Oslo Idrettskrets

Årsberetning 2006

KRETSSTYRET I OSLO

Det nye kretsstyret samlet etter tinget, fra venstre foran Helene Bugge, Nordmarka Ryttersportsklubb, leder Børre Rognlien, Bøler IF/Aktiv
Skøyteklubb, OIKs nye generalsekretær Ingrid Tollånes, Richard Pedersen, Grorud IL og de ansattes representant Jane Hallstrøm. Bak fra
venstre Anders Åge Naglestad, Bygdø Monolitten IL, Reidar Bergestad, Årvoll IL, Tom Hartvin, Klemetsrud IL, Irene Mølller, Skeid og Anya
Sødal, Nordstrand Basketballklubb. Nestleder Anne-Britt Nilsen, Kjelsås IL, var ikke tilstede da bildet ble tatt.
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Forsiden:
Gatekamp ble åpnet på
Rådhusplassen

Baksiden:
Kampsport er spennende for de mange
skoleelevene. Her er det instruktørene Roy
Rolstad (svart belte) og Dag A. Ivarsøy (rødt
belte) fra Oslo Øst NTN Taekwon-do Klubb som
viser hvordan det skal gjøres.

Oslo Idrettskrets 35. ordinære ting ble avviklet lørdag 20. mai på Norges Idrettshøgskole.
98 stemmeberettigede representanter var til stede ved tingets åpning. Tinget ble ledet av Veslemøy
Viervoll, Klemetsrud IL og Finn Hauger, Vålerengens IF.
Frem til tinget bestod kretsstyret av:
Rolf Nyhus, leder, Nordstrand IF
Anne-Britt Nilsen, nestleder, Kjelsås IL
Reidar Bergestad, medlem, Årvoll IL
Odd Bjørn Bratt, medlem, Oppsal IF
Berit Loennechen Feiring, medlem, Røa IL
Rolf Erik Heftye, medlem, Ready
Jennifer Thoresen, medlem, Bækkelagets Sp.kl.
Jane Hallstrøm, ansattes representant
Wilhelm Mustad, 1. varamedlem, IL Heming
Richard Pedersen, 2. varamedlem, Grorud IL

Vertskap for siste
gang. Rolf Nyhus som
gikk av som kretsleder
ble takket for
innsatsen av ordfører
Per Ditlev-Simonsen
som selv skal sitte ett
år til.

Valg
Følgende ble valgt til det nye kretsstyret:
Børre Rognlien, leder, Bøler IF / Aktiv Skøyteklubb (ny)
Anne-Britt Nilsen, nestleder, Kjelsås IL (gjenvalg)
Medlemmer:
Reidar Bergestad, Årvoll IL (gjenvalg)
Helene Bugge, Nordmarka Ryttersportsklubb (ny)
Anders Åge Naglestad, Bygdø Monolitten IL (ny)
Richard Pedersen, Grorud IL (ny, tidligere varamedlem)
Anya Sødal, Nordstrand Basketballklubb (ny)
Jane Hallstrøm, ansattes representant (gjenvalg)
Varamedlemmer:
Irene Møller, (1.) Skeid (ny)
Tom Hartvin, (2.) Klemetsrud IL (ny)
Oslo Idrettskrets innsatspokal ble tildelt:
Petter Andersen, Aktiv Skøyteklubb
Marit Fiane Christensen, Røa IL
Elisabeth Ingvaldsen, Nydalens Skiklub
Claus Mørch, Bygdø Fekteklubb
Erik Watndal, Oslo Sportsskyttere

I forbindelse med tinget ble ordfører Per Ditlev-Simonsen og
leder av Samferdsels- og miljøkomiteen, Rune Gerhardsen,
overrakt Oslo Idrettskrets diplom.

OIKs langtidsplan 2006-2009
Kretstinget vedtok en omfattende langtidsplan for neste
tingperiode. Denne fastslår at OIK bl. a. skal arbeide for:
- at Oslo nærmer seg en anleggsdekning på linje med
landsgjennomsnittet. Konkret målsetning: 600 mill. kr i
kommunale og statlige investeringer i budsjettårene 20072009
- OIK skal arbeide for å endre reglene for statlig anleggsstøtte
slik at storbyene med et særegent omkostningsnivå får en
rettferdig behandling
- over tid skal det etableres minst en idrettpark i hver bydel
- hallselskapet skal bygge 6-8 hallflater i perioden
- de kommunale driftsbidragene må justeres årlig for pris- og
aktivitetsutvikling
- tiltakene for uorganiserte (Klubbtiltak storby, Idrett og
utfordring, Gatekamp, Aktiv på dagtid, 60pluss) videreføres
forutsatt finansiering av det offentlige eller private sponsorer
- OIK skal arbeide for å finansiere en videreføring av prosjektet
”Foreldreengasjement”
- OIK skal sørge for at osloidretten får dekket mest mulig av
sitt fellesidrettslige utdannings- og opplæringsbehov
- samarbeidsutvalgsordningen skal styrkes med særlig vekt
på utvalgenes hovedoppgave som idrettens talerør overfor
bydelen.
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OSLO IDRETTSKRETS TING

Stafettveksling. To markerte ledere i Oslo Idrettskrets ble takket
av tinget, Rolf Nyhus (th) etter 9 år som leder og påtroppende
kretsleder Børre Rognlien.

Oslo Idrettskrets hederspokal ble tildelt:
Odd Bjørn Bratt, Oppsal IF
Armand Carlsen, Oslo Skøiteklub
Barbro Tomter Dahlen, Rustad IL
Berit Loennechen Feiring, Røa IL
Jan Halstensen, SF Grei
Tove Jacobsen, Oslo Kvinnelige Miniatyrskytterlag
Anne-Britt Nilsen, Kjelsås IL
Tore B. Ramton, Aktiv Skøyteklubb
Egil Vindorum, Holmlia Sportsklubb
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Før kretstinget 20. mai ble det avholdt 7 styremøter med 31 saker og 2 arbeidsutvalgs-/idrettsrådsmøter med 12 saker.
Etter tinget har det vært 7 styremøter med 65 saker. Det nyvalgte styret samlet seg i juni til et to dagers seminar om
OIKs organisering og oppgaver. I september ble det avholdt er fellesseminar med hele administrasjonen med sikte på å
operasjonalisere langtidsplanen.
Det nye kretsstyret har besluttet å gjennomføre et
skille mellom arbeidsutvalget og idrettsrådet der Oslo
Bedriftsidrettskrets er representert. Styret nedsatte således
et arbeidsutvalg bestående av Børre Rognlien, Anne-Britt
Nilsen, Reidar Bergestad med Anya Sødal som varamedlem.

I rollen som idrettsråd suppleres AU med Truls Gerhardsen
(varamedlem: Stein Aker). Det er etter tinget avholdt 4 AUmøter med 20 saker og 3 møter i idrettsrådet med 14 saker på
dagsorden.

Kretsstyret har, som tidligere, fordelt ansvaret for kontakten med særkretsene/regionene og bydelene mellom seg.
Fordelingen er som følger:
Bydeler
Særkretser/regioner
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Børre Rognlien

Oslo Bedriftsidrettskrets
Oslo Fotballkrets
Norges Motorsportforbund – Region Øst
Akershus og Oslo Skøytekrets

Anne-Britt Nilsen

Oslo og Akershus Gymnastikk- og Turnkrets
Akershus og Oslo Orienteringskrets
Oslo Skytterkrets
Oslo Cyclekrets

Reidar Bergestad

Bjerke
Stovner

Oslo Bowlingskrets
Oslo og Akershus Dykkekrets
Oslo Svømmekrets
Østlandet Vektløfterkrets

Helene Bugge

Vestre Aker
Nordre Aker

Norges Bordtennisforbund Region Øst
Oslo Fektekrets
Oslo og Akershus Rytterkrets
Oslo og Akershus Seilkrets
Oslo og Akershus Soft- og Baseballkrets

Tom Hartvin

Østensjø
Søndre Nordstrand

Oslo Boksekrets
Akershus/Oslo Bueskytterkrets
Norsk Cricket
Oslo og Akershus Curlingskrets
Østlandske Kampsportkretser

Irene Møller

Grünerløkka
Sagene

Øst-Norsk Dansekrets
Oslo og Akershus Judokrets
Oslo og Akershus Padlekrets
Oslo Rokrets
Oslo og Akershus Vannskikrets

Anders Åge Naglestad

Frogner
Ullern

Oslo Badmintonkrets
Oslo Friidrettskrets
Oslo Skikrets
Oslo, Akershus og Oslo Styrkeløftkrets
Oslo Tenniskrets

Richard Pedersen

Gamle Oslo
Grorud
Alna

Oslo og Akershus Bandyregion
Oslo og Akershus Brytekrets
Norges Håndballforbund Region Øst-Norge
Oslo Ishockeykrets

Anya Sødal

St. Hanshaugen
Nordstrand

Oslo og Akershus Amerikansk Fotballkrets
Oslo og Akershus Basketballkrets
Oslo Gang- og Mosjonskrets
Oslo og Akershus Skiskytterkrets
Oslo Volleyballkrets
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Disse fikk Oslo Idrettskrets hederspokal på tinget. Fra venstre Egil Vindorum, Holmlia Sportsklubb, Anne-Britt Nilsen, Kjelsås IL, Tove
Jacobsen, Oslo Kvinnelige Miniatyrskytterlag, Jan Halstensen, SF Grei, Berit Loennechen Feiring, Røa IL, Barbro Tomter Dahlen, Rustad IL,
Armand Carlsen, Oslo Skøiteklub og Odd Bjørn Bratt, Oppsal IF. Tore B. Ramton, Aktiv Skøyteklubb var ikke til stede.

Ny generalsekretær
Oslo Idrettskrets er kjent for administrativ kontinuitet. I hele
etterkrigstiden hadde kretsen hatt bare tre generalsekretærer
da Børre Rognlien gjorde det klart at han aktet å slutte i løpet
av våren 2006. Styret søkte profesjonell bistand for å finne
hans etterfølger, og på styremøtet 13. mars ble Ingrid Tollånes
ansatt. Styret er overbevist om å ha gjort et godt valg.
Med Ingrid har vi fått en velkvalifisert generalsekretær som
osloidretten vil ha stor nytte av – forhåpentligvis i mange år.
Børre Rognlien fratrådte som generalsekretær 15. mai, mens
Ingrid Tollånes tiltrådte 1. august. I mellomtiden fungerte
idretts- og prosjektsjef Odd Syversen som leder av Oslo
Idrettskrets sekretariat.

direkte til lagene som såkalte lokale aktivitetsmidler, ble i 2006
videreført med omtrent uendret størrelsesorden (ca. 10,5 mill.
kr for Oslos del). For mange klubber innebærer dette bidraget
en betydelig støtte i arbeidet for medlemmer i aldersgruppen
6 – 19 år.
Styret har fortsatt det systematisk arbeidet med sikte på
å skape forståelse for hva mangelen på idrettsanlegg betyr
for lagenes tilbud til fremfor alt barn og unge. Resultatet

Forholdet til lagene

STYRETS BERETNING

Arbeidet for å styrke lagenes rammebetingelser er en
hovedoppgave for kretsstyret. Når det gjelder lagenes
drift, er de kommunale og statlige støtteordninger viktige.
Styret la derfor stor vekt på å få pris- og aktivitetsjustert det
kommunale driftsbidraget ved behandlingen av budsjettet
for 2007. Hodestøtten har nå vært 225 kr siden 2003,
og tross lav prisstigning begynner det å bli et merkbart
etterslep (prisjustert burde den vært 242 kr). Samtidig
pekte vi på veksten i antall unge medlemmer og ba om
en bevilgning som tok hensyn til dette. Dessverre nådde
vi heller ikke i år frem. Bortsett fra en øremerket bevilgning
på 1,6 mill. kr til drift av Furuset ishall, ble den kommunale
rammebevilgningen hevet helt marginalt. Med uendret
hodestøtte betyr dette at de kommunale bidragene til
drift av lagenes egne anlegg, anleggsleie, dugnadsstøtte,
reisetilskudd, handikapidrett ol. må reduseres i 2007. Styret
har pekt på at dette nødvendigvis vil påvirke lagenes tilbud.
Den delen av spillemiddeloverskuddet som fordeles
Årsberetning 2006 OIK
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virksomhet. Slikt brev ble sendt 108 lag. Av disse var det 85
lag som ikke svarte, og som følgelig ble tatt ut av fordelingen
både sentralt og i bydelene. Ordningen fører til at færre lag får
midler, men at de som beviselig er aktive får desto mer.
På utvalgsmøtene i bydelene var fremmøtet svært godt.
Representanter for 179 lag fordelte midler til 223 lag. For å
motvirke muligheten for skjevfordeling mellom lagene i ulike
bydeler, ble 1/3 av Oslos midler fordelt direkte til lagene som
hodestøtte. Dette førte til at totalt 274 lag ble tildelt lokale
aktivitetsmidler i 2006 mot 275 året før.

av dette har vi sett i de senere års vilje til å investere i nye
anlegg. Bystyrets budsjettvedtak i desember 2006 betyr at det
skal investeres rundt 255 mill. kommunale kr i idrettsanlegg
i 2007. Dette er en satsing som kretsstyret har sagt seg
meget godt fornøyd med. Samtidig er det et ubestridelig
faktum at etterslepet var meget stort i Oslo. Tross de senere
års investeringer, har fylket Oslo fremdeles den dårligste
dekningen når det gjelder en del viktige kategorier anlegg.

Undersøkelse om frivilligheten i osloidretten

Utdanning

Styret besluttet i 2005 å gjennomføre en undersøkelse av
omfanget av frivilligheten i osloidretten. Hensikten var bl. a.
å få et autoritativt mål på egeninnsatsen som et argument
for å øke den offentlige støtten. Styret engasjerte Institutt
for samfunnsforskning til å gjennomføre undersøkelsen.
Datainnsamlingen foregikk høsten 2005. Alle medlemslag
i OIK fikk tilsendt et spørreskjema som 274 lag besvarte
(svarprosent 41). Resultatene ble offentliggjort på et
presseseminar i mars 2006. Undersøkelsen viste bl. a. at det
samlet ble lagt ned nesten 3,5 millioner timer frivillig arbeid i
osloidretten i 2005, noe som tilsvarer 2000 årsverk til en verdi
av over 690 millioner kroner.

