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KRETSSTYRET I OSLO

Kretsstyret, fra venstre foran Helene Bugge, Nordmarka Ryttersportsklubb, leder Børre Rognlien, Bøler IF/Aktiv Skøyteklubb, OIKs 
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, nestleder Anne-Britt Nilsen, 
Kjelsås IL og Anya Sødal, Nordstrand Basketballklubb.

Forsiden: 
 Sentrumsløpet på Karl Johan 

samler mange deltakere.

Baksiden: 
Oslo Idrettskrets fylte 90 år i 2007. 

Dette ble blant annet markert 
med denne annonsen.

Årsberetning 2007 – Oslo Idrettskrets, Ekebergveien 101, 1178 Oslo.
E-post: oslo.ik@nif.idrett.no
Prosjektledelse: Ivar Glomstein og Kai Albertsen
Layout: Marianne Holen, Sago AS, marianne@sago.no - Trykk: Løren Grafi sk 
Foto: Svein-Ivar Pedersen, Kai Albertsen, Per Inge Østmoe, Morten Knudsen, 
Knudsens Fotosenter AS, Skiforeningen, Oslo kommune/Oslo 2018.

•  1 400 idrettslag

•  280 000 medlemskap (inkl. bedriftsidretten)

•  66 ulike idretter

•  60 000 medlemmer mellom 6 – 19 år, det største 
og viktigste fritidstilbudet til  barn og unge i Oslo

• Talerør overfor kommunale og statlige myndigheter

•  Arbeider for å bedre idrettslagenes rammebetingelser 
– anlegg, økonomi, sikring av arealer til idrettsformål m.m.

•  Ivaretar alle formelle sider ved organiseringen av 
idrettslagene i Oslo

•  Driver Ekeberg Idrettshall og Osloidrettens Hus til 
beste for idretten i Oslo

•   Oslo Idrettskrets driver prosjekter i samarbeid med idrettslag, offentlige 
myndigheter og næringslivet

Oslo Idrettskrets

90 år i oslo -
idrettens tjeneste

Tiltak i klubbregi 
– lav terskel for deltakelse

Gatekamp
– aktivitetstilbud til ungdom 
i lokalmiljøene

Idrett og utfordring – for 
ungdom med spesielle behov

Foreldreengasjement
– tiltak i idrettslag for økt 
foreldredeltakelse

Aktiv på dagtid – tilbud om 
fysisk aktivitet til trygdede

60pluss
– tilbud til passive over 60 år

Oslo Idrettskrets arbeider for at fl est mulig skal  være fysisk aktive  
– uavhengig av forutsetninger, kjønn, alder  og ambisjonsnivå

Ønsker du mer informasjon?  Se www.osloidrettskrets.no eller ring 22 57 97 00 D
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Forholdet til lagene
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 2008. Det er derfor gledelig å konstatere at vi fi kk til en 
vesentlig økning. Driftsbidraget (inklusive hodestøtten) ble 
hevet med 2,372 mill. til 30,95 mill. kr.  

Den delen av spillemiddeloverskuddet som fordeles direkte 
til lagene som lokale aktivitetsmidler, ble i 2007 økt fra ca. 
10,5 til 11 mill. kr for Oslos del. For mange klubber innebærer 
dette bidraget en betydelig støtte i arbeidet for medlemmer 
i aldersgruppen 6-19 år. Som en følge av omlegningen av 
pengespillovgivningen, har Kultur- og kirkedepartementet 
med OIKs støtte vedtatt en overgangsordning for idretten 
som kommer alle lag til gode. Denne innebærer at de lokale 
aktivitetsmidlene til Oslos lag vil bli hevet til ca. 15,5 mill. kr i 
2008. 

Styret har fortsatt det systematiske arbeidet for å få 
forståelse for hva mangelen på anlegg betyr for lagenes 
tilbud til fremfor alt barn og unge. Resultatet av dette har vi 
sett i de senere års vilje til å investere i nye anlegg. Bystyrets 
budsjettvedtak i desember 2007 betyr at det skal investeres 
rundt 458 mill. kommunale kr i idrettsanlegg. Dette er rekord, 
og selv om 180 mill. går til nasjonalanlegget i Holmenkollen, 
vil det bli bygget breddeidrettsanlegg som aldri før. Dette er 
kretsstyret meget godt fornøyd med. 

Idrettens samarbeidsutvalg
Ordningen med idrettens samarbeidsutvalg (ISU) i bydelene 
begynner nå å bli innarbeidet slik at utvalgene fremstår 
som de naturlige talerør for lokalidretten i stadig fl ere 
sammenhenger. Dette ser man ikke minst i bydelenes og 
Oslo kommunes holdning til dem. 

I januar benyttet kretsstyret seg av utvalgenes ledelse ved 
utarbeidelsen av OIKs svar på NIFs idrettspolitiske høring.  

Som vanlig fi kk utvalgene innstillingsrett overfor 
idrettsrådet ved fordeling av de lokale aktivitetsmidlene. 
Dette førte til betydelig aktivitet i samtlige 15 utvalg. Styret 
videreførte 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 virksomhet. 
Slikt brev ble sendt 125 lag. Av disse var det 79 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 
siden hver krone fordeles, blir det desto mer til dem som 
beviselig er aktive. 

På utvalgsmøtene i bydelene var fremmøtet godt. 
Representanter for 161 klubber fordelte midler til 204 lag. For 
å motvirke muligheten for skjevfordeling mellom lagene i 
ulike bydeler, ble 1/3 av Oslos midler fordelt direkte til lagene 

Kretsstyret har avholdt ni møter i 2007 med 97 saker på dagsorden. Styret har videreført ordningen med et skille mellom 

arbeidsutvalget og idrettsrådet der Oslo Bedriftsidrettskrets er representert. Arbeidsutvalget har bestått 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 avholdt fi re AU-møter med 16 saker og fem møter i idrettsrådet med 21 

saker. Kretsstyret har videreført ansvarsfordelingen for særkretser og bydeler fra 2006. 
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som hodestøtte. Dette førte til at totalt 269 lag ble tildelt 
lokale aktivitetsmidler i 2007 mot 274 året før.

Samarbeidsutvalgene er i løpet av året trukket aktivt inn 
i forarbeidet til en ny kommuneplan for idrett. Dette er en 
prosess som vil bli avsluttet med bystyrevedtak i 2008.

Styrets ISU-utvalg
Styret nedsatte i 2006 et rådgivende ISU-utvalg. Det ble 
nedlagt i november etter å ha fremlagt forslag til nye, 
supplerende retningslinjer for ISU. Disse ble vedtatt av 
styret med virkning fra 1. januar 2008. På ISU-utvalgets 
initiativ er det dessuten gjennomført en undersøkelse i 
samarbeidsutvalgene for å kartlegge lagenes adgang til lokale 

Idretten i bydel Søndre Nordstrand har samlet kreftene i idrettens 
samarbeidsutvalg (ISU), og står samlet bak kommunedelplanen 
for idrett i bydelen. På bildet Roar Kruse, Grønmo Golfklubb, Tom 
Hartvin, Klemetsrud IL, Dag Løken, Bjørndal IF og leder av ISU, Egil 
Vindorum. (Foto: Kai Albertsen).
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gymsaler. Etter forslag fra styreutvalget vil man i 2008 etablere 
bydelsvise oversikter som viser lagenes aktivitetstilbud.

Oslo Idrettshaller AS
Til styrets skuffelse må man konstatere at selskapet heller 
ikke i 2007 har kunnet komme i gang med byggingen 
av de planlagte haller. Dette skyldes at planprosessene 
har tatt lenger tid enn beregnet. I påvente av vedtatte 
reguleringsplaner, har kommunen skjøvet på sin del av 
fi nansieringen. Selskapet har derfor bare midler til en hall, 
Voksen, som etter alle solemerker vil bli påbegynt i 2008. 
Reguleringsplanene for de to neste, Ellingsrud og Leirskallen, 
vil antagelig bli vedtatt i 2. halvår 2008. Det betyr at bystyret 
må bevilge nødvendige midler i 2009-budsjettet dersom man 
skal unngå ytterligere forsinkelser.

 
Idrett for funksjonshemmede
OIK har siden nedleggelsen av Oslo Funksjonshemmedes 
Idrettskrets i 2002 videreført arbeidet med idrett for 
funksjons hemmede. Idretts politisk er det fattet vedtak 
om å integrere tilbudet i særforbundslinjen, og i 2007 
ble Norges Funksjonshemmedes Idrettsforbund nedlagt. 
Integrasjonsprosessen har imidlertid ikke kommet like 
langt i alle idretter. Styret vil opprettholde utvalget Idrett 
for funksjonshemmede inntil aktiviteten i særidrettenes 

regi er tilfredsstillende. Utvalgets virksomhet er beskrevet i 
sekretariatets beretning. 

Prosjektene
Oslo Idrettskrets har i 2007 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
- A ktiv på dagtid - rettet mot trygdede i Oslo (unntatt 

alderstrygdede)
-  60pluss – med sikte på å få eldre til å bli fysisk og sosialt 

aktive
-  Foreldreengasjement – tiltak i idrettslagene med sikte på å 

øke foreldredeltakelsen 

Nytt av året er vår involvering i prosjektet ”Stor & Sterk” 
med sikte på å bekjempe overvektproblemer blant barn 
og ungdom. Dette er et engasjement i overensstemmelse 
med idrettstingets erklærte vilje til å benytte idretten i et 
forebyggende helsearbeid. I den sammenheng registrerer 
styret med stolthet at to av prosjektene, Aktiv på dagtid og 
60pluss, var blant de tre fi nalistene ved den første utdeling av 
Oslo folkehelsepris i kommunens regi. Aktiv på dagtid stakk av 
gårde med prisen (50.000 kr) og æren.

Styret mener at OIK nå har en vidtfavnende prosjekt-
portefølje som når store og viktige målgrupper. Prosjektene 
tilbyr aktivitet ut over lagenes ordinære medlemstilbud og 
fi nansieres i sin helhet av særskilte offentlige bevilgninger og 
sponsormidler. Når det gjelder virksomheten i det enkelte 
prosjekt, viser vi til sekretariatets rapport.

Oslo Idrettskrets 90 år - Oslokonferansen
Den 8. januar 2007 var det 90 år siden Oslo Idrettskrets 
– eller Kristiania Kredsforbund for Idræt som den opprinnelig 
het – ble stiftet. Selv om det ikke var blant de ”rundeste” 
jubileer, fant styret det riktig å markere det. Det skjedde 
på selve dagen med en annonse / løpeseddel (gjengis på 
årsberetningens bakside). Dette ble fulgt opp 3. september 
med Oslokonferansen om idrett og oppvekst i storby 
med vekt på ungdom, fritid, anlegg og lokal aktivitet. 

Rekordmange deltok i turmarsjen som Aktiv på dagtid arrangerte i anledning Verdensdagen for psykisk helse.
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Noen av foredragsholderne på Oslokonferansen, fra venstre generalsekretær Ingrid Tollånes, Oslo Idrettskrets, Lars Trælvik, mangeårig 
leder av Bjørndal IF, Mats Trondman, ungdomsforsker og professor i kultursosiologi, Mette Mogensen, arkitekt, Frode Bergo Larsen, 
daglig leder i Flaktveit IL, Halvard Ingebrigtsen, statssekretær og Inge Andersen, generalsekretær i NIF. 
Foto: Kai Albertsen

Kretsstyremedlem Anya Sødal ønsker Susann Goksør Bjerkrheim 
velkommen som lokal ambassadør i forbindelse med 
TV-aksjonen 21. oktober. Foto: Kai Albertsen

Foredragsholderne kom fra Norge, Danmark og Sverige. 
Konferansen ble avholdt i Gamle Logen og samlet ca. 140 
deltakere. 

Årets gave
Oslo Idrettskrets ble invitert av Sparebankstiftelsen DnBNOR 
til å delta i en konkurranse om Årets gave på 10 millioner 
kroner. OIK ble bedt om å bidra med et prosjekt for å utvikle 
Ekebergsletta. Kriteriene var at det skulle rettes mot barn 
og unge, at det skulle være kulturbyggende og tilgjengelig 
for allmennheten. Styret besluttet å utvikle prosjektet i 
et samarbeid mellom administrasjonen, ungdomsrådet i 
bydelen, Friluftsetaten og Kultur- og idrettsetaten. Prosjektet 
inneholdt mange delelementer som skateboardanlegg, 
hinderløype, opprustning av parkanlegg, BMX-løype, ridestier 
med mer. 

Vinneren av konkurransen ble Den Norske Turistforening 
som fi kk hovedpremien på 10 mill. kroner. OIK og Slottsfjellets 
venner i Tønsberg fi kk hver 1 mill. kroner til å realisere 
deler av sine prosjekter. Kretsstyret planlegger å bygge et 
skateboardanlegg for premiepengene.  

