OIK i l@pet av
h(jsten 1997, gjennomfgrt en
omfattende h@ring blant lagene i
Oslo. Alle  synspunkter som frem-
kom av betydning for  saken ble
beskrevet i  hJringssvaret.

Både i hlringssvaret og ved å
arbeide gjennom alle landets
idrettskretser  forsØkte  OIK  å

frernme konstruktive innspill  i
saken ved  å  beskrive  hvordan

arbeidsdelingen mellom de ulike
organisasjonsledd i  norsk idrett
kunne optimaliseres. OIK  har reist
dette som tema på alle samarbeids-
m(bter med de Bvrige idrettskretser,
og fått full oppslutning om både
fremgangsmåte og innhold.

NIFs organisasjonsutvalg har
imidlertid kj@rt sitt eget lØP, hvor
en rekke ulike saker, og med ulik
forankring i  organisasjonen, er blitt
behandlet  under  ett.
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På NIFs  ledermlte  i  oktober  var

OIK representert ved lederen.
Lederen har også, sammen med
generalsekretæren deltatt på to
samlinger med de @vrige idretts-
kretser ( Moss april og Molde
oktober).

Storbyarbeidet
Det er nedsatt en egen komit6

med medlemmer fra seks bydeler
og Oslo kommune sentralt, og hvor
KS-medlem  Oddvar  Bentsen  sitter
som leder  for  kornit6en.

Styret behandlet s@knaden til
Kulturdepartementet som bygger på
de mange sBknader fra idrettslag og
andre organisasjoner/ foreninger i
Oslo. :!%5knaden for 1998 var på kr
5.350.000,- her  var  det  innbakt  en

prioritert kjerne på kr 3.700.OOO,-.
OIK mottok fra Kulturdepartemen-
tet kr  3.700.000,-  for  å viderefØre

dette viktige arbeidet.
Styret behandler også den

rapport som sendes Kulturdeparte-
mentet. Den viste  at  det  i  1998
hadde  vært  ikke  mindre  enn  230

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

Prosjektet har tiltak  i l4  bydeler,
men 6 bydeler er prioriterte kjerne-
ornråder. I  de seks bydelene har
arbeidet vært organisert med
erfaringsgrupper, og et pilotpro-
sjekt med idrettsutvalg i3  av dem.
Med utgangspunkt i denne organi-
seringen med idrettsutvalg som
kontaktforum mellom  bydel og
lokale idrettslag  har OIK  startet et
utviklingsarbeid med samarbeidsut-
valg i alle bydeler i Oslo i lBpet av
1999.

Kulturdepartementet har ved
gjentatte anledninger gitt  uttrykk
for  sin  fulle  tilfredshet  med  det

arbeidet som utf(»res av de mange
idrettslag i Oslo til  beste for barn
og unge i  vanskelige og sammen-
satte naermi5Qer.

Storbyarbeidet er nå en integrert
del av  aktivitetsarbeidet  i  Oslo

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

0sloidrettens år  1999

Kretsstyret har drØftet forbere-
delsene til  «Osloidrettens  år  1999»

lBpende gjennom året. KS har
behandlet målsettinger, oppgaver,
organisasjonsform, finansiering,
budsjett mv. Det ble besluttet at
Osloidrettens år skal vaere et eget
prosjekt i Idretts- og prosjekt-
avdelingen, og at det i tillegg
oppnevnes ad hoc korniteer på 5
sentrale ornråder:

- markedsfØring/PR
- idrettslaget i bydel
- utdanning/kompetanse

utvikling
- idrettskonferanse «Idrett  og

samfunn»

«hele Oslo  i  form»

Det  ble  videre  besluttet  å  ansette

en egen prosjektleder for Oslo-
idrettens år, som skal rapportere til
Idretts- og prosjektsjefen. Etter
utlysing av stillingen ble Ståle
Helland ansatt. Han  tiltrådte

prosjektlederstillingen ultimo
desember  l998.

Som en prioritert  oppgave i
Idrettens  år  er  mål  satt  å etablere  et

samarbeidsutyalg mellom idretten
og bydelen i alle Oslos 25 bydeler.
Kretsstyret har her 2-3 bydeler hver
til oppf@lging. Det forberedende
arbeidet, inkludert  kontakt  med

bydelene, kom i gang gjennom
l998.

0IK-samlingen
Årets OIK-samling for ledere og

ansatte i  særkretsene og tillitsvalgte
og ansatte i OIK  og OISF ble
arrangert i Åsgårdstrand 19.-20.
september. I  år var også idretts-
ansvarlig i  bydelene invitert, samt
idrettslag som de senere år er blitt
utpekt til  «Arets idrettslag».

Rolf  Nyhus innledet  under tema
Fokus på 1999: Idrettens år i Oslo.

Utfordringer og muligheter i et
idrettens år ble belyst av Byråd for
Mi5B og samferdsel, Merete
Agerbak Jensen, og Egil Jacobsen,
som er idrettskontakt  i  bydel
GriinerlØkka-Sofienberg. Utfor-
dringene i bredde og mosjonsid-
retten  -  hva  kan  NIF  bidra  med  i

idrettens år, her  innledet  Per  T(ien
fra  NIF.

På sBndag ble det fokusert på
hvilke utfordringer og muligheter
idrettsklubber og særkretser kan
bidra med eller ha nytte av i
idrettens  år. Fra klubber  innledet

Eyvind Dahl fra Sagene IF og Jan
M. Fredriksen,  S@rkedalen IF. Fra
særkretsene innledet  Erik  Piene,

Oslo Skikrets, Egil  Vindorum, Oslo
Håndballkrets, Sigmund Vatle, Oslo
Seilkrets og Inge Fjeld, Oslo
Budokrets.

OIKs ungdomskomite fikk  også
anledning til  å presentere seg og
orientere  om  sitt  arbeid.

Aktiviteter

Aktivitetene,  inkludert  OIKs

anangementer, er som redegjort for
i fjorårets beretning lagt direkte inn
under adrninistrasjonens arbeids-
område. De omtales nærrnere på
andre sider  i beretningen. KS  vil
imidlertid  takke  de særkretser  som

bidro og administrasjonen som på
en fBrsteklasses måte gjennomfBrte

SKOLESKIDAG: Barna koste seg i
solen under Skoleskidagen l998.
(Foto:  Stian B. St@vland)

de prioriterte  arrangementer:
- Skoleskidagen i  Holmenkollen
- Skoleidrettsdagen på Ekeberg
- Oslo Idrettsfestival på Rådhus-

plassen
I tillegg  til  disse anangementer

vil KS  trekke  frem  den  store

6 Årsberetning 1998 0slo Idrettskrets



Kretsstyret i  Oslo

RÅJ)HUSET 1998: Prisen for årets idrettslag ]997 ble overrakt 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

Oslo kommune ble gjennomf@rt i
april i Oslo Rådhus for å hedre
byens statuettvinnere, Oslo  bys
æresprisvinnere, årets idrettslag,
årets idrettsmerkeskip, stipend-
mottagere  mv.

I samarbeide med Kulturdeparte-
mentet og Norges Idrettsh$gskole
ble lOO årsdagen for  Rolf  Hofmos
f(jdsel markert  med to anangemen-
ter, hvorav  OIK  sto for  en hlytide-
lighet på selve dagen 10. august
1998 på Ekeberg.

Alle arrangementene ble  gjen-
nomfBrt på en mBnstergyldig måte,
og med godt kvalitativt  arbeide og
med stor dugnadsånd.

«Fair play prisen»
«Fair play pnsen» på kr lO.OOO,-

som Norges Idrettsforbund  innfBrte
fgrste gang i 1996 ble i år tildelt
ekteparet Kirsten og Helge Martin-
sen, Ullern  I.F.

Styret vedtok å tildele prisen til
Kirsten og Helge Martinsen  for
deres aktive innsats i  nærmilj@et,
spesielt for  barn og unge, gjennom
25 år. De har også s(ørget for en
hyggelig og effektiv drift  av
klubben og @raker idrettshall.

Sagene IF Årets
Idrettslag

Sagene IF  ble under pris-
utdelingen ø Rådhuset varen l998
tildelt prisen for Årets Idrettslag
1997. Etter mange år i motgang i

en del av byen med synkende
barnetall, har Sagene fra sitt
klubblokale på ca lO kvadratmeter
(3kt aktivitetsnivået,  lkt  antall
medlemmer og lkt  kontaktflaten
med mange samarbeidspartnere.

Det er grunn til  å trekke frem
Sagenes gode samarbeid med Oslo
Idrettskrets i  Storbyprosjektet, som
har hatt stor betydning for  aktivite-
ten blant barn og unge i bydelen.
Gjennom storbyprosjektet har
klubben startet landhockeyavdeling,
og junioravdelingen har nå
opprettet kontakt med OIK  for  å
samarbeide  om  å  etablere  en

foreldrekomite  med  hovedmål  å

aktivisere innvandrerforeldre  til  gkt
deltakelse i frivillig  arbeid.
Junioravdelingen til  Sagene
organiserer næm'iere 300 barn og
unge, hvorav nærmere 40 prosent
har innvandrerbakgmnn. Klubben
0nsker å ta ansvar for  integreringen
i lokalsamfunnet, og viser i hand-
ling at de mener alvor. Riktig bmkt
er idretten en effektiv brobygger.
Her kan mange lære av Sagene IF.

Sekretariatet

Antall ansatte var ved utllpet  av
året var  24. (20  årsverk).

Kretsstyret innvilget  i  januar en
sBknad fra  Generalsekretæren  om

tillatelse til  å kunne påta seg
oppgaven med å lede organisasjons-
komiteen for  A-VM  i  ishockey
1999. Etter  avtalen skulle general-
sekretæren frikjgpes av VM  inntil

20 dager i1998  og 30 dager i 1999,
men for(jvrig  ivareta sine primære
oppgaver som generalsekretaer.

da en mener at en slik  utfordring
ville innebære en betydelig ledemt-
vikling, samtidig som Osloidretten
bør ta  sin  andel  av  ressurs-

belastningen ved prestisjefylte
arrangementer i  hovedstaden.

Prosjektet «Aktiv  på dagtid» er
under stadig utvikling.

Kjetil Prestesæter ble midlertidig
ansatt som  hovedinstruktØr  fra  l.1l
98. Og i tillegg ble det besluttet å
ansette en ny instmktØr på kontrakt
fra 1.1.99.

Også i «Storbyprosjektet» ble det
besluttet å styrke bemanningen ved
at Ramin Iranpour gikk  fra halv til
hel stilling fra l.l.99.

Finn Hauger fylte 67 år sormne-
ren 1998 og sluttet da som rådgiver
for OIK. Finn Hauger ble takket av
etter 23 års  virke  for  OIK  hvorav  ll

år som generalsekretær.

Takk

Styret Qnsker å takke alle ansatte
på Osloidrettens Hus. 1998 har
vært et år preget av stort arbeids-
press. Dette  til  tross har hver og
en stått på og l(øst sine arbeidsopp-
gaver på en meget profesjonell
måte. Ordet nei  er  et  fremmedord

for de ansatte på Osloidrettens Hus.
Med pågangsmot og entusiasme
samt en ukuelig optimisme går de
til sine arbeidsoppgaver, enten de er
store eller små. Beundringsverdig
er det. Styret gir  honnQr og stor
takk til  hver og en.

Styret (nsker og å takke admi-
nistrasjonen for  et enestående godt
samarbeid i året som har gått. Vi
Bnsker spesielt å takke for  den
profesjonelle måten administrasjo-
nen lBser sine forvaltningsoppgaver
på, både med driften av Ekeberg
Idrettshall og Osloidrettens Hus.

Vi (nsker også å takke og
berBmme adrninistrasjonen for  det
gode forholdet  som de har klart  å
opprettholde såvel til  den kommu-
nale forvaltning som til  etatene.

Med en slik  administrasjon og
slike ansatte, ser styret året 1999
lyst i  mlte.

Årsberetning 1998 0slo Idrettskrets 7



Kretsstyret i  Oslo

KRETSST!/RETS  REPRESENTASJON 1998

KRETSTING

AKERSHUS &  OSLO SKØYTEKRETS
OSLO  BANDYKRETS

OSLO BOWLINGKRETS
OSLO GANG-  OG TURMARSJKRETS
OSLO  FOTBALLKRETS

OSLO  FRIIDRETTSKRETS

OSLO  HANDICAPIDRETTSKRETS

OSLO HÅNDBALLKRETS
OSLO  &  AKERSHUS  JUDOKRETS
OSLO  ISHOCKEYKRETS

OSLO ORIENTERINGSKRETS
OSLO  ROKRETS

OSLO  &  AKERSHUS  SEILKRETS

OSLO  SKIKRETS

OSLO SVØMMEKRETS
OSLO  TENNISKRETS

OSLO  &  AKERSHUS  VANNSKIKR.