Styret har vært opptatt av å gi et tilfredsstillende
tverridrettslig utdanningstilbud til lagene. Dette arbeidet
fikk en alvorlig knekk våren 2005 da idrettsstyret avviklet det
regionale utdanningsapparatet i Idrettens Studieforbund. OIK
har siden videreført arbeidet i egen regi og i hovedsak med
egne midler. Siden desember 2005 er arbeidet blitt organisert
som et prosjekt. I 2006 har vi med glede registrert en økende
interesse for det tverridrettslige kompetansearbeidet fra
NIF sentralt. Det er også blitt fulgt opp med midler til et
samarbeid som omfatter kretsene i Oslo, Akershus og Østfold.
Vi synes dette er et lovende eksperiment, selv om det gjenstår
å se om ikke reiseavstandene blir for store til at tilbudene er
attraktive for alle.

Idrettens samarbeidsutvalg

Stiftelsen Osloidrett

Styret har i 2006 arbeidet for å styrke ordningen med
idrettens samarbeidsutvalg i de femten bydelene. I februar
drøftet styret og samtlige samarbeidsutvalg retningslinjer
og metoder ved fordelingen av lokale aktivitetsmidler. Møtet
viste at utvalgene benytter ulike metoder i sin fordeling.
Konklusjonen var likevel at det ikke var behov for endring av
retningslinjene.
Følgelig fikk utvalgene på ny innstillingsrett overfor
idrettsrådet ved fordeling av de lokale aktivitetsmidlene.
Dette førte til betydelig aktivitet i samtlige 15 utvalg. Styret
besluttet å videreføre ordningen med å tilskrive samtlige lag
med minst fem medlemmer mellom 6-19 år som ikke hadde
søkt om kommunal støtte, og be dem dokumentere sin
6

Styrets ISU-utvalg
Som et ledd i arbeidet for å styrke samarbeidsutvalgsordningen, nedsatte styret i august et eget ISU-utvalg. Det
skal være rådgiver for styret og de enkelte samarbeidsutvalg
og bidra til at samarbeidsutvalgene fungerer etter
målsetningene. I sitt arbeid skal utvalget legge særlig vekt på
å bidra til at det etableres god kontakt mellom bydel og ISU.
Utvalget står fritt til å fremme forslag overfor kretsstyret med
sikte på å styrke samarbeidsutvalgsordningen.
Utvalget ledes av Rolf Nyhus og har følgende medlemmer:
Else Merckoll (leder ISU Sagene), Inge Trandum (leder ISU
Vestre Aker), Vidar Waaden (leder ISU Alna), Egil Ihlen (leder
av bydelsutvalget i Nordre Aker), Anya Sødal og Richard
Pedersen (kretsstyret).
Utvalget har fremmet en rekke forslag overfor kretsstyret,
bl. a. at det bør utarbeides retningslinjer for hvorledes ISU
bør organiseres. Utvalget anbefaler også å avholde en
høring gjennom ISUene for å kartlegge lagenes adgang til
skolenes gymsaler. Styret har besluttet å gjennomføre dette i
2007.
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Styret ble i løpet av 2005 opptatt av hvorledes man i en
organisasjonsmessig uviss fremtid kan sikre verdiene
som ligger i Osloidrettens Hus og Ekeberg Idrettshall for
idrettslagene i Oslo. Styret søkte juridisk bistand før det ved
årsskiftet 2005/06 besluttet å anbefale kretstinget å opprette
en stiftelse som omfatter de to eiendommene. Kretstinget
20. mai fattet et prinsippvedtak i tråd med dette, men ga det
nye kretsstyret fullmakt til å foreta den formelle opprettelsen
og velge det første styret. Stiftelsen Osloidrett ble formelt
opprettet 9. desember. Samtidig besluttet man at OIK skulle
leie hus og hall av stiftelsen med alle rettigheter til fremleie
og utleie. Et stiftelsesstyre ble valgt med Børre Rognlien som
leder.

Prosjektene
Oslo Idrettskrets har i 2006 videreført sine prosjekter med
sikte på å oppmuntre spesielle grupper til å bli fysisk aktive og
for å gi dem sosial tilhørighet:
- Storbyarbeidet – rettet mot uorganiserte barn og ungdom,
med særskilt vekt på innvandrere
- Gatekamp – rettet mot uorganisert ungdom, med særlig
vekt på sommerferieaktiviteter
- Idrett og utfordring – rettet mot ungdom med særskilte
behov
- Aktiv på dagtid - rettet mot trygdede i Oslo (unntatt
alderstrygdede)
- 60pluss – med sikte på å få eldre til å bli fysisk og sosialt
aktive.
Også i 2006 har vi måttet leve med uenighet når det
gjelder målgruppen for Klubbtiltak storby. Kultur- og
kirkedepartementet har ”spisset” målgruppen til barn
og ungdom (6-19 år) med innvandrerbakgrunn - med
særlig vekt på jenter, og barn og ungdom fra familier med
lav betalingsevne. OIK har på sin side hevdet at en slik
målsetning ikke er enkel å anvende i praksis, og at den – etter
vårt syn – strider med ønsket om å integrere innvandrerne
i det norske samfunn. Oslo kommune deler vår oppfatning,
og siden den står for en ikke uvesentlig del av finansieringen,
er vi blitt enige med kommunen om å videreføre den
kommunalt finansierte del av Klubbtiltak storby etter de
regler og den modell som er blitt praktisert de senere år. Å
operere med to forskjellige kriteriesett og bevilgningspotter
parallelt er imidlertid langt fra ideelt, og vi håpet at dette kan
få en fornuftig løsning.
Ved årsskiftet 2006/07 synes det som om Foreldreengasjement er i ferd med å bli et permanent prosjekt. Etter en
prøveperiode i Søndre Nordstrand er det betydelig interesse
for å forsøke noe lignende som en del av Groruddalssatsingen
i kommunal-statlig regi.
Styret mener forøvrig at OIK nå har en vidtfavnende
prosjektportefølje som når store og viktige målgrupper. Vi
har all grunn til å være stolte av det arbeid som gjøres av
lagene og de prosjektansatte. Prosjektene tilbyr aktivitet ut
over lagenes ordinære medlemstilbud og finansieres i sin
helhet av særskilte offentlige bevilgninger og sponsormidler.

Slik er den nye
Heminghallen
planlagt utvendig
og innvending.

Når det gjelder virksomheten i det enkelte prosjekt, viser vi til
sekretariatets rapport.

Samarbeidet med Oslo kommune
Kretsstyret har også i 2006 hatt et nært samarbeid med
byråd og bystyre. Som det fremgår av den etterfølgende
del av beretningen, har vi en omfattende kontaktflate med
kommunen. Og selv om vi ikke alltid ser likt på sakene, er
dette et positivt samarbeid som vi setter meget stor pris på.
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Kommunens budsjett for 2007
I styrets budsjettbrev til byrådet i mai ba vi om:
- 45 mill. kr til rehabilitering (dvs. 2,5 mill. kr mer enn det som
er avsatt i økonomiplanen til generell rehabilitering (22,5) og
Tøyenbadet (20))
- 6 mill. kr til nærmiljøanlegg (3 over Utdanningsetatens, 3 på
Kultur- og idrettsetatens budsjett)
- 8 mill. kr til investeringsstøtte Heminghallen (i tillegg til 8 i
2006)
- 5 mill. kr til innredning av kampsportlokale i Bislett stadion
- 15 mill. kr til bandyflate og 400 meter rundløpsbane på
Frogner Stadion (forutsetter nye 15 mill i 2008)
- 25 mill. kr til prosjekter i Oslo Idrettshallers regi
- 15 mill. kr til dobbel utendørs isflate kombinert med
kunstgressbane på Ullern
- 18 mill. kr som restfinansiering til skatehall og landhockey/bandybane Voldsløkka
- 12 mill. kr til allmenne garderober på Voldsløkka (plassert i
OBIKs planlagte hall)
- 45 mill. kr som delfinansiering av kommunens del av nytt
Holmenkollanlegg
- 5 mill. kr til ny trasé i Wyllerløypa hvor alpinklubbene får
avtalefestede særrettigheter
- 0,5 mill. kr til vurdering av opsjoner og eventuell
prosjektering av ishall i Oslo vest
- 1 mill. kr til ny cricketbane på Ekeberg
- 3 mill. kr til kombinert toaletter/klubbhus for cricket på
Ekeberg
- 15 mill. kr til kunstgressbaner (Tørteberg II, Voksen/Hovseter,
Ekeberg II, Monolitten)
7
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Norge ble tildelt ski-VM, nordiske grener for 2011 og det skal de kommende årene bygges ny Holmenkollbakke.
- 7,5 mill. kr til klubbhus for Lyn (Kringsjå)
- bestilling av ny skoleidrettshall på Munkerud på
bestillingsoversikten til Undervisningsbygg
På driftssiden ba vi om:
- justering for pris- og aktivitetsutvikling av hodestøtten og
øvrige driftsbidrag (30,3 mill. kr)
- videreføring bidraget til Klubbtiltak storby (2 mill. kr)
- en økning på 100.000 til Gatekamp (0,3 mill. kr)
- en tilsvarende økning til Idrett og utfordring (1,3 mill. kr)
- en videreføring av bevilgningen til 60pluss (2 mill. kr)
- 2,6 mill. kr til Aktiv på dagtid (kommunen bevilget i to
etapper samlet 2,488 mill. i 2006)
Byrådets budsjettforslag ble lagt frem i september. Forslaget
til investeringsbudsjett og bidrag til prosjektene var godt,
mens forslaget til driftsbidrag til osloidretten kun var
marginalt bedre enn fjorårets budsjett når man ser bort fra
et forslag om å bevilge 1,6 mill. kr til drift av Furuset ishall.
Byrådet foreslo på investeringssiden:
- 22,5 mill. kr til rehabilitering av idretts- og nærmiljøanlegg
- 20 mill. kr til Tøyenbadet samt 4 mill. kr til rehabilitering av
andre bad
- 2,5 mill kr til nærmiljøanlegg
- 8 mill. kr til Heminghallen
- 70 mill. kr til Frogner sportspark (heldekkende kunstisflate,
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kunstgressflate, flerbrukshall, ishall) i tillegg til 80 mill.
i økonomiplanen for 2008. Dette var budsjettets store
overraskelse
- 53 mill. kr til Holmenkollen, samt 418 mill. i økonomiplanen
2008-2010
- 13 mill. kr til kunstgressbaner (Abildsø, Tørteberg, Ekeberg)
- 19 mill. kr til erstatningsbane for Prinsdal skytebane
- 1,5 mill. kr til prosjektering av ulike idrettsrelaterte prosjekter
- i bestillingsoversikt skolebygg var det lagt inn ny
flerbrukshall ved Munkerud skole
På denne bakgrunn ble kretsstyret enig om følgende
prioriteringer i den videre budsjettprosessen:
1. 20 mill. kr til Oslo Idrettshaller AS
2. En heving av rammebevilgningen til osloidretten med 3,5
mill. kr
3. 15 mill. kr til Ullernprosjektet (uteanleggene)
4. 4 mill. kr til cricketbane og lager/toaletter Ekeberg
5. 5 mill. kr til klubbtrasé i Wyller
6. 30 mill. kr til Voldsløkka idrettspark (skatehall, landhockey/bandybane, garderober)
7. 7,5 mill. kr til klubbhus Lyn
8. 5 mill. kr til kampsportlokale Bislett
En flertallskonstellasjon bestående av Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti ble i slutten av
november enig om et budsjettkompromiss. For idrettens del
betød det (ut over byrådets budsjettforslag):
- at forslaget på 19 mill. kr til ny skytebane ble trukket tilbake
- 750.000 kr til ferdigstillelse av ridehus Søndre Ås gård
- 900.000 kr til driftsstøtte Artic Challenge
- 350.000 kr til prosjektering av cricketbane Søndre
Nordstrand
- 4,4 mill. kr til kunstgressbane Hovseter/Voksen
- 6,2 mill. kr til klubbhus Holmlia Sportsklubb
- 17,5 mill. kr til skatehall Voldsløkka
- 18,25 mill. kr til landhockey- og bandybane (kunstis)
Voldsløkka
- 7,5 mill. kr til klubbhus Lyn
- 1 mill. kr til Ullernprosjektet
Ved behandlingen i finanskomiteen fikk dette flertall med
en eneste endring. Komiteen foreslo 5 mill. kr til alternativ
lokalisering av skytebane Oslo syd.
Bystyret vedtok finanskomiteens innstilling 13. desember.

Det innebar at kommunen over 2007-budsjettet har besluttet
å investere ca. 255 mill. kr i idrettsanlegg. Det er styret meget
godt fornøyd med. Vi er også fornøyd med driftsbidragene
til prosjektene. Derimot må vi konstatere at driftsbidraget
til osloidretten, dvs. lagene og kretsene, står på stedet hvil
for fjerde år på rad. Det er vi ikke fornøyd med. Styret er
dessuten bekymret over at regjeringen ikke vil bidra med
mer enn 100 mill. kr til oppdatering av nasjonalanlegget
i Holmenkollen. Det er etter OIKs mening i strid med
foreliggende avtale. Følgene av dette reflekteres i de store
økonomiplanavsetningene til Holmenkollen. Det betyr at
vi står overfor en betydelig utfordring i de kommende års
kommunale investeringsbudsjetter.
Rulleringen av kommunedelplanen for idrett
Kommunedelplanen for idrett 2005—2008 ble rullert i løpet
av 2006. Det var tale om en såkalt enkel rullering, dvs. at
gjennomførte og uaktuelle prosjekter skulle fjernes fra listene
og eventuelle nye prioriteres inn. Det førte til betydelig
aktivitet i samarbeidsutvalg og særkretser. På bakgrunn av
deres forslag vedtok idrettsrådet og styret sin innstilling til
kommunen i november.
Flerbruksplanen for Oslo kommuners skoger
Hvert 10. år vedtas det en flerbruksplan for Oslo kommunes
skoger på grunnlag av målsetninger som revideres ved
samme anledning. Neste plan skulle gjelde for perioden
2006-15. Planen er viktig for idretten fordi den legger føringer
på mulighetene for idrettslig aktivitet og anleggsutvikling i
viktige deler av Marka. OIK har siden 2003 vært representert
av Wilhelm Mustad og rådgiver Ivar Glomstein i Målsetningsog flerbruksplanutvalget som skal gi Friluftsetaten råd i
forbindelse med utarbeidelse av forslag til ny plan. Utvalget
avsluttet sin virksomhet våren 2006. Bystyret vedtok nye
mål og retningslinjer for kommuneskogene i juni 2005.
Sluttarbeidet med den nye flerbruksplanen har imidlertid
trukket ut, slik at behandlingen i byråd og bystyret først vil
finne sted i 2007. Dette skyldes flere forhold, bl. a. uenighet
om vårt forslag om å opprette særskilte idrettsområder i
Marka (dvs. områder der det skal være lettere å etablere nye
idrettsanlegg). Som et ledd i arbeidet med flerbruksplanen
uttalte styret seg i høst om en plan for videre utbygging
av skøytetraseer i Marka. Det synes som om den mer
”ideologiske” kampen mot skiskøyting nå er avviklet og
at man i stedet søker praktiske løsninger for å få utvidet
skiskøytenettet.