TV-aksjonen 
TV-aksjonen 2007 ble tildelt UNICEF Norge. Aksjonen ble 
gjennomført i samarbeid med Norges Idrettsforbund og Right 
to Play. Inntektene fra TV-aksjonen går til barn som er berørt 
av hiv og aids. Aids har gjort 15 millioner barn foreldreløse. 
Effektive og langsiktige prosjekter i regi av UNICEF og idretten 
gir hver dag tusenvis av barn livsviktig hjelp. 

Styret nedsatte en gruppe under ledelse av Anya Sødal. Det 
ble arrangert et møte om formålet med aksjonen, og OIK 
fungerte som bindeledd mellom innsamlingsledelsen i Oslo 
og byens idrettslag med sikte på å skaffe bøssebærere.

Norsk Idrettsmedisinsk Institutt AS (NIMI)
OIK har i en årrekke sittet med en eierandel på rundt fem 
prosent i Norsk Idrettsmedisinsk Institutt AS. Hensikten med 
engasjementet var å bidra til et godt medisinsk støtteapparat 
for aktive i Oslo. NIMI ble i 2007 gjenstand for et oppkjøp fra 
Hjelp24 Glitne as, et datterselskap i Gjensidige Forsikring. Etter 
hvert som prosessen skred frem, ble det klart at selskapet 
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satt med så mange aksjer og opsjoner at OIK i realiteten 
ikke hadde noe alternativ til å selge. Til gjengjeld fi kk vi 
en hyggelig pris som gjorde dette til en svært rentabel 
investering.

Kommunevalget 2007 
Høsten 2006 inviterte styret seg til Oslopartienes 
programkomiteer og redegjorde for idrettens prioriteringer. I 
selve valgkampen ble dette fulgt opp med et brev til partiene 
med konkrete problemstillinger og spørsmål. Samtlige partier 
lot høre fra seg, og svarene ble lagt ut på hjemmesiden 
etter hvert som de forelå. Alle svar var ikke like klare og 
uforbeholdne, men styret mener at dette initiativet bidro til 
et godt investeringsbudsjett og til at vi i 2008 endelig får en 
vesentlig heving av driftsbidraget til osloidretten. Det bidro 
dessuten til en enda bedre dialog med partiene.

Samarbeidet med Oslo kommune
Kretsstyret har også i 2007 hatt et nært samarbeid med 
byråd og bystyre. Som det fremgår av den etterfølgende 
del av beretningen, har vi en omfattende kontaktfl ate med 
kommunen. Og selv om vi ikke alltid ser likt på sakene, er 
dette et positivt samarbeid til beste for byen.

Kommunens budsjett for 2008
I styrets budsjettbrev til byrådet i mai ba vi om:
-  25 mill. kr til generelt rehabiliteringsarbeid samt 21 mill. til 

Tøyenbadet og 16 mill. til rehabilitering av andre bad   
-  15 mill. kr til nærmiljøanlegg (7,5 over Undervisningsbyggs 

budsjett, 7,5 på Kultur- og idrettsetatens)

-  195 mill. kr til Holmenkollen nasjonalanlegg (oppfølging av 
økonomiplanen)

-  80 mill. kr til Frogner sportspark (oppfølging av 
økonomiplanen)

- 40 mill. kr til Oslo Idrettshaller AS
-  10 mill. kr til Wyllerløypa (trasé hvor alpinklubbene får 

særlige rettigheter)
-  15 mill. kr til erstatningsbane for Prinsdal skytebane
- 8 mill. kr til toaletter/klubbhus (cricket), Ekebergsletta
-  2 mill. kr til prosjektering av ny stadion, Voldsløkka 

idrettspark
-  15 mill. kr delt over to år til garderober, Voldsløkka (lagt til 

OBIKs hall)
-  15 mill. kr delt over to år til investeringsstøtte til OBIKs del av 

hallen
-  32 mill kr til kunstgressbaner (Manglerud, Rommensletta I, 

Huseby, Ola Narr eventuelt Øvre Foss)
- 7 mill. kr til innredning av kampsportlokale, Bislett stadion
- 15 mill. kr til fullføring innendørs løpebane, Bislett
- 15 mill. kr til kunstgress / kunstis, Ullernanleggene
- 8 mill. kr til klubbhus, Caltexløkka
- midler til ”fl yttingen” av Hangar’n
-  midler til ny skoleidrettshall på Rommen over 

Utdanningsetatens budsjett.

På driftssiden ba vi om:
-  justering for pris- og aktivitetsutvikling av hodestøtten og 

øvrige driftsbidrag, en økning på 3,4 mill. til 32 mill. kr
- videreføring bidraget til Klubbtiltak storby (2 mill. kr) 
- en økning på 400.000 til Gatekamp (0,7 mill. kr)
- en økning på 200.000 til Idrett og utfordring (1,5 mill. kr)
- en videreføring av bevilgningen til 60pluss (2 mill. kr)
-  500.000 kr til etablering og videreutvikling av 

Foreldreengasjement som et bydelsoverskridende prosjekt 
(Søndre Nordstrand og Groruddalen)

-  4,65 mill. kr til Aktiv på dagtid (kommunen bevilget til 
sammen 3,2885 mill. i 2007)

Byrådets budsjettforslag ble lagt frem i september. 
Forslaget til investeringsbudsjett var høyt, men var preget 
av investeringene i nasjonalanlegget i Holmenkollen. 
Driftsbidraget til osloidretten var foreslått øket med 372.000 
kr, mens støtten til prosjektene ble videreført uendret. Byrådet 
foreslo på investeringssiden:
- 135 mill. kr til Holmenkollen   
- 80 mill. kr til Frogner stadion     
-  i bestillingsoversikten for skolebygg var det lagt inn nye 

fl erbrukshaller i Frydenbergveien 48, Fyrstikkalleen 21 og på 
Rommen.

På denne bakgrunn ble kretsstyret enig om å prioritere 
driftsbidraget og breddeidrettsanlegg i den videre 
budsjettprosessen:
1. En heving av driftsbidraget til osloidretten med 3 mill. kr
2. Oslo Idrettshaller AS: 40 mill. kr
3. Rehabilitering: 25 mill. kr
4. Wyller, klubbtrasé: 10 mill. kr 
5. Ekeberg, toaletter/klubbhus (cricket): 8 mill. kr
6. Opp til 32 mill. kr til kunstgressbaner
7. Bislett, kampsportlokale: 7 mill. kr
8. Bislett, fullføring innendørs løpebane: 15 mill. kr
9. Voldsløkka, prosjektering: 2 mill. kr

STYRETS BERETNING
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10. Voldsløkka, garderobefasiliteter: 7,5 mill. kr 
11. Ullern, kunstis-/kunstgressbane: 15 mill. kr.

Finanskomiteens innstilling ble avgitt 29. november. Den 
var preget av at en fl ertallskonstellasjon bestående av Høyre, 
Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti var blitt 
enige om et kompromiss på forhånd. Det innebar at alle 
forslag fra opposisjonen ble nedstemt. For idrettens del betød 
det (ut over byrådets budsjettforslag):
- en økning på 2 mill. kr i driftsstøtten til osloidretten
- 10 mill. kr til rehabilitering
- 15 mill. kr til kunstgress/kunstis, Ullern
- 8 mill. kr til garderober, klubbhus cricket, Ekeberg 
- 10 mill. kr til restfi nansiering skatehall, Voldsløkka
-  20 mill. kr til kunstgressbaner Manglerud, Rommen, 

Lambertseter, Trasop, Bjøråsen.

Bystyret vedtok fi nanskomiteens innstilling 12. 
desember med ett tillegg. Samme dag ble utbyggingen 
av Holmenkollen behandlet som ekstrasak. Som en følge 
av det, ble fi nanskomiteens innstilling påplusset 45 mill. 
kr til nasjonalanlegget. Det innebar at kommunen over 
2008-budsjettet har besluttet å investere ca. 458 mill. kr i 
idrettsanlegg. Det er rekord. Styret er spesielt glad for at 
breddeidretten ikke er blitt skadelidende av utbyggingen i 
Holmenkollen, som etter vår mening burde ha fått et langt 
større statsbidrag. Styret er også fornøyd med at vi et godt 
stykke på vei har hentet igjen etterslepet i driftsbidraget. Det 
er meget viktig for lagene. 

Flerbruksplanen for Oslo kommuners skoger 2007-2015
Etter fl ere års forberedende prosesser hvor OIKs deltakelse er 
beskrevet i tidligere årsmeldinger, la byrådet frem sitt forslag 
til fl erbruksplan i februar. Styret var tilfreds med fl ere av 
forslagene som lå i saken. Blant annet:
-  etablering av særskilte områder for idrett som vil være 

retningsgivende for kommunens forvaltning og disponering 
av disse som grunneier

-  en tilslutning til Tryvann skisenters planer om bygging av 
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tårnbakke 2 og ny lysløype i stedet for den eksisterende
-  bedre tiltrettelegging for riding i kommuneskogene ved å 

oppheve rideforbudet på skogsveiene på lørdager og ved å 
foreslå særskilte traseer for riding

-  at den asfalterte anleggsveien inn til det nye Oset rense-
anlegg beholdes som et tilbud til rulleski- og skøytegåere

-  at byrådet vil arbeide for en asfaltert gang-/sykkelvei langs 
Maridalsveien

-  at Grønmo foreslås avsatt til område for idrett og 
kommunalteknisk miljøanlegg, i hovedsak disponert til golf 
og andre idrettsaktiviteter.

Vi var lite fornøyd med de konkrete forslag til verne-
områder i Tryvann-Holmenkollen-Sørkedalen fordi disse vil 
hindre mulighetene for alternativ lysløype rundt Tryvanns-
åsen, planene om en barnebakke ved Tryvannstårnet 
og mulighetene for fortsatt utnyttelse av Rødkleiva til 
idrettsformål.

En stund så det ut som om vi skulle få bystyret med på å 
redde i hvert fall deler av Rødkleiva for idretten, men i siste 
øyeblikk svingte fl ertallet til fordel for vern. Det samme gjaldt 
for forslaget om asfaltert gang-/sykkelvei i Maridalen. Etter 
OIKs mening er det dårlig oppvekstpolitikk å hindre bruk av 
så befolkningsnære områder til positive aktiviteter for barn og 
ungdom.

Holmenkollanlegget
I mai 2006 ble Oslo tildelt ski-VM 2011. I desember s.å. ble OIK 
bedt om en forhåndsvurdering av de foreliggende planer 
om en oppgradering av Holmenkollanlegget. Vi støttet da 
forslaget om å parallellforskyve og vri bakken, bygge ny 
Midtstubakke og langrennsarena. Byrådet fremmet forslag 
om nye hoppbakker i januar og fi kk bystyrets tilslutning. I 
løpet av 2007 ble det stadig klarere at prosjektet ville bli langt 
dyrere enn forutsatt. Samtidig ble det også klart at statens 
bidrag ville begrense seg til 100 mill. kr. 

I den situasjonen innledet byrådet et arbeid med sikte på 
å redusere omkostningene. I en byrådsmelding i desember 
foreslo man å modernisere dagens bakke, bygge ny 
normalbakke i Midtstuen og oppgradere langrennsstadionet 
innen en ramme på 900 mill. kr. Bystyret sluttet seg til 
dette. OIK støttet hovedgrepene i byrådets forslag, men 
understreket betydningen av at det også legges til rette for 
breddeidrett i nasjonalanlegget. ”Nye” Holmenkollen må 
bli en storbakke med moderne profi l fra topp til bunn. Det 
innebærer nytt tårn og at bakken bygges slik at den på sikt 
kan bygges inn. Skistadionet må omfatte en fem kilometers 
løype i snøsikkert spor, og det må tas hensyn til at det vil være 
arena for VM i skiskyting i 2013.

Idrettens Groruddalsutvalg - Groruddalsatsningen
I 2006 nedsatte styret et Idrettens Groruddalsutvalg. 
Hensikten var å ivareta idrettens interesser i den felles statlig-
kommunale Groruddalsatsningen. Også i 2007 har utvalget 
blitt ledet av Børre Rognlien. De øvrige medlemmene har 
vært lederne for samarbeidsutvalgene i Bjerke (Terje Nyhaug), 
Grorud (Per-Kristian Torbjørnsen), Stovner (Norvald Mo) og 
Alna (Vidar Waaden) samt Richard Pedersen fra styret.

Behovet for utvalget ble godt illustrert da 
Samarbeidsutvalget for Groruddalen (som er det 
administrative styringsorganet for satsningen) ved årsskiftet 
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OIK er tilhenger av kommunalt selvstyre. Samtidig ønsker 
vi å opprettholde markagrensen, og ser at dette kan bli 
vanskelig med 19 kommuner og fem fylker involvert. Vi 
erkjenner behovet for et sikrere vern, og at en egen særlov 
kan være én løsning. OIK er således villig til å støtte en slik lov 
– så sant den ivaretar idrettens interesser.