OSLO  VOLLEYBALLKRETS

ANNEN  REPRESENTASJON
BtJL'S 85-ÅRS JUBn,EUM
OSLO &  OMI.ANDS ÅRSMØTE

26/5

l  9/5

8/6

15/2

7/l2

3/3

16/4

5.-6. 6

25/2

28/5

27/1

I  O/3

27/1

8/6

4/3

11/2

30/11

28/4

O &  A  GYMNASTIKK  OG TURNKRETS
LEDERMØTE
OSLO FRIIDREITSKRETS  90-ÅRS JUBILEUM
NM I  FEKTING
LANDSTURNSTEVNE  98

NORWAY CUP
VETERAN  NM  FRIIDRE'IT
IO-ÅRS MARKERING AV EKEBERG-BEKKELAGET BYDEL
GAUSTADLØPET

WENCHE WESTBERG
BJØRN DREVVATNE
BJØRN DREVVATNE
VIDAR WAADEN
ROLF  NYHUS

ELI RØREN  FOSSHEIM
LISE RØINE  NAFSTAD
ELI RØREN  FOSSHEIM
ODD  BRA'IT

ROLF  NYHUS

ODDVAR  BENTSEN

VIDAR WAADEN
ELI RØREN  FOSSHEIM
ELI RØRF,N  FOSSHEIM
BJØRN DREVVATNE
LISE RØINE  NAFSTAD
BJØRN DREVVATNE
JARL  ERLANDSEN

ROLF  NYHUS

ROLF  NYHUS

ELI RØREN  FOSSHEIM
WENCHE WESTBERG

ELI RØREN  FOSSHEIM
ELI RØREN  FOSSHEIM
LISE  RØINE  NAFSTAD
ELI RØREN  FOSSHEIM
ROLF  NYHUS

ROLF  NYHUS

LISE RØINE  NAFSTAD
ROLF NYHUS,  ELI  RØREN FOSSHEIM
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NIMI/Lovutvalget/  Oomsutvalget

NORSK

IDRETTSMEDISINSK
INSTITUTT

NIMI har også i1998 hatt et
godt år med stor aktivitet og et
hyggelig @konomisk resultat, selv
@m overskuddet ble langt rmndre
enn i I997.

Dette skyldes i f@rste rekke
statens reduksjoner i  refusjon-
satsene til  private klinikker.

Til tross for  det blir  det også for
1998 delt ut utbytte til  aksjonærene.

Selskapet har pr. 31 desember
1998, 38 ansatte, hvorav l8  på
deltid.

Som ny sjefslege f.o.m. 1998
etter Svein Nilson er professor
Sverre Maehlum ansatt. Maehlum

har tidligere vaert sjef for Topp-
idrettsenterets legeteam.

Hovedtyngden av virksomheten
er på Ullevål Stadion, men Ekeberg
holder  fortsatt  stand  med  stor

aktivitet, både på behandlingssiden
og i  treningstudioet.

Oslo Idrettskrets  har  med  sine

318 aksjer, en eierandel på 5%.
Det samme gjelder Oslo

Bedritsidrettskrets og Norges
Håndballforbund  med  henholdsvis

5% og l,5%  eierandel.
Finn Hauger har også i l998

vært idrettens representant i styret.
Som idrettsorganisasjon er det

viktig at vi har et godt medisinsk
stBtteapparat og vårt samarbeide
med NIMI  fungerer meget godt i så
måte.

LOVUTVALGET.

Lovutvalget har hatt fgflgende
sammensetning:

Leder

Medlemmer

Leder

Sekretær Finn Hauger

Målet for lovutvalget i 1998 har
vært å få flest mulig klubber og
særkretser til  å oppdatere sine lover
så de  tilfredstiller  minstekravet  fra

Norges Idrettsforbund.
I forhold til  tidligere har svaert

mange fulgt  denne oppfordringen,
men det er langt igjen f@r målet om
fullt  ajourhold er nådd.

Etter oppfordring har også alle
særkretser  sendt  inn  sine  lover  til

justering, et tidkrevende arbeid vi
er i gang med.

Videre har kretsstyret gitt
utvalget i  oppdrag å innhente
opplysninger om hva som finnes av
aksjeselskaper blant kretsens
klubber og hvilken avtaler som er
undertegnet. Et  svært vanskelig
arbeide å komrne  til  bunns i.

Med andre ord, det er svært
mange oppgaver å gripe tak i for
utvalget fremover.

DOMSUTVALGET
Domsutvalget har i 1998 hatt

%lgende samrnensetning:

Leder

Medlemmer

Varamedlemmer

Terje Ahlsen
Kari Berg
Østhus og Per
Giuuiar  L@ken
Brit  Mprk
og BjØrn
Lpvlie

Sekretær Fimi Hauger

Domsutvalget har i 1998 kun
hatt en disiplinaerstraff til  behand-
ling, noe vi  er svaert glade for. Om
dette skyldes at medlermnene er
blitt mer etterrettelig i  forhold til
lover og regler vites ikke, men
utviklingen har i alle fall gått i
riktig retning.

Tendensen  kan  fort  slå  den

motsatte veien, derfor er det viktig
at aktivt forebyggende arbeid og
opplysninger både på klubb- og
kretsplan fortsetter med
uforminsket styrke.

Det å skape holdninger til  det
positive i idretten kan ikke frerrihe-
ves sterkt  nok.
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Sekretariatet

Oslo  Idrettskrets

sekretpriat
Den organisasjonsforrn som det

nye Kretsstyret etter tinget ø l997
valgte, medfgrte stgrre utfordringer
for administrasjonen. Ved å gå
bort fra de gamle styringsgruppene
ble linjeorganisaslonen klarere og
mer rendyrket. Sekretariatet ved
generalsekretæren forbereder saker
for kretsstyret og styrets arbeidsut-
valg, og iverksetter de vedtak som
fattes. Styret holdes lBpende
oppdatert på oppfBlgingen.

Sekretariatet forbereder budsjett
og ulike alternativer basert på de
dr(jftelser  som  finner  sted i  Krets-

styret gjennom året, vedrBrende
aktivitets@nsker og prioriteringer.
Sekretariatet nedlegger et betydelig
arbeide for  å skaffe inntekter, både i
forhold til  samarbeidspartnere ,
bingo, slknad på prosjektrnidler
osv. Sekretariatet utarbeider og
avlegger for  Kretsstyret jevnlig
regnskapsrapporter i  forhold  til
vedtatt budsjett.

Sekretariatet har giennom l998
gjennomfBrt alle oppgaver som ble
budsjettert og planlagt, innenfor
vedtatte tidsfrister og budsjetter.

Kontroll og forvaltning
Sekretariatet ut%rer betydehge

kontroll- og forvaltningsoppgaver
ved å fordele de etter hvert betyde-
lige bel(p som blir  betrodd Oslo
Idrettskrets  fra  Oslo  komrnune,

Staten ved Kulturdepartementet,  og
prosjektrnidler fra flere kilder.
Målet med tilskuddene er å st@tte
lag og saerkretser i arbeidet med å
gi et best mulig tilbud, for  å oppnå
st(rst mulig aktivitet  .

Sekretariatet har også betydelige
forvaltningsoppgaver ved driften av
Osloidrettens hus og Ekeberg
idrettshall. Både drift  og vedlike-
hold krever kontinuerlig oppfØl-
ging. Begge bygg drives etter en
fonetningsmessig modell, hvor
siktemålet likevel er å gi et så
rimelig tilbud  som mulig  til
idretten selv. For  å oppnå dette
drives det også ekstem utleie til
markedsmessige priser. Dette  igjen
krever både salg og service. Det

legges også vekt på å ha et attrak-
tivt tilbud, noe som krever stadig
fomyelse og investeringer. Il998
ble det bl.a. påkostet nytt lydanlegg
i Ekeberg idrettshall, noe som var
hgyst påkrevet.

Arbeidsgiveransvaret
Idrettens modell  for  arbeidsgi-

veransvar  er  svært  krevende.

Idrettskretsen har arbeidsgiveran-
svaret både for  egne ansatte, og for
ansatte i  særkretsene. De  særkrets-
ansatte har  imidlertid  sine  tillits-

valgte styrer som arbeidsledere, på
sarnrne måte  som  de ansatte  i  OIK

har sitt  styre som beslutningsorgan
for budsjett og prioriteringer av
arbeidsoppgaver. IOIK er
personalforvaltningen delegert til
den administrative  ledelsen,  mens

nestleder, som styrets personal-
ansvarlig, tiltrer  i  saker som senere
vil bli  frernmet for styret.

Den endring som skjedde i 1997
ved å delegere lBnnsforhandlingene
ut til  alle arbeidsgivere i norsk
idrett medfgrte også i 1998 store
arbeidsoppgaver for  den adrninis-
trati've  ledelsen  i  Oslo  Idrettskrets.

Idretts- og prosjektsjefen som også
skal ivareta personalansvaret nedla
et stort arbeide for å oppnå dialog
med de særkretser  som har  ansatte,

og som f(blgelig er part i lØnnsfor-
handlingene. IJnnsoppgjgret  i
1998 satte store krav til  alle parter.
Til tross for  den store arbeidsoppga-
ven, med  bl.a. å  involvere  nesten 20
særkretser, klarte OIK  å gjennom-
flre  oppgjBret uten konflikt,  og
innen de fastsatte  tidsfrister,

Arrangementer/prosjekter
OIKs administras)on er  orgam-

sert slik  at  idrettskretsen  kan

irnBtekomme den prosjekt-
orientering som Norges Idrettsfor-
bund de  senere  år  er  vinklet  mot.

OIK fJlger opp de prioriteringer
som gjØres av norsk  idrett  sentralt,
og s(ker  midler der det er å finne
for å oppnå stJrst mulig overflrin-
ger til  lagene i  Oslo. OIK  supplerer
idrettens egne kilder  med å rette
seg mot andre bidragsytere, ikke
minst offentlige myndigheter. De
tilleggsmidler som OIK  på denne
måte skaffer,  må  tolkes  slik  at

Generalsekretær %rre Rognlien
ledet troppene i Osloidrettens Hus
også i 1998. Her deler han ut
pokalen til vinneren av in-line-
s%ytel@pet under 0sØo
Idrettsfestival 1998, Ørjan Tvenge.
(Foto: Stian B. Sb;6vland)

tilliten til  OIK  er god, og siden
tilskuddene både gjentas og (3kes,
må det tolkes slik  at bidragsyterne
er tilfreds med det de oppnår ved å
kanalisere sine rnidler gjennom
OIK.

Dette  krever  irnidlertid  både

profesjonalitet og en stor arbeids-
innsats  av OIK  i forhold til
s@kerfasen, gjennomfØring ved
dialog med lagene, kontroll,
oppmuntring og veiledning og ikke
rninst i  rapportfasen.

OIKs administrasjon er også
pålagt ansvar og mange arbeidsopp-
gaver ved flere store arrangementer
som gjennomfBres i  egen regi. Se
egen rapport  om aktiviteter.

Allsidighet
Sekretariatet er pålagt, og llser

oppgaver i et meget bredt spekter,
fra politikerkontakt  pa alle  mvaer,
til utredninger, foredrag, presse-
konferanser, lgpende mediakontakt,
forberedelser og gjennomf(ring  av
store arrangementer, fremskaffe
midler, fordeling  av midler, kon-
troll og rapportering, budsjett og
regnskap, personalforvaltning,
husforvaltning, hallforvaltning,
salg og service, aktivitetstilbud,
organisasjonsforvaltning og
kontroll, og ikke minst kontakt og
pleie av lagene, herunder aktivitets-
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Sekretariat

stØtte

Behovet for å l(jse nye oppgaver
oppstår hele tiden. Gamle blir  ikke
avviklet i samme tempo. Det f(jrer
til at arbeidsbelastningen @ker og

situasjonen i flere år. I  1998 Qkte
sykefraværet, spesielt langtidssyke-

fraværet.

Bemanning
Den organisasjonsmodell som

ble valgt for  sekretariatet fra 1.1
1997 har  i  hovedtrekk  vært  uendret

gjennom året, men med de tilpas-
ninger som endringer i arbeidsopp-
gaver og prioriteringer medflrer.
Storbyarbeidet og prosjektet "Aktiv
på dagtid" har fått styrket sin
bemanning i lBpet av året, ved
tilsetting av medarbeidere på
kontrakt. Også forberedelsene til
Osloidrettens år  medf(»rte et

engasjement i prosjektstilling fra og
med desember  1998.

I l(»pet av året sluttet to medar-
beidere som har vært tilknyttet  Oslo
Idrettskrets i  mange år. Finn

Hauger gikk over i pensjonistenes
rekker ved fylte 67 år , etter å ha
arbeidet 23 år  i OIK,  hvorav ll
som generalsekretær. Einar Stensby
nådde også pensjonsalder ved
utlBpet av året, og sluttet som
hallbetjent i  Ekeberg idrettshall
hvor han hadde  vært  ansatt  i  25  år.

