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Forsiden:
Aktivitet i indre havnebasseng
med Oslo rådhus i bakgrunnen
en vakker sommerdag.

Baksiden:
Fra rivingen av Holmenkollen 16. oktober.
Øverste del av tilløpet, starthuset og
fartspåbygget som ble montert i 1981, den
såkalte ”Diamanten”, ble heist ned samme dag
av en 500 tonns kran. Innfelt den nye bakken.

Kretsstyret har i 2008 avholdt 11 møter med 88 saker på dagsorden. Også dette året skilte man 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 seks AU-møter med 21 saker og tre møter i idrettsrådet med ni saker. Kretsstyret
har videreført ansvarsfordelingen for særkretser og bydeler fra 2006.
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 2009. Det er gledelig å konstatere at vi for annet år på
rad fikk til en vesentlig økning. Driftsbidraget (inklusive
hodestøtten) ble hevet med 1,05 mill. til 32 mill. kr.
Den delen av spillemiddeloverskuddet som fordeles
direkte til lagene som lokale aktivitetsmidler (LAM), ble i
2008 økt fra ca. 11 til 15,6 mill. kr for Oslos del. Økningen
skyldtes overgangsmidlene som er en kompensasjon for
bortfallet av automatinntekter mens man venter på at det
nye automatmonopolet skal bli operativt. Fra 2010 faller
overgangsmidlene bort og vil bli erstattet av det de nye
automatene måtte generere av inntekter.
Styret arbeider systematisk for å skape forståelse for hva
mangelen på anlegg betyr for lagenes tilbud, fremfor alt til
barn og unge. Bystyrets budsjettvedtak i desember 2008
inneholdt rundt 652 mill. kommunale kr i idrettsanlegg. I
tillegg har bystyret i andre saker bevilget drøyt 100 mill. kr til
anlegg. Dette er kretsstyret meget godt fornøyd med.

Idrettens samarbeidsutvalg

OIK-samlingen
OIK-samlingen ble avholdt på Klækken 13.-14. september.
Det var 65 deltakere som representerte særkretser/regioner,
idrettens samarbeidsutvalg, kommunal administrasjon, OIKs

Oik-samling 2008
Lørdag 13. september
0930 Registrering

1000 Åpning v/leder Børre Rognlien
Anlegg v/direktør i Idrettsetaten Anne Farseth
– Status viktige anleggssaker
– Idrettsetaten
• Ny etat
• Hvordan arbeider etaten
• Hvem gjør hva
• Etatens videre samarbeid med idretten
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Ordningen med idrettens samarbeidsutvalg (ISU) fungerer
nå tilfredsstillende i alle bydeler, selv om det i noen få ennå
ikke er opprettet samarbeid om sekretærfunksjon med
bydelsadministrasjonen. De fleste har tilpasset seg styrets
veiledende retningslinjer for utvalgenes organisering. Styret
vil be tinget i 2009 om en lovhjemmel slik at retningslinjene
blir obligatoriske.
Styret har ved to anledninger benyttet
samarbeidsutvalgene som høringsinstans i aktuelle
idrettspolitiske saker. Det gjaldt OIKs syn på høringsutkastet
til den kommunale sektorplan idrett og NIFs høringsbrev
om fordelingen av den såkalte overgangsordningen. Sakene
behandles senere i beretningen.
Ledelsen i samarbeidsutvalgene ble invitert til OIKsamlingen i september. I programmet inngikk en egen
sesjon der man gjennomgikk aktuelle problemstillinger for
utvalgene. Dessverre var fremmøtet ikke det beste.
Som vanlig fikk 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 132 lag. Av disse var det 78 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 rekordhøyt.
Representanter for 190 klubber fordelte midler til 228 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 277 lag ble tildelt
lokale aktivitetsmidler i 2008 mot 269 året før.
Samarbeidsutvalgene er i løpet av året blitt benyttet som
arenaer for opplæringsvirksomhet rettet mot lagene. I mange
bydeler var dette vellykket i den forstand at deltakelsen fra
lokale lag lå på et helt annet nivå enn når kursene avvikles
som åpne tilbud på Ekeberg.

1115 Kaffepause
1130 Kommuneplan idrett og friluftsliv
– Kommunens arbeid med kommuneplanen v/ Anne-Lene Bakken Ulseth fra Idrettsetaten
• Status
• Videre prosess
– Idrettens prosess med kommuneplanen v/generalsekretær Ingrid Tollånes
1215 Lunsj
1315 OIKs arbeid 2006-2009 v/OIKs styre
• Utfordringer, prioriteringer, status og videre arbeid
• Spørsmål fra salen
Innføring av politiattest i idretten v/generalsekretær Ingrid Tollånes
1415 Pause
1430 Bedre Helse på 1-2-30 v/rådgiver Sigvor Melve fra Helsedirektoratet
1450 Idrett for funksjonshemmede i Oslo v/leder for OIKs utvalg for idrett for funksjonshemmede,
Anne-Britt Nilsen
1515 Delte sesjoner (kl. 1600 kaffepause med litt å bite i)
ISU:
OIK/SK:
• LAM-fordeling
• Utdanning
• Retningslinjer for ISUs arbeid
• Barneidrett
• Overgangsmidler
• Valgkomiteen
• Valgkomiteen
• Samhandling OIK og særidretter om anlegg
1730

Avslutning av dagens program
Valgfrie aktiviteter

2000 Middag

Søndag 14. september
0915 Forsikringer i idretten v/Forsikringspartner AS
• Ansvarsforsikring ved arrangementer og anlegg, klubbforsikring og underslagsforsikring
1000 Rolleavklaring styre og administrasjon v/ Sven Mollekleiv, leder av Frivillighet Norge
1100 Pause
1115 Nye lover v/ Morten Johnsen fra NIFs lovavdeling
• Lovarbeid
• Basis-lovnorm
• Lover det ofte syndes mot
1215 Rekruttering av frivillige til Ski-VM i Holmenkollen 2011 v/administrasjonssjef
Adelheid B. Sæther
Avslutning
1300 Lunsj
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til / svært sjelden / har ikke dobbeltarbeid (poeng: 1-4). Tre
kretser hadde ingen mening. Av de øvrige lå gjennomsnittet
på 3,07, dvs. svært sjelden. Svarene var spredt på alle
alternativer, men 81 % svarte svært sjelden eller har ikke
dobbeltarbeid.