I slutten av juni sendte departementet ut et lovutkast. 
I vårt høringsbrev støttet vi utkastets formålsparagraf 
– å sikre Marka for friluftsliv, naturopplevelse og idrett. Vi 
understreket at OIK ønsker en lov som er fl eksibel og robust 
i den forstand at den tar hensyn til at idretten er dynamisk, 
dvs. at nye idrettsformer stadig oppstår. Mange av disse har 
pga. krav til topografi ske, arealmessige forhold funnet sin 
plass for utøvelse i Marka. Vi var derfor kritiske til mange av 
de forbehold mot idretten som fremkom i departementets 
forklarende tekst og i senere lovparagrafer. I paragrafen om 
idrettsanlegg het det f. eks. at idrettsanlegg i minst mulig 
grad skal etableres i Marka. Departementer foreslår også å 
gjøre Marka til landbruks-, natur- og friområde (LNF-område). 
Dette innebærer at loven vil stenge for bygging til de fl este 
formål, herunder hestesenter, rideanlegg, alpinanlegg. Når 
det er mulig å tolke departementet dit hen at hver minste 
lokale hopp- og alpinbakke i utgangspunktet er uønsket i 
Marka, fant styret grunn til å spørre om lovens formålsparagraf 
var oppriktig ment – og hva Miljøverndepartementet mener 
om idrettens plass i Oslomarka.

Regjeringen fremlegger sitt lovforslag i 2008. 

Idrettspolitikk
Verv i NIF
Rolf Nyhus var leder for valgkomiteen frem til idrettstinget 
i mai 2007. Tinget valgte Børre Rognlien, OIKs leder, til 2. 
visepresident. I det nye idrettsstyret sitter også to andre 
representanter for lag i Oslo: Karette M. Wang Sandbu 
(Friskis&Svettis Oslo) og Camilla K. Haugsten (Fighter 
Kickboksingklubb). Etter idrettstinget ble OIKs nestleder 
Anne-Britt Nilsen oppnevnt som medlem av NIFs politiske 
integreringsutvalg.

Idrettspolitisk dokument
Før idrettstinget fremmet styret to forslag til behandlingen av 
Idrettspolitisk dokument 2007-2011. Vi foreslo at idrettsstyret 
skulle prioritere arbeidet for at moms ved bygging av nye 
idrettsanlegg som kvalifi serer til spillemidler, blir ettergitt 
eventuelt refundert. Dette forslaget ble vedtatt av tinget. 
Dernest foreslo styret at når idrettsråd pålegges oppgaver, 
som f.eks. å fordele lokale aktivitetsmidler, kan idrettsrådets 
årsmøte bestemme at inntil fem prosent av tildelingen kan 
brukes til å dekke kostnadene. 

 
Idrettstinget i Skien 11.-13. mai 2007
Idrettstinget 2007 ble etter styrets mening et ting som tok 
tilbørlig hensyn til bredden i norsk idrett. Idrettspolitisk 
dokument inneholder konkrete og ambisiøse mål for 
toppidretten. Samtidig blir det fastlått at det overordnede 
målet er en åpen og inkluderende idrett. Dette gjenspeiles 
bl.a. i de nye idrettens barnerettigheter. Dette dokumentet 
var utarbeidet av en gruppe ledet av OIKs generalsekretær 
Ingrid Tollånes. Tinget viste dessuten vilje til å se utover egen 
medlemsmasse ved å fastslå at norsk idrett er klar til å ta et 
utvidet samfunnsansvar. Det vedtok Børre Rognliens forslag 

STYRETS BERETNING

Kretsstyremedlem Richard Pedersen og Vidar Waaden, ISU i 
bydel Alna, er begge medlemmer av kretsens utvalg, Idrettens 
Groruddalsutvalg. (Foto: Kai Albertsen).

2006/07 fordelte de første midlene uten at OIK var hørt. Av 
investeringsmidlene gikk 10 mill. kr til idrettsanlegg:
-  kunstisbane/minirink ved Grorud idrettsanlegg: 4 mill. 

(kommunale)
-  kunstisbane/minirink ved Furuset Forum: 4 mill. 

(kommunale)
- idrettslekeplass ved Furuset Forum: 2 mill. (statlige).

For øvrig ble det bevilget 500.000 kr til å etablere 
et pilotprosjekt i hver bydel for å sikre mangfold av 
idrettsaktiviteter, demokratiutvikling blant medlemmene og 
foreldreengasjement.

Idrettens Groruddalsutvalg har hatt fl ere møter med 
administrasjonene i de fi re bydelene. Sentrale mål har 
vært å skape enighet om anleggsprioriteringene mellom 
idretten og bydelen, og i dalen som et hele. Man har også 
diskutert mulighetene for et samarbeid med sikte på å øke 
fremmedkulturelles deltakelse i idretten.

Regulering av Kongsgården på Bygdøy
Dette arbeidet som har pågått siden 2004, har utviklet seg 
til parallelle plan- og fredningsprosesser. Som medlem av 
arbeidsgruppen for sikring og utvikling av Bygdøy, søker 
OIK å ivareta idrettens interesser. I 2007 bl.a. i forbindelse 
med Riksantikvarens varsel om oppstart av fredningssak for 
kulturmiljø. Formelle forslag til reguleringsplan/fredningssak 
vil ventelig fremmes i 2008.

Markaloven
I Soria Moria-erklæringen fastslo regjeringen at den vil innføre 
et særskilt lovvern av Oslomarka og andre bymarker. Dette 
arbeidet startet opp i januar 2007 i Miljøverndepartementets 
regi. Departementet opprettet et Kontaktforum (referanse-
gruppe) der OIK ved rådgiver har representert idretten. Vi har 
også deltatt i et forberedende forum av friluftsorganisasjoner. 
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om at en prosent av dagens helsebudsjett bør settes av til 
frivillige organisasjoner som jobber med helsefremmende 
tiltak. 

Statlig spillpolitikk
I mars fastslo EFTA-domstolen at Stortingets vedtak om å 
opprette et statlig monopol for gevinstautomater var lovlig 
etter EØS-avtalen. Allerede i november 2006 annonserte 
regjeringen at den ville avvikle det private automatmarkedet 
fra 1.7.2007. Dette var en følge av at det private markedet 
åpenbart var kommet ut av kontroll. Spørsmålet om den 
statlige spillpolitikken og utplassering av nye automater ble 
derfor et hett politisk tema på vårparten. Styret behandlet 
saken i april og ga sin støtte til regjeringens politikk. 
Styret uttrykte forståelse for behovet for å bekjempe 
spilleavhengighet som et samfunnsproblem. Men etter OIKs 
mening vil det i et samfunn alltid eksistere en etterspørsel 
etter ulike former for hasardspill. Spørsmålet er derfor ikke 
om man skal tillate spillevirksomhet eller ikke, men hvordan 
man skal dekke dette behovet. Vi registrerte at hensikten 
med å innføre et statlig spilleautomatmonopol er å 
iverksette tiltak og kontrollordninger med sikte på å redusere 
spilleavhengigheten. Styret mente at det nå er nødvendig 
å gjennomføre reformen og utplassere spilleautomatene 
i kommunene for å se om den virker etter hensikten. Når 
man har høstet erfaringer med den, vil tiden være inne for 
eventuelt å vurdere nye tiltak. 

Endringen av pengestrømmene
Regjeringens vedtak om å avvikle det private automat-
markedet uavhengig av EFTA-domstolens avgjørelse, 
inne varslet en dramatisk ny økonomisk hverdag for en del 
lag, kretser og særforbund som har tjent gode penger som 
”lotteriverdig formål” for automatentreprenørene. På den 
annen side betød avgjørelsen i EFTA-domstolen og opprett-
elsen av et statlig automatmonopol drevet av Norsk Tipping 

en ny inntektskilde for idretten, men med en ny og jevnere 
fordeling. For de fl este idrettslag vil reformen innebære 
økte overføringer fra det offentlige når de nye automatene 
begynner å generere inntekter. 

Idrettstinget vedtok å arbeide for at norsk idrett får 
kompensert bortfallet av automatinntekter i forbindelse 
med overgangen til et nytt regime. Regjeringen foreslo på 
ettersommeren en overgangsordning. I 2008 er beløpet 
168 millioner kr. Idrettsstyret vedtok i september et forslag 
til hvordan pengene skal fordeles. Dette er en ordning som 
kommer alle organisasjonsledd til gode.  

Anleggspolitisk program
Etter idrettstinget har NIF påbegynt arbeidet med et 
nytt anleggspolitisk program. I den forbindelse har styret 
gitt uttrykk for at et program for breddeidretten må ta 
utgangspunkt i en del viktige forhold av betydning for 

Oslorepresentantene på idrettstinget i Skien, fra venstre Reidar Bergestad, Anya Sødal, Anne-Britt Nilsen og Børre Rognlien. 
(Foto: Kai Albertsen).

Stor glede etter valget på idrettstinget, nyvalgt 2. visepresident, 
Børre Rognlien gratulerer den nye idrettspresidenten, Tove Paule. 
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Styrets representasjon 2007

NIF-møter:  

Idrettstinget, Skien 11.-13. mai Børre Rognlien

  Anne-Britt Nilsen

  Reidar Bergestad

  Anya Sødal

  Rolf Nyhus

Idrettskretsledermøte, Oslo 16.-17. februar Børre Rognlien

  Anya Sødal

  Anders Åge Naglestad

  Ingrid Tollånes

Idrettskretsledermøte, Loen 5.-7. oktober Børre Rognlien

  Anne-Britt Nilsen

  Ingrid Tollånes

  
Kretsting:  

Oslofjorden Badmintonkrets 10. september Anders Åge Naglestad

Oslo og Akershus Basketballkrets 17. januar Anya Sødal

Oslo Bowlingkrets 30. april Reidar Bergestad

Oslo Fotballkrets 1. desember Reidar Bergestad

Oslo og Akershus Gymnastikk- og turnkrets 24. mars Anne-Britt Nilsen 

  Jane Hallstrøm

Norges Kampsportforbund Region Øst 15. mai Tom Hartvin

Akershus og Oslo Orienteringskrets 14. februar Anne-Britt Nilsen

Oslo Skikrets 4. juni Anders Åge Naglestad

Oslo Skytterkrets 22. mai Anne-Britt Nilsen

Oslo Svømmekrets 19. mars Reidar Bergestad

Oslo Cyklekrets 27. februar Anne-Britt Nilsen

Annen representasjon:  

Statens Idrettskonferanse, Lillehammer 25.-27. september Børre Rognlien

  Anne-Britt Nilsen

  Reidar Bergestad

Landskonferansen for park og idrett, Fredrikstad 19.-21. juni Børre Rognlien

  Anne-Britt Nilsen

  Jane Hallstrøm

  Ingrid Tollånes

Vestre Akers Skiklub 100 år 3. februar  Anders Åge Naglestad

Ready 100 år 14. juni Børre Rognlien
  Ingrid Tollånes

Oslostudentenes Idrettsklubb 125 år 22. september Ingrid Tollånes

   

kapasitetsdekning og muligheten for å bedre denne 
kapasiteten. Overskriftsmessig: eksisterende anleggsdekning, 
forventet befolkningsutvikling og tilskuddssatser sett i forhold 
til byggekostnader. På bakgrunn av arealknappheten i enkelte 
storbyer, ba styret NIF vurdere om man bør arbeide for at den 
nye plan- og bygningsloven stiller konkrete krav til arealer for 
fysisk aktivitet ved utbygging av større boligområder.

Takk
Styret vil rette en stor takk til administrasjonen for meget 
godt utført arbeid. Dette er det første hele arbeidsåret til vår 
nye generalsekretær. I tillegg til mange til dels krevende saker 
å forberede, har det også vært en del utskiftinger i 
administrasjonen. Tross dette kan styret konstaterer at sakene 
har fått en grundig og god behandling.
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2007 har vært et travelt og begivenhetsfylt år for sekretariatet. 
Ved siden av de årlig tilbakevendende oppgavene har 
nye nærmest stått i kø. Vi nevner stikkordmessig: Årets 
gave, TV-aksjonen, Kulturnatt, Stor & Sterk, Markaloven, 
Oslokonferansen.

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 utførlig beskrevet 
i styrets beretning. Men 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 og Undervisningsbygg Oslo KF 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 
klubbkonfl ikter, konfl ikter mellom klubber eller mellom 
klubber og særkretser. Dette er ofte tidkrevende, men 
nødvendige prosesser for å få organisasjonen til å virke etter 
hensikten.

Medlemskontroller
En av idrettskretsenes forvaltningsoppgaver er å påse 
at idrettens lover og bestemmelser overholdes. I den 
forbindelse ble OIK bedt av NIF om å gjennomføre særskilte 
medlemskontroller. Idrettslag som ble tilskrevet ble bedt 
om å dokumentere sin virksomhet gjennom innsending 
av dokumenter som styreprotokoller, reviderte regnskap, 
årsmøteprotokoller og samarbeidsavtaler med kommersielle 
aktører. Undersøkelsen avdekket at fl ere av idrettslagene 
ikke drev i henhold til lovverket. Et idrettslag ble strøket og 
et annet meldte seg ut av NIF. Flere idrettslag fi kk bistand fra 
kretsen til å rette opp mangler slik at de kunne fortsette som 
medlemmer av organisasjonen. 