OL 2018
Umiddelbart etter at Oslo ble tildelt VM på ski, ble ideen
om å søke om OL 2018 lansert. Idrettsstyret hadde da
besluttet at Norge skulle søke om å få dette arrangementet
og oppfordret potensielle søkerbyer om å redegjøre for
sin egnethet som arrangørsted. Styret behandlet i august
spørsmålet om OIK burde støtte en slik søknad.
Styret påpekte i sitt vedtak at det er et stort økonomisk løft
å arrangere vinterlekene. Skal Norge som nasjon påta seg
et slikt løft, mente vi at mange forhold taler for Oslo. Blant
disse er ønsket om å begrense investeringsbehovet og sikre
at de nødvendige investeringer blir mest mulig lønnsomme
for samfunnet. Det innebærer bl. a. at man sikrer en skikkelig
etterbruk av de nødvendige idrettsanlegg. Styret mente
derfor at det er naturlig at Oslo blir vurdert som kandidatby,
og ville støtte en beslutning om å avklare om det er grunnlag
for en OL-søknad for byens del.
Bystyret vedtok 30. august å utarbeide søknad om å
arrangere De olympiske vinterleker og Paralympics i Oslo
kommune og eventuell samarbeidskommune i 2018. Dette
arbeidet har pågått i hele høst, og OIK har ved sin deltakelse
i de ulike anleggsgruppene bidratt med råd og synspunkter
om plassering, utforming og dimensjonering av nødvendige
OL-anlegg.

Ordfører Per
Ditlev-Simonsen
og leder av
prosjektgruppen
Oslo 2018, Kristin
Berge Vikøren er
optimister foran
avgjørelsen om
valg av søkerby.
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Holmenkollanlegget – VM 2011
Spørsmålet om ny Holmenkollbakke ble reist i september
2005 da FIS helt overraskende krevde en radikal ombygging
av bakken som forutsetning for Oslos søknad om VM i 2011.
Dette førte til en meget effektiv utredning av alternativene
fra kommunens side. Ved årsskiftet 2005/06 ble styret bedt
om å gi en uttalelse om disse. Styret uttalte at spørsmålet
om Holmenkollbakkens fremtid også er et spørsmål om
byens identitet og profil. Ønsker vi at Oslo fortsatt skal være
skihovedstaden, må man stille seg slik at byen fortsatt kan
arrangere verdensmesterskap i ski nordiske grener og andre
store internasjonale konkurranser.
Vi gikk derfor inn for en ombygging av eksisterende
storbakke. Når det gjaldt spørsmålet om en gjenoppbygging

av Midtstuen som normalbakke, mente vi at avgjørelsen
måtte fattes når man visste om Oslo fikk VM og om
normalbakke fremdeles stod på programmet. Vi uttalte
at staten burde bidra med halvparten av omkostningene
siden det er tale om en helt nødvendig oppgradering av
nasjonalanlegget for skiidrett.
I mai ble Oslo tildelt VM 2011. Dette aktualiserte for alvor
spørsmålet om en oppgradering av hele Holmenkollanlegget,
dvs. også langrennsstadion. I desember ble OIK bedt om å
komme med en forhåndsvurdering av de foreliggende planer.
Vi støttet da forslaget om å parallellforskyve og vri bakken,
men gikk imot ideen om en restaurant på toppen av tårnet. Vi
støttet planene til ny Midtstubakke og ny langrennsarena.
Styret oppnevnte i august Børre Rognlien som OIKs
representant i plankomiteen for VM 2011. OIK er også
representert i de underutvalg som er etablert.
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Groruddalssatsingen
På bakgrunn av regjeringens samarbeidserklæring og
bystyrets helhetlige utviklingsplan for Groruddalen, er stat
og kommune blitt enige om en felles Groruddalssatsing
med tilførsel av rundt 100 mill. kr årlig i en tiårsperiode.
Plankontoret for Groruddalen har ansvaret for planarbeidet
samt koordineringen av virksomheten som finansieres av
satsingen. Plankontoret har etablert fire programgrupper
hvorav to er av særlig interesse for idretten:
- Gruppe 2. Alna, grønnstruktur og kulturmiljø (dvs.
infrastruktur som også omfatter friluftsliv og idrett)
- Gruppe 4. Oppvekst, utdanning, språk, integrering og
kulturaktiviteter
Styret besluttet i september å etablere et Idrettens
Groruddalsutvalg som skal være pådriver og premissgiver
for Plankontorets grupper, bydelsutvalgene og øvrige
samarbeidskonstellasjoner i Groruddalssatsingen. Utvalget
ledes av Børre Rognlien og består for øvrig av lederne for
samarbeidsutvalgene i Bjerke (Terje Nyhaug), Grorud (PerKristian Torbjørnsen), Stovner (Norvald Mo) og Alna (Vidar
Waaden) samt Richard Pedersen fra styret.
Utvalget har henvendt seg til byrådslederen og
Plankontoret med anmodning om at idretten får tiltre
programkomité 2 og 4. Holdningen er positiv og det er
opprettet kontakt med gruppene. Den endelige fastsettingen
av programgruppenes mandat vil imidlertid først finne sted
i forbindelse med det første politiske møtet stat-kommune
(som er samarbeidets høyeste myndighet) i 2007.
Regulering av Kongsgården på Bygdøy
OIK har siden årsskiftet 2004/05 vært representert i
arbeidsgruppen for sikring og utvikling av Bygdøy. Dette
er en referansegruppe for Plan- og bygningsetatens arbeid
med en reguleringsplan for Kongsgårdens arealer. I den
forbindelse forsøker vi å ivareta idrettens behov og ønsker.
Planarbeidet var opprinnelig beregnet avsluttet i 2007, men
høsten 2006 ble det klart at Riksantikvaren vurderer å frede
hele eller deler av området med hjemmel i kulturminneloven.
Dermed har hele reguleringsprosessen stoppet opp, og det
er svært usikkert hvilken vending saken nå vil ta.
Skytebanen i Prinsdal
Den 1. februar vedtok bystyret å avvikle Prinsdal skytebane
innen 31.12.2007. Bystyret ba samtidig byrådet finne en
tilfredsstillende løsning for Nordstrand Skytterlag, enten
ved å utnytte eksisterende skytebaner eller ved å foreslå ny
lokalisering av skytebane. En sak om dette måtte legges frem
slik at bystyret kunne fatte vedtak senest i juni 2006.
Dermed tok striden om skytebanen i Prinsdal en
ny vending. Kultur- og idrettsetaten satte ned en
hurtigarbeidende arbeidsgruppe til å gjennomgå alle
tenkelige (og utenkelige) alternativer. Wilhelm Mustad
tiltrådte gruppen på OIKs vegne. I april forelå dens forslag.
Styret fremhevet Myrer som det klart beste av disse. Samtidig
uttalte vi at bystyrets vedtak om at skytebanen i Prinsdal
skal avvikles innen 31.12.2007 uten at det tas forbehold om
ferdigstillelse av et alternativ, var uakseptabelt.
Byrådet fremmet i juni forslag om ny skytebane på Myrer.
Siden har saken ligget i Samferdsels- og miljøkomiteen mens man
underhånden forsøker å finne frem til enda et nytt alternativ.
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Oslo Idrettshaller AS
Dette har vært et forberedende år for selskapet. Det er mye som
skal på plass – økonomisk, politisk, plan- og reguleringsmessig
– før den konkrete byggingen av haller kan begynne. I lang tid
har OIKs leder arbeidet for å få en sponsor på plass. Derfor var
det gledelig da OBOS på høstparten inngikk en avtale om å
støtte byggingen av seks haller med til sammen 15 mill. kr. Går
alt etter planen vil den første hallen bli påbegynt i 2007.

Idrett for funksjonshemmede
Oslo Idrettskrets har videreført arbeidet for idrett
for funksjonshemmede etter nedleggelsen av Oslo
Funksjonshemmedes Idrettskrets i 2002. Idrettspolitisk er det
fattet vedtak om at idrettstilbudet til funksjonshemmede
skal integreres i særforbundslinjen, men så langt er dette
langt fra tilfellet for mange idretter. Styret vil avvente
utviklingen før det vurderer hva OIK vil gjøre på sikt. Inntil
videre videreføres derfor arbeidet i regi av Utvalget Idrett
for funksjonshemmede. Utvalgets virksomhet er beskrevet i
sekretariatets beretning.

Kommunevalget 2007
I forbindelse med kommunevalget 2007 inviterte styret seg til
Oslopartienes programkomiteer for å redegjøre for idrettens
prioriteringer. Responsen var meget positiv, og i løpet av
sommeren og høsten møtte styret programkomiteene
i Arbeiderpartiet, Høyre, SV, Fremskrittspartiet, Kristelig
Folkeparti og Senterpartiet.

Idrettspolitikk
Verv i NIF
Børre Rognlien var inntil han gikk av som generalsekretær
i OIK 15. mai, de ansattes representant i Idrettsstyret. OIKs
leder, Rolf Nyhus, ble på ledermøtet 12.-13. mai valgt til leder
av valgkomiteen i NIF.
Spørsmålet om regionalisering av norsk idrett
Idrettspolitisk dokument for tingperioden 2003-2007 satte
spørsmålet om en regionalisering av idrettskretsene på
dagsorden. Men dokumentet gjorde det samtidig klart at en
endret oppgavefordeling og organisering av den offentlige
forvaltning var et premiss. Dette premisset ble ikke respektert
i den etterfølgende prosess der sterke krefter har forsøkt
å tvinge igjennom en regionalisering av idrettskretsene
uavhengig av utviklingen i offentlig forvaltning. Som et
åpenbart ledd i maktkampen mellom særforbundene og
idrettskretsene, er det i tillegg blitt foreslått å avvikle den
tillitsvalgte ledelsen av de nye regionene. De skulle styres som
rene lokalkontorer av NIF på Ullevål.
OIK har hele tiden gått sterkt imot begge forslag, bl.a.
av Rolf Nyhus som medlem av organisasjonsutvalget i NIF.
Allerede på ledermøtet i Tønsberg i mai 2005 ble forslaget
om å fjerne den tillitsvalgte ledelsen av kretsene/regionene
frafalt.
Som en oppfølging av idrettspolitisk dokument nedsatte
idrettsstyret en gruppe som utredet oppgaver og innhold i de
fremtidige regionene. Saken ble drøftet av idrettsstyret i mai
2006. Det fattet et vedtak der det bl.a. heter at ”de fremtidige
regioner bør ha en strategisk, politisk rolle som matcher det
tilsvarende offentlige folkevalgte nivå ”. Vedtaket innebar at
alle forsøk på å regionalisere NIF-linjen prematurt ble formelt

gravlagt. NIF skal avvente utviklingen i offentlig forvaltning for
så å tilpasse seg denne.
Dette er i tråd med det syn OIK har forfektet hele tiden.
Styret er derfor glad for at idretts-Norge nå har lagt denne
– etter vårt syn unødvendige – strid bak seg.
Finansiering av idrettsrådene
Idrettsrådene mottar ingen finansiering via NIF. Samtidig
pålegges de en del arbeidskrevende oppgaver, blant annet
forelingen av de lokale aktivitetsmidler (LAM). Kretsstinget
2003 besluttet derfor å la styret disponere inntil 5 prosent av
midlene til administrasjon av ordningen. I de etterfølgende år
ble det satt av 3 prosent. Dette var i tråd med NIFs fortolkning
av regelverket. I 2005 ble NIF presset av departementet til
å endre praksis. Ved årsskiftet 2005/06 ble overføringen av
LAM-midler til OIK stanset. Dette protesterte vi sterkt imot og
ba NIF ta opp saken med departementet.
Styret ble derfor forundret over NIFs rapport til KKD om
lokale aktivitetsmidler 2005. En vesentlig del av den korte
rapporten var benyttet til å beskrive NIFs anstrengelser for å
hindre at deler av LAM hadde gått til å dekke administrative
omkostninger i en del idrettsråd. Man hevdet at dette hadde
”møtt stor forståelse i egen organisasjon”.

Vi hadde sterke motforestillinger mot en slik rapportering
til departementet. I et brev påpekte vi at OIK – som idrettsråd
for Oslo – tvert i mot ved flere anledninger hadde protestert
sterkt mot innskjerpingen av reglene. Vi hadde samtidig
uttrykt det uholdbare i at idrettsrådene – som ikke mottar
noen støtte fra spillemidlene – skal pålegges å fordele
LAM uten å få dekket fem øre til porto, telefoner eller
øvrige administrasjonsutgifter. Verken departementet, NIF
sentralt eller idrettskretsene arbeider med LAM-prosessen
uten å få dekket sine administrasjonsomkostninger enten
via statsbudsjettet eller spillemidlene. Vi fant denne
forfordelingen av idrettsrådene uakseptabel.
Styret akter å forfølge spørsmålet om finansiering av
idrettsrådene i 2007.

Takk
Styret vil takke administrasjonen for godt utført arbeid i
2006. Vi er klar over at det har vært et krevende år med
kretsting, skifte av generalsekretær, ekstra oppgaver som
følge av VM 2011 og kandidaturet for OL 2018 m.m. Dette har
administrasjonen taklet på en profesjonell måte. Vi tar dette
som en bekreftelse på at styret – som tidligere nevnt - gjorde
et godt valg da det ansatte ny generalsekretær.