Stiftelsen Osloidrett

Kretsstyret fulgte forhandlingene på OIK-samlingen, her fra
venstre Anders Åge Naglestad, Tom Hartvin og Reidar Bergestad.
Helt til høyre på første rad Rolf Nyhus og bak leder av OIKs
lovutvalg, Gunnar-Martin Kjenner.
tillitsvalgte og ansatte. Programmet omfattet blant annet
anleggssituasjonen i Oslo, samhandling mellom idrettens
organer og lov og organisasjon.

Forholdet mellom OIK og særkretsene
OIK gjennomførte i rundt årsskiftet 2007-08 en
spørreundersøkelse blant de særkretser / -regioner som
har lag registrert i Oslo. Hensikten var å få et inntrykk av
hvordan de oppfattet samarbeidet og hvor det kan være
forbedringspotensial. Spørreskjemaet ble sendt samtlige 40
særkretser / regioner, hvorav 18 svarte.
Særkretsene ga uttrykk for at det generelle
samarbeidsforholdet mellom OIK og særidrettene er godt.
På enkelte saksområder fikk OIK meget godt skussmål. Dette
gjaldt fremfor alt
- hvordan OIK løser sine forvaltningsoppgaver i norsk idrett
(opptak og stryking av lag, rådgivning og veiledning)
- hvordan OIK informerer om sin virksomhet, støtteordninger,
kommunale planprosesser, vedtak med mer som har
interesse for osloidretten
- hvordan særkretsene vurderer OIKs arbeid for å styrke
idrettens stilling med sikte på å bedre idrettslagenes
rammevilkår

Stiftelsen Osloidrett ble etablert ved gavebrev fra Oslo
Idrettskrets i desember 2006 i henhold til vedtak på
kretstinget mai 2006. Stiftelsens formål er å fremme den
ideelle og frivillige idrettslige aktiviteten i Oslo kommune
innenfor de grenser kommunen har på stiftelsestidspunktet
gjennom å forvalte de eiendommer stiftelsen til enhver tid
råder over. Stiftelsen er uten eget økonomisk formål.
Oslo Idrettskrets har en leieavtale med stiftelsen og
driver Osloidrettens Hus og Ekeberg Idrettshall. Styret har
i 2008 bestått av Børre Rognlien, leder, Anne-Britt Nilsen
og Odd-Bjørn Bratt styremedlemmer og Reidar Bergestad
varamedlem.
Stiftelsen har i 2008 bl.a. sørget for oppussing av fire
garderober, reparasjon av heisen, nye inngangsdører i
Osloidrettens Hus og Ekeberg Idrettshall, installasjon av
jordfeilbrytere og nytt nødlys i hovedtavle, kjøp av scene,
fjerning av tagging samt startet arbeidet med å skifte ut
gesimsen på Osloidrettens Hus.
Stiftelsen vedtok å tillate Idrettsbarnehage AS å utvide
barnehagen i kjellerlokalene under nåværende barnehage.
Det gir plass til 12 nye barn i alderen 1-3 år.
For å styrke stiftelsens egenkapital ga Oslo Idrettskrets
den 1,5 mill. kr som gave i 2008. Dette var en del av den
ekstraordinære inntekten OIK fikk ved salget av sine NIMIaksjer.

På disse spørsmålene var gjennomsnittssvaret mellom
godt og svært godt.
På de tre øvrige saksområdene lå gjennomsnittssvaret
mellom middels og godt. På to av dem rett under ”godt”:
- hvordan OIK løser den fellesidrettslige
kompetanseutviklingen i idrettsråd, særkretser og idrettslag
- hvordan OIK informerer om idrettens verdier og
verdiskapning
Spørsmålet som ga desidert lavest score, var hvorledes
kretsen/regionen opplever samarbeidet med OIK med sikte
på å bedre anleggssituasjonen for sin(e) idrett(er).
Gjennomsnittet var her rett over middels. Svarene fordelte
seg på alle alternativer fra svært dårlig til svært godt, og
reflekterer utvilsomt særidrettenes ulike erfaringer i kampen
om knappe ressurser.
I tillegg spurte vi om det forekommer dobbeltarbeid
mellom særkretsen/-regionen og OIK. I dette idrettspolitisk
betente spørsmålet var svaralternativene: svært ofte / av og
4
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Ottar Vogt, leder av idrettens samarbeidsutvalg i Nordstrand
bydel og Øivind Fleicher, leder av anleggsutvalget i Nordstrand
Turn, diskuterer planene for den nye idrettshallen på Leirskallen
med styreleder i Oslo Idrettshaller, Rolf Nyhus, og daglig leder i
selskapet, Tom Anderson.

Oslo Idrettshaller AS
Nok et år må styret konstatere at selskapet ikke er kommet
i gang med byggingen av de planlagte haller. Ting tar
tid – planprosesser små evigheter. Men i november ble
reguleringsplanen for Voksen endelig vedtatt. Planvedtak
for Ellingsrud og Leirskallen ventes i 2009. I løpet av høsten
virket det som om økonomien ville bli neste hindring.
Selskapet hadde inntil desember kun midler til én hall, og
til vår skuffelse foreslo ikke byrådet noe i budsjettforslaget.
Heldigvis bevilget bystyret til slutt 30 mill. kr. Dermed er det
et berettiget håp om at vi i neste årsberetning endelig kan
fortelle om ferdigstilte haller.