Inntektsgivende virksomhet 
Sekretariatet legger arbeid i å reise midler både til lagene 
og for å delfi nansiere egen drift. Også i 2007 var bingo 
og gevinstautomater en betydelig inntektskilde, og Oslo 
Idrettskrets hadde et tilbud til 50 lag og særkretser. OIK står 
for kontrollen ved en innleid revisor, mens selskapet Egil 
Hesland AS står for driften. 

Intern organisering
Idretts- og prosjektsjef Odd Syversen fratrådte 31. august.

Prosjektleder Øivind Hansen (Klubbtiltak storby) fratrådte 
31. august.

Robert Gausen tiltrådte som rådgiver i Osloidrettens 
storbyarbeid 1. november.

Hege Walsig Skau returnerte fra permisjon 20. august.
Knut Næss (sentralbordet deltid) ble pensjonert 27. juni.
I Aktiv på dagtid 

-  sluttet Eirin Nygaard Rise som instruktør (80 %) 24. august
-  begynte Frode Svardal og Lene Martinsen Østby som 

instruktører (80 %) 1. september
-  begynte Trine Aslaksen som instruktør (44 %) 1. september 
-   sluttet Renate Huseby som instruktør (80 %) 31. desember

OIK kjøper informasjonstjenester samt tjenester til 
administrativ ledelse av 60pluss eksternt.

Etter idretts- og prosjektsjefens avgang, ble det 1. september 
opprettet tre nye avdelinger:
-  Organisasjon og arrangement med Audun Eikeland som 

leder
-  Fysisk aktivitet og helse med Ingvild Reitan som leder
-  Osloidrettens storbyarbeid (med to likestilte rådgivere).

Samtidig ble økonomiavdelingen lagt inn i staben. Se for 
øvrig plansjen med OIKs administrasjon pr. 31. desember 
2007.

 

For sekretariatet har 2007 vært et år i forandringens tegn. To forhold har særlig bidratt til dette. For det første vil 

endringene i pengespillovgivningen også påvirke OIKs fremtidige økonomi. Det må vi møte offensivt ved å omstrukturere 

i tide. Samtidig gjennomlever sekretariatet et generasjonsskifte hvor store deler av ledelsesskiktet er i ferd med å 

pensjoneres. Generalsekretæren sluttet i 2006, idretts- og prosjektsjefen i 2007, økonomisjef og hallsjef slutter i løpet 

av 2008. Et slikt skifte byr både på utfordringer og muligheter. Sekretariatet har fått en ny, fl atere struktur. Stillingen 

som idretts- og prosjektsjef er avviklet og avdelingen delt i tre; en for organisasjon og arrangement, en annen for fysisk 

aktivitet og helse, en tredje for osloidrettens storbyarbeid. Samtidig er økonomiavdelingen innlemmet i staben. 
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Ansatte i Oslo Idrettskrets 
pr. 31. desember 2007

Ingrid Tollånes generalsekretær

Julitta Skovlie sekretær, forværelse

Bjørg Christensen økonomisjef

Morten Skari  økonomisekretær/IT-koordinator

Tom Anderson anleggskonsulent

Ivar Glomstein rådgiver

Audun Eikeland  avdelingsleder Organisasjon og 
arrangement

Astrid Johannessen organisasjonskonsulent

Hege Walsig Skau sekretær

Jan Nordli idrett for funksjonshemmede

Ingvild Reitan  avdelingsleder Fysisk aktivitet 
og helse

Jane Hallstrøm faglig leder Aktiv på dagtid

Trine Aslaksen instruktør Aktiv på dagtid

Bjørn-Helge Haugen instruktør Aktiv på dagtid

Renate Huseby instruktør Aktiv på dagtid

Lene Kristin Kristiansen instruktør Aktiv på dagtid

Frode Svardal instruktør Aktiv på dagtid

Lene Martinsen Østby instruktør Aktiv på dagtid

Robert Gausen  rådgiver Osloidrettens storbyarbeid

Kathrine Godager  rådgiver Osloidrettens storbyarbeid

Osloidrettens Hus og 
Ekeberg Idrettshall:

Svein Hagberg driftssjef

Rune Hebjerk vedlikeholdssjef

Einar Odden hallbetjent

Ernst Ove Grongstad hallbetjent

Knut Lomsø hallbetjent

Ulf Vardi renholder 

Bjørg Moreite sentralbord og ekspedisjon

OIKs SEKRETARIAT

Osloidrettens Hus og 
Ekeberg Idrettshall

Svein Hagberg, DRIFTSSJEF

Rune G. Hebjerk, VEDLIKEHOLDSSJEF

Einar Odden,
Ernst O. Grongstad,
Knut Lomsø,
HALLBETJENTER

Ulf Vardi, RENHOLDER

Bjørg Moreite, 
EKSPEDISJONSMEDARBEIDER

Organisasjon og 
arrangement

Audun Eikeland, 
AVDELINGSLEDER

Astrid Johannessen, 
ORGANISASJONSKONSULENT

Hege W. Skau, 
SEKRETÆR

Lov, lagopptak, kompetanse, 
konferanser, arrangementer, 
idrettsmerket m.m

Fysisk aktivitet 
og helse

Ingvild Reitan, 
AVDELINGSLEDER

Jane  Hallstrøm, 
FAGLIG LEDER APD

Harald Skoglund, 
PROSJEKTLEDER 60PLUSS

60pluss
Aktiv på dagtid
Stor&Sterk
Andre helsefremmende tiltak

Osloidrettens 
storbyarbeid

Robert Gausen, 
RÅDGIVER

Kathrine Godager, 
RÅDGIVER

Klubbtiltak
Gatekamp
Idrett og utfordring
Foreldreengasjement

Stab
Julitta Skovlie, FORVÆRELSE

Bjørg Christensen, ØKONOMISJEF

Morten Skari, ØKONOMIKONSULENT

Tom Anderson, ANLEGGSKONSULENT

Ivar Glomstein, RÅDGIVER

(Kai Albertsen, JOURNALIST)

Styrearbeid, idrettspolitikk, 
økonomi, anlegg, informasjon

Generalsekretær
Ingrid Tollånes
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Kommuneplan for idrett   og 
friluftsliv 2008-2012
Denne planen vil bestå av to separate deler, en idrettsdel 
og en friluftsdel. Idrettsdelen vil bli utarbeidet av Kultur- og 
idrettsetaten, friluftsdelen av Friluftsetaten. 

Arbeidet med idrettsdelen ble påbegynt i august. 
Kretsstyret overlot til ISUene å prioritere på lokalt nivå. Alle lag 
ble bedt om å sende sine forslag til OIK innen 1. september. 
Vi sorterte disse på bydeler og videresendte dem til ISUene 
som skulle bli enige om bydelens ønsker innen 1. desember. 
Særkretsene hadde også frist til 1. desember med å utarbeide 
sine prioriteringer. Idrettsrådet/kretsstyret vil utarbeide og 
vedta en prioritert handlingsplan 2008 – 2012 for hele Oslo i 
begynnelsen av 2008.

Når det gjelder friluftsdelen, er idrettens interesser først 
og fremst knyttet til idrettsanlegg og -traseer utenfor 
byggesonen. Friluftsetaten la opp til forholdsvis knappe 
tidsfrister for innspill. OIK valgte derfor å basere seg på de 
forslag som man hadde fremmet sammen med klubbene i 
forbindelse med utarbeidelsen av fl erbruksplanen for Oslo 
kommunes skoger. 

Oslo Idrettsanlegg AS
Som det fremgår av kretsstyrets beretning har også 2007 
vært et år med forberedelser til igangsetting av selve 
byggearbeidet. Selskapet har hyret inn arkitekter til å 
utarbeide reguleringsplaner for Ellingsrud, Lerskallen og 
Lambertseter. Disse ble sendt Plan- og bygningsetaten (PBE) i 
siste kvartal 2007. Reguleringene vil ventelig bli vedtatt i 2008. 
PBE fremmet selv reguleringssak for Voksen. Bystyret vedtok i 
desember at denne hallen skal igangsettes i 2008.

Samarbeidet med kommunens administrasjon, etater og foretak er fortsatt nært og godt. Spesielt gjelder dette Kultur- 

og idrettsetaten, Park- og idrett Oslo KF, Undervisningsbygg Oslo KF og Byrådsavdeling for næring og kultur. OIK har 

også gode forbindelseslinjer til Utdanningsetaten, Plan- og bygningsetaten, Eiendoms- og byfornyelsesetaten og 

Omsorgsbygg Oslo KF. Vi samarbeider dessuten utmerket med private aktører, konsulenter, entreprenører, arkitekter og 

andre som fungerer i markedet. Det samme gjelder vårt forhold med Kultur- og kirkedepartementet, særforbund og andre 

idrettsrelaterte organisasjoner.

Aktuelle anleggssaker
Holmenkollanlegget
Når det gjelder utbyggingen av nasjonalanlegget, henvises til 
omtale i styrets beretning.

Anlegg for et mulig OL 2018
OIK var representert i prosjektgruppa for OL 2018. Dessverre 
gikk statusen som kandidatby til Tromsø etter en meget 
jevn avstemning i idrettsstyret. Det var leit for byens 
idrettsungdommer som dermed gikk glipp av muligheten for 
å få en rekke nye anlegg som osloidretten har daglig behov 
for.

Skoleidrettshaller
Ved skolestart ble skoleidrettshallene på Bøler, Persbråten og 
Bjørnholt offi sielt åpnet. De tre hallene omfatter til sammen 
fem hallfl ater og representerer et kjærkommet tilskudd for 
hallidrettene.

Frogner stadion
Oslo kommune nedsatte høsten 2007 en prosjekterings-
gruppe for Frogner stadion med representanter for bydelen, 
OIK og lokale idrettslag. Vi forventer byggestart i løpet av 
2008. 

Voldsløkka
Allerede i 2005-budsjettet ble de første midlene bevilget til 
skatehall og landhockey/kunstisbane på Voldsløkka. Siden er 
de to prosjektene blitt fullfi nansierte. Likevel har kommunen 
ennå ikke vedtatt noen plan for utnyttelsen av området. 
Kultur- og idrettsetaten har fremmet forslag i fl ere alternativer. 
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Flere nye idrettshaller ble ferdigstilt i 2007, 
her fra Persbråten, Bøler og Bjørnholt.
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Panelet som presenterte planene for utbyggingen på Nye Furuset idrettspark, fra venstre leder i Oslo Idrettskrets, Børre Rognlien, 
varehussjef på IKEA Furuset Lars Midtun, leder i Furuset IF, Villy Bendiksen, ekspansjonssjef i IKEA Jon Chr. Simenstad, Magne Stakvik, 
daglig leder Furuset IF, Bjørn Svendsen, styremedlem Furuset IF og leder i BU Alna, Knut Røli. Foto: Kai Albertsen

Investeringer i idrettsanlegg 2000 - 2008 (i 1.000 kr)       
   
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Totalt

          

Friluftsetaten/Kultur og idrett 39 900 161 150 166 717 174 870 68 800 212 400 143 550 255 450 323 000 1 545 837

Utdanningsetaten 30 000 5 000 75 000 75 000 67 000 11 670 62 000 35 000 135 000 495 670

Indre øst programmet 5 700 3 200    6 000     14 900

Groruddalssatsingen        10 000  10 000

Disponeres av bydelene       3 000   3 000

Søndre Norstrand-midler         1 115 1 115

Spillemidler - ordinære 22 352 18 202 19 052 40 025 52 100 52 418 49 339 56 441  309 929

Spillemidler - ekstraordinære  8 000 17 500 8 500 1 500 1 000 24 000   60 500

Privat   10 000 24 500 5 500 1 057    41 057

Totalt 97 952 195 552 288 269 322 895 194 900 284 545 281 889 356 891 459 115 2 482 008

          

OIK samlet i 2007 de ulike interessentene i osloidretten og 
bidro til enighet om ett av alternativene. Den kommunale 
handlingslammelse skyldes at man ikke har besluttet hvordan 
man skal forholde seg til Heidenreich-tomta som langt på 
vei deler Voldsløkka i to. Ved bystyrets budsjettbehandling 
i desember ble det fattet et verbalvedtak som pålegger 
byrådet å fremme en sak som avklarer alternativer for 
Voldsløkka 

IKEA/Furuset – prosjektet
I desember kunne IKEA opplyse om at selskapet har sendt 
inn reguleringsforslag med forslag til  konsekvensanalyse for 
de nye anleggene på Stubberudfeltet. I tillegg til ny butikk, 
vil IKEA bygge fotballhall, stadion med kunstgress, tennishall 
samt utebaner for tennis som ledd i et makeskifte med 
kommunen.