Styrets representasjon 2006
NIF-møter:
NIFs ledermøte, Gardermoen

12.-13. mai

Rolf Nyhus
Anne-Britt Nilsen
Jane Hallstrøm
Børre Rognlien
Odd Syversen

Idrettskretsledermøte, Gardermoen

22.-22. april

Rolf Nyhus
Anne-Britt Nilsen
Børre Rognlien

Idrettskretsledermøte, Alta

22.-24. september

Anne-Britt Nilsen
Ingrid Tollånes

Idrettsrådskonferansen, Hamar

20.-22. oktober

Børre Rognlien
Anya Sødal

Oslo & Akershus Basketballkrets

24. september

Anya Sødal

Oslo Bedriftsidrettskrets

23. mars

Rolf Nyhus

Oslo Fotballkrets

3. desember

Børre Rognlien

Kretsting:

1. mars

Odd Bjørn Bratt

8. februar

Anne-Britt Nilsen

Oslo & Akershus Seilkrets

25. januar

Reidar Bergestad

Oslo Skikrets

30. mai

Rolf Nyhus

Oslo Svømmekrets

9. mars

Reidar Bergestad

Oslo Cyklekrets

23. februar

Anne-Britt Nilsen

Oslo Tenniskrets

4. mars

Rolf Erik Heftye
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Oslo Friidrettskrets
Akershus & Oslo Orienteringskrets

Annen representasjon:
Oslo og Omland Friluftsråds årsmøte

4. april

Wilhelm Mustad

Oslo og Omland Friluftsråds 70-års jubileumskonferanse

21. september

Helene Bugge

Oslo Bedriftsidrettskrets 75 års jubileum

18. oktober

Børre Rognlien
Årsberetning 2006 OIK
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OIKs SEKRETARIAT

For sekretariatet ble 2006 et merkeår. Etter 12 år ved roret fant Børre Rognlien tiden inne til å fratre som generalsekretær.
Han gikk av 15. mai og ble etterfulgt av Ingrid Tollånes 1. august. I mellomtiden fungerte Odd Syversen som sekretariatets
leder. Et slikt skifte er en skjellsettende begivenhet i et forholdsvis lite sekretariatet som OIKs. Under Børre hadde det
fått en arbeidsform og tone som gjorde det til en effektiv, men hyggelig arbeidsplass. Resultatene som kan avleses i
det siste dusin årsberetninger er da også imponerende. Så her har osloidretten mye å være takknemlig for. Den nye
generalsekretæren er første kvinne i jobben og representerer i tillegg et klart generasjonsskifte. Det kan kanskje oppleves
som en utfordring av enkelte, men først og fremst gir det en mulighet til å se oppgavene fra en ny vinkel. Det er sunt,
tidvis arbeidsomt, ofte stimulerende. Men aldri kjedelig.
For øvrig har sekretariatet levd med ”etterveene” etter den
store fødselseksplosjonen. Det betyr at de fleste yngre ansatte
har kommet tilbake etter permisjon, men at vi nå har huset
fullt av småbarnsforeldre. Det gir både gleder og utfordringer,
men krever først og fremst fleksibilitet fra de ansattes side. Og
det finnes heldigvis i rikt monn.
Midt opp i det hele har 2006 vært et begivenhetsfylt og
arbeidskrevende år. Stikkord er kretsting, VM 2011, søknad
om OL 2018, etablering av nye strukturer for utdanning,
videreutvikling av foreldreengasjement, ivaretakelse av
idrettens interesser i Groruddalssatsingen m.m. i tillegg til de
årlige tilbakevendende oppgavene.

Forholdet til Oslo kommune
Sekretariatet har viktige oppgaver som utreder og
tilrettelegger for kretsstyret. Dette gjelder også for det
politiske arbeidet overfor byråd og bystyre. Mange av disse
prosessene og resultatene av dem er forholdsvis utførlig
beskrevet i styrets beretning. Som styret gleder vi oss over et
svært godt investeringsbudsjett i 2007. Når det gjelder Oslo
kommunes driftstilskudd, er vi glade for at bevilgningene
til prosjektene øker med aktivitetene. Derimot beklager vi
at driftsbevilgningene til lag og kretser ikke følger pris- og
aktivitetsutviklingen.
Det tette samarbeidet mellom idrettskretsen og
kommunen foregår ikke bare mellom kretsstyret og
politiske myndigheter. Det eksisterer også et nært,
nesten daglig samarbeid på det administrative plan. Vår
hovedsamarbeidspartner er Kultur- og idrettsetaten (KIE),
men vi har også et nært samarbeid med Utdanningsetaten

og Friluftsetaten. I tillegg til det uformelle samarbeidet
er det etablert regelmessige, formaliserte kontaktmøter
mellom sekretariatet på den ene siden og henholdsvis KIE,
Utdanningsetaten, Undervisningsbygg Oslo KF og Planog bygningsetaten på den annen. Dette er svært nyttige
ordninger.

Rådgivning og konfliktløsning
Sekretariatet, og da ofte representert ved generalsekretæren,
bruker ikke ubetydelig tid hvert år på organisasjonsmessig
rådgivning. Det kan være tale om megling i interne
klubbkonflikter, eller konflikter mellom klubber eller mellom
klubber og særkretser. Dette er ofte tidkrevende, men
nødvendige prosesser for å få organisasjonen til å virke etter
hensikten.

Skilt- og reklameplan for Oslo
Oslo Idrettskrets uttalte seg i april om et forslag til Skilt- og
reklameplan for Oslo med juridisk bindende retningslinjer. Vi
registrerte med tilfredshet at planen og retningslinjene legger
opp til en forholdsvis liberal politikk for idrettens del når det
gjelder bruk av temporære vertikale og horisontale bannere
(med reklame) i forbindelse med arrangementer. Vi oppfattet
planen slik at innstramningen som gjelder frittstående
reklame og byromselementer med reklame, vil gjelde hele
byggesonen. Vi hadde motforestillinger dersom dette også
tolkes som å omfatte idrettsanlegg, og ba om at det åpnes for
et fornuftig skjønn i slike saker.

Fagseminar
Oslo Idrettskrets avholdt 17. oktober et fagseminar med
tittelen: Innvandrere og idrett i Oslo:
Mange gutter, få jenter og fraværende foreldre? Yngve
Carlsson fra Norsk institutt for by- og regionforskning
presenterte resultatene fra en ny undersøkelse om
foreldredeltakelse i flerkulturelle idrettslag i Groruddalen.
Åse Strandbu fra Norsk institutt for forskning om oppvekst,
velferd og aldring redegjorde for årsakene til at jenter med
innvandrerbakgrunn er sjeldnere med i organisert idrett.
Seminaret var gjenstand for stor oppmerksomhet fra
tillitsvalgte i idretten, kommunalt ansatte og media som ga
det uvanlig bred dekning.

Aktiv på dagtid
Aktiv på dagtid gir mennesker som står helt eller delvis
utenfor arbeidslivet mulighet til å delta i et idrettsmiljø.
Prosjektet fokuserer på den enkeltes mestring og iboende
krefter. Ved å ta tak i egne ressurser kan deltagerne forebygge
12
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kunne vi markere Verdensdagen for psykisk
helse med turmarsjen Gå for åpenhet
rundt Sognsvann. Dette var 5. år på rad, og
marsjen hadde rekordoppslutning.
Aktiv på dagtid har i løpet av året hatt
et godt samarbeid med Friskis&Svettis,
Lambertseter Svømmeklubb, Kolsås
Klatreklubb og med Sagene Idrettslag
etter at ballaktivitetene ble flyttet
til Bjølsenhallen. Vi leier dessuten
Vestkantbadet av Kultur- og idrettsetaten.
Prosjektet har fem faste og en rekke
timeansatte instruktører.
Aktiv på dagtid mottok i 2006 totalt
2,488 mill. kr i støtte fra Oslo kommune og
250.000 kr fra Helse Øst.

60pluss
OIK har siden 2003 drevet
prosjektet 60pluss med midler fra
Oslo kommune. Hovedmålet er å
aktivisere eldre mennesker som
er fysisk og/eller sosialt inaktive.
Dette gjøres ved å bidra til at det
etableres ulike aktivitetstilbud og
ved å bevisstgjøre målgruppen
om verdien av fysisk aktivitet.
60pluss hadde i 2006 36
tilsluttede grupper i 14 bydeler.
Blant de aktivitetene som
tilbys gjennom 60pluss finner

OIKs SEKRETARIAT

tap av funksjon, fremme egen helse og igjen
kunne fungere aktivt i samfunnet. Tilbudet
er for alle mellom 18 og 65 år som er bosatt i
Oslo og som mottar sykepenger, attføringseller rehabiliteringspenger, uføreytelser,
overgangsstønad, dagpenger eller
økonomisk sosialstøtte. Deltagelse koster
200 kr i året. I 2006 ble det registrert 2112
deltakere. Vi bruker dessuten store ressurser
på å betjene ulike kommunale og statlige
behandlingsinstitusjoner. Vår timeplanfolder
har et opplag på 45.000 og blir distribuert
gjennom bl. a. NAV, sosialtjenesten, bydelsadministrasjonene, spesialisthelsetjenesten,
sykehusene, legesentre, hjemmetjenesten,
Deichmanske bibliotek og alle brukerinstitusjonene.
Aktiv på dagtid tilbyr et bredt knippe
aktiviteter; helsestudio, aerobic, yoga,
pilates, spinning, svømmeopplæring,
vanngymnastikk, fotball, basketball,
volleyball, innebandy, bordtennis, klatring,
turmarsj m.m. Som brobygger mellom idrett
og helse har vi tilbud med lav terskel. Her
kan man delta uansett treningsbakgrunn,
sykdom eller problemer. Daglig møter det
opptil 300 på trening. Det har vært avholdt
ekstraarrangementer som skøytedag,
introduksjonskurs i golf og stavgang,
bowling, minigolf, line dance m.m. Med
15.000 kr i støtte fra Mental Helse Norge

Årsberetning 2006 OIK
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Oslo Idrettskrets ønsker flere funksjonshemmede med i idrettsaktiviteter.

man turgåing, stavgang, svømming, vanngymnastikk,
trim til musikk, gymnastikk, qi gong, yoga, fotball, roing,
treningsstudio, bussturer, temakvelder og dans.
Høsten 2006 ble det gjennomført skrittelleraksjon en
måned hvor alle deltakerne fikk utdelt hver sin skritteller.
Målet var å motivere til større aktivitet hele uken. Fra 60pluss
prosjektet deltok ca 1000 personer.
60pluss er i året blitt presentert i ulike sammenhenger, bl.
a. på EU-konferansen Healthy ageing i Helsingfors i oktober.
Dette resulterte i at EU la ut den engelske versjonen av
60pluss filmen på sine hjemmesider. Prosjektet er også
presentert for 10 kommuner i Norge.
Prosjektet ledes av Harald Skoglund.

Idrett for funksjonshemmede
Utvalget Idrett for funksjonshemmede har fram til kretstinget
20. mai bestått av:
Leder:
Nestleder:
Medlemmer:
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Anne- Britt Nilsen (nestleder i kretsstyret)
Arild Schulte, Stor-Oslo Helsesportlag
Astrid Kristin Vik, Hodr Idrettslag for
Synshemmede
Christian H. Johansen, Nordstrand IF
Astrid Wilhelmsen, Oslo
Handicapidrettslag
Jacob Melsom, Vålerenga Fotball IF

Etter kretstinget har utvalget bestått av:
Leder:
Anne-Britt Nilsen ( nestleder i Kretsstyret)
Nestleder:
Arild Schulte, Stor-Oslo Helsesportlag
Medlemmer:
Christian H. Johansen, Nordstrand IF
Astrid Wilhelmsen, Oslo
Handicapidrettslag
Kaja Giltvedt, Nordstrand IF
Aleksander Wang-Hansen, Kongelig Norsk
Seilforening
Jan Nordli har fungert som utvalgets sekretær i en 25% stilling
som koordinator for idrett for funksjonshemmede i Oslo
Idrettskrets.
Foruten utvalgsmøter og oppfølgning av den vedtatte
handlingsplanen for perioden 2004-06, har utvalget
arrangert to møter for alle lag i Oslo som har idrett for
funksjonshemmede på programmet. På det siste møtet
var også alle særkretsene som har tatt ansvar for idrett for
funksjonshemmede, invitert. Hovedtemaene var nedleggelsen
av NFI og overføringen av aktivitetene til særforbund, utvalgets
rammeplan for perioden 2006-09 og handlingsplanen for 2007.
Utvalget har brukt mye tid på å få til møter med alle
fysioterapeuter og ergoterapeuter i bydelene som jobber
med funksjonshemmede barn og unge for å fortelle om
idrettens tilbud. Begge de tillyste møtene måtte dessverre
avlyses på grunn av manglende interesse.

Basert på søknadene fra lagene, utarbeidet utvalget en
innstilling til fordeling av den kommunale støtten til idrett
for funksjonshemmede. Idrettsrådet fulgte innstillingen i sitt
vedtak.

Samarbeidspartnere
Det gode samarbeid med Skadeforsikringsselskapet If ble
videreført i 2006 med hovedfokus på sommeraktiviteten
Gatekamp. Samarbeidsavtalen omfatter tildelingen av prisen
til Årets ildsjel som inngår i kretsens årlige arrangement i
rådhuset.
Samarbeidet med Sparebankstiftelsen DnBNOR ble
avsluttet i 2006. Avtalen har gitt et verdifullt bidrag til arbeidet
med prosjektet Idrett og utfordring.
Begge disse prosjektene støttes også av Oslo
kommune. Samarbeidsavtalene representerer således en
konkretisering av signalene fra flere offentlige utredninger
om å finne arenaer for samarbeid mellom det offentlige og
næringsinteresser.

Inntektsgivende virksomhet
Sekretariatet legger arbeid i å reise midler både til lagene
og for å delfinansiere egen drift. Også i 2006 var bingo
og gevinstautomater en betydelig inntektskilde, og Oslo
Idrettskrets hadde et tilbud til 44 lag og særkretser. OIK står
for kontrollen ved en innleid revisor, mens selskapet Egil
Hesland AS som har vært en god partner gjennom mange år,
står for driften.