Ansatte  i  Oslo
Idrettskrets pr 31,12.98
BØrre Rognlien
general sekretær
Bjprn  Erik  Thuv
idretts- og prosjektsjef
Bjprg Christensen
Bkonomisjef
Odd  Einar  Reseland

prosjektleder Storby
Ramin Iranpour
engas)ement Storby
Paal  F.  Holsve

engasjement, prosjektleder
Aktiv pa dagtid
Kjetil  Prestesæter
engasjement Aktiv på dagtid
Tom  Anderson

anleggskonsulent

Stian Stpvland

informasjonskonsulent
Grethe  I.  Eikum

Anne Rypdal
konomisekretær

Julitta  Skovlie
sekretær. forværelse

Astrid  Johannessen

EDB, opptak av lag, storby
Hege Walsig Skau
aktiviteter, idrettsmerke

Finn Hauger
pensjonist, rådgiver

Osloidrettens  Hus:
Bj0rg Moreite,  sentralbord
Knut Næss, trykker
Arild  Johansen,  renholder
Gerd Palkin,  renhold/kantine
Natalia  Pouchkova,  renhold/kantine

Ekeberg Idrettshall:
Svexn Hagberg, bestyrer
Ole Kristoffersen,  hallbet3ent
Willy Olsen, hallbet)ent
Robert Ryen, hallbet)ent

Økonomi- og driftsavdelingen
Bjørg Christensen

[Reservefond I
Bingo I

Idrettskretstinget
l:-

Kretsstyret
l-  .. ..  ....

Generalsekretæren

BørreRognlien .  i . Anleg'g ,
Informasjon l
Rfdgivning l
Forværelse  l

Idretts-  og prosjektavdelingen
Bjørn Erik  Thuv

EDB Personal

OIK

Særkrets

kStorby-ffl  arbeidff Aktiv  på
dagtid

Markeds-
føring

Årsberetning 1998 0slo Idrettskrets ll



Anleggsaker

Stor aktivitet  for  anlegg.
Osloidretten  lider  under  den

anstrengte anleggssituasjonen.
Arbeidet  med  å  bedre  denne  har

derfor også i 1998 vært et av de
områder som OIK  prioriterer
hQyest. Dette gjelder spesielt
arbeidet mot byens politiske
myndigheter for å skaffe bevilgnin-
ger, men også arbeidet med å
prioritere bmken av bevilgningene.
Oslo som fylke, ligger langt etter
landsgjennomsnittet når det gjelder
dekning av idrettsanlegg, og
spesielt gjelder dette for anleggs-
typene idrettshaller og kunstgress-
baner/fotballbaner. Oslos anlegg er
preget av stor slitasje og dårlig
vedlikehold. Derfor  er også rehabi-
litering av eksisterende anlegg en
prioritert oppgave.

I1998  bevilget Bystyret over
ordinært budsjett kr. l17  rnill. til
bygging/rehabilitering av idrettsan-
legg. Staten, via  spillemiddel-
ordningen, bidro med kr. l9,O5
mill.

I tillegg  til  den kommunale
budsjettbevilgning har OIK  jobbet
hardt for å skaffe tilleggsbevilgnin-
ger til  Øremerkede prosjekter. I
september bevilget Bystyret kr. 19,5
rnill. Jremerket rehabiliterings-
prosjekter.

I desember vedtok Bystyret nok
en gang en tilleggsbevilgning på
kr.42,5 rnill.  Disse fordeler seg som
fgllger : kr. 12,7 mill.  til  gjennomfØ-
ring av kunstgressbaner på %rte-
berg, %a og HØybråten, kr. 3,8
mill. til  utredning  ay Bislett
Stadion, kr. 0,5 mill.  til  prosjekte-
ring av ApallBkka Idrettshall og
kr.25,5 mill.  til  rehabilitering av
Frognerbadet. Til  samrnen er det i
l998  investert  kr  179  mill.  kr.  i

idrettsanlegg .
Dessverre har  Park- og idretts-

etaten ikke klart  å gjennornfgre alle
prosjekter med bevilgning i 1998,
gninnet stort arbeidspress og
enkelte store  ressurskrevende

prosjekter, og det faktum at bevilg-
ningene også kommer sent i året.

Derfor  vil  bl.  a.  de  tre  nevnte

kunstgressbaner ikke være ferdig-
stilt f(jr  somrneren l999.

KDP - KOMMUNEDELPLAN
FOR ANLEGG  OG OMRÅDER
FOR  IDRETT  OG  FRILUFTS-

LIV, har vaert , og vil  fortsatt vaere
den retningsgivende faktor ved
utbygging av idrettsanlegg i  Oslo.
Rullering av denne ble foretatt i
1998. Denne gang ble alle idretts-
lag og Bydeler involvert i arbeidet.

Arbeidet  med  dette  ble  startet

opp hgsten '97, og avsluttet våren
'98. Resultatet ble  ca.  250  inn-

komne forslag, som vil  danne
gninnlaget for utbygging av anlegg
frem  til  tusenårsskiftet.  Både

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

SAMARBEIDSPARTNERE er
noe Osloidretten er avhengig av. På
anleggssiden er Park-og idretts-
etaten og Skoleetaten våre nær-
meste. Den  administrative  ledelsen

i OIK  har månedlige mgter med
ledelsen i Park og Idrett. At  det
eksisterer en god tone mellom
etaten og OIK  gjBr at viktige saker
lar seg lBse. Etaten inviterer OIK
som deltaker i alle  bygge/anleggs-
saker.

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

diskutert.  I  forbindelse  med  skole-

utbyggingen, hvor utbygging av
idrettshaller er blitt  en integrert del
av skoleutbyggingen, er disse rnBter
også av stor viktighet for Oslo-
idretten.

OIK er deltaker i alle prosjekter
hvor det bygges idrettshaller i regi
av skolesjefen. Leder og Generalse-
kretær har jevnlige m@ter med det
politiske miljQet i Rådhuset, samt at
de også har jevnlige mBter med de
politiske partier.

Etter som takten på anleggs-
utbyggingen de senere år har
aksellerert betraktelig er  OIKs
arbeidsmengde også Jkt tilsva-
rende. Dette er selvf@lgelig noe vi
ser på som positivt.

Dette medf@rer også at vi mer
enn tidligere bistår både klubber og
saerforbund i  anleggssaker.

REGULERINGSSAKER  lker

selvfglgelig i  takt med utbyggings-
saker i samfunnet. OIK  får i dag
alle store og små reguleringssaker i
Oslo og omegnskomrnunene til
uttalelse. Behandlingen av disse er
svaert viktig  for  Osloidretten fordi
arealene i  byen blir  stadig
knappere. Noe som igjen medfgfrer
at konkurransen  om  arealene  tiltar.
Ettersom  idretten  ikke  er  like

betalingsdyktige sarnmenliknet med
naeringsliv og eiendomsutviklere vil
det i fremtiden bli  svært viktig  å
sikre arealer til  idrettsanlegg.

FESTEAVGIFTER  på eien-
dommer til  idrettens anlegg er
etterhvert også blitt  et problem-
ornråde. Etter  at  dette  ansvar  er

overfØrt fra Park- og idrettsetaten
til Eiendomsetaten har praksisen i
Oslo Komrnune endret seg betrakte-
lig. Under PIE ble festeavgifter på
idrettsanlegg beregnet som en
symbolsk leiesum. Etter at
Eiendomsetaten  overtok  disse  saker

har denne etaten Qket festeavgiften
til såkalt "markedspris". OIK  har
derfor nedsatt et utvalgt bestående
av to  advokater, to  representanter
fra styret og to fra administrasjo-
nen, for  å utarbeide en politisk
prinsippsak. Hvis  idretten skal
betale "markedspris" i  festeavgift
på sine anlegg vil  ikke idretten
være i  stand  til  å  beholde  sine

anlegg.

BEH/lNt)LEt)E  SAKER

OSLOHALLEN  (fotballhall)  har
også dette året vaert jobbet hardt
med. Det  har  ikke  latt

seg gj(dre å finne en l@sning for
dette prosjektet. Anlegget har
fortsatt f@rste prioritet  i
handlingsplanen.

JORDAL AMFI  står ferdig til  A-
VM i  ishockey 1999. Et  av dette
årets st(»rste rehabiliteringspro-
sjekter.
Hallen har fått to nye publikums-
fl(byer, to nye garderober, VIP-
bokser og nye vant.
OIK har deltatt gjennom hele
prosjektet.

HOLMENKOLLEN  har offisiell
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åpning i februar 99. Arenaen
fremstår i dag som en av verdens
flotteste skiarenaer, med bl.a. ny
langrenn/skiskytterstadion og nye
tribuner.

OIK har hele tiden deltatt i  pro-
sjektgruppa.

BISLETT  STADION

OIK deltar aktivt i utrednings-
arbeidet og den politiske prosessen.

TØRTEBERG  KUNSTGRESS-
BANE

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

HØYBRÅTEN KUNSTGRESS-
BANE

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

RØA KUNSTGRESSBANE

Prosjektering startet opp hØsten
'98. Ferdigstillelse sommeren '99.

SKØYEN  IDRETTSHALL

åpner mars '99. OIK  har deltatt i
det innledende prosjekterings-
arbeid.

Anleggsaker

VULKAN  KLATRF,HALL
skal etter  store  forsinkelser  stå

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

LØREN  ISHALL

har nå mottatt bevilgning fra
Bystyret, slik  at hallen vil  være i
kommunal  eie  fra  hQsten '99.  Dette
prosjektet har OIK  sammen med
klubben  arbeidet  med  i  flere  år.

FROGNER  STADION

Det er bevilget 0,5 millioner  kr til
forprosjekt for utbygging av stor
kunstisflate.

GOLF  I  ØSTLANDSREGIONEN

er et prosjekt i regi av NGF, hvor
OIK er deltaker, både på
den politiske og den administrative
siden. Prosjektets målsetting er å
bedre banesituasjonen for  golf-
spillerne i  (stland/Osloregionen.

GRESSBANER

og rehabilitering av nedslitte baner
hvor OIK  og PIE samarbeider om
prioritering av hvilke baner som
skal rehabiliteres.

BJØRNDAL  IDRETTSPARK

er under utvikling. Nye fotballbaner
samt klubbhus  står  snart

ferdig. OIK  har deltatt i prosjekt-
gruppa.

NÆRMILJØTILTAK
for 8,9 rnill.  kr. er gjennomf(jrt i
regi av PIE. OIK  har deltatt i
prosjekteringen av de fleste.

REGULERINGSSAKER

OIK har  hatt  et  st(rre  antall
reguleringssaker til  uttalelse. I  dette
inngår også hgiringer av forskjellige
kommunedelplaner.

DIV.SAKER

OIK  har  i brevs  forrn  bedt  om

tilleggsbevilgninger bl.a. til  de tre
ovennevnte kunstgressbaner.

FURUSET FORUM
åpnet i september, med flott ny
ishall og håndballhall.

FURUSET

FORUM:
Ordf@rer Per
Ditlev

Siinoi'isen

klipper
snorei;i under

apningen av
Furuset

Foruin.

Leder  i

Furuset  IF,

Bj@5rn
Svendsen

f@lger spent
med (Nærmest).
(Foto.' Akers
Avis)

lf
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Informasjon og markedsføring

Informasjon  og
markedsf0ring

Informasjonsgmppen har i
1997  bestått  av:

Leder: Bprre Rognlien
Medlemmer:  Finn-Olav  Svendsen

Bjprg Christensen

Bjprn  Erik  Thuv

Sekretær:  Stian B.  Stpvland

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

let 42 saker. Av de viktigste sakene
kan nevnes: Nytt  format på OIK-
nytt, Hjemrneside (internett), nye
skilt til  Osloidrettens Hus og
Osloidrettens År. I  tillegg har alle
trykksaker, og informasjonsarbeid i
forbindelse med store arrangemen-
ter som Oslo  Idrettsfestival,  Skole-

idrettsdagen og Osloskolenes
Holmenkollrenn  vært  saker  som  har

preget m(»tene.

Hovedsamarbeidspartnere
Oslo  Idrettskrets  har  fortsatt  et

godt samarbeid med Sparebanken
NOR og Storebrand. En samar-
beidsavtale har vært med på å sikre
annonseinntekter  for  bladet  «Oslo-

idrett.» Begge samarbeidspartnere
har også benyttet seg av Håndboken
og Adresseregisteret som annonse-
medium.

0IK-Nyft  og 0sloidrett
Det har blitt  lagt stor vekt på hva

klubbene lnsker  å lese om i pro-
duksjonen av «OIK-Nytt»  og
«Osloidrett.» «OIK-Nytb> kom ut
syv ganger i 1998, mens «Oslo-
idretb> kom ut fire ganger.
Annonseintektene  lå  ved  slutten  av

året noe under budsjett, og det er
noe informasjonsgruppen gnsker å
gy5re noe med i 1999.

Alle utgivelser  har som formål  å
infom'iere  klubbene  om  hva som

skjer i Osloidretten. Informasjons-
gmppen fgler  den langt på vei har
lykkes med det, og vil  fortsette
satsingen på de to infokanalene.

Osloidrett har gjennomgått små
forandringer på lay-out-siden.
Logoen er gjort mindre og flyttet
ned på siden. I  tillegg er det lagt

INGEN  STORE ENDRINGER: Ingen store
forandringer på OsØoidrett i 1998. Eneste
forandring var bruken av Øogoen til
O:doidrettens År l999 på f@rstesiden i
desembernummeret l998.

inn en fargeraimne nederst på
siden. Ellers fremstår  bladet  som

det gjorde i 1997, med fire farger
på side 1-4 og 2l-24. Bladet ble i
l998 trykket  hos Falch Tidsskrift.