Kunstgressbaner
Kultur- og idrettsetaten disponerte i 2007 bevilgninger til 
fem nye kunstgressbaner. Ingen ble ferdige i løpet av året. 
Det forventes at de ferdigstilles på forsommeren 2008. For 
øvrig ble det bygget fi re kunstgressbaner i klubbregi i 2007; 
KFUM bygget to, Vålerenga og Bygdø/Monolitten en hver. Vi 
gratulerer.

   
Reguleringssaker
OIK var også i 2007 høringsinstans i mange reguleringssaker. 
Noen av disse er svært viktige for osloidretten på grunn av 
den anstrengte arealsituasjonen i byen. Mange ønsker å 
bygge ned grønne lunger som byen trenger for å sikre barn 
og unge lekearealer og trygge oppvekstvilkår.
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Informasjonsutvalget har i 2007 bestått av:
Leder: Ingrid Tollånes

Medlemmer: Odd Syversen (til 31.8) 

 Bjørg Christensen

 Svein Hagberg 

 Audun Eikeland (fra 1.9)

 Kai Albertsen 

 Ivar Glomstein 

 Informasjonsutvalget har avholdt 10 møter i 2007. 

Funksjonen som redaksjonskomité for Osloidrett er 
utvalgets mest tidkrevende oppgave. Det har dessuten 
viet betydelig oppmerksomhet til bruken av vår nettside 
(osloidrettskrets.no) og vårt forhold til media. 
 
Osloidrett 
Bladet har kommet ut etter planen med fi re nummer og 96 
sider i 2007. Opplaget var 3.500. 
 
OIK-nytt
OIK-nytt har kommet med 3 utgaver i 2007. Nyhetsbulletinen 
blir distribuert elektronisk til lag og særkretser med e-adresse 
i Idrettsregistreringen. Bare 29 adressater mottar ved årsskiftet 
07/08 OIK-nytt i papirversjon. 
 
osloidrettskrets.no
Nettsiden er vår viktigste daglige informasjonskanal overfor 
lagene. Alle viktige meddelelser, retningslinjer, nyheter, 
pressemeldinger m.m. legges fortløpende ut på siden. 

Øvrige trykksaker og plakater
For øvrig er følgende trykksaker blitt produsert i 2007:
- OIK 90 år i osloidrettens tjeneste, løpeseddel
- OIKs årskalender 2008 med aktuelle tidsfrister
-  Idrettens kurstilbud, to kurskataloger (i samarbeid med 

AIK/ØIK)

-  Aktiv på dagtid: tre timeplanfoldere, 
invitasjonskort til Gå for åpenhet

-  60pluss: aktivitetsplan 2007/2008
  
Mediepleie
Sekretariatet har bidratt til en systematisk og målrettet bruk 
av media i 2007. Det er bl. a. avholdt en pressekonferanse 
og sendt ut 48 pressemeldinger. Resultatet har manifestert 
seg ved både god redaksjonell dekning og oppslag i 
debattspaltene. 

-  Aktiv på dagtid: tre timeplanfoldere, 
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OIKs SEKRETARIAT / OSLOIDRETTENS STORBYARBEID

Klubbtiltak storby
Klubbtiltakene fi nansieres av Kultur- og kirkedepartementet 
(KKD) og Oslo kommune. Midlene fra KKD skal rettes mot barn 
(6-12 år) og ungdom (13-19 år) med innvandrerbakgrunn 
– med særlig vekt på jenter, samt barn fra familier med 
lav betalingsevne. Midlene fra Oslo kommune har ikke 
like spesifi kke krav, og kan benyttes til å nå en bredere 
målgruppe. 

I alt 55 tiltak i regi av 29 idrettslag har inngått i årets 
storbyarbeid. Størrelsen og innholdet i tiltakene er svært 
forskjellige. Mange av lagene rapporterer om veldig høy 
aktivitet der tilbudene er varierte, populære og nyskapende. 
Lagene høster gode erfaringer med storbytiltakene, og det er 
god deltakelse av både gutter og jenter. Flere av idrettslagene 
melder om økt medlemsmasse som følge av arbeidet. 

Gatekamp
Målet med Gatekamp er å tilby passiv ungdom 13-19 
år idrettsaktiviteter på egne premisser i lokalmiljøet. 
Gatekamp reiser rundt med instruktører og ulikt idrettsutstyr. 
Instruktørene er unge voksne med allsidig idrettsbakgrunn og 
gode sosiale antenner. Aktivitetene som tilbys er trampoline, 
airtrack, rulleskøyter, teppecurling, alle typer ballspill, dans 
med mer. 

Instruktørene Roy Rolstad (svart belte) og Dag A. Ivarsøy (rødt belte) fra Oslo Øst NTN Taekwon-do Klubb viser hvordan det skal gjøres.
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Gatekamp ble i 2007 arrangert som en ren sommeraktivitet, 
der patruljen var ute i fem uker med dobbeltbesøk en 
av ukene. Det betyr at den da var to steder med aktivitet 
fordelt på dag- og kveldstid. I forkant av sommeren inngikk 
vi samarbeidsavtaler med de lokale idrettslagene. Patruljen 
besøkte Rådhusplassen/Kuba (Grünerløkka), Holmlia/ Sagene, 
Furuset, Hasle og Ekebergsletta. Det ble registrert ca. 3000 
deltakelser. Prosjektet fi nansieres av Oslo kommune. 

Idrett og utfordring 
Målet med Idrett og utfordring er å hjelpe ungdom med 
antisosial atferd. Gjennom tverrfaglig samarbeid og fysisk 
aktivitet forsøker man å pense den enkelte inn på et positivt 
spor. Barnevern, politi, skole og uteteam i bydelene plukker 
ut deltakerne som er i alderen 12-16 år. Ungdommen 
organiseres i bydelsvise grupper med 6-10 deltakere i hver, 
og har ukentlige møter der fysisk aktivitet og sosial trening 
står sentralt. 

Gruppelederne fra bydelene utarbeider aktivitetsplaner 
og er ansvarlig for gjennomføringen. Oslo Idrettkrets bidrar 
med instruktører, lokaler, utstyr, ideer og administrasjon. I 
2007 hadde Idrett og utfordring 21 grupper i de 15 bydelene. 
Prosjektet fi nansieres av Oslo kommune. 

Foreldreengasjement
Oslo Idrettskrets har i fl ere år jobbet med 
foreldreengasjement i enkeltklubber som ledd i 
storbyarbeidet. Ved årsskiftet 2004/2005 startet OIK et 
pilotprosjekt som ble kalt fl erkulturelt foreldreengasjement 
for idretten i Søndre Nordstrand. I 2007 har arbeidet blitt 
mer konkretisert, og resultert i aktiviteter og prosesser i de 
fi re utvalgte klubbene i bydelen. Arbeidet er tidkrevende og 
preges av at man fremdeles er på prøve- og feilestadiet. De 
som driver prosjekter i klubbene er i hovedsak frivillige.  

Thu, Gro Meidell Sande fra Grorud bydel, Mahmooda og Sahra 
har startet svømmeopplæring i regi av Aktiv på dagtid på 
Romsås. (Foto: Kai lbertsen)

Aktiv på dagtid
Gjennom Aktiv på dagtid ønsker Oslo Idrettskrets å bidra til 
at mennesker som står utenfor arbeidslivet gis mulighet til å 
delta i et idrettsmiljø. Aktiv på dagtid tilbyr daglig og allsidig 
fysisk aktivitet til alle i Oslo som er mellom 18 – 65 år og 
mottar en trygdeytelse.  

I januar startet Aktiv på dagtid nye aktivitetstilbud på 
Holmlia og Grorud. Begge steder tilbys helsestudio og ulike 
timer i sal. På høstparten ble det etablert et tilbud med 
vannaktiviteter for kvinner i Romsås bad. Deltakelsen har vært 
økende med mer enn 2000 deltakere og det har vært mange 
brukere fra både første- og andrelinjetjenesten. 

Aktiv på dagtid mottok i 2007 folkehelseprisen i Oslo. 
I begrunnelsen for tildelingen heter det bl.a.: Gjennom 
sitt arbeid med personer som av ulike årsaker står utenfor 
arbeidslivet, bidrar Aktiv på dagtid til å aktivisere og 
integrere disse personene i Oslos hverdag. Særlig innen 
området fysisk aktivitet og nettverksarbeid gjør Aktiv på 
dagtid en formidabel innsats. Tilbudet er byomfattende og 
utøves av frivillig sektor i samarbeid med både offentlige 
og private aktører slik partnerskapsmodellen legger opp 
til. Nyttig informasjon om tilbudet er godt bekjentgjort og 
lett tilgjengelig. Tilbudet er rettet mot en stor målgruppe i 
befolkningen. Det er rimelig grunn til å anta at kandidaten er 
med på å bidra til større utjevning av helseforskjeller i Oslo 
gjennom sitt tilbud. Kandidaten er foreslått av både første- og 
andrelinjetjenesten.

Ledelsen av Aktiv på dagtid er i 2007 blitt styrket med en 
ny stilling slik at man nå har en daglig leder og en faglig leder. 
Aktiv på dagtid fi nansieres i hovedsak av Oslo kommune, 
Helse- og velferdsetaten. I tillegg fi kk tiltaket et tilskudd fra 
Helse Sør-Øst. 
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Jafar Faraj Mohammed Ali (70) ønskes velkommen til den ukentlige turen til Fjellhytta Borettslag/60pluss Reidun E. Horgen. Bak de 
øvrige turdeltakerne (Foto: Kai Albertsen)

Stor&Sterk: fra venstre foran, Magnhild Louise Pollestad, stipendiat 
og leder for prosjektet Stor&Sterk ved Ullevål sykehus og Are 
Lille-Mæhlum, prosjektleder for Stor&Sterk i bydelene Alna og 
Søndre Nordstrand. Bak generalsekretær i OIK og medlem av 
styringsgruppen, Ingrid Tollånes og Ingvild Reitan, avdelingsleder 
for fysisk aktivitet og helse i OIK. (Foto: Kai Albertsen). 

60pluss
Målet med 60pluss er å aktivisere eldre mennesker over 60 år 
som er fysisk og/eller sosialt inaktive. Aktivitetene som tilbys 
er bl.a. turgåing, svømming, vanngymnastikk, gymnastikk, 
dans, yoga, fotball og roing. Dette kombineres med sosiale 
tiltak som bussturer og temakvelder. 

I 2007 hadde 60pluss 38 grupper fordelt på 14 bydeler. 
Prosjektet fi nansieres av Oslo kommune.

60pluss var en av tre kandidater som ble innstilt til 
folkehelseprisen i Oslo. EU-prosjektet European Network for 
Action on Ageing and Physical Activity har registrert 60pluss 
som et suksesstiltak innenfor nettverkets arbeidsområde og 
vil inkludere en beskrivelse av tiltaket i sin sluttrapport.

Stor&Sterk
Oslo Idrettskrets ble sommeren 2007 invitert til å bidra 
i Stor & Sterk. Det var opprinnelig et prosjekt i Ullevål 
universitetssykehus regi for å hjelpe overvektige 
barn og unge i Oslo. Fordi dette er blitt et voksende 
samfunnsproblem, har Helse- og omsorgsdepartementet 
engasjert seg i prosjektet og invitert andre organisasjoner 
som Oslo Idrettskrets med i arbeidet.

Stor & Sterk vil i første omgang etablere tilbud om fysisk 
aktivitet og kunnskap om ernæring i Søndre Nordstrand og 
Alna. OIK har gitt innspill til prosjektbeskrivelsen og deltar i 
arbeids- og styringsgruppene for prosjektet.
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Stolte medlemmer av Nordstrands IFs allsportgruppe for barn, som deltok på fi lmen om idrett for utviklingshemmede.

Lovutvalget
Lovutvalget har bestått av:

Leder:  Gunnar-Martin Kjenner, Ski- og 
fotballklubben Lyn

Medlem: Terje Ahlsen, DNB Nor BIL

 Veslemøy Viervoll, Klemetsrud IL

Varamedlem: Thomas Laurendz Bornø, Skeid

 Ingunn Martinsen, Klemetsrud IL

Astrid Johannessen fra administrasjonen har vært utvalgets 
sekretær.

Det er avholdt fem møter i utvalget og det er i perioden 
behandlet 32 lovsaker.

Lovutvalgets leder var foreleser på kurset ”Farer og feller i 
idrettsjussen” og på et annet om idretten som arbeidsgiver. 
Begge ble avholdt av OIK med invitasjon til idrettslag og 
særkretser i Oslo, Akershus og Østfold.

Leder og sekretær deltok på NIFs lov- og domsseminar 
som ble arrangert i Oslo. 