Idrett for funksjonshemmede
Siden nedleggelsen
av Oslo Funksjonshemmedes
Har du lyst på en aktiv fritid!
Idrettskrets i 2002,
har OIK videreført
arbeidet med idrett
for funksjonshemmede. Idrettspolitisk
I Oslo har vi mange idrettslag og
aktiviteter som kan passe for deg!
er det fattet vedtak
om å integrere
Aktivitetsdag for
funksjonshemmede
tilbudet i særfor7. september 2008
bundslinjen, og i
Åpning ved ordføreren kl 12.00.
2007 ble Norges
Kom og prøv ulike aktiviteter
teter
eter
i Ekeberg Idrettshall.
Funksjonshemmedes Idrettsforbund
For oversikt over idrettslag med
nksjonshemmede:
tilbud til funksjonshemmede:
rettskrets.no
www.osloidrettskrets.no
nedlagt. Integraeller tlf: 22 57 97 00
sjonsprosessen har
imidlertid ikke kommet like langt i alle
idretter. Styret har derfor valgt å opprettholde Utvalget Idrett
for funksjonshemmede ut tingperioden. Utvalgets virksomhet
er beskrevet i sekretariatets beretning.

Idrett for alle

Prosjektene

Dessuten er vi engasjert i ”Stor & Sterk”.Dette er et prosjekt
i Ullevål universitetssykehus navn med sikte på å bekjempe
overvektproblemer blant barn og ungdom.
På OIKs invitasjon besøkte statsrådene Trond Giske og
Bjarne Håkon Hanssen Bjørndal idrettspark i januar. Vi ønsket
å informere dem om hva en klubb og et lokalmiljø har fått til
ved hjelp av det statlige tilskuddet til inkludering i idrettslag.
Dette ville vise hvor viktig idretten og idrettsplassen er
som sosial møteplass i sammenheng med integrering og

Samarbeidet med Oslo kommune
Kretsstyret har også i 2008 hatt et nært samarbeid med
byens myndigheter. Styret har i en rekke saker en betydelig
møtevirksomhet som omfatter byrådet, bystyrekomiteer og
ulike partigrupper i bystyret. I 2008 har vi i tillegg deltatt på
befaringer og høringer med våre folkevalgte. Selv om vi ikke
alltid ser likt på sakene, er dette et positivt samarbeid til beste
for byen. Styret bruker for øvrig media, Osloidrett og våre
egne internettsider bevisst for å påvike den offentlige opinion
og det politiske miljø.

Kommunal plan idrett
og friluftsliv 2009-2012
Kretsstyrets forslag til kommunale
anleggsinvesteringer 2009-2012
Som et ledd i OIKs arbeid med kommunal plan for idrett
og friluftsliv 2009-2012, ble lagene, ISUene og særkretsene/
regionene i 2007 invitert til å melde inn forslag på
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Oslo Idrettskrets har i 2008 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 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

inkludering. Leder og generalsekretær var vertskap sammen
med Lars Trælvik fra Bjørndal IF. Besøket var åpenbart vellykket
og ble gjenstand for en omfattende pressedekning.
Styret mener at OIK har et vidtfavnende prosjektarbeid som
når store og viktige målgrupper. Prosjektene tilbyr aktivitet
ut over lagenes ordinære medlemstilbud og finansieres i sin
helhet av særskilte offentlige bevilgninger. Når det gjelder
virksomheten i det enkelte prosjekt, viser vi til sekretariatets
rapport.

Vedlegg til
sektorplan idrett
oslo 2009-2012

Idrettslag - aktIvIteter - MedleMstall
Idrettsanlegg - skolebygg - teMakart
befolknIngsutvIklIng

Idrettsetaten har oppdatert oversikten
over idrettslag,
aktiviteter og anlegg,
samt befolkningsutviklingen i ”Vedlegg
til sektorplan idrett
Oslo 2009 – 2012”.
Årsberetning 2008 OIK
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nyanlegg, rehabiliteringsprosjekter og nærmiljøanlegg.
Samarbeidsutvalgene ble bedt om å prioritere to anlegg i
hver kategori blant de innmeldte forslag. Styret behandlet
i mars alle innkomne forslag og foretok en prioritering av
nyanlegg for hele perioden. Listen søker å ivareta både
bydelers og særidretters ønsker og behov på en balansert
måte innen et kommunalt investeringsnivå på drøyt 200
mill. kr årlig. Prioriteringene vil danne grunnlaget for styrets
politiske arbeid med kommunebudsjettet i årene fremover.
Sektorplan idrett – høringsutkast 2008
Utkastet ble fremlagt av Idrettsetaten i april med 1 ½ måneds
høringsfrist. Likevel fikk vi en del nyttige innspill fra klubber,
samarbeidsutvalg og særkretser. Disse ble videresendt til
etaten sammen med styrets høringsuttalelse. I denne tok vi
bl. a. opp
- behovet for å etablere et jevnt, årlig investeringsnivå for
idrettsanlegg i kommunens økonomiplan
- behovet for en mer systematisk planpolitikk med sikte på å
sikre tilstrekkelige arealer til idrett og fysisk aktivitet der folk
bor
- behovet for en seriøs vurdering av hva kommunen kan
bidra med før å øke idretts- og foreldredeltakelsen blant
fremmedkulturelle
- svømmeundervisningen i Osloskolen som etter OIKs
syn er for dårlig. Midler til nødvendige badeanlegg for å
rette på dette må bevilges med investeringsbidrag fra
skolebudsjettet
- at det med Kunnskapsløftet har skjedd en reduksjon
i undervisningen i kroppsøving i Osloskolen. Denne
utviklingen må reverseres
- at snøfattige og milde vintre gir nye utfordringer for idretten.
Vi støttet Idrettsetatens forslag om en planmessig satsing på
bygging av kunstisbaner. Med samme begrunnelse mente
vi at man bør gjennomføre en planmessig utbygging av
snøproduksjonsanlegg.
Da byrådsmeldingen ble fremlagt i slutten av desember,
var våre innspill med etatens kommentarer innarbeidet i
et vedlegg til planen. Saken vil bli behandlet og vedtatt i
bystyret første halvår 2009.