OIK-Nytt ga oss i 1997 et
problem på portosiden. Nye regler
fra  Postverket  tilsier  at  for  å  kunne

sendes som  c-blad  må  det  være

minimum  åtte  sider  i  bladet.  Etter
å ha sendt  ut  de  to  siste  numrene  i

1998 som c-post, noe som er
vesentlig dyrere enn c-blad, ble  det
besluttet å gå over til A-5 format og
åtte sider  fra  nr  1 l999. Dette vil

llse problemet med posten, og
OIK-nytt vil  igjen kunne sendes
som c-blad.

Informasjonsarbeidet
Det er fortsatt tre punkter som

ansees som spesielt viktige  i Oslo
Idrettskretsa informasjonsarbeid.
De tre punktene er:

1. Hva  har  lagene nytte av å
vite?

2. Hvordan  fortelle  omverdenen

om den gode jobben  idretten

3. Sprge  for  at  Osloidretten  vet
hva OIK  og særkretsene

arbeider  med.

I tillegg til  «Oslo-
idretb> og «OIK-Nytt»
sender informasjons-
konsulenten også ut
«Hva skjer i Oslo-
idretten?» som  sendes
ut hver  uke  til  media.

Informasjonsgruppen
Bnsker å satse på «Hva

- skjer i  Osloidretten?,»
som skal  være  så

utfyllende som overho-
det mulig, og noe media kan stole på når det

, iai gjelder arrangementer.
I % Også i 1998 hadde
< 'yy..  - Oslo Idrettskrets et

U  informasjonstelt PåRådhusplassen under

StOre  Oslo Idrettsfestival.
ste Det er gjennom året

utf@rt en  aktiv  infoma-

sjonstjeneste med
pressemeldinger,
pressekontakt mm i

forbindelse med aktuelle begivenhe-
ter for  idrettens  sentrale  ledd  i

Oslo.

Storbyarbeidet
I l998  har OIK-Storbyprosjekt

gitt tilbud  gjennom 40 Idrettslag,
l7 særkretser  har  deltatt  ø arbeidet

og det  har vært 230.000 deltakelser.
Prosjektet samarbeider naert med 6
bydeler, men har hatt tiltak  i 14
bydeler.

Det har vært avviklet  4 mlter  i
OIK's Storbykornit6 i l998.
Kormt6en har hatt fllgende  sam-
mensetning:
Leder

0ddvar  Bentsen

Oslo Idrettskrets
Medlemmer

Ragnar Thorgersen
Byrådsavd. for  eldre og bydelene
Morten Nordlie
Bydel Sagene/Torshov
Eigil Jacobsen
Bydel GriinerlBkka/Sofienberg
Kerstin  Berglund
Bydel Gamle Oslo
Sylvi Sæther
Bydel :!%5ndre Nordstrand
Preben Winger
Bydel Furuset
Tove  Stien
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Storbyarbeidet

Bydel Romsås
Øivind  Johansen

Oslo Park- og idrettsetaten

Fra administrasjonen har Bj(rn
Erik Thuv (Idretts og pros)ekts)ef),
Odd Einar Reseland (pros)ektleder),
Ramin Iranpour og Astrid  Johan-
nessen (pros)ektmedarbeidere) del-
tatt.

Hovedarbeidet til  storbykomit6en
var å prioritere, og lage et underlag
til styrets behandlmg av Oslo
Idrettskrets s(»knad til  Kulturdepar-
tementet. I  l998  var sQknaden på
kr 5.350.OOO,- med en prioritert
kjernesØknad på kr. 3.700.OOO,-.
Storbykomiteen hadde da i forkant
prioritert mnen en slkerrnasse pa i
overkant av kr  8,4 rnill.  Det ble lagt
vesentlig vekt på hva representan-
tene fra bydelene (jnsket a priori-
tere. SBknaden for 1999 var på kr.
3.7 mill.

Et annet hovedanliggende for
komit6en er 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
med tanke pa erfaringsutveksling pa
tvers av bydelene.
Gjennom representasjonen fra
Byrådsavdeling for eldre og byde-
lene har  kontaktflaten  mot  rådhuset

og kommunen sentralt blitt  stlrre.
Kommunens og statens "Indre by-
Øst-satsingen" har også gitt en Bkt
kontakt med Oslo kormnune gjen-
nom s(»knader og bevilgninger til
nyutviklinger av konseptet
nærmiljJanlegg.

Lokalt  arbeid
Idrettslagene er i all  hovedsak det

utlvende ledd for prosjektets tiltak.
Gjennom dette styrker idrettslagene
sin funksjon som mBteplass, og
nettverksskaper ø lokalmil)(b.
Bredden ø typer  aktiviteter  har stor
spredning og viser samlet mangfol-
det l  Osloidretten.

Vi5en til  frivillig  arbeid varierer,
og dette stiller store krav til  tillits-
valgte og trenere i Uubbene. Vi  har
satset mye på klubbveiledning.
Gjennom dette får vi tryggere, mer
motiverte ledere som også blir  bedre
på å reknitterer nye tillitsvalgte. Det
har blitt satset altfor lite tid på re-
kmttering og opplæring av nye til-

litsvalgte. Vi  ser at etterhvert begyn-
ner "gamle og sovende" klubber å
våkne til  liv, og blir  viktige brikker i
sine nærrni5gIer. Klubber på vei ned
klarer å snu en negativ utvikling.

Vi vil  også trekke fram at vi har
mange bevis for at nettopp idretten
er en god brobygger over ulike na-
sjonaliteter og etniske gmpper. Det
er derfor hyggelig å kunne konsta-
tere at nettopp i  de innvandrer-
dominerte delene av byen har
storbyarbeidet gjennom idretten fått
et godt grep.

Utvikling av nettverk innen
idretten

Vi har også sett nytten av at det er
god kontakt mellom de ulike akt(j-
rene mnen var storbysatsing. I  1998
viderefQrte vi vår Storbysamling
hvor vi inviterte alle delaktlrer og
samarbeidspartnere til  en helge-
samling på Halvorsb$le. Her deltok
representanter fra bydelene og
byrådsavdelmg for eldre. Det ble
lagt vekt på arbeidet med et eget
samarbeidsutvalg mellom idretten
og bydelen, som en modellutprBving
for idrettens orgamsering i Oslo.
Erfaringsgmppene på bydelsnivå i
storbypros)ekt har gitt erfaringer
som na gir en satsmng med mål om
å utvikle samarbeidsutvalg bydel -
idrett i25  bydeler i Oslo.

Vi har satset mye på Uubb-
utvikling, og har inngått et samar-
beid med OISF (Osloidrettens studi-
eforbund). En egen gmppe klubb-
veiledere har fått veiledmng, og har
et eget storbyforum for erfaringsut-

veksling i arbeidet med storby-
pros3ektklubber. Vi  ser at klubb-
veiledningen resulterer i bedre drift,
med rekruttering av nye tillitsvalgte,
og en mer stabil kontakt  med samar-
beidspartnere, som for eksempel
bydel.

Ungdom har vært et
satsningsområde for prosjektet i
1998. Vi  har stQttet rekruttering til
og drift  av OIKs ungdomskotnit6. Vi
har tatt med medlemmene på kurser
og konferanser. Dette gav nesten
20% ungdomsrepresentasjon på
storbysamlingen i november.
Gjennom ungdomskomit6en har vi
satt i gang en sormnerpatmlje som
farter mndt i Oslo somrnerstid, og
gir tilbud til  ungdom på gateplan.
Tanken er også å skape et nettverk
av ungdom i Oslo, som får et talerJr
for å påvirke utviklingen av idretts-
tilbud til  ungdom.

Arbeidet med antirasisme og
integrering er forsert gjennom pro-
sjektene Fargerik fotball og
Foreldreengasjement. Dette er to
prosjekter som blir  ledet fra Oslo
Idrettskrets, hvor vi satser mye tid
for at de skal bli  spydspisser i en
idrettsfaglig utvikling  og i  markeds-
flring  av Storbyprosjekt som helhet.

Vi har fra prosjektledelsen også
engasjert oss i arbeidet mot vold og
kriminalitet gjennom prosjektet
Idrett og utfordring. I  samarbeid
med Klemetsmd sosialkontor og
Holmlia politipost gis utvalgte ung-
dommer  et  idrettstilbud  over  tid.

Resultatene er påfallende gode.
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Aktiviteter

Idrettsmerket
Tilsarnmen avla l100  personer

idrettsmerkeprBvene i 1998. Av
disse var 365 kvinner  og 735
menn, en fremgang på 24 personer
fra 1997.

Tirsdag 18.apri1 fant den årlige
utdelingen av statuetter og andre
utmerkelser  sted  i  Oslo  Rådhus.

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

Utdelingen gjaldt som vanlig
utmerkelser oppnådd året fØr, altså
1997, og tilsammen avla 1.O76
personer idrettsmerkepr(»vene i
1997. Av  disse var 384 kvinner og
692 menn.

Totalt var 85 kvinner  og 96
menn berettiget til  en utmerkelse
med fgllgende fordeling. (Tallene i
parentes gjelder for l996.)

Idrettsmerkestatuetten
Kvinner: Menn:
17 (l8) l4  (20)
Kruset

Kvinner: Menn:
19 (18) 12 (l5)
Miniatyrstatuett  bronse
Kvinner: Menn:
14 (13) 20 (lO)
Miniatyrstatuett  forgylt
Kvinner: Menn:
ll  (15) 20 (l4)
Hederspris
Kvinner: Menn:
12 (10) ll  (l1)
Stjerner
Kvinner: Menn:
12 (8) l9  (18)

Det har  blitt  tradisjon  for
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.

Det blir  hvert  år trykket  en
terminliste  for  idrettsmerke-

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

terminliste  for  inneværende  år.

Under  Oslo  Idrettsfestival  hadde

Oslo Friidrettskrets  ansvaret  for

gjennomflringen av idrettsmerke-
prØver og det deltok rundt 20
personer i en eller flere Qvelser.

Trimringer
Det har deltatt rundt l50  perso-

ner på trimringene 1998 (73 på
vårsemesteret og 78 på hlstsemes-
teret.) Treningstimene har vært
inne på Norges IdrettshBgskole.
Treningstilbudet går fra tirsdag til
torsdag, på dagtid og kveldstid.
Deltakerne benytter klippekort, noe
som giQr at de selv kan bestemrne
treningstidspunkt.

t)en Gyldene
Spaserstokk

Vår samarbeidspartner i dette
mosjonsopplegget for  pensjonister
har som tidligere år vaert Oslo
Fylkesforening for  pensjonister.

Det ble i l998  registrert 761
deltakere, en tilbakegang på 158 fra
1997. Av  disse ble 185 personer
tildelt Den Gyldne Spaserstokk,
mens 1l7  fikk  bronsemerket, 109
fikk  sØlv, 1l5  fikk  gull, 89 fikk  gull
og diplom, 44 fikk  gull (6 år), 25
fikk  gull (7 år), 27 fikk  gull (8 år),
15 fikk  gull (9 år), l3  personer fikk
lO.års merke, 5 fikk  l  l.års merke
og 17 fikk  12.års merke for delta-
kelsei  DGS.

Kretsstyret/administrasjonen i
Oslo Idrettskrets  har  vært represen-
tert på flere ay de lokale utdelings-
SerenlOnlene

OIK la også opp en turl(Jype for
deltakere  til  DGS  under  Oslo

Idrettsfestival som ble flittig
benyttet av mange pensjonister.

Trim til  musikk i Ekeberg
Idrettshall

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

mandag fordelt på 2 partier deltatt
på trim til  musikk i Ekeberg
Idrettshall. Tilbudet  har gått over to
semestre, vinter/vår  og h(jst.
Tilbudet  har  vaert annonsert  i
lokalavisen  Nordstrand/Østre  Akers
Avis og menighetsbladet «Kontak-
fen».

Borneidrett

Prosessen med en helhetlig
barneidrettsplan for  Osloidretten
som ble startet i 1998 har forsatt
også dette året.

Hovedmålsettingen for  barne-
idrett  i  Osloidretten  er:

Alle bam i Oslo t.o.m. l2  år skal
gis varierte aktivitetstilbud i  sitt
nærini5B i.h.t. barneidretts-
bestemrnelsene.

OIK  har  i  år  startet  arbeidet  med

å kartlegge alle barneidretts-
skolene i  Oslo. Vi  har også

st(jttet oppstart av nye barneidretts-
skoler i flere deler av byen.