Utvalg Idrett for funksjonshemmede
Utvalget har bestått av Anne-Britt Nilsen (leder), Arild Schulte 
(nestleder), Astrid Wilhelmsen, Christian H. Johansen, Kaja 
Giltvedt og Aleksander Wang-Hansen. Jan Nordli har vært 
sekretær.

Utvalget har kartlagt status i 14 særkretser som har tatt 
ansvar for idrett for funksjonshemmede i Oslo. Det var 
bare fem kretser som hadde en egen representant i sitt 
kretsstyre. Det ble gjennomført en spørreundersøkelse blant 
funksjonshemmede utøvere om hvilke ønsker og behov 
de har for bistand og tilbud. Det kom inn 54 svar. Svarene 
viste at utøverne ønsker bl.a. utvidet aktivitetstilbud, bedre 
ledsagertjenester og bedre markedsføring av tilbud.

For å styrke samarbeidet og informasjonsfl yten mellom 

lag og særkretser inviterte utvalget til temakveld med fokus 
på utviklingshemmede. Dessverre var det ingen respons fra 
særkretser og meget få fra lagene. P.g.a. manglende interesse 
måtte utvalget også avlyse et planlagt møte med byens 
ergoterapeuter og fysioterapeuter.

Utvalget har produsert en brosjyre med oversikt 
over alle klubber i Oslo som har tilbud om idrett for 
funksjonshemmede. Den ble distribuert både til bydelene, 
lagene, ISU, særkretsene og andre aktuelle brukere. Brosjyren 
fi nnes også på OIKs nettside.

De største fl eridrettslagene i Oslo ble orientert 
om økonomiske støtteordninger ved oppstart av 
allsportgrupper / allidrettsskoler for utviklingshemmede og 
bevegelseshemmede.

Utvalget tok initiativet til å få laget en DVD (14 min) 
med ideer om tilrettelegging av idrett og fysisk aktivitet for 
utviklingshemmede.

Denne gjengen drar til Shanghai 27. september. Fra venstre bak: 
Preben Thomasen, Morten Mjør-Grimsrud, Morten Pedersen, 
Lars Johansen, Jørgen Postmyr, Ole Corneliussen, Ole-Jørgen 
Foss, Thomas Elstad Foran fra venstre:  Mine Bull-Berger, Peder 
Godager, Kjell-Inge Flugsrud, Hans-Henrik Karlsen, Kim Elle, Pål 
Berntsen. (Foto: Kai Albertsen)
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Utdanning
Aktiviteten på utdanningssiden har vært stabil. I 2007 ble 
det gjennomført 13 utdanningstiltak. Tema for disse kursene 
har vært regnskap, førstehjelp, lover og regler i idretten, 
klubbdrift og barneidrett. I alt 315 har deltatt på disse 
kursene. I samarbeid med Akershus Idrettskrets og Østfold 
Idrettskrets er det blitt utgitt en felles kurskatalog hvor alle 
kretsenes kurs ble presentert. Samarbeidet omfattet dessuten 
en felles nettbasert påmeldingstjeneste. Alle kurs var åpne for 
deltakere fra de andre kretsene. 

OIKs fagseminar
Det ble avholdt to fagseminar i 2007, begge om barn 
og idrett. Det første 13. mars hadde samarbeid mellom 
idretten og skolefritidsordningen som tema. 46 interesserte 
møtte opp. 23. oktober ble det arrangert et seminar om 
de nye bestemmelsene om barneidrett og idrettens 
barnerettigheter. Her deltok 15.

Kulturnatt
Kulturnatt er et tiltak som Oslo kommune arrangerer 
i samarbeid med byens ulike kulturinstitusjoner og -
organisasjoner.  I år ble idretten for første gang invitert til å 
delta. OIK påtok seg i den forbindelse en rekrutterings- og 
markedsføringsrolle. På selve ”natten” 7. september deltok 
åtte idrettslag med ulike arrangementer.

Idrettsmerket
Den tradisjonelle utdelingen av statuetter og andre 
utmerkelser fant sted i rådhuset 24. april med ca. 350 
personer til stede. Utdelingen gjaldt som vanlig utmerkelser 
oppnådd året før, altså i 2006. Til sammen 517 utøvere avla 
idrettsmerkeprøver i Oslo dette året, en nedgang på 193 
sammenlignet med 2005. Totalt var 71 berettiget til en 
utmerkelse (statuett, krus med mer). Det blir hvert år trykket 
en terminliste for idrettsmerkeprøver som legges ut på vår 
nettside og sendes til interesserte.

OIKS SEKRETARIAT/ORGANISASJON  OG ARRANGEMENT

Siri Ulvestad fra Heming har sterke plasseringer både i orientering og 
langrenn. På skoleidrettsdagen, i regi av OIK, sørget hun for at Isabel 
Andhal Løken og Celina Andreassen fra Huseby skole fi kk innsikt i 
bruk av kart og kompass. (Foto: Kai Albertsen).
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Nyopptatte klubber i 2007

Klubbens navn Klubb nr Opptaksdato Antall medl. Idrett/særforbund

Linderud-Grei Toppfotball 03011301 11. januar 24 Fotball

Sengkathir Sportsklubb 03011302 22. januar 171 Cricket

Oslomarka Idrettsklubb 03011303 2. februar 17 Orientering

Alna Cricket Club 03011304 19. februar 22 Cricket

Ryenkrysset Fotballklubb 03011305 19. februar 15 Fotball

Bjølsen Innebandyklubb 03011309 15. mars 14 Innebandy

Søndre Aas Gård kjøre- og rideklubb 03011310 17. april 24 Rytter

Tangun Taekwondo Klubb 03011311 16. mai 20 Kampsport

Lillomarka Ski Klubb 03011312 16. mai 20 Ski

Kubakken IBK 03011313 24. mai 15 Innebandy

Oppsal IF Ishockey *) 03011314 24. mai 40 Ishockey

Oslo Kyudoforening- Kantokurin 03011315 23. august 16 Kampsport

Ælva Tigers IBK 03011316 23. august 29 Innebandy

Oppsal IF Basket *) 03011317 6. september 70 Basketball

Fjord Cricket Club 03011318 13. september 30 Cricket

Polonia Oslo Volleyballklubb 03011319 13. september 13 Volleyball

West-Kam Fotballklubb 03011320 20. september 28 Fotball

Christiania Akademiske Boldclub 03011321 20. september 22 Fotball

Lokomotiv Romerike FK 03011322 13. november 22 Fotball

Oslo Cuban Salsa club 03011323 14. november 84 Dans

Oppsal IF Ski *) 03011324 20. november 26 Ski

Oslo Wushuklubb 03011325 20. november 13 Kampsport

Oslo Allianse FK 03011327 29. november 21 Fotball

Afrobrasiliansk kultur- og capoeira klubb 03011328 29. november 11 Kampsport

Dynamo Mjøsa FK 03011329 30. november 16 Fotball

Friskis & Svettis Oslo 03011330 20. desember 8690 Fleridrettsforbundet

Christiania Svømmeklubb 03011331 20. desember 41 Svømming

Bryggebermen Idrettsforening Fotball 03011332 21. desember 13 Fotball

*) = Idrettslag organisert av allianseidrettslag
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Den gylne spaserstokk
Tilbudet inngår i 60pluss. Det ble i 2007 registrert 292 
deltakere. Av disse mottok 45 den gylne spaserstokk for første 
års deltakelse, mens én fi kk hederspokal for 20 års aktivitet.

Trim til Musikk
Mandagstrimmen i Ekeberg Idrettshall inngår i 60pluss og er 
gratis. Oppslutningen ligger på ca. 130, fl est kvinner i alderen 
60- 90 år, fordelt på to partier. 

Skoleskidagen
Skoleskidagen ble arrangert i strålende vær i Holmenkollen 
21. mars med nesten 2.200 elever fra 26 skoler på startstreken. 
Det er Oslo Skikrets, Oslo Idrettskrets og Skiforeningen som 
samarbeider om det årlige arrangementet for 2.- 4. klasse ved 

byens skoler. I år hadde vi gode medhjelpere fra Bjerke og 
Dønski videregående skoler samt 60pluss.

Skoleidrettsdagen
Skoleidrettsdagen for 5., 6. og 7. klasse ble arrangert på 
Ekebergsletta 9. mai i godt vær.  Også i år ønsket mer enn 
6.000 elever å delta, men vi måtte sette strek ved ca 2.500 
elever fordelt på 20 skoler. OIK og de fl este særkretsene i 
Oslo gir elevene tilbud om å prøve seg i mange og varierte 
idrettslige aktiviteter, med god hjelp fra Ulsrud videregående 
og Wang Toppidrett.
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OIKS SEKRETARIAT/ORGANISASJON OG ARRANGEMENT

Utmeldte/nedlagte klubber i 2007

Dato Klubbnavn Nedlagt/strøket - Særforbund

22. januar Phesus IBK Nedlagt – Bandy

  6. mars Sportsbåtklubben Utmeldt – Motorsport

27. mars Oslofjorden Racewrbåtklubb Utmeldt – Motorsport

29. mars Storo Mountainbike klubb Nedlagt/utmeldt – Sykling

18. september Toppen Klatreklubb Nedlagt/utmeldt – Klatring

12. oktober Beige Blazer Ballklubb Strøket pga manglende idr.reg. – Fotball

12. oktober Bjørndal Basketballklubb Strøket pga manglende idr.reg. – Basket 

12. oktober Bygdegutten IL Strøket pga manglende idr.reg. – Friidrett

12. oktober Domus Nova Skiløperforening Strøket pga manglende idr.reg. – Ski

12. oktober Kometen Bowlingklubb Strøket pga manglende idr.reg. – Bowling

12. oktober Lutvann Taekwondo Klubb Strøket pga manglende idr.reg. – Kampsport

12. oktober Oslo Pan Afrika Fotballklubb Strøket pga manglende idr.reg.

12. oktober Oslo Trampoline klubb Strøket pga manglende idr.reg. – Gym & turn

12. oktober Redd Regnskogen IF Strøket pga manglende idr.reg. – Fotball

12. oktober Shi Gan Karateklubb Strøket pga manglende idr.reg. – Kampsport

12. oktober Sognsvann IL Strøket pga manglende idr.reg. 

12. oktober SUKAO IL Strøket pga manglende idr.reg.

12. oktober Trasop FK Strøket pga manglende idr.reg. – Fotball

12. oktober Abildsø Dans Utmeldt – Dans

13. november Istanbul Bosporos FK  Strøket (tap av medlemskap ifb med medlemskontroll 
2007) – Bordtennis

13. november Neptuns Barn Svømmeklubb  Strøket (tap av medlemskap ifb med medlemskontroll 
2007) – Svømming

22. november Vestligutta IBK Nedlagt – Innebandy

Gjenopptatte klubber i 2007

Dato Klubb Idrett(er)

30. januar Bygdø Idrettslag Ski

  6. februar  Majorstuen Akeklubb Ake, bob og skeleton

19. februar Groruddalen Cricket klubb Cricket

18. september Oslo Tawfi iq Fotballklubb Fotball

Endring av klubbnavn i 2007

Dato Tidligere navn Nytt navn Klubbnr.

  6. mars Veitvet Banegolf Club Marienlyst Minigolf klubb 03010988

  9. oktober Polar Sykkelklubb Frogner Frogner Sykkelklubb 03011267

Medlemsstatistikk Osloidretten   
 2005 2006 2007

Antall klubber (utenom bedriftsidretten) 586 613 643

Antall medlemskap (utenom bedriftsidretten) 194 596 199 141 216 600

Antall bedriftsidrettslag 538 607 689

Antall medlemskap i bedriftsidretten 84 982 113 106 82 520

Antall klubber totalt 1 124 1 220 1 332

Antall medlemskap totalt 279 578 312 247 299 120

Tallene er pr. 31.12 hvert år.   
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Osloidrettens Hus og Ekeberg Idrettshall er et samlingspunkt for idretten i hovedstaden.
 

Osloidrettens Hus og Ekeberg Idrettshall
Etter vedtak på kretstinget i 2006 ble eiendomsretten til 
Osloidrettens Hus og Ekeberg Idrettshall overført fra OIK til 
Stiftelsen Osloidrett. Samtidig som stiftelsen ble opprettet, 
besluttet man at OIK skulle leie hus og hall av stiftelsen med 
alle rettigheter til fremleie og utleie. Det betyr at OIK fra 2007 
av formelt sett kun forvalter og drifter de to enhetene. 

Som utleier har OIK nå langsiktige avtaler med Norsk 
Idrettsmedisinsk Institutt AS (NIMI), Ekeberg Idrettsbarnehage 
A/S, Oslo Skytterkrets (skytebanen i kjelleren) og Ekeberg 
Café og Catering. Vi har ordinære leiekontrakter med de 
ni særkretsene/-regionene som sammen med OIKs egen 
administrasjon fyller kontorene i resten av huset. 

De syv møterommene i hus og hall er som vanlig blitt mye 
brukt av lag og særkretser. Tidvis var det mangel på møterom 
og vi valgte derfor å pusse opp tribunebua i hallen for å 
utvide kapasiteten.