Groruddalsatsingen 2008
I mars fremla byrådet sak om budsjettering og fordeling av
midler i Groruddalsatsingen (byrådssak 1034.2). Dette er et
samarbeidsprosjekt mellom kommunen og staten der det
såkalte Samarbeidsutvalget for Groruddalen blir enig om
fordelingen av midlene. I 2007 ble det bevilget midler til
isflater i bydelene Alna og Grorud. Nå stod Bjerke og Stover
for tur:
Tiltak

Kommunale
midler
Kunstisbane ved Lørenhallen
3,0
Kunstisbane ved Stovner Rockefabrikk
3,15
Samlet bevilgning i mill. kr
6,15

Statlige
midler
0,5
0,75
1,25

Senere på året viste det seg at byggingen av isflatene ikke
kunne startes fordi det ikke var bevilget midler til drift av
anleggene. Denne mangelen på koordinering var åpenbart
et resultat av at Groruddalsatsingen lever sitt eget liv på siden
6
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av den ordinære kommunale administrasjon. Situasjonen ble
drøftet i et møte i Idrettens samarbeidsutvalg i november
og med Idrettsetaten, uten at man fant noen rask løsning på
problemet.

Budsjettjusteringer
og kommunens budsjett for 2009
Justering av Oslo kommunes budsjett 2008
som følge av regnskap 2007
I slutten av mai fremla byrådet sak om justering av budsjettet
for 2008 på bakgrunn av regnskapet for 2007 m.v. (byrådssak
103). I denne ble det foreslått å bevilge 33 mill. kr til Tryvann
vinterpark. Dette gjaldt utbygging av fasiliteter for snøbrett
samt alpintraseen i Wyllerløypa som har stått noen år på OIKs
prioriterte liste.
Ved behandlingen av saken i finanskomiteen ble det også
foreslått 18 mill. kr til skoleidrettshall på Ekeberg i tillegg til
de midler som tidligere var bevilget til rehabiliteringen av
gymsalen (15 mill.). Komiteen foreslo dessuten 10 mill. kr til
Bogstad vinterparadis (kunstisflate). Det siste prosjektet var
prioritert i styrets budsjettbrev som da allerede var sendt
byrådet. Bystyret vedtok disse investeringene i juni.
Budsjettjustering som følge
av økte skatteinntekter i 2008
I september fremla byrådet et forslag til budsjettjusteringer
som følge av økte skatteinntekter i 2008 (byrådssak 175).
I denne ble det foreslått å redusere kostnadsrammen for
utbyggingen på Frogner stadion med 16 mill. kr. Disse
midlene ble overført for å dekke deler av overskridelsene ved
rehabiliteringen av Tøyenbadet (35 mill.). De resterende 19
mill. ble bevilget i samme sak. Bystyret sluttet seg til dette i
desember.
Kommunens budsjett for 2009
I styrets budsjettbrev til byrådet i mai ba vi om:
- 25 mill. kr til generell rehabilitering
- 10 mill. kr til nærmiljøanlegg, jevnt fordelt på
Utdanningsetaten og Idrettsetatens budsjett
- vi konstaterte at det lå 203 mill. kr til Holmenkollen
nasjonalanlegg i økonomiplanen
Utenom økonomiplanen var prioriteringene:
- 40 mill. kr til Oslo Idrettshaller AS (Ellingsrud og
Leirskallen)
- 7,5 mill. kr til garderober for Voldsløkka, i hallen til Oslo
Bedriftsidrettskrets
- 10 mill. kr til kampsportlokale i Bislett stadion
- 10 mill. kr til fullføring av innendørs løpebane på Bislett
- 20 mill. kr som 1. bidrag til Ullernanleggene
- 5 mill. kr til hoppsenteret i Linderudkollen
- 5 mill. kr til langrennsarenaen ved Skullerudstua
- 10 mill. kr til skytehall Åsland (erstatning for Prinsdal
skytebane)
- 15 mill. kr til kunstgressbaner
- 5 mill. kr til bøyemerking av ro-/padlebane i Bestumkilen
- 5 mill. kr til trialanlegget på motorsenteret i Hvervenbukta
- 5 mill. kr til garderober for Vestre Aker Skiklub
- 6 mill. kr til Sognsvann snøpark
- 2 mill. kr til prosjektering av ny svømmehall på Lambertseter

Byrådets budsjettforslag preges av investeringene i nasjonalanlegget i Holmenkollen.
På driftssiden ba vi om:
- justering for pris- og aktivitetsutvikling av de kommunale
driftsbidrag (rammetilskuddet), en økning på 3 mill. til 33,95
mill. kr
- videreføring av bevilgningen til klubbtiltak storby (2 mill. kr)
og Idrett og utfordring (1,3 mill. kr)
- en økning på 100.000 til 400.000 kr i bevilgningen till
Gatekamp
- 500.000 kr til Stor & sterk
- en økning på 750.000 til 3,8 mill. kr til Aktiv på dagtid
- videreføring av bevilgningen til 60pluss (2 mill. kr)

På driftssiden foreslo byrådet:
- en økning på 1,05 mill. til 32 mill. kr i rammetilskuddet
- økning på 50.000 til 350.000 kr til Gatekamp
- øking på 650.000 til 3,7 mill. kr til Aktiv på dagtid
- videreføring av bevilgningsnivået til Klubbtiltak storby, Idrett
og utfordring samt 60pluss.

STYRETS BERETNING

Byrådets budsjettforslag ble lagt frem i september. Forslaget
til investeringsbudsjett var høyt, men sterkt preget av
investeringene i nasjonalanlegget i Holmenkollen. Driftssiden
var gledelig med større økninger i rammetilskuddet
og i bevilgningen til Aktiv på dagtid. Byrådet foreslo på
investeringssiden:
- 473 mill. kr til Holmenkollen
- bestillingsoversikten til Undervisningsbygg inneholdt tre nye
skoleidrettshaller: Munkerud (flerbrukshall) samt Marienlyst
og Tåsen (begge mindre haller). Sjablongmessig anslått er
investeringene i størrelsesorden 105 mill. kr.