Kartleggingen og registreringen
av banieidrettsskolene har hjulpet
oss til  å svare på foreldres henven-
delser om  hvor  man  kan  finne

barneidrettsskoler i  deres nærmilj@.
Det er også startet opp arbeidet

med å lage en spesiell bameidretts-
brosjyre for  Oslo. Brosjyren skal
bl.a. inneholde opp-lysninger om
barneidrettsbestemrnelsene og
inforrnasjon om hvordan man kan
starte opp en barneidrettsskole, og
hvor og hvordan s(«ke rnidler  til
oppstart. Hvorfor  og hvordan drive
foniuftig  aktivitet  relatert til
konkurranseidrett vil  også bli
omtalt i denne brosjyren som skal
henvende seg både til  barn, forel-
dre, trenere og ledere i alle byens
25 bydeler. AjourfBrt  register over
registrerte barneidrettsskoler i  Oslo
vil også fBlge med brosjyren som
straks går i trykken og ventes ferdig
våren l999.

Det er videre utdannet 25 nye
barneidrettsinstruktgrer på våre
kurs i  1998.  Vi  @nsker at  enda  flere

utdanner seg innenfor dette områ-
det og vil  oppfordre lagene til  å
sende deltakere på våre kurs.

Forlvrig har OIK  alene og
sammen med  saerkretser, o.a.
anangert flere aktivitetsdager for
barn både sommer og vinter. Dette
står omtalt  andre  steder  i  års-

rapporten.

Integrering
Idrettstinget l996  vedtok at

integrering av funksjonshemmede i
norsk  idrett  skal  være  et  hoved-

prioritert område for norsk idrett i
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Aktiviteter

årene fremover.

Ved et konstituerende ting 29.
november -97 ble Norges Funk-
sjonshemmedes Idrettsforbund
(NFI)  dannet. NFI  er  en sammen-
slåing av tidligere Norges Handi-
capidrettsforbund, Norges Dgve
Idrettsforbund og Norges Idrettsfor-
bund og Olympiske komite' utvalg
for  mennesker med psykisk  utvi-
klingshemming.

Fra det nye forbundets side (NFI)
var det lnskelig  at idrettskretsene
tok et helhetlig ansvar for å sam-
ordne og koordinere integrerings-
prosessen innenfor sitt geografiske
område.

OIK's styre nedsatte derfor  i
januar -98 et  Integreringsutvalg
bestående av representanter fra
Oslo Handicapidrettskrets og Oslo
Idrettskrets. Utvalget fikk  f@lgende
sammensetning:

Fra Oslo Handicapidrettskrets:
Thor Kleppe- leder
Morten Tollefsen
Marianne Hjelmen
Fra Oslo  Idrettskrets:

Lise  R.  Nafstad  -  nestleder

Bjørn Erik  Thuv
Paal Fuglevaag

Integrering3utva%get ble gitt
følgende mandat:

*Utvalget skal utvikle  et forslag
til handlingsplan for
integreringsprosessen.
Integreringsplanen skal
inneholde både langsiktige og
kortsiktige mål samt en
framdriftsplan. Planen skal
fremlegges for OIK's  styre fgir
Oslo Handicapidrettskrets'
årsting i  april -98.

*Utvalget skal %rge for
n(jdvendige sBknader til  NIF  på
«lremerkede midler»  innenfor
området integrering.
 Utvalget skal sQrge for  at
integreringsplanen blir
gjennomfØrt.

*Informasjon Og
opplysningsarbeid er viktig  del
av integreringsprosessen.
Utvalget skal være pådriver og
en aktiv  part i  dette arbeidet.

Utvalget har gjennom-
f@rt mandatet, og OIK's
styre vedtok i febmar-98
f@lgende handlingsplan
for integreringsprosessen
i Osloidretten:

Langsiktige mål -
Periode  1999 -
2000

*Det  skal  vaere et
aktivitetstilbud  for

fysisk
funksjonshernrnede og
et for psykisk
funksjonshemmede i
hver bydel i Oslo. I
samarbeid  med

bydelsforvaltningene
og idrettslagene.

*Det skal arrangeres
egne kurs for  trenere
og ledere som skal
arbeide med funksjons-
hemmede.

SKOLESKIDAG: Oslo Idrettskrets
arrangerte i 1998 0sloskolenes
HolmenkolØrenn for  fierde gang. (Foto:
Stian B. St$vland)

%lgende kortsiktige mål
er gjennomfBrt i  år:

* Videreflrt integreringsprosjektet
i bydel  9 som er et samarbeide
mellom bydelen, OIK og
bameidrettsskolen  i
Klemetsrud  IL.

*Distribuert  «Idehefte  om

integrering» til  samtlige
særkretser og store
fleridrettslag i  Oslo.

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

*Registrert alle aktiviteter for alle
typer funksjonshemmede.

Gaustadløpet
Også i år var OIK  med på å

arrangere dette populære l(åpet for
psykisk utviklingshemmede.
An'angementet feiret 15 års jubi-
leum, og er et at de stØrste arrange-
mentene i  Norge for funksjonshem-
mede. UtBvere  fra  hele  Skandinavia
deltok  sammen  våre  «idretts-

kjendiser» Grethe Waitz og Ingrid
Kristiansen på en meget festlig og
underholdende aktivitetsdag, -
regnet til  tross.

Skoleskidagen
Osloskolenes Holmenkollrenn

ble arrangert for  4. gang onsdag

den 18. mars. På gmnn av vanske-
lige værforhold og lite snØ i
Holmenkollen ble arrangementet
utsatt to ganger, og fØrst på 3.
fors(ket  klarte  vi  å avvikle  denne
etter hvert så populære og tradisjo-
nelle skidagen for  Osloskolenes 2.,
3. og 4. klassinger.

Når vinteren endelig kom ble det
en meget vellykket skidag med
allsidig aktivitetstilbud og mye
moro for de ca. 1.OO0 skolebarna.
Noe lavere  deltakerantall  enn

tidligere, men det må de mange
utsettelsene og den korte påmel-
dingsfristen ved 3. fors@k ta noe av
skylden for.

Stemningen var likevel  upåkla-
gelig, og med både «Holmenkoll-
marsjen,» «Kollenbr@let» og en
alltid entusiastisk «Kollengeneral»
Rolf Nyhus i spissen ble dette nok
en gang en stor dag for  byens
yngste skolebarn.

Som vanlig  hadde skidagen et
allsidig aktivitetstilbud  hvor
elevene fikk  prlve  seg i Telemark-
kombinasjon (langrenn, slalåm og
hopp), skileikområde (kuler, hopp
og svinger) og langrenn (3 krn og 5
km). Noen valgte også å ake, mens
andre besgkte det spennende
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Aktiviteter

Skimuseet.

Skoleskidagen er et samarbeids-
prosjekt mellom Skiforeningen,
Oslo Skikrets og Oslo Idrettskrets.
Dessuten  deltar  elever  fra  Idretts-

linjen ved Lambertseter v.g.skole i
arrangementskomiteen. De  bruker
planleggingen og gjennomfglringen
av skidagen som et ledd i sitt
undervisningsopplegg.

Skoleidrettsdagen
Denne populære aktivitetsdagen

for  Osloskolenes 5., 6. og  7. -
klassinger, ble i år arrangert for  6.
gang onsdag 27. mai på Ekeberg.
Arrangementsformen med soneinn-
deling for  hvert klassetrinn som var
ny sist år ble valgt igjen. Nok  en
gang viste det seg at dette er den
rette arrangementsformen for  å få
grei avvik]ing  og flyt  i de ulike
aktivitetene.

5. klassingene hadde sin sone v/
Ballsletta, 6. klassingene sin sone
vÆkeberg skole, og 7. klassingene
hadde sin sone i  og rundt Ekeberg
Idrettshall. Med  dyktige og enga-
sjerte ansvarlige fra OIK  i hver
sone (sonesjefer) ble arrangementet
meget vellykket.

Nesten 7.OOO skolebarn  Bnsket  å
delta på denne aktivitetsdagen, men
vi måtte  sette  strek  ved  ca. 3.500

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

Selv med god hjelp fra de fleste
særkretsene, NIF, Storebrand og
Trygg Trafikk  greide vi ikke  å lage
en timeplan  som kunne gi  et
fornuftig aktivitetstilbud  til  flere.
Dette er beklagelig, men vi syntes
det er viktigere å gi et godt tilbud
til de som  får  delta,  -  enn å  ta i  mot

for mange og skape kaos !
Deltakerne  fikk  servert  melk

(Litago) og frisk  fmkt  i lunch-
pausen.

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

medalje». Dette  sammen med en
rekke gavepremier som ble utdelt
under en felles avslutning i  Ekeberg
Idrettshall gjorde det hele til  en
festlig aktivitetsdag for  de frem-
m(jtte skoleungdommene.

0VER 3000 BARN PÅ SKOLEIDRETTSDAGEN: For femte gang ble
Skoleidrettsdagen arrangert på Ekeberg. Over 3000 5.-7.-k]assinger
hadde rn@tt frem til en aktivitetsdag. (Foto: Stian B. Str;5vland)

Oslo Idrettsfestival
Oslo Idrettsfestival ble arrangert

for fjerde gang på Rådhusplassen
sBndag 30. august. Denne festdagen
for  Osloidretten  som  OIK  i  sin  tid

tok initiativet  til  var også i år et
samarbeidsprosjekt med Oslo
kommune v/park - og idrettsetaten
og de forskjellige særkretsene.
Viktige stØttespillere var også
«Stopp volden»/Storebrand,
Sparebanken NOR og Radio
Energy.

Etter  en velkomsthilsen  fra  Oslos

ordf@rer og en appell fra ungdoms-
lederen i Norges RØde Kors kunne
OIKs leder, Rolf  Nyhus, erklære

Rådhusplassen for  en «voldsfri
sone». Et  samfunnsnyttig og
alvorlig problem som Osloidretten
Bnsket å sette fokus på som en del
aV arrangementet.

%r Oslos befolkning kunne
boltre seg i  de ulike aktivitetene
fikk  vi se en flott  troppsoppvisning
av Oslo og Akershus Gymnastikk-
og Turnkrets. Hele 25 forskjellige
idretter/  aktiviteter  ble  vist  denne

dagen, og publikum fikk  også selv
anledning til  å pr@ve flere av disse
på vår flotte paradeplass, - Rådhus-
plassen.

Et av h(jydepunktene for  publi-
kum var Norgescupstevne på
rulleskgyter. Flere av landets beste

IN-LINE:  Mosjons{@p på In-(ine-sk$yter var et nytt inn:dag under 0slo
Idrettsfestival 1998. (Foto Stian B. St@vland)
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Aktiviteter

sklytel(åpere stilte til  start i  denne
«Hye» idreffsgrenen SOm Norges
Sklyteforbund har vært raske til  å
adoptere. Vår  lokale helt, Petter
Andersen, var  favoritt,  men  han

måtte dessverre bryte lBpet etter en
runde da han mistet det ene hjulet.
LBpet ble forr3vrig vunnet av Ørjan
Tvenge. Anne  Therese Tveter vant
dameklassen.

Det skulle også vært Oslo-
mesterskap i  inline-hockey under
idrettsfestivalen, men gmnnet
usikkerhet  nindt  vaeret  måtte  dette

dessverre flyttes innend(jrs.
Trial samlet også i  år mange

tilskuere. Heftig  applaus fra
publikum trengte gjennom motor-
larrnen når rytterne med full
kontroll hoppet og spratt over biler
og containere.

I «bingen» var  det SOr ak}iVitet
med fotball,  innebandy, og ameri-
kansk fotball,  mens  håndballfolket

viste seg frem både på asfalt og
sand. Kampsport var også represen-
tert med flere grener, og det var
svlmming og stup, triathlon,
bowling, roing, friidrett  og
frisbeeoppvisning med verdensmes-
ter Sune Wentzel for  å nevne noe.

Til tross for dårlig vær i forkant,
og noe usikkert vær i llpet  av
dagen var  det mange tusen interes-
serte tilskuere/deltakere  innom
Oslo Idrettsfestival  som  har  blitt  en

riktig slager i hovedstaden.

0sloidrettens

Ungdomskomite
(OIUK)

OIUK er en egen
komit6 for  ungdom
innen Osloidretten.

OIUK skal fungere som ung-
dornrnens taler(jr  i  Oslo  Idrettskrets.

Komiteen ble valgt på Ungdom-
mens Idrettskretsting for  Oslo i
september 1998. Frem  til  da hadde
Anne Lene  Solheim,  Lars  Petter

Granan og Marcela Bustos fungert
som et interimsstyre.

Komiteen har mØte fØrste tirsdag
i hver  måned.

OIUK har deltatt på samlinger
for ungdom/om breddeidrett i NIF
og Oslo Idrettskrets regi. Korniteen
har også deltatt på/hatt egne
arrangementer, deriblant  «Sormner-
patruljen» (i  samarbeid med
Storbyprosjektet), «Idretts-
festivalen» (I  samarbeid med Oslo
Idrettskrets), «Positiv  Fritid»  (  i
samarbeid med Majorstua Politi-
kammer).

Korniteen  hadde  ansvaret  for  å

planlegge og gjennomfØre «X-
Sport» i  desember måned. Dette var
en nattåpen idrettshall for  både
organisert og uorganisert ungdom
som fant  sted  i  Vulkan  Idrettshall.

Marcela Bustos og Lars Petter
Granan er  medlemmer  i FUNI-
teamet i NUK  (NIF"s  ungdoms-
komite).