Norsk Idrettsmedisinsk Institutt AS (NIMI)
Osloidretten legger vekt på å ha et godt medisinsk
støtteapparat for sine aktive. Derfor har OIK i mange år hatt en
eierandel på rundt 5 prosent i Norsk Idrettsmedisinsk Institutt
AS. Oslo Bedriftsidrettskrets har en tilsvarende andel.

Intern organisering

Ingrid Tollånes

generalsekretær

Odd Syversen

idretts- og prosjektsjef

Bjørg Christensen

økonomisjef

Morten Skari

økonomisekretær/
IT-koordinator

Julitta Skovlie

sekretær, forværelse

Astrid Johannessen

opptak av lag,
storbyarbeidet, lovsaker

Hege Walsig Skau (permisjon)

aktiviteter, idrettsmerket

Tom Anderson

anleggskonsulent

Ivar Glomstein

rådgiver

Audun Eikeland

utdanning / rådgiver

Øivind Hansen

prosjektleder
Klubbtiltak storby

Ingvild Reitan

prosjektleder Idrett
og utfordring

Kathrine Godager

prosjektleder Gatekamp

Jane Hallstrøm

prosjektleder Aktiv
på dagtid

Gunn-Helene Joakimsen (permisjon) treningsleder
Aktiv på dagtid
Bjørn-Helge Haugen

instruktør Aktiv på dagtid

Eirin Nygaard Rise

instruktør Aktiv på dagtid

Hendrick Lapp

instruktør Aktiv på dagtid

Lene Kristin Kristiansen

instruktør Aktiv på dagtid

Jan Nordli

idrett for
funksjonshemmede

Osloidrettens Hus:
Bjørg Moreite

sentralbord

Knut Næss

sentralbord

Ekeberg Idrettshall:
Svein Hagberg

driftssjef

Rune Hebjerk

vedlikeholdssjef

Einar Odden

hallbetjent

Ernst Ove Grongstad

hallbetjent

Knut Lomsø

hallbetjent

Ulf Vardi

renholder
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Generalsekretær Børre Rognlien fratrådte 15. mai.
Generalsekretær Ingrid Tollånes tiltrådte 1. august.
Idretts- og prosjektsjef Odd Syversen fungerte som leder for
sekretariatet i perioden 15. mai-1. august.
Ingvild Reitan kom tilbake fra fødselspermisjon 1. april og
overtok som prosjektleder Idrett og utfordring.
Kathrine Godager var midlertidig prosjektleder Idrett og
utfordringer 1. januar-31. mars; prosjektleder Gatekamp fra 1.
april.
Hege Walsig Skau var permittert i hele 2006.
I Aktiv på dagtid fikk Gunn-Helene Joakimsen permisjon
som treningsleder fra 1. mai og fratrådte 31. desember.
Jim Øystein Nybråten avsluttet sitt engasjement 6. august.
Eirin Nygaard Rise sluttet 6. august, men ble reengasjert 14.
august i 100 % stilling.
Charlotte Kunz var instruktør (80 %) 1. mars-30. april.
Hendrick Lapp var instruktør (80 %) 16. oktober-31.
desember.
Lene Kristin Kristiansen er instruktør (80 %) fra 1. mai.
Dag Bakkland sluttet som hallbetjent 30. april.
Knut Lomsø begynte som hallbetjent 29. mai.

Ansatte i Oslo Idrettskrets pr. 31.12.2006

OIK kjøper en del informasjonstjenester samt tjenester til
administrativ ledelse av 60pluss eksternt.
Årsberetning 2006 OIK
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Samarbeidet med kommunens etater og foretak er fortsatt nært og godt. Spesielt gjelder dette Kultur- og idrettsetaten
og Undervisningsbygg Oslo KF. Men vi har også et godt samarbeid med Utdanningsetaten, Plan- og bygningsetaten,
Eiendoms og byfornyelsesetaten og Omsorgsbygg Oslo KF. Vi har også et godt samarbeid med private aktører,
konsulenter, entreprenører, arkitekter og andre som fungerer i markedet. Det samme gjelder for våre forbindelser med
Kultur- og kirkedepartementet, særforbund og andre idrettsrelaterte organisasjoner.
Kommunedelplanen for idrett
Planen for årene 2005-2008 ble rullert i 2006. Til tross for
at det var tale om en såkalt enkel rullering var det bred
deltakelse fra samarbeidsutvalgene og særkretsene. I 2007 vil
man starte arbeidet med en ny kommunedelplan. Den blir
viktig, for Oslo har fortsatt et stort behov for idrettsanlegg.

Oslo Kunstgressanlegg AS
Selskapet ble formelt oppløst i 2006. Oslo kommune ved
Kultur- og idrettsetaten fikk overført selskapets resterende
midler, ca. 2,9 mill. kr. Disse er øremerket til bygging av ny
kunstgressbane på Abildsø.
Oslo Idrettskrets vil benytte anledningen til å takke styret
(Jan Halstensen, Rolf Nyhus, Børre Rognlien, Tore B. Ramton,
Trygve Bornø, Roar Eilertsen og Åge Tovan) for en formidabel
innsats. Vi retter også en takk til Oslo kommune ved Kulturog idrettsetaten og Staten ved Kultur- og kirkedepartementet.
Alle har bidratt til at prosjektet ble en suksess, og at

fotballspillende barn og unge i Oslo har fått en mye bedre
hverdag.

Oslo Idrettshaller AS
Alle formaliteter rundt opprettelsen av selskapet er nå på
plass. Oslo kommune har så langt bevilget 20 mill. kr til
haller i selskapets regi. Kultur- og kirkedepartementet har
avsatt 24 mill. kr ekstra til åtte hallprosjekter i Oslo, slik at
hver av de åtte prosjektene vil motta 10 mill. kr i støtte fra
spillemidlene. Det er nedsatt en samarbeidskomité bestående
av Byrådsavdelingen for næring og kultur, Kultur- og
idrettsetaten og representanter for styret i Oslo Idrettshaller
AS. I oktober ble det undertegnet en avtale mellom
selskapet og OBOS. Den innebærer at OBOS som prosjektets
hovedsponsor går inn med 15 mill. kr i støtte til bygging av
seks haller. Avtalen er den største sponsoravtalen som Oslo
Idrettskrets har inngått.
Selskapet tar sikte på at de tre første prosjektene,

Anleggskonsulent Tom Anderson har sett mange nye kunstgressbaner bli anlagt i Kunstgresselskapets tid. Her ved Stubberudmyra.
(Foto: Svein-Ivar Pedersen)
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Illustrasjon for nye Frogner stadion. Innfeldt skulpturene av Oscar Mathisen og Sonja Henie.
(Tegning: LPO arkitektur & design as / Foto: Kai Albertsen)

disse anleggene er utformet for å betjene et tyvetalls idretter
utover vinteridrettene.

Ellingsrud, Voksen og Lerskallen, vil være ferdig regulerte i
løpet av 2007. Er vi heldig med fremdriften, kan den første
spaden settes i jorden senhøstes 2007. Målet er å realisere
seks nye idrettshaller i løpet av 4-6 år.

Andre prosjekter

Holmenkollanlegget / VM 2011
I forbindelse med søknaden om, senere tildeling av VM 2011
ski nordiske grener, er spørsmålet om en oppdatering av
hoppbakkene og langrennsarenaen blitt aktualisert. Vi viser til
styrets beretning for en nærmere omtale.

Mulige anlegg for et OL 2018

Til tross for år med gode bevilgninger, ble kun to større
prosjekter igangsatt i 2006; Bøler idrettshall og idrettshallen
på Persbråten skole. Av mindre prosjekter ble Humleby
idrettspark ferdigstilt og offisielt åpnet på høsten. På 2006budsjettet var det bevilget midler til rehabilitering/nybygg av
Kjelsås og Apalløkka idrettshaller. Dessverre ble ingen av disse
prosjekter påbegynt.

Reguleringssaker

I sammenheng med Oslos søknad om å bli norsk kandidat
for De olympiske vinterleker og Paralympics i 2018, har
OIK deltatt i de ulike anleggsgruppene for utarbeidelse
av OL-søknaden med råd og synspunkter om plassering,
utforming og dimensjonering av de anlegg som foreslås.
Vi er meget godt fornøyd med resultatet, både når det
gjelder spredningen over hele byen og utformingen. Når
osloidretten står så samlet bak OL-søknaden, er én årsak at

OIK var også i 2006 høringsinstans i mange reguleringssaker.
Noen av disse er svært viktige for osloidretten, mens andre
er uinteressante. Av viktige reguleringssaker nevner vi
Bislettgata / Lille Bislett, Østre Aker vei 100 – ny idrettshall og
Gardens friområdet i Sørkedalsveien.
OIKS SEKRETARIAT/ANLEGG

Investeringer i idrettsanlegg 2000 - 2007 (i 1.000 kr)
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Friluftsetaten/Kultur & idrett

39 900

161 150

166 717

174 870

68 800

212 400

143 550

Utdanningsetaten

30 000

5 000

75 000

75 000

67 000

11 670

62 000

5 700

3 200

Indre øst programmet

22 352

Spillemidler - ekstraordinære
97 952

360 670
14 900
10 000

3 000

3 000

18 202

19 052

40 025

52 100

52 418

49 339

253 488

8 000

17 500

8 500

1 500

1 000

24 000

60 500

10 000

24 500

5 500

1 057

288 269

322 895

194 900

284 545

Privat
Totalt

35 000
10 000

Disponeres av bydelene

Totalt

255 450 1 222 837

6 000

Groruddalssatsingen
Spillemidler - ordinære

2007

195 552

41 057
281 889

300 450 1 966 452
Årsberetning 2006 OIK
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Idrettsmerket
Seremonien i rådhuset i forbindelse med utdeling av
utmerkelser og statuetter for 2005 fant sted torsdag 27.
april. Det ble i 2005 tatt til sammen 713 idrettsmerker, 214
av kvinner og 499 av menn. Det blir hvert år trykket en
terminliste for idrettsmerkeprøver som sendes til interesserte,
bl. a. til dem som har deltatt året før. Den legges også ut på
våre hjemmesider.

Den gyldne spaserstokk
2006 har vært jubileumsår for spaserstokken, det er 20 år siden
den gikk første tur. Tilbudet inngår nå i prosjektet 60pluss, og i
2006 var det 400 personer som innmeldt sine resultater. Dette
ligger 70 under fjoråret. Av disse var det 104 nye deltakere. To
personer fikk hederspokal for deltakelse i 20 år.

Mandagstrimmen
Hver mandag gjennom hele året har det vært trim til musikk
i Ekeberghallen. De to partiene aktiviserer 90 deltakere.
Trimmen inngår i prosjekt 60pluss.

Skoleskidagen.
Skoleskidagen ble arrangert 15. mars i Holmenkollen, i
samarbeid med Oslo Skikrets og Skiforeningen. Friluftsetaten
og Oslo T-banedrift bidro til en problemfri gjennomføring.
Mer enn 2.000 elever i 2.-4. klasse fra 23 skoler deltok i
lekpregede øvelser som skileik, telemarkskombinasjon og
”langrenn”.

Skoleidrettsdagen
Denne populære aktivitetsdagen for Osloskolenes 5., 6. og
7.- klassinger, ble i år arrangert 10. mai på Ekeberg i godt
vær. Totalt ønsket rundt 6.000 elever å delta, men vi måtte
sette strek ved drøye 2.600 elever fra19 skoler. De fikk prøve
seg i 28 ulike idrettsaktiviteter. Også i år ble arrangementet
gjennomført med god hjelp fra de fleste særkretser,
idrettslinjene på Lambertseter og Bjerke videregående skoler
samt Wang Toppidrett.

Landets eldste idrettsmerketaker, 95-årige Finn Tellefsen ble hyllet
i Rådhuset under prisutdelingen i april.
18
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Fra skoleskidagen i Holmenkollen.

Martin hopper lengde under skoleidrettsdagen.

Organiseringen av storbyarbeidet er videreført med
separate prosjektledere for hvert av prosjektene Klubbtiltak
storby, Idrett og utfordring og Gatekamp. I løpet av 2006
er det vokst frem en betydelig interesse for arbeidet i
Foreldreengasjement. Fra å være et prøveprosjekt i Søndre
Nordstrand synes det som om det i løpet av 2007 kan
bli etablert i andre deler av byen, og da først og fremst i
Groruddalen.
Storbyarbeidet ble i 2006 i hovedsak finansiert av Kultur og
kirkedepartementet og Oslo Kommune, men ble også støttet
av Skadeforsikringsselskapet If og av Sparebankstiftelsen
DnBNOR.

departementets tildeling gjennom NIF kom så sent, ble det
i år gjennomført en ekstratildeling i august i tillegg til den
ordinære tildelingen i januar. Her ble kun søknader som
oppfylte kravene fra KKD tilgodesett.
I alt 29 idrettslag med til sammen 48 tiltak har vært
involvert i årets storbyarbeid. Mange av idrettslagene har hatt
svært høy aktivitet, med varierte, populære og nyskapende
aktiviteter. De fleste idrettslag rapporterte også i år om
gode erfaringer med storbytiltakene, med god deltakelse
av både gutter og jenter. Flere rapporterte om økning i
medlemsmassen som følge av tiltakene.
Klubbtiltak storby har i 2006 vært finansiert av Oslo
kommune og Kultur- og kirkedepartementet.