På denne bakgrunn ble kretsstyret enig om følgende
prioriteringer i budsjettprosessen i bystyret:
1. 50 mill. kr til hallprosjektet. Styret understrekte at dette
var osloidrettens ubestridt høyeste prioritet
2. 30 mill. kr til fullføring av Bislett (tak over hovedtribunen,
fullføring av innendørs løpebane, innredning av
kampsportlokale)
3. 10 mill. kr til Åsland skytehall
4. 2 mill. kr i økning av rammetilskuddet til osloidretten
5. 5 mill. kr som ekstraordinært drifttilskudd til
snøproduksjon og utkjøring
6. 2 mill. kr til prosjektering av ny svømmehall på
Lambertseter
7. 5 mill. kr til motorsenteret i Hvervenbukta
8. 7 mill. kr til Ullernanleggene for å fullføre uteanleggene
9. 10 mill kr til videreutvikling av skianlegget i Linderudkollen
10. 5 mill. kr til langrennsarenaen ved Skullerudstua
11. 5 mill. kr til bøyemerking av ro-/padlebane i Bestumkilen
12. 20 mill. kr til generell rehabilitering
Da byrådets tilleggsinnstilling ble fremmet i november, var
det klart at Holmenkollutbyggingen ble dyrere enn beregnet.
I innstillingen ble det følgelig avsatt ytterligere 280 mill. kr
til nasjonalanlegget i økonomiplanen for 2010. Av disse står
100 mill. til Idrettsetatens disposisjon, de siste 180 mill. er en
usikkerhetsavsetning. Samtidig satte man av 15 mill. kr i 2010
til spesifiserte breddeidrettstiltak i Holmenkollen.
I slutten av november ble det inngått et budsjettkompromiss
med flertall i bystyret. I tillegg til ovennevnte bevilgninger
Årsberetning 2008 OIK
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Alkoholpolitisk handlingsplan
for Oslo kommune
Byrådet fremla i mars et høringsutkast til alkoholpolitisk
handlingsplan for Oslo kommune. Styret behandlet utkastet
i april. Det omfattet delmål og strategier på en rekke områder
som ligger utenfor idrettens domene. Disse fant ikke styret
særskilt grunn til å ha meninger om. Men utkastet omfattet
også et delmål om alkoholfrie arenaer og forslag til strategi
i den forbindelse som berørte idretten direkte. Styret fant
det riktig å vurdere denne delen av dokumentet mot
idrettsstyrets vedtak av 16. mars 2004 om idrettens holdning
til alkohol.
På de siste 15 årene er det anlagt 50 nye kunstgressbaner i Oslo.
og avsetninger, foreslo dette flertallet 74 mill. kr til en rekke
breddeidrettsanlegg:
- 30 mill. kr til idrettshallprosjektet (Ellingsrud og Leirskallen)
- 25 mill. kr til kunstgressbaner (Øvre Foss, Nordseter, Kringsjå,
Ris, Nordre Åsen)
- 1 mill. kr til prosjektering av ny matchbane på
Voldsløkka
- 12 mill. kr til kampsportlokale på Bislett
- 2 mill. kr til motorsenteret på Hvervenbukta
- 4 mill. kr til universell utforming og rehabilitering
Bystyret vedtok kompromisset i desember. Styret mener at
dette er et godt budsjett for Osloidretten. Vi er fornøyd med
økningen i bevilgningene til drift. Vi er også svært glade for
bystyrets investeringsvilje når det gjelder anlegg. Det hele
endte med et rekordbudsjett på ca. 652 mill. kr. Enkelte vil
kanskje innvende at nasjonalanlegget stikker av gårde med
for mye (473 mill.). Styrets utgangspunkt er at det er viktig å
opprettholde noen få sentrale utendørs publikumsarenaer,
som Holmenkollen, Bislett og Ullevål. Med Holmenkollens
status som nasjonalanlegg, burde staten ha vedstått seg
forpliktelsen til å dekke halvparten av omkostningene. Vi har
arbeidet hardt for dette. Når regjeringen ikke vil bidra med
mer enn 110 mill. kr, er styret både stolt og glad for at bystyret
er situasjonen voksen. Holmenkollen blir et flott bruksanlegg
for både topp og bredde. Anlegget vil bli meget nyttig for
rekrutteringen i så vel langrenn, skiskyting som hopp. Bokfører
man en beskjeden del av Holmenkollutbyggingen på
breddeidretten, ser man raskt at de samlede investeringene
i breddeanlegg når vanlig nivå (200-250 mill. kr). I praksis har
altså toppidrettssatsingen i Holmenkollen kommet i tillegg til
breddeidrettsanleggene.

Regulering/fredning av Kongsgården på
Bygdøy
Arbeidet med regulering av Kongsgården har pågått siden
2004 med OIK som medlem av referansegruppen. Høsten
2006 ble det klart at Riksantikvaren vurderte å frede hele
eller deler av området med hjemmel i kulturminneloven.
Dette førte i første omgang til en samordning med parallelle
plan- og fredningsprosesser. Samarbeidet mellom Plan- og
bygningsetaten og Riksantikvaren holdt imidlertid ikke
løpet ut. PBE fremla sitt forslag til reguleringsplan i juli,
Riksantikvarens sitt fredningsforslag i slutten av november.
I referansegruppen har OIK og Frogner bydel vært
ensomme om å ivareta idrettens interesser i et planområde
på rundt 2000 dekar. Første målsetning var å sikre
de eksisterende idrettsanlegg (Bygdøy stadion, KNS
jollesenter ved Bygdøy sjøbad, Oslo Roklubbs båthus i
Bestumkilen og Folkemuseets kommersielle ridesenter på
Kongsgården). Dernest har OIK arbeidet for å frigjøre arealer
til en fotballbane, et ikke-kommersielt ridesenter samt et
reserveareal til et ikke spesifisert formål.
I reguleringsplanen sikres de eksisterende anlegg, og
det åpnes for at KNS får bygge et nytt klubbhus. Når det
gjelder nye arealer, innskrenker det seg til forslag om et
lite ballfelt. Riksantikvaren overtrumfet imidlertid denne
ørlille konsesjonen til idretten. I fredningsforslaget fant han
ingen muligheter til å innpasse nye idrettsanlegg innenfor
den foreslåtte kulturmiljøfredningen. Han aksepterte dog
de eksisterende anlegg (med nytt klubbhus for KNS).
Riksantikvaren ventes å fatte endelig vedtak i 2009.
Holmenkollanlegget
Arbeidet med nasjonalanlegget har pågått for fullt i 2008.
OIK er representert i referansegruppen for prosjektet
ved styreleder og generalsekretær. I løpet av våren ble
planarbeidet avsluttet. Vi hadde ingen innvendinger til det
fremlagte planforslag med konsekvensutredning, og ga det