Aktiv på dagtid
«Aktiv pa dagtid» er et allsidig

aktivitetstilbud  til  alle  arbeidsle-

dige, sykemeldte, trygdede, sosial-
klienter, pensjonister og alle andre
over l6  år  som ikke  er  i fullt  arbeid.

Medlemskapet koster kr. lOO,-
pr. kalenderår og inkluderer
trening, utstyr  og instruksjon.

Det er det 3, året dette prosjektet
har blitt  drevet i regi av Oslo
Idrettskrets. l998 har vært et meget
godt og positivt år for tiltaket.
Fremtidsutsiktene for  prosjektet er
gode, og med to nye hoved-
instmkt(jrer 0g tlere faste instruktB-
rer på de forskjellige aktivitene er
vi sikret  stabil  drift  i  flere  år

fremover.

Av allsidige idrettsaktiviteter
som har vært godt bes(åkt nevner vi:
friidrett, sv@mrning, tennis, fotball,
helsestudio, turgåing, volleyball og
klatring. Dessuten har vi  satt igang
flere nye og spennende aktiviteter
som f.eks. tai chi og trim  til
musikk.

Prosjektet deltok med et eget 7-
mannslag i  fotballserien til  Oslo
Bedriftsidrettskrets, og dette var et
meget populaert og trivelig  tiltak, -
selv om  ikke  alltid  resultatene  var

like gode. Samspillet på laget
mellom innvandrere, psykiatriske
pasienter og arbeidsledige var
meget yellykket.

Sommeraktivitetene  hadde  noe

lavere oppslutning i  år enn tidli-
gere, men ut over hBsten tok det seg
betraktelig opp igjen.

Ved utgangen av 1998 var det
l198 registrerte aktive  medlernmer.

Det ble på slutten av året laget
en egen presentasjons'video for
prosjektet (ca. 6 min.) som ble
veldig godt mottatt. Den gir  et
meget godt bilde av dette positive
tiltaket og yil  bli  vist i flere sam-
menhenger der OIK  presenterer seg
samt innen komrnunens forskjellige
etater og bydeler.

Prosjektet adrninistreres av egen
prosjektleder som er underlagt
Idretts- og prosjektsjefen i OIK,
men samarbeider med mange av
Oslo kommunes etater og avdelin-
ger. Videre stBttes prosjektet av
Helse og Rehabilitering (Extra-
lotteriet) NIF, Fylkesarbeids-
kontoret i  Oslo og Akershus,
arbeidskontorene i Oslo og Oslo
Bedlrifts.idrettskrets.
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0pptak av klubber

OPPTAK KLUBBER 1998

DAT0

210l98

210198

210198

100298

lOO298

lOO298

l10398

l10398

110698

1lO698

1lO698

llO698

290698

290698

220998

220998

220998

220998

201198

20ll98

20ll98

201198

m298
211298

211298

2ll298

211298

2ll298

KLUBBENS  NA'VN

Christiania Hockeyklubb
Oslo &  Gj@vik Mudo klubb
EI Diablo  kickboxingklubb
Aikikan Gamlebyen
Ankerveien  Kllleklubb
Troll karateklubb
FC Nador

Torshov  bob  team

IL Manglerud star Ishockey
IL Manglerud star Fotball
Jet Kickboxing  klubb
International  cricket  club

GLK Sport
BygdØy Basketballklubb
Lindeberg Killer  Bees
Liabakken innebandyklubb
Tigerstaden ballklubb
Phesus  IBK

Hasleb  fotballklubb

Pondus  FK

Foreningen Frikransen
Ekeberg sendeplateklubb
Oslo Vestre Sportsskyttere
Norwegian geriatric snowb. club
Norsk Halfpipe club
Lokomotive  Oslo
SK Radar

Steinkjer SØr Ballklubb

KLUBBNR

O301,0925

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

O-17  AR

l2

25

20

14

18

5

l5

l7

62

l20

13

14

3

15

3

24

20

12

I

14

20

21

21

54

23

19

19

23

TOTALT

17

38

30

l5

l8

l5

l5

l8

2l8

440

26

15

15

59

15

24

20

l2

15

14

20

11
21

54

40

19

l9

23
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0pptak av klubber

Utmeldte/nedlagte klubber i 1998:
Sykkelklubben Wooch &  Go.
Hammersborg Innebandyklubb

Gjentopptatte i  1998:
Ullerri Seilforemng
Philips Sportsforemng
Nord  Cncket  klubb

RJdtvedt Innebandyklubb

Sammenslåtte  klubber i 1998:
Biishido  Karateklubb  +  Troll  Karateklubb  =
kl.nr. 0301.OO38 Troll  Karateklubb  Bushido

Endring av klubbnavn i 1998:
Bislett Danseklubb Bislett sportsdansere
El Diablo Kickboxing Centrum

Kickboxing
Oslo-Øst Innebandykl. =  Vålerenga IBK
Groruddalen Softballkl.  =  Groruddalen Soft og

baseballklubb

Oslo Hockeyklubb Oslo Sportsklubb

Det er registrert pr. 3l.l2.98 597 klubber

184.OO7 medleimner

Tallene er usikre da de ikke er avstemt mot tallene fra
NIF  som er sterkt forsinket.

Strykelista
%lgende klubber er str@ket med kode
«rapportskjema pr.3 l.12.97 ikke mottatt»

Klubbnr.
O301,O555
O301,OOl6
O301,0622
O301,O752
O301,0772

O301,0880
O301,06l2
O30l,0911
O301,0548
O301,0648
O301,08l3
O301,O750

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
0301,0900

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

37 stk.

Klubbnavn
Afrodite,  Håndballklubben

Arild, Sp.kl.
Bj(»rvika Pistolk]ubb
Ekeberg Softballklubb
EnsjQ Innebandy og Hockeyklubb
Faktor  IL

Fjellvind
Frisbee kameratene

Frysja IL
Gromddalen innebandyklubb
Groruddalen  klatreklubb

Hauketo og prinsdal trialklubb
%yenhall fotballklubb
Idrettslaget i  Maccabi-oslo
Indre Qstham  Fotballklubb

Lenes Jazzgym
Lyn Fotballklubb
Menighetsfakultetet IK
Mortensmd Kickboxingklubb
Nordstrand  Badmintonklubb

Nordstrand  Baseballklubb

Oslo  Ballklubb

Oslo Fargerike Sportsklubb
Oslo Ishockeyklubb
Oslo SI-PAL-KI-Do  klubb

Oslo Vest Volleyballklubb
Refstad Raiders Innebandyklubb
Romsås Cricket  Club

Sentrum StyrkelØftklubb
Sogn Sportsklubb
Somali  Idrettsklubb

Spektrum Idrettsforening
St.hanskameratene IF
Star  Club

S(jrkedalen Golfklubb

Ullern Seilforening
(]konomisk College Idrettslag

Strykebrev sendt alle klubber 1 7.juni 1998
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Ekeberg Idrettshall

Ekeberg Idrettshall
Trening

I25  år  har hallen vært et viktig
bidrag til  å skape stor aktivitet i
Osloidretten og dette året var ikke
noe unntak.  Tvert  imot  har  vi  (kt
ettersp(jrsel etter treningstid, både
fra skolene på dagtid og fra lagene
på kveldstid. De aller fleste Bnsker
en av de tre banedelene (håndball-
flate), men ellers har vi også
aktivitet i "svingen", i  aerobicsalen
og på skytebanen i u.etg. Oslo-
idrettens Hus.

De tre  skolene  som  trener  fast  i

hallen, Lambertseter Videregående
skole, Ulsrud Videregående skole
og Wang Toppidrettsgymnas, har
blitt flinkere til  å tilpasse seg
hverandre og fra og med h(jstse-
mesteret har vi kun 2 ledige
banetimer pr.uke av total-
kapasiteten på 441 ! Svingen, med
lav takhQyde, er noe vanskeligere å
utnytte, men skolene har allikevel
klart å dekke opp 23 av 35 timer
også her.

Idretten har som vanlig fylt  opp
resten av kapasiteten i  tidsromrnet
mellom kl. 1500 og 2300 på
kveldene og vi har i tillegg  jevnlige
sp(jrsmål om skaffe treningstid for
andre som  ikke  har  noe  sted  å  trene

innendlrs  i  Oslo.

Aerobicsalen er hovedsakelig
leid ut  til  trimpartiene i  Norsk
Idrettsmedisinsk  Institutt  (NIMI),
men også av andre. Skytterne
legger naturlig nok beslag på
skytebanen, men lokalet er også
godt å ha som tillegg ved store
arrangementer.

Arrangementer
Den faste treningen i  sesongen

omfatter ikke l@rdager og slndager
som leies ut  etter vanlige prinsipper
om booking etter avtaler og kon-
trakter. Dette går greit, men i
forrige  sesong hadde vi  en del
problemer med å få tilpasset
Baekkelagets hjemmekamper i
hallen. Den nasjonale og interna-
sjonale terminlisten  for  disse
kampene komrner veldig sent i
forhold til  de reservasjonene som
allerede er gjort, og dette skaper
mye arbeid med forhandlingsmnder

EKEBERG IDRETTSHALL: I 1998 som i de siste 25 åi, har Ekeberg
Idrettshall vært et viktig samlepunkt for Osloidretten. (Arkivfoto).

for å se om vi kan gi  plass til disse
kampene. I  de fleste tilfellene har vi
klart  det,  men  dette  aktualiserte

utleiepolitikken i  både Ekeberg
idrettshall og andre haller.

For å rette på dette, og tilpasse
oss anleggsbooking i NAIS (Norsk
Administrativt Idrettssystem for
anleggsregister, booking, terrnin-
lister og arrangement) har vi nå
startet registrering av aytaler  for  de
nærrneste 3 årene  framover.

I treningssesongen har vi hatt
arrangement 53 lØrdager/sgndager,
mens yi  har hatt ledig hall ll
l@rdager/s(jndager som gir  oss helt
nldvendig pusterom til  små-
reparasjoner, vask og vedlikehold.
I sommermånedene er det naturlig
nok noe stillere, men vi dekker opp
50 - 55 % av kapasiteten. I  sommer
hadde vi  bl.a. Landsturn-stevnet
med 3.000  deltakere  i  en uke,  en
uke med Frelsesarrneens kongress,
en uke med håndballskole og som
vanlig Norway Cup for å nevne
noe.

Teknisk  drift
For 4 år siden la vi nytt  bane-

dekke i hallen, la opp nytt  lysan-
legg og skiftet  alt  idrettsmateriell.  I
år har vi  fått på plass et nytt
lydanlegg i hallen og dermed har vi
fått på plass det vi manglet for å
dekke de fleste arrangementer. Vi
har også foretatt store ombygginger
og utskifting av dusjene i  gardero-
bene. Dette var helt nQdvendig,

siden mer enn halvparten av dusj-
hodene etterhvert måtte stenges på
grunn av lekkasje i  tilfØrselsrQrene.

Sikkerheten  i  hallen  er  sikret

med et godt brannalarmanlegg, selv
om det gjenstår noen forbedringer
på dBrer og porter som har gjort
god tjeneste i 25 år. Det samme
gjelder publikumskomforten, som vi
er de fQrste til  innrQmme  ikke  er
gode. Betongtribune og trebenker er
ikke det beste å sitte på under en
lang turnering.

Vi mener at investeringene har
vært fornuftige innenfor de
strarnrne (jkonomiske  rammene  vi

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

utfordring , blir  effektivisering for  å
m(bte de nye rni5Bavgiftene på
s(»ppel og å finne en fornuftig
balanse mellom bruk av o5e- og
str@m til  oppvarrning  av vann i
både Osloidrettens Hus og i  hallen.

Vi vil  fortsatt vurdere nye
forbedringer i en balansegang
mellom inntekter/faste kostnader og
håper vi slipper akutte og kostnads-
krevende reparasjoner. Målet  er
både å holde timeprisene for
idretten nede - og derrned holde vår
posisjon som den billigste  trenings-
hallen i  Oslo.
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0sloidrettens  Studieforbund

Samarbeidet  med
Osloidrettens

Studieforbund

l998

Gjensidig representasjon i
styrene  :

Kretsstyret har siden valgene i
1997 vært representert i OISFs styre
ved at Vidar Waaden , (varamedlem
i KS) er leder i OISFs styre, og ved
at Jarl Erlandsen er medlem i begge
styrene.

Dette har  medf(»rt  et  nært  samar-

beid mellom de to styrene.
Ved siden av Vidar Waaden og

Jarl Erlandsen har OISFs styre
bestått  av:

Nestleder

Grete Olsen, Hlybråten og Stovner
IL

Medlem
Mona Aske Tlmmerek,  Ullern  IF
Peter Weetman Dyve, Bushido
Karateklubb

Varamedlem

Jan Nordli,  Ellingsrud  IL
Stig Hvide Bang Smith, KNS
Tove Hansen, Klemetsmd  IL

Praktisk  samarbeid :
Via en samarbeidsavtale  mellom

OIK og OISF har både det (jkono-
miske og det praktiske samarbeid
omfattet en del felles arrangementer.