Klubbtiltak storby

Gatekamp

I 2006 justerte Kultur- og kirkedepartementet (KKD)
definisjonen av målgruppene i Klubbtiltak storby. Tilskuddet
skulle benyttes til tiltak rettet mot barn (6-12 år) og ungdom
(13-19 år) med innvandrerbakgrunn - med særlig vekt på
jenter, og barn og ungdom fra familier med lav betalingsevne.
Oslo kommune har imidlertid ikke like spesifikke krav for
bruken av kommunale midler, slik at flere barn og ungdom
kunne nås gjennom denne tilskuddsordningen. Fordi

Målet med Gatekamp er å tilby passiv ungdom mellom 13-19
år idrettsaktiviteter på egne premisser i nærmiljøet. Gatekamp
reiser rundt i byen med ulikt idrettsutstyr og instruktører
som er unge voksne med allsidig idrettsbakgrunn og gode
sosiale antenner. Aktivitetene som tilbys er trampoline,
airtrack, streetbasket, teppecurling, innebandy, fotballtennis,
badminton og en del mer tradisjonelle aktiviteter.
På grunn av kostnadene ved å drive Gatekamp helårig,
Årsberetning 2006 OIK
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Sentrale personer i gjennomføringen
av Gatekamp, fra venstre Ingvild
Reitan, idretts- og prosjektssjef Odd
Syversen i OIK, Gunhild Bøgseth, Kulturog idrettsetaten, Kathrine Godager,
Øivind Hansen og generalsekretær i
Oslo Idrettskrets, Ingrid Tollånes.

er tilbudet igjen hovedsaklig en sommeraktivitet. Patruljen
reiste rundt i byen seks uker i skoleferien til Rådhusplassen,
Hovseter, Furuset, Kuba, Holmlia og Ekebergsletta (Norway
Cup). Det ble registrert 6-7.000 deltakelser. I tillegg til
sommeraktiviteten har vi deltatt på to bydelsdager; Sagene
og Søndre Nordstrand, samt lokale arrangementer på
Mortensrud og Ammerud. I september ble det innledet et
samarbeid med Sagene IF om Gatekamp i Bjølsenhallen på
fredager fra 13-16. Dette pågikk hele høsten med økende
oppslutning.
Gatekamp ble i 2006 finansiert av Oslo kommune og
Skadeforsikringsselskapet If.

Idrett og utfordring
Målet med Idrett og utfordring er å hjelpe ungdom med
antisosial atferd. Gjennom tverrfaglig samarbeid og fysisk
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aktivitet forsøker man å pense den enkelte inn på et
positivt spor. Barnevern, politi, skole og uteteam plukker ut
ungdommer i alderen 12-16 år til å være med på prosjektet.
De organiseres i grupper av 6-12 ungdommer som møtes
en gang i uka for å drive med fysisk aktivitet. Idretten
blir brukt som metode og fungerer som en brobygger
mellom ungdommene og det offentlige hjelpeapparatet.
Gruppelederne fra bydelene legger opp aktivitetsplaner, Oslo
Idrettskrets bidrar med instruktører, utstyr og et sted å være.
I dag har vi 18 grupper i 13 bydeler. Prosjektet finansieres av
Oslo kommune og Sparebankstiftelsen DnBNOR.

Foreldreengasjement.
Oslo Idrettskrets har i flere år jobbet med foreldreengasjement i enkeltklubber som ledd i storbyarbeidet. Ved årsskiftet 2004/05 etablerte man et pilotprosjekt som ble kalt
Flerkulturelt foreldreengasjement for idretten i bydel Søndre
Nordstrand. Bakgrunnen var at mange av idrettslagene i
bydelen hadde problemer med manglende deltakelse fra
foreldrene i styre og stell. Særlig gjaldt dette foreldre med
flerkulturell bakgrunn.
Året 2006 har vært et år med prøving og feiling i
pilotprosjektets regi. Forsøket på å markere starten av
prosjektet med et fellesarrangement, Bydelens Idrettsdag, slik
mange hadde foreslått, ble ingen suksess. Tross et betydelig
forarbeid var kun tre lag innstilt på å stille da det kom til
stykket. Dermed var prosjektet tilbake på startstreken. Man
valgte da å forlate samarbeidstanken og gå over til å jobbe
individuelt med hver enkelt klubb.
Etter en møterunde med de store fleridrettslagene,
besluttet man å bruke engasjerte foreldrekontakter til
informasjonsarbeid om klubben. Deretter skulle foreldrekontaktene forsøke å få foreldrene med i støtteapparatet
rundt klubbarrangementene. Denne tilnærmingen har slått
meget godt an og vil bli videreført i 2007.
Pilotprosjektet drives i nært samarbeid med Idrettens
samarbeidsutvalg i Søndre Nordstrand. Det har fått
økonomisk støtte fra Oslo kommune, Enhet for mangfold og
integrering og fra Stiftelsen Helse og Rehabilitering.

Øvrige trykksaker og plakater

Leder:

For øvrig er følgende trykksaker blitt produsert i 2006:
• ”Hele byen i bevegelse” – Langtidsplan 2006-2009
• OIKs årskalender med aktuelle tidsfrister
• Gatekamp: timeplanfolder for sommeraktivitetene
• Aktiv på dagtid: tre timeplanfoldere
• 60pluss: aktivitetsplan 2006, brosjyre for ”Gå & tell”-aksjonen,
kalender 2007

Medlemmer:

Børre Rognlien (til 15.5)
Ingrid Tollånes (fra 1.8)
Odd Syversen (fungerende leder 15.5-1.8)
Bjørg Christensen
Svein Hagberg
Kai Albertsen
Ivar Glomstein

Informasjonsutvalget har avholdt 10 møter i 2006.
Funksjonen som redaksjonskomité for Osloidrett er utvalgets
mest tidkrevende oppgave. Det har dessuten viet betydelig
oppmerksomhet til bruken av www.osloidrettskrets.no og
vårt forhold til media.

Osloidrett
Bladet har kommet ut etter planen med fire nummer og 104
sider i 2006. Opplaget var 3.500.

OIK SEKRETARIAT/INFORMASJON

Informasjonsutvalget har i 2006 bestått av:

Plakater:
• Gatekamp (sommerpatruljen)
• Aktiv på dagtid

Mediepleie
Sekretariatet har bidratt til en systematisk og målrettet bruk
av media i 2006. Det er bl. a. sendt ut 32 pressemeldinger.
Resultatet har manifestert seg ved både god redaksjonell
dekning og oppslag i debattspaltene.

OIK-Nytt
OIK-Nytt har kommet med 3 utgaver i 2006.
Nyhetsbulletinen blir distribuert elektronisk til lag med
e-adresse i Idrettsregistreringen / NAIS. Dette gjelder ca.
600 av idrettslagene i Oslo. Rundt 40 lag står ved årsskiftet
uten e-adresse i NAIS og mottar OIK-Nytt i papirversjon.

www.osloidrettskrets.no
Hjemmesiden er i 2006 brukt systematisk. Alle viktige
meddelelser, retningslinjer, nyheter, pressemeldinger m.m.
legges fortløpende ut på siden som sammen med den
elektroniske OIK-Nytt er vår viktigste informasjonskanal ut
til lagene.

Lovutvalget
Lovutvalget besto frem til kretstinget 20. mai av:
Gunnar-Martin Kjenner, Ski- og
Fotballklubben Lyn

Medlemmer:

Terje Ahlsen, DNB Nor BIL
Karianne F. Jensen, Haugerud IF

Varamedlemmer: Veslemøy Viervoll, Klemetsrud IL
Thomas Laurendz Bornø, Skeid
Kretstinget valgte følgende utvalg for perioden 2006-09:
Leder:

Gunnar-Martin Kjenner, Ski- og
Fotballklubben Lyn

Medlemmer:

Terje Ahlsen, DNB Nor BIL
Veslemøy Viervoll, Klemetsrud IL

Varamedlemmer: Thomas Laurendz Bornø, Skeid
Ingunn Martinsen, Klemetsrud IL

OIK / LOVBESTEMTE UTVALG]

Leder:

Astrid Johannessen fra
administrasjonen har vært
utvalgets sekretær.
Det er avholdt seks møter
i lovutvalget i 2006 (tre
møter før idrettskretstinget
og tre etter). Utvalget har
i perioden behandlet 33
lovsaker fra idrettslag og
Oslo Idrettskrets lover ble
redigert og ny versjon
vedtatt på idrettskretstinget
i mai 2006.
Leder av lovutvalget har
vært foreleser på to kurs i
regi av Oslo Idrettskrets med
temaet ”idrett og juss”,hvor
idrettslag og særkretser i Oslo
var invitert. Leder deltok også
ved Norges Idrettsforbund
og Olympiske Komités lovog domsseminar.

Gunnar-Martin Kjenner leder
for Lovutvalget.

Årsberetning 2006 OIK
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IDRETTSLAGENE

Klubber tatt opp i 2006:
Klubbens navn

Klubb-nummer

Skeid Fotball *)

03011275

Opptaksdato

Antall medl.

Idrett

55

Fotball

11.januar 2006

Flip Squad Snowboard klubb

03011276

11.januar 2006

35

Snowboard

Go Daj Judo Klubb

03011277

13.januar 2006

22

Judo

Oppsal IF Orientering *)

03011278

18.januar 2006

260

Orientering

Oppsal IF Håndball *)

03011279

18.januar 2006

646

Oppsal IF Fotball *)

03011280

18.januar 2006

1225

Fotball

Håndball

Vålerenga Cricket klubb

03011281

26.januar 2006

38

Cricket

Manglerud Star Toppfotball *)

03011283

29.mars 2006

30

Fotball

Oslo Klatre Klubb

03011284

11.april 2006

18

Klatring

Kampen Innebandy klubb

03011285

25.april 2006

17

Innebandy

Fysio IL

03011286

3.mai 2006

17

Håndball

EZ Ultimate Frisbee Team

03011287

12.mai 2006

15

Frisbee

Ribbungene Innebandy klubb

03011288

22.august 2006

15

Innebandy

Chon-Ji Taekwondo Vestli

03011289

25.august 2006

61

Kampsport

Frogner IBK

03011290

4.september 2006

13

Bandy

Domus Nova Skiløperforening

03011291

11.september 2006

12

Ski

B16 Sportsklubb

03011292

22.september 2006

15

Bandy

Oromo Oslo Fotball klubb

03011293

22.september 2006

22

Fotball

Oslo Hiphop Klubb

03011294

2.oktober 2006

12

Dans

Torden Ballklubb

03011295

19.oktober 2006

33

Fotball

Moldekameratene Fotball klubb

03011296

11.november 2006

18

Fotball

Haslegjengen Fotball klubb

03011298

21.november 2006

12

Fotball

Christianssands Fotball Forening

03011299

30.november 2006

15

Fotball

Røa Volleyballklubb

03011300

6.desember 2006

36

Volleyball

*) = Idrettslag organisert av allianseidrettslag

Utmeldt/nedlagt 2006:
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Dato

Klubbnavn

Nedlagt/strøket/Særforbund

18.01.06

Majorstuen Boldclub

Nedlagt – Fotball

25.01.06

Den Franske Skoles karateklubb

Nedlagt/utmeldt – Kampsport

02.02.06

Rosenhoff Oslo WTTU Songham Taekwondo

Nedlagt/utmeldt – Kampsport

22.02.06

Romsås Bordtennisklubb

Utmeldt – Bordtennis

08.03.06

Mercantile Fotballklubb

Nedlagt - Fotball (overf. Nordstrand IF)

02.05.06

Gamle Stovner IBK

Nedlagt – Innebandy

12.05.06

Enga IBK

Nedlagt – Innebandy

28.06.06

Aker Skiklubb

Strøket – Ski

28.06.06

Akerselva Pistolklubb

Strøket – Skyting

28.06.06

Ammerud Cricket Club

Strøket – Cricket

28.08.06

Balder Håndballklubb

Strøket – Håndball

28.06.06

Berg Badmintonklubb

Strøket – Badminton

28.06.08

Bislet Idrettsforening

Strøket

28.06.06

Bjølsen Tai Chi Klubb

Strøket – Kampsport

28.06.06

Brekke Golfklubb

Strøket – Golf

28.06.06

Danseklubben i Norge

Strøket – Dans

28.06.06

Fengslenes Pistolklubb

Strøket – Skyting

28.06.06

Frogner Softballklubb

Strøket – Soft- og baseball

Årsberetning 2006 OIK

28.06.06

Gjøvik atlet & fotball klubb

Strøket – Fotball

28.06.06

Grefsen IL

Strøket

28.06.06

Groruddalen Cricket klubb

Strøket – Cricket

28.06.06

Groruddalen Klatreklubb

Strøket – Klatring

28.06.06

Grünerløkka Pistol klubb

Strøket – Skyting

28.06.06

Grønland Rollerhockeyklubb

Strøket – ishockey

28.06.06

Harjar Håndballklubb

Strøket – Håndball

28.06.06

Manglerud Bordtennisklubb

Strøket – Bordtennis

28.06.06

Oslo Hapkido klubb

Strøket – Kampsport

28.06.06

Oslo Nilen Fotballklubb

Strøket – Fotball

28.06.06

Oslo Sisu Biljardklubb

Strøket – Biljard

28.06.06

Oslo Skeleton Klubb

Strøket – Ake, bob og skeleton

28.06.06

SK Radar

Strøket – Bandy

28.06.06

SAS Flyklubb

Strøket

28.06.06

St. Hallvard Idrettslag

Strøket

28.06.06

Tamil Cricket Sports club

Strøket – Cricket

28.06.06

FK Uzice

Strøket – Fotball

28.06.06

Øvre Fossum Ryttersportsklubb

Strøket – Rytter

13.09.06

Team Oslo Svømming

Nedlagt – Svømming

09.10.06

Veggen Innebandy klubb

Nedlagt – Bandy

09.10.06

Grønland Farmers IBK

Nedlagt - Bandy

26.januar 2006

Nord Cricket Klubb

Gjenopptak – cricket

30.august 2006

Holmlia Kickboxing klubb

Gjenopptak – kickboxing

Gjenopptatt i 2006:

Sammenslåtte lag 2006:
30.januar 2006
21.mars 2006

Sportsklubben Hellerud og Haugerud IF = Haugerud IF, kl.03010117
Fotballklubben Oslo Øst og IL Manglerud Star Fotball =
IL Manglerud Star Fotball, kl. 03010935

Navneendring i 2006:
26.mai 2006
23.juni 2006
6.okt 2006
9.des 2006

Fra Norsk Motorsport Klubb Oslo til Oslo Motorsport Klubb, kl.03010193
Fra Bygdø Rideklubb til Bygdø & Frogner Rideklubb, kl.03010117
Fra Hoppegompan IF til Sentrum Volleyballkubb, kl.03011145
Fra Sportsklubben KV til KV Alpin, kl.03011209

Endring av idrettskretstilhørighet i 2006:
28.mars 2006
24.nov 2006

Fra Akershus IK til Oslo IK: Frydenlund IBK, kl. 03011281
Fra Akershus IK til Oslo IK: NTH, Oslo kl.03011297
IDRETTSLAGENE

Oslo Idrettskrets var ansvarlig for et
fagseminar i forbindelse med presentasjonen
av NIBR-rapporten ”Foreldredeltakelse i
flerkulturelle idrettslag i Groruddalen”.Her
er det Ira Munyao Ndunda fra Romsås
Innebandy som engasjert kommenterte
innledningen til forsker Yngve Carlsson.
Til venstre på bildet Oslos varaordfører Svenn
Kristiansen.
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OISF/UTDANNING

OISF / utdanning
Siden nedbemanningen i NIF våren 2005, har Osloidrettens
Studieforbund (OISF) vært en organisasjon uten ansatte og
aktivitet. OISF består imidlertid på papiret inntil idrettstinget
eventuelt fatter et vedtak om å nedlegge eller omorganisere
Idrettens Studieforbund. Fram til kretstinget 20. mai hadde
OISF eget styre som bestod av Siv Johanne Moen, Vidar
Waaden, Anya Sødal, Wilhelm Mustad og Anne-Britt Nilsen.
På tinget ble det valgt et personidentisk styre for OIK og OISF,
slik at kretsstyret også er styre for OISF.
Utdanningsvirksomheten er siden våren 2005 blitt drevet
i OIKs regi. Frem til kretstinget fungerte et utdanningsutvalg
som bestod av Anne-Britt Nilsen, Vidar Waaden, Anya Sødal

og Ingrid Tollånes. Etter tinget har utdanningsvirksomheten
sortert under styret.
Utdanningsaktivitet 2006
I 2006 er følgende tiltak blitt gjennomført:
- 2 klubbutviklingstiltak
- 10 kurs
- 58 personer har vært med på 4 informasjonsmøter for nye
ledere
Totalt har det deltatt 256 personer på utdanningstiltak i OIK
regi i 2006.