Handlingsprogram Oslo sør – budsjettjustering og
avsetning til investeringsprosjekter
Byrådet fremla sak om dette (byrådssak 1154) i desember. Det
ble i den forbindelse bevilget 200.000 kr til lys i Leirskallen
skisenter.
Oppsummering av kommunale anleggsbevilgninger 2008
Som man ser, er det i løpet av 2008 blitt bevilget
kommunale midler til investering i idrettsanlegg i en
rekke sammenhenger. Sammenlagt er det drøye 753 mill.
kommunale kroner til ulike anleggsformål, den høyeste
totalsum gjennom tidene.
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Kollen-publikummet kan glede seg til VM på ski i 2011.

vår fulle støtte. Anbudsprosessene viste imidlertid at det var
behov for nye friske midler, som beskrevet tidligere. Et annet
resultat var at de fleste elementer som ikke var absolutt
nødvendige for avviklingen av VM 2011 og et fremtidig
skiskytter-VM, ble skrellet vekk. I stor grad var dette tiltak
som også ville kommet breddeidretten til gode. OIKs leder
engasjerte seg derfor i arbeidet for å etablere et spleiselag
bestående av staten, kommunen og private sponsorer.
Målet er at de sammen skal reise 45 mill. kr til spesifiserte
breddeidrettselementer. Ved årsskiftet var man kommet et
stykke på vei, men ennå manglet det noen sponsormidler
for å utløse de statlige og kommunale tilsagn i sin helhet. I 2.
halvår er arbeidet i marken blitt startet opp, symbolisert ved
fjerningen av toppen av Holmenkollbakken i oktober.

Markaloven
Størsteparten av året har vi ventet på regjeringens endelige
lovforslag. Dens lovutkast forelå, som vi skrev i forrige
beretning, i juni 2007. OIK kommenterte det i et brev til
Miljøverndepartementet i oktober s.å. Vi fulgte opp dette
med et møte med statssekretær Heidi Sørensen i mai
2008. Umiddelbart før julehelgen fremla så regjeringen sitt
lovforslag. Vår holdning til forslaget hører derfor hjemme i
neste årsberetning.

NIF / nasjonal politikk
Verv i NIF
Børre Rognlien, OIKs leder, ble i 2007 valgt til 2. visepresident.
Etter idrettstinget ble OIKs nestleder, Anne-Britt Nilsen,
oppnevnt som medlem av NIFs politiske integreringsutvalg.

Høring om kulturmomsutvalget
I slutten av april ba NIF om vårt syn på kulturmomsutvalgets
forslag (NOU 2008:7 Kulturmomsutvalget). I sitt svar i mai
støttet styret prinsipalt særmerknaden fra representantene for

Frivillighet Norge og NIF, der man fremholder at staten ikke
kan betrakte frivillig sektor som en inntektskilde (et skatte- og
avgiftsobjekt).
Styret ønsket et generelt unntak for organisasjoner som
er medlemseide og ikke-fortjeneste baserte. Samtidig innså
vi at enkelte enheter ønsker å være merverdiregistrert. Vi
mente derfor at et generelt unntak bør kombineres med
en frivillig registreringsrett for enheter med en avgiftspliktig
omsetning over 140.000 kr. Vi aksepterte at en slik rettighet
bør kombineres med et krav om at organisasjonen forblir
registrert i merverdiavgiftsmanntallet i minst to år.
Dersom man ikke vil innrømme et generelt unntak for den
frivillige idretten, ønsket vi en ordning med skjermingsløsning,
slik utvalget foreslår. I så fall vil OIK anbefale en løsning i tråd
med utvalgets breddemodell, men med en forhøyning av
registreringsgrensen til 500.000 kr i avgiftspliktig omsetning
(mot utvalgets forslag på 300.000 kr). Begrunnelsen er å gi
idretten fleksibilitet. Også denne løsningen bør kombineres
med en frivillig registreringsordning for organisasjoner med
en avgiftspliktig omsetning mellom 140.000 og 500.000 kr.

STYRETS BERETNING

Høring om NIFs internasjonal strategi
I februar sendte NIF ut et forslag til internasjonal strategi på
høring. Forslaget var gjennomarbeidet og dekket de fleste
problemstillingene en slik strategi bør omfatte. I styrets svar
var vi enig i en rekke konkrete tiltak for å styrke norsk idretts
internasjonale posisjon. Vi fant imidlertid grunn til å advare
mot forslagene om å påta seg internasjonale arrangementer,
mesterskap og konferanser for å få nordmenn valgt i
internasjonale fora. Selvsagt vil slike tiltak by på muligheter
for å fremme norske kandidater, men det må ikke være et
hovedformål med de mesterskap og konferanser vi påtar oss.
OIK var enig i at norsk idrett skal følge med i utviklingen
i EU, og pekte som eksempel på Bosmandommens
betydning. Når det gjelder bestrebelsene for å få tilgang
til midler gjennom interreg- og andre EU-programmer,
var vi i utgangspunktet mer skeptiske. Vi minnet om
at idrettskretsenes hovedoppgave er å bedre lagenes
rammebetingelser. Styret advarte mot en utvikling der man
lar sin aktivitet styres av hva det er mulig å utløse midler til.
En styrking av norsk idretts internasjonale engasjement vil
få økonomiske og administrative konsekvenser. Vi tillot oss
likevel å mane til nøkternhet. Man må ha et bevisst forhold til
hva man gjør og hva man bør unnlate å gjøre. Det innebærer
å vurdere kostnad mot nytte (og i en slik analyse vil man
måtte vurdere kronenes alternative nytte innenlands).

I forbindelse med presentasjonen av Bjørndal IFs engasjement
for integrering og arbeid i Osloidrettens Storbyprosjekt
stilte to statsråder opp på Bjørndal i januar. Her arbeids- og
inkluderingsminister Bjarne-Håkon Hansen og kultur- og
kirkeminister Trond Giske.