Av de stQrre felles arrangementer
i-98  med OISF som operatBr,
nevnes:

Mpteserie klubber  og bydelene:
Vinteren  -98  ble  en mØteserie.  som
startet hØsten -97.  avsluttet.  OISF

var teknisk amng@r for de fleste av

styrets medlernmer med ansvar for
de ulike bydelene som ledet mgtene.

12 av disse m(tene ble arrangert i
-98 med  totalt  l74  deltakere.

(Samlet 28 mgter  / 297delt.

Feues mdte for  bydelenes
administrasjon:
Alle adrninistrasjonssjefene sarnt de
«idrettsansvarlige» konsulentene
innen bydelene ble mvitert til
«Admimstrativ %r'ulstreff» pa
Ekeberg den 22/l2.  OISF  sto for
invitasjon og mBteopplegg. General-
sekretæren l OIK  sto som «vert» og
ansatte i både OIK og OISF deltok
med innspill tilknyttet Aktiv  på
dagtid, Storbytiltakene, Oslo-
idrettens Ar  -99 samt studietiltak og
utdannningsstrategi.

Seks bydeler med IO ansatte
mgtte.

Strategiseminar om Osloidrettens
studiearbeid:

OISF/OIK inviterte i fellesskap til  et
større serninar  som  ble  avviklet

ombord på Color Festival 15.-l6.
mai. Både særkretser, utvalgte
klubber, alle bydeler samt idretts-
kretsen og studieforbundet var
representert.

åpnet seminaret med et interessant
foredrag på «Kongen», fØr
ombordstigning. Ca 70 deltakere
bidro til  et meget konstruktivt
seminar hvor det var full  enighet om
de viktigste prinsippene for det
fremtidige studiearbeid som rettes
mot klubbenes  ledere.

OIK- samlingen, 18.-20.
september:

Den tradisjonelle samlingen for
ledere og ansatte innen særkretser,
OIK og OISF ble i år mrangert i
Åsgårdstrand. For fBrste gang ble
ledere fra «Arets Idrettslag» invitert.
Dette gjaldt både Lets - og tidligere
ars vinnere. Disse, og mange andre
var viktige bidragsytere i innlegg og
debatter til  serninarets  hovedtema:
«Osloidrettens år-99».

Fra Oslo kommune deltok byråd
for mi5Q og samferdsel, Merete
Agerbak-Jensen.
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Rammebevilgninger

Rammebevilgninger -  Oslo kommune

I l998  bevilget bystyret kr 20.946.O00 som rarnrne-
bevilgning til  idretten i  Oslo. Nytt  av året var at stltten
til medlemmer under 17 år gkte fra kr l80  til  kr 200 og
at idrettslagenes grupper for  psykisk utviklingshem-
mede skal få trene gratis i skolenes gymnastikksaler
uansett deltakernes alder.

Kretsstyret fordelte disponibel bevilgning slik:

Adm./driftstilskudd  klubber

Refusjon anleggs- og lokalleie
Skiheiskort

Leie av gymnastikksaler
Leie  av  badene

Anleggsst@tte, driftsbidrag
AnleggsstBtte, spesielle tiltak
Reisetilskudd

Stipend
Andre  formål

Handicapidrett
Osloidrettens år l999
Adm./driftstilskudd  sentrale  ledd:
Saerkretser

Servicekontor  klubbene

Lags-/organisasjonsarbeid
Utdanning/aktivitetstilskudd
Særkretssekretariat

OIK-stillinger
Trim/helse/kvinner

7.810.O00

3.160.000

300.OOO

200.O00

880.OOO

4. 400.OOO

825.OOO

248.000

ll5.000

303.000

750.OOO

1.OOO.OOO

ggs.ooo

70.OOO

l2l.OOO

185.OOO

393.OO0

76l.000

lOO.OOO

Det er behandlet 725 s@knader fra klubber og
særkretser i lppet av året. Flere av spknadene omfatter
flere  formål.

Ordningen med at skolesjefen får  tilfgirt giremerkede
midler  til  å  dekke  idrettens  bruk  av  skolenes

gymnastikksaler for trenende under l9  år ble viderefgrt
i 1998. Også dette året ble det n$dvendig med
oppklaringsrunder for å få skolesjefens administrasjon
til å praktisere ordningen i samsvar med bystyrets
vedtak.

Reservefondsmidler

Oslo Idrettskrets ting 30. april  1983 vedtok å sette av
kr 2.OOO.OOO til  et reservefond. Fondets avkastning kan
etter s@knad deles ut til  klubber og særkretser ved
enkeltprosjekter i forbindelse med bygging av idrettsan-
legg, spesielle aktivitetstilbud til  medlemmer/lokalbe-
folkningen eller  andre prosjekter som kan kornrne
idrettens til  gode i  Oslo Idrettskrets.

En komit6, bestående av: Brynjulf  Nygaard, Audhild
Moen og BjQrg Christensen, har aygitt innstilling til
kretsstyret som har foretatt fØlgende tildelmger ø 1998:

Akkaren Sp.dykkeklubb (båt) kr
Ellingsrud IL  (rullestolrampe) kr
IL Heming (skileikområde) kr
Holmlia Sp.kl. (vmterslodd til  traktor)  kr
0slo Friidrettskrets (friidrettsutstyr)  kr
Oslo Orienteringskrets (terrnisk skriver) kr
Oslo Turnforening (turnutstyr) kr
Ready (oppussing av gymsal/garderober) kr
Stovner Frisbee Klubb (utlånsutstyr) kr
Ullern IF (bord og stoler til  klubbhuset) kr
Vika IF  (vannpoloballer) kr
Vestli IL  (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

Sum tildeunger kr 120.000
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Idrettsstipend/Kongepokaler/Årets Idrettslag

0slo kommunes idrettsstipend

%lgende idrettsut@vere ble tildelt stipend fra Oslo kommune i l998:

Utpver
Morten Bolstad,
Hilde Hovdenak,

Bjørnar Valstad,
Christian Aronsen,
Je;u'iette Lunde og Carolina Toll,
Lisbeth D.  Jensen,
Kjell Iyar Lundemoen,
Håvard Lium,
Nils Torolv  Herstad  Simonsen,

Elisabeth Ingvaldsen,
Odin Tellesbø,
Fernando Ramirez,
Tone Karlstad,
Cathinka Steen,
Herrelaget Medley,
Rune Døli,

Kongepokalvinnere
Utpver
Akerselva Innebandyklubb
Høybråten Basketballklubb
Lene Granaas og Kai Andre Lillebø
Akkaren Sportsdykkerklubb
Silvia Lesoil

Claus S. Mørch
Suzann Pettersen
VIF Ishockey
Gry Hansen
Hanne StJ
Knut Holmann
Mette Terland
Richard Larsson
Caroline Ticlemann

Årets Idrettslag 1998
Sagene IF

Klubb

ASK Skøyteklubb
ILiBUL

Bækkelagets Sp.Kl.
Groruddalen  Golfklubb

Kongelig Norsk Seilf'orening
Lambertseter Svømmelclubb
Lambertseter Svømmeklubb
Norske Studenters  Roklubb
Norske Smdemers  Roklubt+

Nydalens Skiklub
Nydalens Skiklub
ILiBUL

Oslo Pistoklubb

Oslo Tennisklubb

IL Varg
IL Varg

Klubb

DNDC

Bygdø FK
Bygdø FK
Oslo GK

Tyrili lclatreklubb
Bækkelagets SK
Oslo KK

KNS

Grorud

Heming TK

Idrett

Skøyter
Friidrett

Orientering
Golf

Seiling
Svømming
Svømming
Roing
Roing
Orientering
Orrentering
Friidrett

Skyting
Tennis

Svømming
S v ø m m i n g

Idrett

Innebandy, kvinner
Basketball, kvinner
Dans

Ishockey
Klamng
Orientering
Padling
Seiling
Squash
Tenms
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BelØp(kr)
7.500

7.500

7.500

7.500

10.OOO

7.500

7.500

7.500

7.500

7.500

7.500

7.500

7.500

7.500

IO.000

7.500
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Resultatregnskap

Oslo Idrettskrets
Resultatregnskap 1998

Driftsinntekter

Tilskudd  fra  NIF

- Oslo  Idrettskrets

- Særkretser, lønnstilskudd
Tilskudd  fra  særforbund

OverfBring fra  idrettsorg.
Statlige tilskudd
Rammetilskudd  Oslo  kommune
Kommunale  tilskudd
Aktivitetsinntekter

Leieinntekter

Salgs- og serviceinntekter
Bingo
Reklame-/samarbeidsavt.

Andre inntekter
Sum driftsinntekter

Overfprt  fra  tidl.år

- Aktiv  på dagtid
- Prosjektplan barneidrett
- Ungdomstiltak
- Integrering
- Oslo  kornrnune,  rammebev.

- Storbytiltak
Sum overf(rt  fra  tidl.år

Regnskap
1998

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

0.O0

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

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

Sum inntekter til disposisjon 51,466,8lO.48

Aktivitetsutgifter
Idrettsmerket

Trim-Ringer
Hjertetrrm
Trim til  musikk

Den gyldne  spaserstokk
Integrering
Ungdomstiltak
Etikk/Anti-Dop/Rus
Skoleidrettsdag
Aktiv på dagtid
Eldremos)on
Oslo Idrettsfestival

Prosjektplan barneidrett
Storbytiltak
Sum akhviteter

Administrasjon  og m0ter
Personalutgifter:

- Oslo  Idrettskrets

- Særkretser

M(teutgifter
Administrasjonsutgifter:

- Oslo  Idrettskrets

- Særkretser

11,500.OO

33,604.80
0.O0

20,833.68
14,317.61
10,000.OO

13l,835.O7

20,ooo.oo
98,384.O7

l,l75,l58.65
4,511 .47

269,OO6.56
7,l24.OO

3,9l1,301.30
5,717,577.21

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

384,789.53

1,266,530.52
177,61l.40

Budsjett
1998

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

108,OOO.OO
O.OO

O.OO

O.OO

O.OO

O.OO

108,OOO.OO

45,453,573.00

20,OOO.OO
43,538.OO

O.OO

19,134.OO

30,OOO.OO

l5,OOO.OO
35,000.OO
20,OOO.OO

75,000.OO

l,070,000.OO
O.OO

l80,600.OO
30,OOO.OO

3,700,OOO.OO

5,238,272.OO

2,999,529.OO
5,509,120.OO

476,164.OO

l,l88,694.OO

l37,500.OO
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Avvik

1998

l46,309.OO

34,098.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

333.11

8,576.OO

9,592.OO

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

6,013,237.48

- 8,500.OO
- 9,933.20

O.OO

1,699.68

- 5,682.39

- 5,OOO.OO
96,835.O7

O.OO

23,384.O7
lO5,158.65

4,511.47

88,406.56

-22,876.O0

211,301.30

479,305.21

83,343.65

l,Ol4,477.OO
-91,374.47

77,836.52

40, lll  .40

Regnskap
1997

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

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

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

3,072,594.20
7,649,770.99

326,308.73

1,861,228.34

260,l73  .OO



Resultatregnskap

Informasjon
MarkedsfBring
Sum administrasjon, mBter

Anlegg, drifUinvesteringer
Avskrivmnger hus/anlegg
Osloidrettens Hus

Ekeberg Idrettshall
Hustrykkeri
Fotballgarderoben
Sum anlegg,investeringer/drift

Regnskap
l998

222,489.44
13,90l.71

l1,671,792.25

238,500.OO
l,954,314.98
3,538,l34.O1

5l0,702.49
273,610.49

6,515,261.97

Tilskudd/overfpringer,  utg.  ved inntektsbringende  tiltak
Osloidrettens Studieforbund  965,000.OO 965,OOO.OO
Rarnrnetilskudd Oslo kornmune 20,273,654.50 20,946,OOO.OO
Salgsutgifter 54,267.63 71,ooo.oo
Utg. inntektsbringende tiltak  1,272,800.OO 1,173,000.OO
Sum tilskudd/overØringer 22,565,722.13 23,155,000.00
Sum driftsutgifter 46,470,353.56