OSLOIDRETTENS HUS / EKEBERG IDRETTSHALL

Osloidrettens Hus og Ekeberg Idrettshall er et samlingspunkt for idretten i hovedstaden..
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Osloidrettens Hus

Ekeberg Idrettshall

Etter at vi en tid har levd med usikkerhet knyttet til utleien
i huset, har brikkene nå falt på plass. Ved utgangen av året
er den delen av kontorbygget som idretten disponerer,
maksimalt utnyttet av Oslo Idrettskrets og særidrettenes
ansatte (bandy, basketball, bedriftsidrett, fotball, friidrett,
gymnastikk og turn, håndball, ishockey, kampsport, ski,
skyting og sykkel). For resten av huset er status som følger:
Norsk Idrettsmedisinsk Institutts avtale om leie av kontorer
og treningslokaler i 2. etasje samt aerobicsalen ble fornyet
i 2005. Lokalene i første etasje som Friluftsetaten leide, ble
i løpet av 2006 bortleid på langsiktig kontrakt til Ekeberg
Idrettsbarnehage. Leiekontrakten med Ekebergsletta Kafeteria
er i løpet av året fornyet for fem år.
De syv møterommene i huset lånes gratis ut til lagene og
særkretsene. De er i flittig bruk og bærer noe preg av det.
Det samme er tilfellet med det tekniske utstyret. Vi har startet
et renoveringsarbeid ved å skifte lydanlegg i det store atriet
og har utvidet og pusset opp styrerommet og utstyrt det
med moderne tekniske hjelpemidler. Driften har gått greit
og vedlikeholdet har for øvrig begrenset seg til litt maling og
skifte av slitt gulvbelegg.

2006 har vært et godt driftsår for hallen. Skolenes bruk førte
som vanlig til nesten full kapasitetsutnyttelse på dagtid.
Idrettslinjene på Lambertseter og Ulsrud videregående skoler
samt Wang toppidrett dekket mer enn 80 % av disponibel
tid. Idrettens trenings- og konkurransebruk fyller hallen etter
skoletid på hverdager. Hallen ble forøvrig leid ut 28 helger til
idrettsformål. Når ikke idretten etterspør hallplass, leies den ut
til andre formål. I 2006 var hallen således arena for byggmesse,
antikkmesse, katteutstilling, flystevne, feiring av Oslo
Bedriftsidrettskrets 75 års jubileum, tre brylluper, feiringen av
Pakistans nasjonaldag og som vanlig Norway Cup.
I 2006 fikk vi ferdigstilt et tilbygg for lagring av
idrettsmateriell som øker kapasiteten og gjør den daglige
drift enklere. Vi har dessuten fått installert nye branndører
mellom hallen og garderobedelen. Dette var nødvendig for å
tilfredsstille branntilsynets krav til lagring og brannskiller.
I 2006 har vi unngått driftsstans på grunn av feil og
mangler og har kunnet bruke tid og penger på forebyggende
vedlikehold. Dette har omfattet rustbehandling på taket,
innkleding av limtrebjelker, utvendig betongpuss og beising/
lakking. Innvendig har vi reparert tretribunene, panelt om
feltene over tribunene og malt disse i lyse farger.
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Osloidrettens kongepokalvinnere i 2006:
Kvinner

Menn

Biljard

Kurt Maflin, Oslo Biljard 1 Pool og Snooker

Boksing

Renate Medby, Oslo BK

Bordtennis

Ma Wenting, Fokus BTK

Mohamed Masoudy, Oslo BK

Bowling

Mads Sandbækken, Frogner BK

Bryting

Audun Torp, Sp. kl. 09

Fekting

Margrete Mørch, Bygdø Fekteklubb

Fotball

Røa IL

Frisbee

Claus Severin Mørch, Bygdø Fekteklubb
Espen Møkkelgjerd, Stovner Frisbee Klubb

Innebandy

Tunet IBK

Ishockey

Vålerenga Ishockey

Kampsport.-karate

Annikken Lerstad, Tiger Karateklubb

Kampsport - taekwondo

Vålerenga Ishockey Elite
Rehman Moghal, Tøyen Taekwondo Klubb

Styrkeløft

Asbjørn Randen, Oslo SK

Tennis

Karoline Borgersen, Holmenkollen TK.

Volleyball

Koll IL

Oslo Idrettskrets diplom:
Arild Schulte, Stor-Oslo Helsesportlag
Oslo kommunes pris til Årets idrettslag 2005:
Lambertseter Svømmeklubb.
If Skadeforsikrings Ildsjelpris 2005:
Petter Wold, Troll Karateklubb Bushido.

De ti som fikk idrettsstipend: fra venstre foran Christina O`Sullivan,
Bækkelagets Sportsklub, Jo Ness, Tøyen Taekwondo Klubb, Lars Ness,
Tøyen Taekwondo, Thea Therese Næss, Fighter Kickboxingklubb og Ingunn
Weltzien fra IL Heming. Bak Margrethe Renstrøm, IK Tjalve, Kristin Lie, Royal
Sport og Fanny Welle-Strand Horn, IL Heming. Astrid Uhrenholdt Jacobsen,
IL Heming og Batosz Piasecki fra Bygdø Fekteklubb var ikke tilstede.

Navn:

Klubb:

Gren:

Fanny Welle-Strand Horn

IL Heming, Heming/Njård O-lag,
Oslo Skiskytterlag

langrenn, orientering, skiskyting

IL Heming

langrenn

Astrid Uhrenholdt Jacobsen

PRISVINNERE OG STIPENDMOTTAKERE I 2006

Oslo kommunes idrettsstipend
Følgende idrettsutøvere ble tildelt stipend
à kr. 10.000,- fra Oslo kommune i 2006:

Kristin Lie

Royal Sport

triathlon

Jo Ness

Tøyen Taekwondo Klubb

taekwondo

Lars Ness

Tøyen Taekwondo Klubb

taekwondo

Thea Therese Næss

Fighter Kickboxingklubb

kickboksing

Batosz Piasecki

Bygdø Fekteklubb

fekting

Margrethe Renstrøm

IK Tjalve

friidrett

Christina O’Sullivan

Bækkelagets Sportsklub

håndball

Ingunn Weltzien

IL Heming

langrenn

Årsberetning 2006 OIK
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RAMMEBEVILGNINGER - OSLO KOMMUNE

I 2006 bevilget bystyret kr 26.600.000, uendret fra året før, som rammebevilgning til idretten i Oslo. I tillegg til årets
bevilgning kunne kretsstyret disponere kr 812.499 som var overført fra tidligere år samt kr 746.985 i tilbakeførte tilsagn.
Satsen for ”hodestøtte”var uendret, kr 225 pr. medlem under 25 år. Fleridrettslag fikk i tillegg kr 3.000 (uendret) pr.
særidrettsgruppe med medlemmer under 25 år.
Disponible midler er brukt slik (2005-tall i parentes):
Adm./driftstilskudd klubber
Refusjon anleggs- og lokalleie
Skiheiskort

14.556.622

(13.982.925)

3.498.910

( 3.461.904)

530.000

(

524.624)

19.338

(

30.974)

Leie av gymnastikksaler
Leie av badene

1.100.000

( 1.047.729)

Anleggsstøtte, driftsbidrag

3.474.900

( 3.481.250)

Anleggsstøtte, spesielle tiltak

234.000

(

195.000)

Reisetilskudd

150.000

(

142.210)

Stipend

100.000

(

90.000)

Andre formål

305.000

(

290.000)

Idrett for funksjonshemmede

720.462

(

744.732)

Adm./driftstilskudd særkretser

1.150.000

( 1.127.930)

Adm./driftstilskudd Oslo Idrettskrets

1.903.000

( 1.903.000)

Overført til 2007

417.252

(

812.499)

Årlig behandles 700-800 søknader fra klubber og særkretser.
Mange av søknadene inneholder flere formål innenfor samme tilskuddspost.

Regnskap

REGNSKAP

OSLO IDRETTSKRETS
RESULTATREGNSKAP
Driftsinntekter
Salgsinntekter:
Reklame, annonser, samarbeidsavtaler
Salgsinntekter utenfor avgiftsområdet
Offentlige tilskudd/refusjoner:
- Øremerket statlig tilskudd Klubbtiltak storby
- Helse Øst Aktiv på dagtid
- Sosial- og helsedirektoratet Aktiv på dagtid
- NAV Oslo Øst Aktiv på dagtid
- Momskompensasjon
- Rammetilskudd fra NIF
- Øremerket tilskudd fra NIF
- Justisdepartementet Foreldreengasjement
- Helse & Rehabilitering Foreldreengasjement
- VO-tilskudd
- Rammetilskudd fra Oslo kommune
- Øremerket tilskudd fra Oslo kommune
- Rikstrygdeverket Aktiv på dagtid
Leieinntekter:
- Osloidrettens Hus og Ekeberg Idrettshall
Andre driftsinntekter:
- Deltakeravg., abonnenter, gjenopptaksgebyr
- Bingo, lotterier og lignende
- Andre inntekter
Sum driftsinntekter
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Note

REGNSKAP
2006

BUDSJETT
2006

REGNSKAP
2005

1 139 320,00
897 521,48

1 207 500,00
948 000,00

1 218 420,00
928 037,77

250 000,00
5 875,00
205 300,00
1 665 673,00
158 180,00
170 000,00
3 034,00
26 600 000,00
11 097 900,00
-

250 000,00
1 800 000,00
50 000,00
26 600 000,00
11 149 400,00
-

2 320 000,00
250 000,00
25 000,00
3 458,00
201 608,00
1 744 876,00
210 314,00
50 000,00
1 440,00
26 600 000,00
10 999 400,00
25 000,00

5 167 704,35

4 873 600,00

5 117 327,22

615 512,66
6 151 393,00
1 807 151,55
55 934 565,04

559 200,00
5 000 000,00
623 200,00
53 060 900,00

478 279,00
6 701 407,00
1 417 986,35
58 292 553,34

OSLO IDRETTSKRETS
RESULTATREGNSKAP
Driftskostnader:
Lønn til ansatte i Oslo Idrettskrets
Fordel i arbeidsforhold
Arbeidsgiveravgift og pensjonskostnader
Refusjon sykepenger
Annen personalkostnad
Avskrivning på bygninger og utstyr
Frakt og transportkostnader
Kostnad lokaler
Leie maskiner, inventar, lisenser o.l.
Inventar, utstyr og driftsmaterialer
Reparasjon og vedlikehold
Fremmedtjenester
Kontorkostnad, trykksaker o.l.
Telefon, porto o.l.
Reise, diett og kjøregodtgjørelse
Annonser
Kontingenter, bingo, tilskudd og gaver
Fordeling av kommunalt rammetilskudd
Forsikringer
Andre kostnader
Tap og lignende
Sum driftskostnader

REGNSKAP
2006

BUDSJETT
2006

REGNSKAP
2005

9 338 084,44
183 602,96
1 764 313,78
-382 224,00
499 785,02
736 621,01
3 445,75
4 113 299,17
775 902,16
1 037 619,73
1 611 157,68
2 219 405,58
1 350 153,38
971 428,06
495 453,26
243 301,38
6 972 559,56
27 742 232,80
240 849,75
706 169,03
8 585,00
60 631 745,50

9 663 400,00
154 900,00
1 659 300,00
460 600,00
277 000,00
5 000,00
3 851 800,00
805 400,00
923 200,00
482 800,00
1 272 000,00
1 003 600,00
1 001 700,00
415 600,00
54 000,00
5 514 000,00
28 159 500,00
237 000,00
826 700,00
56 767 500,00

9 723 726,72
167 582,36
1 629 254,97
-836 738,00
484 229,14
303 525,58
1 194,00
3 827 713,78
716 816,23
1 172 913,17
779 930,98
1 687 773,86
1 125 755,31
1 001 809,34
297 985,08
76 407,63
7 399 119,12
27 022 278,00
227 146,32
457 209,33
6 800,00
57 272 432,92

Driftsresultat

-4 697 180,46

-3 706 600,00

1 020 120,42

Renteinntekter, aksjeutbytte
Rentekostnader
Avskrevet aksjer Oslo Kunstgressanlegg AS
Tilbakeførte avsetninger, ekstraord.inntekter
Disponert fra tidligere avsetninger
Overført fra i fjor
Overført til neste år
Sum fi nans-/ekstraordinære poster

352 020,19
-28 466,27
746 985,70
1 273 254,54
9 240 140,37
-6 346 802,32
5 237 132,21