Når det gjelder treningstiden i Ekeberg Idrettshall, har vi 
en leieavtale med Oslo kommune som omfatter 2/3 hall på 
dagtid i skoleåret. Disse timene disponeres av Lambertseter 
og Ulsrud videregående skoler. I tillegg hadde vi i 2007 utleie 
til Wang Toppidrett og Treider A/S på dagtid. Etter skoletid 
hadde vi full aktivitet med håndball, fotball, friidrett og 
bedriftsidrett. I helger og utenfor sesongen har vi leid ut 30 
helger til ulike idrettsaktiviteter. 

I helger uten etterspørsel fra idretten ble hallen benyttet 
til korpsdrill, modellfl ystevne, byggevaremesse og 

katteutstilling. På sommeren var hallen som vanlig åsted for 
bespisningen under Norway Cup.

Driftsteknisk fi kk vi problemer med kjøleanlegget og 
pumper til varmtvannstilførselen. Begge deler ble utbedret 
av stiftelsen. Stiftelsen har også begynt å skifte panel på 
fasaden av Osloidrettens Hus. Det vanlige vedlikeholdet i Oslo 
Idrettskrets regi ble utført fortløpende av egne ansatte.
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PRISVINNERE OG STIPENDMOTTAKERE I 2007

Glade Koll-jenter med 
Kongepokalen.
(Foto: Heidi Larsen)

Oslo kommunes pris til Årets idrettslag 2006: 
Furuset Idrettsforening

Osloidrettens kongepokalvinnere i 2007:

 Kvinner: Menn:

Boksing Inger Enger, Oslo BK 

Bordtennis Ma Wenting, Fokus BK 

Bowling                     Ingunn Øien, Frogner BK Mads Sandbækken, Frogner BK

Bryting   

Fekting               Margrete Mørch, Bygdøy FK Claus S. Mørch, Bygdøy FK

Friidrett  Jaysuma Saidy N’dure, BUL

Golf Maria Engzelius, Oslo GK 

Gymnastikk og turn  Joachim Hanche-Olsen, Njård 

Innebandy  Sveiva IBK 

Ishockey Vålerenga Ishockey Vålerenga Ishockey

Judo Ane Ofstad Presterud, Oslo Judoklubb 

Kampsport - taekwondo   Rehman Moghal, Tøyen TK

Kickboksing Mette Solli, Fighter Kickboksingklubb 

Luftsport  Oslo Fallskjermklubb

Orientering Marianne Andersen, Nydalens Skiklub Anders Nordberg, Bækkelagets SK

Roing Christiania Roklub 

Skøyter Mari Hemmer, Aktiv SK 

Snowboard Helene Olafsen, Ready 

Styrkeløft  Asbjørn Randen, Oslo SK

Volleyball IL Koll 
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Her ser vi 9 av 10 glade 
mottakere av Oslo 
kommunes idrettsstipend, 
fra venstre bak Rehman 
Mogal, Mads Sandbækken, 
Mari Hemmer og Siri 
Ulvestad. Foran Cathrine 
Larsåsen, Marte Monrad-
Hansen, Betty Ann Bjerkreim 
Nilsen, Ezinne Okparaebo 
og Peder Blaauw Sandell. 
Zoltan Michael Kramarics 
var ikke til stede. 

If Skadeforsikrings 
Ildsjelpris 2006: 
Lars Trælvik, Bjørndal 
Idrettsforening

Oslo kommunes idrettsstipend 2007
Følgende idrettsutøvere ble tildelt stipend à kr 10.000,- fra Oslo kommune:

Navn: Klubb: Gren:

Mari Hemmer  Aktiv Skøyteklubb skøyter, hurtigløp

Zoltán Michael Kramarics  Bygdø Fekteklubb fekting

Rehman Moghal Tøyen Taekwondo Klubb taekwondo

Marte Monrad-Hansen IL Heming langrenn

Cathrine Larsåsen IL i BUL friidrett, stavsprang

Betty Ann Bjerkreim Nilsen Bækkelagets Sportsklub orientering / ski

Ezinne Okparaebo IL i BUL friidrett, sprint

Mads Sandbækken Frogner Bowlingklubb bowling

Peder Blaauw Sandell Årvoll IL ski, nordisk kombinasjon

Siri Ulvestad Heming/Njård O-lag, IL Heming orientering / ski
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I 2007 bevilget bystyret kr 28.578.000, kr 1.978.00 mer enn året før, som rammebevilgning til idretten i Oslo. Av dette 

var inntil 1,6 mill.kroner til energitilskudd til drift av Furuset Forum Ishall. I tillegg til årets bevilgning kunne kretsstyret 

disponere kr 417.253 som var overført fra tidligere år samt kr 655.824 i tilbakeførte tilsagn. Satsen for ”hodestøtte” 

var uendret, kr 225 pr medlem under 25 år. Fleridrettslag fi kk i tillegg kr 3.000 (uendret) pr. særidrettsgruppe med 

medlemmer under 25 år.

Disponible midler er brukt slik (2006-tall i parentes):
Adm./driftstilskudd klubber 14.492.896 (14.556.622)

Refusjon anleggs- og lokalleie   3.598.740 (  3.498.910)

Skiheiskort      534.920 (     530.000)

Leie av gymnastikksaler        11.450 (       19.339)

Leie av badene   1.150.000 (  1.100.000)

Anleggsstøtte, driftsbidrag   3.244.440 (  3.474.900)

Energitilskudd Furuset Forum   1.012.310  

Anleggsstøtte, spesielle tiltak      237.900 (     234.000)

Reisetilskudd      129.730 (     150.000)

Stipend      105.000 (     100.000)

Andre formål      290.522 (     305.000)

Idrett for funksjonshemmede      677.984 (     720.462)

Adm./driftstilskudd særkretser     1.165.000 (  1.150.000)

Adm./driftstilsk.Oslo Idrettskrets   1.930.000 (  1.903.000)

Overført til 2007   1.070.185 (     417.252)

Disponert 29.651.077 (28.159.486)

Årlig behandles 700-800 søknader fra klubber og særkretser. Mange av søknadene inneholder fl ere formål innenfor samme 
tilskuddsordning.

OSLO IDRETTSKRETS  REGNSKAP BUDSJETT REGNSKAP
RESULTATREGNSKAP Note 2007 2007 2006
Driftsinntekter
Salgsinntekter:     
Reklame, annonser, samarbeidsavtaler   474 480,00   534 000,00   1 139 320,00  
Salgsinntekter utenfor avgiftsområdet   731 422,21   840 500,00   897 521,48  
Offentlige tilskudd/refusjoner:     
- Øremerket statlig tilskudd Klubbtiltak storby   2 200 000,00   3 000 000,00   -  
- Helse Sør-Øst Aktiv på dagtid   250 000,00   250 000,00   250 000,00  
- Sosial- og helsedirektoratet Aktiv på dagtid   162 000,00   -   -  
- NAV Oslo Øst Aktiv på dagtid   -   -   5 875,00  
- Momskompensasjon    221 734,00   -   205 300,00  
- Rammetilskudd fra NIF   1 788 257,00   1 785 700,00   1 665 673,00  
- Øremerket tilskudd fra NIF   833 334,00   800 000,00   158 180,00  
- Tilskudd fra Norges Funksjonshemmedes IF   35 000,00   -   -  
- Helse & Rehabilitering Foreldreengasjement   135 000,00   135 000,00   170 000,00  
- VO-tilskudd   675,00   2 000,00   3 034,00  
- Rammetilskudd fra Oslo kommune   28 578 000,00   28 578 000,00   26 600 000,00  
- Øremerket tilskudd fra Oslo kommune   12 140 000,00   11 885 500,00   11 097 900,00  
Leieinntekter:     
- Osloidrettens Hus og Ekeberg Idrettshall   5 127 403,08   5 522 200,00   5 167 704,35  
Andre driftsinntekter:     
- Deltakeravg., abonnenter, gjenopptaksgebyr   697 535,00   777 500,00   615 512,66  
- Bingo, lotterier, automater   9 123 652,00   4 600 000,00   6 151 393,00  
- Andre inntekter   2 952 658,24   1 604 400,00   1 807 151,55
Sum driftsinntekter   65 451 150,53   60 314 800,00   55 934 565,04
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OSLO IDRETTSKRETS  REGNSKAP BUDSJETT REGNSKAP
RESULTATREGNSKAP Note 2007 2007 2006
Driftskostnader:     
Lønn til ansatte i Oslo Idrettskrets    9 383 621,60   8 753 300,00   9 338 084,44  
Fordel i arbeidsforhold   189 083,43   167 500,00   183 602,96  
Arbeidsgiveravgift og pensjonskostnader 2  1 944 118,91   1 976 000,00   1 764 313,78  
Refusjon sykepenger   -138 710,00   -   -382 224,00  
Annen personalkostnad   1 117 617,67   1 073 300,00   499 785,02  
Avskrivning på bygninger og utstyr 3  46 275,18   54 700,00   736 621,01  
Frakt og transportkostnader   500,00   8 000,00   3 445,75  
Kostnad lokaler   4 534 783,88   4 843 700,00   4 113 299,17  
Leie maskiner, inventar, lisenser o.l.   755 176,65   852 200,00   775 902,16  
Inventar, utstyr og driftsmaterialer   665 036,69   967 700,00   1 037 619,73  
Reparasjon og vedlikehold   819 264,33   550 000,00   1 611 157,68  
Fremmedtjenester   1 209 747,17   1 425 400,00   2 219 405,58  
Kontorkostnad, trykksaker o.l.   1 184 856,89   1 402 100,00   1 350 153,38  
Telefon, porto o.l.   680 028,25   886 700,00   971 428,06  
Reise, diett og kjøregodtgjørelse   399 215,24   534 000,00   495 453,26  
Annonser   36 270,50   420 000,00   243 301,38  
Kontingenter, bingo, tilskudd og gaver   11 554 782,47   8 812 000,00   6 972 559,56  
Fordeling av kommunalt rammetilskudd   28 580 892,00   29 651 077,00   27 742 232,80  
Forsikringer   38 584,25   37 000,00   240 849,75  
Andre kostnader   544 173,98   776 000,00   706 169,03  
Tap og lignende   29 130,00   -   8 585,00
Sum driftskostnader   63 574 449,09   63 190 677,00   60 631 745,50
   
Driftsresultat   1 876 701,44   -2 875 877,00   -4 697 180,46

Renteinntekter   541 264,92   310 000,00   352 020,19  
Salg av aksjer i NIMI AS 5  1 820 080,16   -   -  
Rentekostnader   -   -   -28 466,27  
Tilbakeførte tilsagn 2004 6  655 824,00   655 824,00   746 985,70  
Disponert fra tidligere avsetninger     1 273 254,54  
Overførte prosjektmidler fra i fjor   6 346 802,32   6 771 153,00   9 240 140,37  
Overførte prosjektmidler til neste år   -6 632 167,79   -4 805 700,00   -6 346 802,32
Sum fi nans-/ekstraordinære poster   2 731 803,61   2 931 277,00   5 237 132,21
    
Årets resultat   4 608 505,05   55 400,00   539 951,75
 
Disponering av årets overskudd:     
Ordinært driftsoverskudd 2007   4 608 505,05    
+ avsetning til Oslokonferansen 2007   77 000,00    
+ avsetning til møbler styrerom og kontorer   100 000,00    
+ avsetning til jubileumsannonser   163 300,00    
Oslokonferanse 2007   -77 000,00    77 000,00  
Møbler styrerom og kontorer   -100 000,00    100 000,00  
Jubleumsannonser 2007   -163 300,00    163 300,00  
Kretsting   300 000,00    40 000,00  
Fremtidig pensjonsforpliktelse   400 000,00    100 000,00  
Personalutvikling og -rekruttering   300 000,00    
Jubileumsfond, stipend trenere, ledere dommere og utøvere   235 000,00    
Årets gave fra Sparebankstiftelsen  1 000 000,00   
Gave til Stiftelsen Osloidrett  1 500 000,00   
Vedlikeholdsfond   873 505,05    14 651,75  
OL-arrangement     15 000,00  
Jubileumsgave Oslo Bedriftsidrettskrets     30 000,00
Sum disponert   4 608 505,05    539 951,75 
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REGNSKAP

OSLO IDRE TTSKRETS   REGNSKAP   REGNSKAP
BALANSE Note 2007  2006
Eiendeler     
Anleggsmidler     
Varige driftsmidler
Inventar og idrettsutstyr 3 139 752,04   118 673,22  
Andre driftsmidler 4 66 000,00   88 000,00 
Sum varige driftsmidler  205 752,04   206 673,22 

Finansielle anleggsmidler     
Livrente 2 1 104 401,00   1 483 865,00  
NIMI-aksjer 5 0,00   102 000,00  
Oslo Idrettshaller AS, aksjer  210 000,00   210 000,00 