Driftsresultat

fpr  avsetninger 4,996,456.92

Avsetninger:
- Storbytiltak 2,452,190.55
- Oslo  kommunes ramrnebev. 259,198.34 0.OO
- Aktiv  på dagtid 251,979.46
- Prosjektplan bameidrett 41,452.00
- Ungdomstiltak 38,449.93
- Integrering 5,OOO.OO
- Osloidrettens år  1999 l,OOO,OO0.O0
Sum avsetriinger '  5,048,270.28
Driftsresultat

etter avsetninger -51,8l3.36

Finans-/

ekstraordinære poster
Finansinntekter

Renteutgifter
Ekstraord. avsetning
vedlikeholdsfond

Sum finans-/ekstraord.poster

513,279.l4
-238,110.OO

O.OO

275,169.14

Resultat 223,355.78

Disponering av årets overskudd:
Vedlikeholdsfond

Juridisk betenkning om festeavgifter
EDB-utstyr og år 2000-forberede1ser

Budsjett
l998

198,OOO.OO
l0,000.OO

10,5l9,007.OO

377,000.OO
l,992,708.OO
3,200,164.OO

525,022.O0
283,300.OO

6,37Ei':194.OO

45,290,473.OO

Avvik

1998

24,489.44
3,901.71

l,152,785.25

- 138,500.OO
- 38,393.O2
337,970.01
- 14,3l9.51

- 9,689.51
137,067.97

O.OO

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

- 589,277.87

1,179,880.56

Regnskap
1997

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

5,247,736.97

915,OOO.OO
l8,983,937.O5

55,268.94
1,174,000.O0

21,128,205.99

43,729,808.81

163,l00.00 4,833,356.92 4,360,803.58
0.OO

1,259,198.34
367,OOO.OO

0.OO

0.OO

0.OO

0.OO

367,OOO.O0

-203,900.00

4l2,OOO.OO
-208,100.00

O.OO

203,900.OO

0.00

lOO,OOO.OO
40,000.O0
83,355.78

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

152,086.64

101,279.14
-30,OlO.OO

0.00

71,269.l4

223,355.78

2,647,397.85

lO8,333.  Il
8,576.OO
9,592.OO

15,OOO.OO
0.OO

4,'3]5,75 1.80

-14,948.22

382,682.51
-235,411.OO

-480,OOO.OO

-332,728.49

-341,676.1l
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Resultatregnskap

0slo  Idrettskrets

Balanse pr  31.12.1998

Eiendeler:

Kasse, bank
Debitorer

Kortsiktige fordringer
Sum oml(jpsrnidler

Larigsiktige fordringer
Bygninger, fast eiendom
Sum anleggsmidler

Sum eiendeler

Regnskap
1998

8,303,Ol6.O9
880,558.61
143,795.54

9,327,370.24

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

l3,672,870.24

Regnskap
1997

6,266,347.23
2,l9l,l65.99

93,750.49
8,551,163.71

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

13,135,263.71

Gjeld og egenkapital:

Kreditorer

Skattetrekk, arb.giveravg.
Pål@pne kostnader .
Sum kortsiktig g)eld

Langsiktig gjeld
Avsetnmger:
- Vedlikeholdsfond

- Psykisk helsevern
- Storbytiltak
- Rusforebyggende tiltak
- Diverse tiltak

- Anleggsplanmidler
- Oslo komm./rammebevilg.
- Aktiv på dagtid
- Prosjektplan barneidrett
- Ungdomstiltak
- Integrenng
- Osloidrettens år  1999

- Juridisk betenkning om festekontrakter
- EDB-utstyr og år 2000 forberedelser

BSugmenklaanpgs.algjeld og egenkap.-
Sum gjeld  og egenkapital

- 685,530.71
- 1,100,163.60

- 1,!,27,92Z.l9
- 2,913,621.50

-4,331,500.OO

- 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

- 940,190.44
- 1,049,412.30

- l,Q43,786,49
- 3,033,389.23

-4,570,OOO.OO

- 500,OO0.00
- l2,915.00

- 2,647,397.85
- 22,000.O0

- 7,809.24
- 16,750.18

- 1,586,852.84
- 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

-13,672,870.24  -l3,135,263.71
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Resultatregnskap

Reservefond

Resultatregnskap 1998

Inntekter:

Renteinntekter

Årets underskudd
Sum inntekter

Utgifter:
Tildelt idrettsorganisas.joner
Sum utgifter

Regnskap
1998

119,954.36
45.64

l20,000.O0

l20,000.OO
l20,OOO.OO

Regnskap
1997

lO9,074.OO
l0,926.OO

l20,OOO.OO

l20,OOO.OO
l20,OOO.OO

Balanse pr  3l.12,1998

Eiendeler:

Bankinnskudd

Lån Ekeberg Idrettshall
Sum eiendeler

Gjeld og egenkapital:
Mellornregmng OIK
Skyldig tildeling  1)
Egenkapital
Sum gjeld og egenkapital

1)
Aikikan Oslo  (l997)
Akershus og Oslo Sklytekrets (l997)
Akkaren Sportsdykkeklubb
Ellingsrud IL
Holmlia Sp.kl.
Kjelsås IL  (1996)
Oslo Friidrettskrets

Oslo Orienteringskrets
Stovner  Frisbee  klubb

Vestli  IL

Vika  IF

Regnskap
l998

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

- 12,557.70
lO3,000.OO

l,932,879.62
2,023,32l.92

15.OOO,-
5.OOO,-

lo.ooo,-
10.OOO,-
lo.ooo,-
IO.OOO,-
15.500,-

7.500,-

5.OOO,-
10.OOO,-

5.OOO,-

Regnskap
l997

214,617.56
l  ,soo,ooo.oo

2,014:6l7.56

- 3307.70
90,OOO.OO

1,932,925.26
2,014,6l7.56
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Kommentar til  regnskapet

Kretsstyrets økonomiske
beretning for  1998

Regnskapet er flrt  etter
regnskapsprinsippet og gir  etter
styrets oppfatning et godt bilde av
idrettskretsens lkonomiske  stilling
ved årets slutt. Styret er ikke kjent
med forhold som er oppstått etter
regnskapsavslutningen som endrer
dette forhold.

Kundemassen er oppf@rt etter
pålydende og er vurdert som uten
vesentlig risiko  idet det vesentligste
er innbetalt ved styrets behandling
av regnskapet.

Oslo Idrettskrets har 318 aksjer i
Norsk  Idrettsmedisinsk  Institutt

AS, ligningsverdi  kr  139,617.90.
Verdien er ikke tatt med i  egenkapi-
talen.

Inntekter
g5kte ordinære  driftsinntekter

skyldes fglrst og fremst glremerkede
midler via NIF  fra Helse og Rehabi-
litering til  Aktiv  på dagtid (kr
800.OOO) og Bkt komrnunalt
rammetilskudd. Rammetilskudd  fra
NIF er uendret i  forhold  til  1997.
Reduserte overfBringer  fra idretts-
organisasjoner har sammenheng
med at Norges Bedriftsidretts-
forbund overtok arbeidsgiveransva-
ret for 6 stillinger i  Oslo
Bedriftsidrettskrets fra l.1.98.
Også i 1998 er det inntektsfBrt
ubmkte, men disponerte/@remer-
kede midler  fra 1997 til storby-
tiltak, Oslo  kornmunes  ramme-
bevilgning, Aktiv  på dagtid,
Osloidrettens år 1999 og enkelte
andre mindre  tiltak.

Finansieringsoversikten for  Oslo
Idrettskrets kan fremstilles  slik:

Tilskudd  fra  NIF

(inkl. lremerk.  midler)
4 902 815 10,3 %

OverfBrt fra  idrettsorganisasjoner
5 207 752  l0,9 %

Statlige tilskudd
3 700  000  7,8 %
Tilskudd  fra  Oslo  kommune

24 144 000 50,7  %
Aktivitetsinntekter

312 299  0,7 %

Leieinntekter

4 774 206  10,O %
Salgs- og serviceinntekter
l 333  974 2,8 %

Bingo
2 255 606  4,7 %
Andre inntekter

460 405  1,O %
Finansinntekter

5l3 279 1,l %
SUM 47604336 100,0

Aktivitetsutgifter
De planlagte aktiviteter er

gjennomfgrt i  henhold til  planene
og er tilpasset finansierings-
mulighetene. En  del  tiltak  er
gjennomfBrt i  egen regi, andre i
samarbeid med saerkretser og
Osloidrettens Studieforbund.  Den

store Qkningen gjelder f(brst og
fremst Aktiv på dagtid som fikk

Helse og Rehabilitering og Oslo
komrnune, og prosjektet kunne
derfor @ke tilbudene vesentlig i
forhold  til  året  fØr.  De  enkelte

aktiviteter er gitt  naermere omtale
annet sted i  årsberetningen.

Administrasjon og møter
Ved arets  slutt  hadde  idretts-

kretsen ansvar  for  42,9 årsverk
fordelt på f(lgende områder:

OIK  sekretariat

Hustrykkeri
Ekeberg Idrettshall
Osloidrettens  Hus

Storbytiltak
Aktiv på dagtid
Osloidrettens Studieforbund
Særkretser

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

sornhet og andre aktiviteter. Det  er
ikke utbetalt honorar til  styret i
Oslo  Idrettskrets  i  1998.

Anlegg, drift/investeringer
Oslo Idrettska'ets har f(jlgende

lån:

Pr. 31.12.1998  Forfallstic
Reservefondet

(Ekeberg Idrettshall)
l,700,OOO.OO 2015Forfallstid

Sparebanken NOR
(Osloidrettens Hus)
2,631,500.OO 2008

Bygningenes forsikringsverdi er
kr 81,78l800.OO

Pantelån på hus og hall er nedbetalt
i henhold til  betalingsplan. På
grunn av flytting  av lån fra Post-
banken til  Sparebanken NOR, er
det betalt noe rnindre avdrag i1998
enn året flr.  I  lgpet av året er alle
dusjene i idrettsgarderobene bygget
om for å spare utgifter ved redusert
vannforbruk og forhindre lekkasjer.
Det er iristallert nytt  hlyttaleran-
legg i  idrettshallen. For gvrig er det
gjennomf@rt lgtpende ordinaert
vedlikehold  innenfor  de Bkono-
miske raimner  som  har  vaert  til

disposisjon.

Tilskudd/overføringer,
utgifter  ved
inntektsbringende tiltak
Kostnader til  kontroll  og revisjon
av bingovirksornheten er utgiftsf(3rt
med kr 180.800. De 84 klubber og
særkretser som var med i spillet
fikk  hver  utbetalt  kr  13.000.

Avsetninger
Her er satt av ubrukte, men dispo-
nerte eller  @remerkede midler,  til
bruk i l999.

Finansposter
Til  tross  for  lave  renter  i  store  deler

av året, har idrettskretsens gode
likviditet  medflrt  at posten er (jkt
med kr  128.000  fra  året  f@r.

Resultat

Resultatregnskapet viser et over-
skudd etter finansposter på kr
223.355,78. Overskuddet  er
disponert slik:

Styrking av vedlikeholdsfond
IOO.OOO,OO

Juridisk betenkning om festeavgifter
40.000,OO

EDB-utgifter og år 2000-forberede1ser
83.355,78
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Oslo, 31. desember  1998
22. mars  1999

Eli Røren  Fossheim

Oddvar  Bentsen

]arl  Erlandsen

El3eirg Christensen
økonomisjef

KontroIIkomit6ens beretning for 1998
Kontrollkomit6en har samrnen med revisor gjennom-
gått Oslo Idrettskrets regnskaper for 1998. Regnska-
pene, sarmnen med kretsstyrets koimnentarer til  disse,
gir etter vår oppfatning tilfredsstillende oversikt over
idretttskretsens gkonomiske stilling  i  samsvar med lov
og beslutninger.

Vi anbefaler at regnskapene godkjennes som Oslo
Idrettskrets regnskaper for l998.

Oslo , 8. april  1999

Petter Ludvigsen Erik  Paulshus

Revisjonsberetning for  1998
Vi har revidert arsoppg)Bret for  Oslo Idrettskrets for
l998 som viser et årsoverskudd på kr 223.355,78.
Arsoppgj(ret, som består av årsberetning, resultat-
regnskap, balanse og noter, er avgitt av Idrettskretsens
styre og generalsekretær.

Vår oppgave er å granske Idrettskretsens årsoppgj(jr,
regnskaper og behandlingen av dets anliggender for
Bvrig.

Vi har utf(»rt revisjonen i  henhold til  gjeldende lover,
forskrifter  og god revisjonsskikk. Vi  har gjennomfØrt de
revisjonshandlinger som vi  har ansett nØdvendige for  å
bekrefte at årsoppgjlret ikke inneholder vesentlige feil
eller mangler. Vi  har kontrollert utvalgte deler av
gmnnlagsmaterialet som underbygger regnskapspost-
ene og vurdert de benyttede regnskapsprinsipper, de
sk)@nnsmessige vurderønger som er foretatt av ledelsen,
samt innhold og presentasjon av årsoppgjØret. I  den
grad det fBlger av god revisjonsskikk har vi gjennom-
gått Idrettskretsens forrnuesforvaltning og interne
kontroll.

Etter vår mening er årsoppgj(ret gjort opp i  samsvar
med Idrettens regnskapsbesternmelser og gir  et forsvar-
lig uttrykk for Idrettskretsens @konorniske stilling pr
31.l2.98 og for resultatet av virksornheten i regnskaps-
året i overensstemrnelse med god regnskapsskikk.

0slo, 7. april  1999
Dybwad Revisjon DA

Lars  T.  Uvholt

Statsautorisert  revisor

Årsberetning 1998 0slo Idrettskrets 31



 j

STR'KE:  Ordf@rer Per Ditlev-Sffionsen
prg}ver seg i  Bowling under Oslo Idretts-
festival. OIKs leder Rolf Nyhus (til hlyre)
og Stopp Voldens Lasse Hamre fllger  godt
med. (Foto: Jon Petter Evensen/Scanfoto)
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