200 000,00
-25 200,00
200 000,00
9 994 800,00
-6 663 000,00
3 706 600,00

340 711,00
-35 384,00
-33 400,00
706 030,00
8 499 912,41
-9 240 140,37
237 729,04

539 951,75

-

1 257 849,46

Note

2

3

Årets resultat
Disponering av årets overskudd:
Kapitalkonto
Livrente
Personalutvikling
Sakkyndig bistand, ansettelse generalsekretær
Kretsting
OL-arrangement
Jubileumsgave Oslo Bedriftsidrettskrets
Oslokonferanse 2007
Møbler styrerom og kontorer
Fremtidig pensjonsforpliktelse
Jubleumsannonser 2007
Vedlikeholdsfond
Sum disponert

Note

3
4

40 000,00
15 000,00
30 000,00
77 000,00
100 000,00
100 000,00
163 300,00
14 651,75
539 951,75

1 257 849,46

REGNSKAP
2006

REGNSKAP
2005

118 673,22
88 000,00
206 673,22

692 500,00
74 765,23
110 000,00
877 265,23
Årsberetning 2006 OIK

REGNSKAP

OSLO IDRE TTSKRETS
BALANSE
Eiendeler
Anleggsmidler
Varige driftsmidler
Bygninger
Inventar og idrettsutstyr
Andre driftsmidler
Sum varige driftsmidler

717 849,46
180 000,00
100 000,00
220 000,00
40 000,00
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REGNSKAP

OSLO IDRE TTSKRETS
BALANSE
Finansielle anleggsmidler
Livrente
NIMI-aksjer
Oslo Idrettshaller AS, aksjer
Sum fi nansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler

Omløpsmidler
Kundefordringer
Andre kortsiktige fordringer
Forskuddsbetalt kostnad
Bankinnskudd og kontanter
Sum omløpsmidler
Sum eiendeler

Egenkapital og gjeld
Egenkapital
Kapitalkonto
Vedlikeholdsfond
Ildsjelpriser
Bingoreserve
Personalutvikling
IT-investeringer
Fremtidig pensjonsforpliktelse
Livrente
Etterlønnsfond ansatte
Sakkyndig bistand
Aksjekap./driftskap.nytt hallselskap
Kretsting
OL-arrangement
Jubileumsgave Oslo Bedriftsidrettskrets
Oslokonferanse 2007
Møbler Osloidrettens Hus
Jubileumsannonser 2007
Sum egenkapital

Gjeld
Langsiktig gjeld
Pensjonsforpliktelser
Depositum Barnehage
Lån
Sum langsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Skyldig skatt og arbeidsgiveravgift
Annen kortsiktig gjeld
Avsetninger til forpliktelser:
- Reservefond/Stiftelsen Osloidrett
- Storby i Oslo, klubbtiltak
- Gatekamp
- 60pluss
- Foreldreengasjement
- Idrett og utfordring
- Aktiv på dagtid
- Idrett for funksjonshemmede
- Oslo kommunes rammetilskudd
- Utdanning
Sum kortsiktig gjeld
Sum egenkapital og gjeld
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Note
2

5

4
6
7
8
9
10
2
10
11
6
12

2

REGNSKAP
2006

REGNSKAP
2005

1 483 865,00
102 000,00
210 000,00
1 795 865,00
2 002 538,22

1 550 625,00
102 000,00
210 000,00
1 862 625,00
2 739 890,23

4 065 737,11
19 891,00
179 651,20
13 752 989,39
18 018 268,70
20 020 806,92

1 910 403,61
45 161,00
267 981,21
17 775 619,25
19 999 165,07
22 739 055,30

1 822 283,71
127 234,64
309 765,00
168 576,24
315 506,68
40 000,00
15 000,00
30 000,00
77 000,00
100 000,00
163 300,00
3 168 666,27

1 769 897,72
751 922,89
55 000,00
509 765,00
168 576,24
11 914,54
116 081,68
180 000,00
99 425,00
220 000,00
75 000,00
70 000,00
4 027 583,07

1 483 865,00
139 587,00
1 623 452,00

1 550 625,00
692 500,00
2 243 125,00

7 034 653,42
233 927,84
79 980,00

6 998 562,84
165 981,22
63 662,80

1 533 325,07
1 889 887,96
34 294,94
-23 335,70
246 881,50
2 934 291,30
116 108,84
227 442,34
417 252,74
503 978,40
15 228 688,65
20 020 806,92

3 099 137,78
332 774,19
492 061,82
282 185,77
3 070 709,36
84 457,84
258 476,81
812 499,84
807 836,96
16 468 347,23
22 739 055,30

Noter til regnskapet
Note 1, Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens
bestemmelser og god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner.
Salgsinntekter
Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet.
Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen.
Overføring og tilskudd
Kretsens tilskudd består av to hovedtyper tilskudd. Tilskudd
som formidles videre til andre og tilskudd til kretsens
aktiviteter og drift.
Begge typer tilskudd inntektsføres ved mottak av midlene.
Likevel slik at tilskuddene inntektsføres det år de er gitt for.
Bingo og lotterier
Inntekter fra bingo og lotterier regnskapsføres i den periode
det aktuelle spillet har foregått.
Samarbeidsavtaler
Tilskudd fra samarbeidsavtaler regnskapsføres når midlene
mottas, men likevel slik at inntekten kommer med det år
tilskuddet er gitt for.
Deltakeravgifter, abonnenter
Deltakeravgifter og abonnementer tas til inntekt i den
perioden avgiften gjelder for.
Leieinntekter
Leieinntekter regnskapsføres i den periode inntekten er opptjent.
Klassifisering og vurdering av balanseposter
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som
forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet,
samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster
er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og
virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp
på opptakstidspunktet.
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives
til gjenvinnbart beløp dersom dette er lavere enn balanseført
verdi. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi
og verdi i bruk. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt
beløp på etableringstidspunktet.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen
til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet

Note 2, Arbeidsgiveravgift og pensjoner
Utbetalt pensjon kr 246.760 er dekket av livrenteavsetning.
Netto kostnad er arbeidsgiveravgift med kr 34.793.
For 10 ansatte er det betalt kr 201.520 i premie til OTP.
Øvrige ansatte er medlem i Statens Pensjonskasse uten
premie for Oslo IK.
Livrente, saldo 1.1.
1 550 625,00
Avsatt overskudd 2005
180 000,00
Utbetalt pensjon 2006
-246 760,00
Saldo 31.12.
1 483 865,00
Note 3, Inventar/idrettsutstyr, saldo 1.1.
Årets tilgang
Årets avskrivning
Saldo 31.12.

74 765,23
88 029,00
-44 121,01
118 673,22

Note 4, Kapitalkonto, saldo 1.1.
Avskrevet gulvvaskemaskin, restverdi 88.000
Virkning Osloidrettens Studieforbund
Saldo 31.12.

1 769 897,72
-22 000,00
74 385,99
1 822 283,71

Note 5, Bankinnskudd og kontanter
Kr 147.048 er bundet på skattetrekkskonto
Note 6, Vedlikeholdsfond, saldo 1.1.
Brukt 2006
Avsetning hallselskap tilført vedlikeholdsfondet
Avsatt overskudd 2006
Saldo 31.12.
Note 7, Ildsjelpriser, saldo 1.1.
Brukt 2006
Saldo 31.12.
Note 8, Bingoreserve, saldo 1.1.
Brukt 2006 til idrettskretsens drift
Saldo 31.12.
Note 9, IT-investeringer, saldo 1.1.
Brukt 2006
Saldo 31.12.

751 922,89
-714 340,00
75 000,00
14 651,75
127 234,64
55 000,00
-55 000,00
0,00
509 765,00
-200 000,00
309 765,00
11 914,54
-11 914,54
0,00

Note 10, Fremtidig pensjonsforpliktelse, saldo 1.1. 116 081,68
Avsetning etterlønnsfond
tilført pensjonsforpliktelser
99 425,00
Avsatt overskudd 2006
100 000,00
Saldo 31.12.
315 506,68

REGNSKAP

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler
kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og
avskrives i takt med driftsmiddelet. Dersom gjenvinnbart
beløp av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi, foretas
nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er
det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er
nåverdien av de fremtidige kontantstrømmene som
eiendelen forventes å generere.

tap Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle
vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for
øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke
antatt tap.

Note 11, Sakkyndig bistand
220 000,00
Brukt 2006 i ansettelsesprosess for ny generalsekretær -220 000,00
Saldo 31.12.
0,00
Note 12, Kretsting, saldo 1.1.
Brukt 2006
Avsatt overskudd 2006
Saldo 31.12.

70 000,00
-70 000,00
40 000,00
40 000,00
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Kretsstyret økonomiske beretning for 2006

Oslo Idrettskrets er fellesorgan for all idrett innen Oslo by og
har som formål å ta seg av alle saker av felles interesse for
idretten, herunder engasjere seg i finansiering og drift av
spesielle anlegg og hus for idretten. Virksomheten drives fra
Osloidrettens Hus på Ekeberg i Oslo og påvirker ikke det ytre
miljø.
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens
bestemmelser og god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner
og gir etter styrets oppfatning et riktig bilde av idrettskretsens
økonomiske stilling ved årets slutt. Styret er ikke kjent med
forhold som er oppstått etter regnskapsavslutningen som
endrer dette forhold og anser at det er grunnlag for fortsatt
drift. En eventuell regionalisering av norsk idrett kan påvirke
driften i idrettskretsen i tingperioden. Utestående fordringer er
bokført til pålydende etter avsetning til tap på krav.
Kretsstyret og kontrollkomiteen besluttet i desember
2006 ved opprettelsen av Stiftelsen Osloidrett å oppløse
Reservefondet. Reservefondet er derfor ikke ført som eget
regnskap i 2006, men tatt inn i idrettskretsens ordinære
regnskap. Reservefondets kapital er brukt til å dekke
stiftelseskapitalen, kr 100.000, og innløsning av restlånet
på Osloidrettens Hus, kr 415.500. Resten av reservefondets
kapital, kr 1.533.325, ble gitt stiftelsen til styrking av stiftelsens
egenkapitalen. Dette restbeløpet er ført som kortsiktig gjeld i
2006 idet den formelle overføring til stiftelsen skjedde i 2007.
Osloidrettens Studieforbunds ting 20. mai 2006 valgte
personidentisk styre med Oslo Idrettskrets. Det har ikke
vært aktivitet av betydning i Studieforbundet i 2006. All
utdanningsvirksomhet er tatt inn i idrettskretsens regnskap i
2006.

Ansatte m.v.
Idrettskretsen utbetalte lønn gjennom året til 146 personer
tilknyttet de ulike prosjektene idrettskretsen er engasjert i.
I idrettskretsen for øvrig har det i gjennomsnitt vært 24,9
årsverk (herav 10,2 årsverk kvinnelige ansatte) med Norges
Idrettsforbund og Olympiske Komité som arbeidsgiver.
Til daglig leder Børre Rognlien som sluttet 15. mai, er det
i perioden januar-mai utbetalt kr 220.766 i lønn, kr 103.016
i feriepenger, kr 150.000 i sluttoppgjør og kr 29.948 i andre
godtgjørelser. Til daglig leder Ingrid Tollånes som begynte
1. august, er det i perioden august-desember utbetalt kr
197.916 i lønn og kr 9.681 i andre godtgjørelser. Odd Syvertsen
fungerte som daglig leder i perioden 16. mai – 31. juli.

Arbeidsmiljøet vurderes som godt og uten forskjellsbehandling grunnet kjønn. Det er ikke registrert arbeidsskader
eller –ulykker i løpet av året. Sykefraværet utgjorde 3,4%.
Justert for to personer med langtids sykefravær, blir fraværsprosenten 1,4 %.
Styret består av 8 medlemmer, inkludert ansattes
representant, 4 menn og 4 kvinner. Det er utbetalt kr 32.000
i styrehonorarer og kr 52.876 til dekning av andre kostnader
forbundet med styrevervet i Oslo Idrettskrets i 2006.
Revisjon er kostnadsført med kr 142.625 til BDO Noraudit
Oslo DA. For andre tjenester er det kostnadsført kr 11.118.

Anlegg
Osloidrettens Hus og Ekeberg Idrettshall ble ved gavebrev
9. desember 2006 gitt til Stiftelsen Osloidrett. Restlånet,
kr 415.500, ble innfridd i 2006 som ekstraordinær avskrivning
i tillegg til ordinær avskrivning kr 277.000. Eiendommen
hadde ved årsskiftet en forsikringsverdi på kr 165.565.000.
Det er inngått leieavtale for alle lokalene mellom stiftelsen og
idrettskretsen som er ansvarlig for all videre utleie.
Tilskudd/overføringer, utgifter ved inntektsbringende tiltak
Kontroll og kjøp av tjenester tilknyttet bingovirksomheten
er utgiftsført med kr 297.834. Av dette er kr 210.625 utbetalt
til kretsens revisor. De 44 deltakende klubber/særkretser fikk
utbetalt kr 3.766.165. Alle gevinstautomater fjernes 1. juli
2007. Dette fører trolig til reduserte spilleinntekter i 2007 for
deltakende klubber og særkretser.

Avsetninger til forpliktelser
Avsetningene gjelder ubrukte, men øremerkede midler til
bruk i 2007.

Disponering av årets overskudd
OL-arrangement

kr

15.000,00

Jubileumsgave Oslo Bedriftsidrettskrets

”

30.000,00

Kretsting 2009

”

40.000,00

Oslokonferanse 2007

”

77.000,00

Vedlikeholdsfond

”

14.651,75

Møbler styrerom og kontorer

”

100.000,00

Fremtidig pensjonsforpliktelse

”

100.000,00

Jubileumsannonser, 90 år 2007

”

163.300,00

Sum disponert

kr 539.951,75

Oslo, 31. desember 2006
26. mars 2007

Børre Rognlien

Anne-Britt Nilsen

Reidar Bergestad

Richard Pedersen

Tom Hartvin
Ingrid Tollånes
GENERALSEKRETÆR
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Helene Bugge

Anya Sødal

Anders Åge Naglestad

Irene Møller

Jane Hallstrøm
Bjørg Christensen
ØKONOMISJEF

KONTROLLKOMITEENS BERETNING
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Kampsort er spennende for de mange elevene på skoleidrettsdagen.

www.osloidrettskrets.no