Høring om overgangsmidlene
I slutten av juni sendte idrettsstyret ut et høringsbrev om
overgangsmidlene, dvs. regjeringens kompensasjon for
bortfallet av automatinntekter i påvente av at det nye
automatmonopolet skal bli operativt. Til tross for ferietiden
fant styret det riktig å teste sine holdninger til NIFs forslag
hos samarbeidsutvalgene. Flertallet sluttet seg til styrets
synspunkter som ble formidlet til NIF i august.
Styrets utgangspunkt var at klubbenes del av
Årsberetning 2008 OIK
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automatinntektene hadde vært ca. 70 prosent av idrettens
andel. Vi fant derfor at idrettsstyrets forslag til fordeling i
2009 ikke tok tilstrekkelig hensyn til lagenes interesser. Vi
konstaterte at utviklingen fra 2008 innebar en vridning i
retning av eliteidretten.
OIK registrerte samtidig at det er høyst usikkert hvor store
midler automatmonopolet og den nye fordelingsnøkkelen
vil generere til idretten, og som vil ligge til grunn for
utbetalingene fra 2010 av. Det er absolutt fare for at man
får en reduksjon i spillemiddelinntektene (automatene/
overgangsmidlene medregnet). Derfor fant vi det uklokt å
øke driftsutgiftene for meget i ett enkelt år (2009). Resultatet
kan lett bli en betydelig reduksjon året etter med de vansker

dette innebærer, ikke minst i forholdet til ansatte. OIK var
derfor enig med idrettsstyret i at overgangsmidlene også
bør benyttes til anlegg – som er en forutsetning for aktivitet.
På denne bakgrunn foreslo vi å øke bevilgningene til lokale
aktivitetsmidler (LAM) og til anlegg utover idrettsstyrets
forslag.
Takk
Kretsstyret vil rette en stor takk til de ansatte ved
generalsekretæren. Det er høy kvalitet på vår administrasjon.
Det ser vi bl.a. i sakspapirene som ligger til grunn for styrets
avgjørelser. Ved sin innsats bidrar de ansatte til de gode
resultatene OIK har oppnådd på ulike områder.

Styrets representasjon 2008
NIF-møter:
NIFs ledermøte, Oslo

6.-7. juni

Børre Rognlien
Anne-Britt Nilsen
Anya Sødal
Anders Åge Naglestad
Ingrid Tollånes

Idrettskretsledermøte, Gardermoen

23.-24. mai

Børre Rognlien
Anne-Britt Nilsen
Ingrid Tollånes

Idrettskretsledermøte, Fredrikstad

26.-28. september

Børre Rognlien
Anne-Britt Nilsen
Ingrid Tollånes

Særkretsting:
Oslo og Akershus Seilkrets

31. januar

Helene Bugge

Akershus og Oslo Orienteringskrets

12. februar

Anne-Britt Nilsen

Oslo Cyklekrets

28. februar

Anne-Britt Nilsen

Oslo Svømmekrets

11. mars

Reidar Bergestad

Oslo Bowlingkrets

19. mai

Reidar Bergestad

Oslo Skikrets

2. juni

Anders Åge Naglestad

Oslo og Akershus Basketballkrets

10. juni

Anya Sødal

Oslo Fotballkrets

6. desember

Reidar Bergestad

11.-13. juni

Børre Rognlien

Andre møter / konferanser:
Park og idretts anleggskonferanse, Stavanger

Anne-Britt Nilsen
Ingrid Tollånes
Jubileer:
Skiforeningen 125 år

31. januar

Anne-Britt Nilsen

Oslo Friidrettskrets 100 år

24. april

Børre Rognlien

Ingrid Tollånes
Anders Åge Naglestad
Ormsund Roklub 125 år

30. august

Ivar Glomstein

Oslo Skikrets 100 år

2. desember

Børre Rognlien
Anne-Britt Nilsen
Helene Bugge
Ingrid Tollånes
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For sekretariatet var 2008 et nytt år i generasjonsskiftets tegn. De to foregående årene sluttet
generalsekretæren og idretts- og prosjektsjefen, sekretariatets nestleder. I 2008 var det økonomisjefen og
driftssjefens tur til å gå over i pensjonistenes rekker. Slikt byr på utfordringer, men også på muligheter til å
prøve nye løsninger.
En av utfordringene for sekretariatet er at det aldri har
full kontroll over dagsorden. Nye saker fremmes uventet
på kommunalt og statlig nivå, nye rapporteringsplikter
etableres, samarbeidspartnere i kommunen forsvinner jevnlig
i strukturprosesser (men er stort sett de samme personene
når de gjenoppstår i ny drakt), idrettslagene fremmer saker
kretsen må forholde seg til, utviklingen i en klubb krever
plutselig vår assistanse og tid osv. Never a dull moment!
(Nesten, da.) Slik har det vært også i 2008.

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 Kultur- og idrettsetaten, opprettet i
2005, ble delt med utskillelsen av Idrettsetaten (IDR) fra 1. mars
2008. Vi har også et nært samarbeid med Utdanningsetaten
og Undervisningsbygg Oslo KF. De regelmessige, formaliserte
kontaktmøtene med disse enhetene er svært nyttige.
Etter at idretten ble skilt ut, synes derimot vår gamle
hovedsamarbeidspartner, Friluftsetaten, å utvikle seg mot å bli
ren miljø- og skogsdriftsetat. Det er ingen fordel for idrettens
interesser i Marka (utenfor de etablerte idrettsanleggene
som sorterer under Idrettsetaten). Vår kontakt med Plan- og
bygningsetaten har dessverre også vært mindre formalisert
de senere år.

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, konflikter mellom klubber eller mellom
klubber og særkretser. Dette er ofte tidkrevende, men
nødvendige prosesser for å få organisasjonen til å virke etter
hensikten.

En av idrettskretsenes forvaltningsoppgaver er å påse
at idrettens lover og bestemmelser overholdes. I 2008
utførte sekretariatet undersøkelser i 30 idrettslag.
Medlemskontrollene ble utført i samarbeid med
organisasjonsavdelingen i NIF.