Sum fi nansielle anleggsmidler  1 314 401,00   1 795 865,00 
Sum anleggsmidler   1 520 153,04    2 002 538,22 
     
Omløpsmidler     
Kundefordringer  6 366 452,67   4 065 737,11  
Andre kortsiktige fordringer  23 242,00   19 891,00  
Forskuddsbetalt kostnad  38 531,70   179 651,20  
Bankinnskudd og kontanter 7 18 854 645,30   13 752 989,39 
Sum omløpsmidler   25 282 871,67    18 018 268,70 
Sum eiendeler   26 803 024,71    20 020 806,92 
     
Egenkapital og gjeld     
Egenkapital       
Kapitalkonto 4 2 140 583,71   1 822 283,71  
Vedlikeholdsfond 8 1 000 739,69   127 234,64  
Bingoreserve  309 765,00   309 765,00  
Personalutvikling 9 468 576,24   168 576,24  
Fremtidig pensjonsforpliktelse 10 715 506,68   315 506,68  
Kretsting  11 340 000,00   40 000,00  
Årets gave fra Sparebankstiftelsen  1 000 000,00   -  
Gave til Stiftelsen Osloidrett  1 500 000,00   -  
Jubileumsfond, stipend trenere, ledere, dommere og utøvere  235 000,00   -  
OL-arrangement  15 000,00   15 000,00  
Jubileumsgave Oslo Bedriftsidrettskrets  30 000,00   30 000,00  
Oslokonferanse 2007 4 0,00   77 000,00  
Møbler Osloidrettens Hus 4 0,00   100 000,00  
Jubileumsannonser 2007 4 0,00   163 300,00 
Sum egenkapital   7 755 171,32    3 168 666,27
    
Gjeld     
Langsiktig gjeld
Pensjonsforpliktelser 2 1 104 401,00   1 483 865,00  
Depositum Barnehage  139 587,00   139 587,00 
Sum langsiktig gjeld   1 243 988,00    1 623 452,00 
   
Kortsiktig gjeld     
Leverandørgjeld 12 10 957 495,56   7 034 653,42  
Skyldig feriepenger, skatt og arbeidsgiveravgift  153 952,04   233 927,84  
Annen kortsiktig gjeld  60 250,00   79 980,00  
Avsetninger til forpliktelser:     
- Reservefond/Stiftelsen Osloidrett  0,00   1 533 325,07  
- Storby i Oslo, klubbtiltak  1 070 508,11   1 098 112,80  
- Inkludering i idrettslag  1 033 524,34   791 775,16  
- Gatekamp  141 751,39   34 294,94  
- 60pluss  60 056,87   -23 335,70  
- Foreldreengasjement  222 915,32   246 881,50  
- Idrett og utfordring  2 458 988,66   2 934 291,30  
- Aktiv på dagtid  324 304,59   116 108,84  
- Idrett for funksjonshemmede  147 540,72   227 442,34  
- Oslo kommunes rammetilskudd  1 070 184,74   417 252,74  
- Utdanning  102 393,05   503 978,40

Sum kortsiktig gjeld   17 803 865,39    15 228 688,65 
Sum egenkapital og gjeld   26 803 024,71    20 020 806,92 
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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. 
 
Klassifi sering 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 klassifi sert 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.    
  
Varige driftsmidler
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over drifts mid lets 
forventede levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnads-
føres løpende under driftskostnader, mens påkost ninger eller 
forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt 
med driftsmiddelet. Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmid-
delet 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 fremti-
dige kontantstrømmene som eiendelen forventes å generere.

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

Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle 
vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for 

øvrige kundefordringer en uspesifi sert avsetning for å dekke 
antatt tap.      

Note 2, Arbeidsgiveravgift og pensjoner
Utbetalt pensjon, kr 379.464, er dekket av livrenteavsetning. 
Netto kostnad er arbeidsgiveravgift med kr 53.504. 

For 8 ansatte er det betalt kr 136.168 inkl.arbeidsgiveravgift 
i premie til OTP. Øvrige ansatte er medlem i Statens 
Pensjonskasse uten premie for Oslo Idrettskrets.  

For 1 person som gikk av med avtalefestet pensjon i 2007, 
er det betalt kr 26.106 som arbeidsgivers andel.  
Livrente, saldo 1.1. 1 483 865,00
Utbetalt pensjon 2007  -379 464,00
Saldo 31.12. 1 104 401,00
  
Note 3, Inventar/idrettsutstyr, saldo 1.1.  118 673,22  
Årets tilgang  67 354,00  
Årets avskrivning  -46 275,18
Saldo 31.12.  139 752,04 
 
Note 4, Kapitalkonto, saldo 1.1.  1 822 283,71  
Tilført avsetning 2006 Oslokonferansen 2007  77 000,00  
Tilført avsetning 2006 møbler Osloidrettens Hus  100 000,00  
Tilført avsetning 2006 jubileumsannonser 2007  163 300,00  
Avskrevet gulvvaskemaskin, restverdi 66.000   -22 000,00
Saldo 31.12.  2 140 583,71
  
Note 5, NIMI-aksjer 
I 2007 solgte aksjonærene i NIMI AS sine aksjer til Hjelp24 
Glitne AS. Oslo Idrettskrets hadde 318 aksjer. 

Netto fortjeneste er kr 1.820.080,16 etter at opprinnelig 
kostpris og kostnader ved aksjesalget er trukket fra.
Saldo 1.1. 102 000,00 
Salg av aksjer -102 000,00 
Saldo 31.12. 0,00  
 
Note 6, Tilbakeførte tilsagn 2004 
Dette er tilsagn om tilskudd fra Oslo kommune i 2004, der 
klubber/særkretser ikke har oppfylt innsendingsplikten.

Beløpet inngår i den pott som ble fordelt i 2007.  

Note 7, Bankinnskudd og kontanter
Kr 104.785 er bundet på skattetrekkskonto  
 
Note 8, Vedlikeholdsfond, saldo 1.1.  127 234,64  
Avsatt overskudd 2007  873 505,05
Saldo 31.12.  1 000 739,69
 
Note 9, Personalutvikling, saldo 1.1.  168 576,24  
Avsatt overskudd 2007  300 000,00
Saldo 31.12.  468 576,24
 
Note 10, Fremtidig pensjonsforpliktelse, saldo 1.1.  315 506,68  
Avsatt overskudd 2007  400 000,00
Saldo 31.12.  715 506,68  
  
Note 11, Kretsting, saldo 1.1.  40 000,00  
Avsatt overskudd 2007  300 000,00
Saldo 31.12.  340 000,00

Note 12, Leverandørgjeld  
Herav utgjør tilsagn om bidrag fra Oslo kommune  for årene 
2005-2007 kr 4.306.290.
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Kretsstyret økonomiske beretning for 2007

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 fi nansiering 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. Utestående fordringer er 
bokført til pålydende etter avsetning til tap på krav.

Høsten 2007 ble NIMI AS kjøpt opp av Hjelp24 Glitne AS 
og Oslo Idrettskrets solgte sine 318 aksjer for kr 2.006.796,24. 
Etter fradrag for aksjenes opprinnelige kostpris, kr 102.000, 
og kostnader i forbindelse med salget, kr 84.716,08, har 
idrettskretsen en netto fortjeneste på kr 1.820.080,16.

Oslo Idrettskrets deltok etter invitasjon i konkurransen om 
Årets gave på 10 millioner kroner som Sparebankforeningen 
DnBNOR arrangerte. Det var Den Norske Turistforening som 
vant hovedpremien. Oslo Idrettskrets fi kk 1 mill.kroner til å 
realisere deler av vårt prosjekt for utvikling av Ekebergsletta. 
Det arbeides videre, i samarbeid med antikvariske 
myndigheter og andre interessenter, med å fi nne et egnet 
prosjekt som kan realiseres innenfor den økonomiske 
rammen.

Ansatte m.v.
Idrettskretsen utbetalte lønn gjennom året til 153 personer 
tilknyttet de ulike prosjektene idrettskretsen er engasjert i.

I idrettskretsen for øvrig har det i gjennomsnitt vært 24,5 
årsverk (herav 11,5 årsverk kvinnelige ansatte) med Norges 
idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité som 
arbeidsgiver.

Til daglig leder Ingrid Tollånes er det utbetalt kr 486.097 i 
lønn og kr 20.633 i andre godtgjørelser. 

Arbeidsmiljøet vurderes som godt og uten 
forskjellsbehandling grunnet kjønn. Det er ikke registrert 
arbeidsskader eller –ulykker i løpet av året. Sykefraværet 
utgjorde 5,1%. Justert for tre personer med langtids 
sykefravær, blir fraværsprosenten 2,4 %.

Styret består av 8 medlemmer, inkludert ansattes 
representant, 4 menn og 4 kvinner. I tillegg er det 2 

varamedlemmer, 1 kvinne og 1 mann. Det er utbetalt kr 
39.500 i styrehonorarer og kr 132.997,85 til dekning av andre 
kostnader forbundet med styrevervet i Oslo Idrettskrets i 2007. 

Revisjon er kostnadsført med kr 114.387,50 inkl.
merverdiavgift til BDO Noraudit Oslo DA.

Anlegg
Osloidrettens Hus og Ekeberg Idrettshall eies av Stiftelsen 
Osloidrett. Oslo Idrettskrets er ansvarlig for utleie av lokalene 
etter en leieavtale mellom stiftelsen og idrettskretsen.

Tilskudd/overføringer, utgifter ved 
inntektsbringende tiltak
Kontroll og kjøp av tjenester tilknyttet bingovirksomheten 
er utgiftsført med kr 75.000. De 50 klubber/særkretser 
som deltok i spillet fi kk utbetalt kr 7.028.578. Alle gevinst-
automatene ble fjernet 1. juli 2007. Fremtiden for andre 
automattyper i bingolokalene er uavklart.

Avsetninger til forpliktelser
Avsetningene gjelder ubrukte, men øremerkede midler til 
bruk i 2008. 

Disponering av årets overskudd
Ordinært driftsoverskudd 2007 kr  4.608.505,05

+ avsetning til Oslokonferansen 2007 ” 77.000,00

+ avsetning til møbler styrerom og kontorer ” 100.000,00

+ avsetning til jubileumsannonser ” 163.300,00

Oslokonferansen 2007 –  ” 77.000,00

Møbler styrerom og kontorer –  ” 100.000,00

Jubileumsannonser  –  ” 163.300,00

Kretsting 2009 ” 300.000,00

Fremtidig AFP-forpliktelser ” 400.000,00

Personalutvikling og –rekruttering ”  300.000,00

Jubileumsfond, stipend trenere, ledere, 
dommere og utøvere  ”  235.000,00

Årets gave fra Sparebankstiftelsen ”    1.000.000,00

Gave til Stiftelsen Osloidrett ”    1.500.000,00

Vedlikeholdsfond ”       873.505,05

Sum disponert kr 4.608.505,05

Oslo, 31. desember 2007
23. april 2008

Børre Rognlien

Anne-Britt Nilsen                           Reidar Bergestad                          Helene Bugge                          Anders Åge Naglestad

 Richard Pedersen                          Anya Sødal                          Irene Møller

 
Tom Hartvin                          Audun Eikeland

Ingrid Tollånes                                                                                                                         Bjørg Christensen
               GENERALSEKRETÆR        ØKONOMISJEF
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www.osloidrettskrets.no

•  1 400 idrettslag

•  280 000 medlemskap (inkl. bedriftsidretten)

•  66 ulike idretter

•  60 000 medlemmer mellom 6 – 19 år, det største 
og viktigste fritidstilbudet til  barn og unge i Oslo

• Talerør overfor kommunale og statlige myndigheter

•  Arbeider for å bedre idrettslagenes rammebetingelser 
– anlegg, økonomi, sikring av arealer til idrettsformål m.m.

•  Ivaretar alle formelle sider ved organiseringen av 
idrettslagene i Oslo

•  Driver Ekeberg Idrettshall og Osloidrettens Hus til 
beste for idretten i Oslo

•   Oslo Idrettskrets driver prosjekter i samarbeid med idrettslag, offentlige 
myndigheter og næringslivet

Oslo Idrettskrets

90 år i oslo -
idrettens tjeneste

Tiltak i klubbregi 
– lav terskel for deltakelse

Gatekamp
– aktivitetstilbud til ungdom 
i lokalmiljøene

Idrett og utfordring – for 
ungdom med spesielle behov

Foreldreengasjement
– tiltak i idrettslag for økt 
foreldredeltakelse

Aktiv på dagtid – tilbud om 
fysisk aktivitet til trygdede

60pluss
– tilbud til passive over 60 år

Oslo Idrettskrets arbeider for at fl est mulig skal  være fysisk aktive  
– uavhengig av forutsetninger, kjønn, alder  og ambisjonsnivå

Ønsker du mer informasjon?  Se www.osloidrettskrets.no eller ring 22 57 97 00 D
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