Inntektsgivende virksomhet

Intern organisering
- økonomisjef Bjørg Christensen fratrådte 30. juni
- instruktør Trine Aslaksen, Aktiv på dagtid, fratrådte 30. juni
- instruktør Eirin Rise Nygård, Aktiv på dagtid, fratrådte 31. juli
- økonomisekretær/IT-koordinator Morten Skari fratrådte 31.
august
- driftssjef Svein Hagberg fratrådte 31. desember
- økonomisjef Øyvind Nedre tiltrådte 1. juni
- driftssjef Helge Mood tiltrådte 1. november

OIKs SEKRETARIAT

Medlemskontroller

Øyvind Nedre ønskes velkommen til Oslo Idrettskrets av
Bjørg Christensen. Sistnevnte ledet kretsens økonomikontor i 22 år
og fratrådte 30. juni.

Sekretariatet legger arbeid i å reise midler både til lagene
og for å delfinansiere egen drift. Også i 2008 var bingo en
betydelig inntektskilde, og Oslo Idrettskrets hadde et tilbud til
53 lag og særkretser.

Årsberetning 2008 OIK
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Stab
Julitta Skovlie, FORVÆRELSE
Øyvind Nedre, ØKONOMISJEF
Tom Anderson, ANLEGGSKONSULENT
Ivar Glomstein, RÅDGIVER
(Kai Albertsen, JOURNALIST)

Generalsekretær
Ingrid Tollånes

Styrearbeid, idrettspolitikk,
økonomi, anlegg, informasjon

Osloidrettens Hus og
Ekeberg Idrettshall

Organisasjon og
arrangement

Fysisk aktivitet
og helse

Osloidrettens
storbyarbeid

Helge Mood,
DRIFTSSJEF

Audun Eikeland,
AVDELINGSLEDER

Ingvild Reitan,
AVDELINGSLEDER

Robert Gausen,
RÅDGIVER

Rune G. Hebjerk, VEDLIKEHOLDSSJEF

Astrid Johannessen,
ORGANISASJONSKONSULENT

Jane Hallstrøm,
FAGLIG LEDER APD

Kathrine Godager,
RÅDGIVER

Hege W. Skau,
SEKRETÆR

Harald Skoglund,
PROSJEKTLEDER 60PLUSS

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

60pluss
Aktiv på dagtid
Stor&Sterk
Andre helsefremmende tiltak

Einar Odden,
Ernst O. Grongstad,
Knut Lomsø,
HALLBETJENTER
Ulf Vardi, RENHOLDER
Bjørg Moreite,
EKSPEDISJONSMEDARBEIDER

Ansatte i Oslo Idrettskrets
pr. 31. desember 2008
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Klubbtiltak
Gatekamp
Idrett og utfordring
Foreldreengasjement

Osloidrettens Hus og
Ekeberg Idrettshall:

Ingrid Tollånes

generalsekretær

Helge Mood

driftssjef

Julitta Skovlie

sekretær, forværelse

Rune Hebjerk

vedlikeholdssjef

Øyvind Nedre

økonomisjef

Einar Odden

hallbetjent

Tom Anderson

anleggskonsulent

Ernst Ove Grongstad

hallbetjent

Ivar Glomstein

rådgiver

Knut Lomsø

hallbetjent

Audun Eikeland

avdelingsleder Organisasjon
og arrangement

Ulf Vardi

renholder

Bjørg Moreite

sentralbord og ekspedisjon

Astrid Johannessen
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Årsberetning 2008 OIK

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

Samarbeidet med kommunens administrasjon, etater og foretak er fortsatt nært og godt. Spesielt gjelder dette
Idrettsetaten, Park- og idrett Oslo KF, Undervisningsbygg Oslo KF og Byrådsavdeling for næring og kultur. Kommunens
idrettsetat har de senere år vært et ”mål i bevegelse” på det kommunale organisasjonskart. 2008 ble intet unntak med
opprettelsen av en rendyrket enhet, Idrettsetaten. Slike prosesser tar tid og oppmerksomhet. Det er også viktig at en ny
etat får administrative ressurser i forhold til sine oppgaver. Disse forhold har i noen grad preget etaten og samarbeidet i
2008. Vi regner med at det er et forbigående fenomen. For øvrig har OIK gode forbindelseslinjer til Utdanningsetaten, Planog 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
til Kultur- og kirkedepartementet, særforbund og andre idrettsrelaterte organisasjoner.
Kommuneplan for idrett
og friluftsliv 2008 – 2012
OIKs arbeid med den nye kommuneplanen for idrett er
utførlig beskrevet i styrets beretning.

Oslo Idrettshaller AS
Selskapet kan se tilbake på et svært aktivt år. I selskapets
regi er det utarbeidet reguleringsplaner for Ellingsrud og
Leirskallen, mens Plan- og bygningsetaten stod for Voksen.
Rommenprosjektet er overtatt av Undervisningsbygg Oslo
KF og forventes ferdigstillet i 2010. Årvoll er også overtatt
av samme foretak uten at det er fastsatt tidspunkt for
ferdigstillelse. Oslo Idrettshaller vil stå for utarbeidelsen av
reguleringsplanene for de øvrige prosjekter i selskapets
portefølje. Som nevnt i styrets beretning, fikk vi endelig
en bevilgning – 30 mill. kr - til selskapets prosjekter på
kommunes budsjett for 2009. Dette betyr at man kan håpe
på byggestart på Voksen, Ellingsrud og Leirskallen i løpet
et års tid. Prosjektet Grorud idrettshall mottok for øvrig en
bevilgning over statsbudsjettet. Byggestart her er usikker fordi
prosjektet ennå ikke er ferdigregulert og fullfinansiert. Dette
arbeid utføres av klubben selv.

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

Fredning av Vigelandsanlegget/ Frognerparken
OIK uttalte seg på slutten av året til Riksantikvarens
forslag om å frede Frognerparken med idrettsanlegg med
hjemmel i kulturminneloven. Formelt ga vi et innspill til
bystyrets behandling av Oslo kommunes høringsuttalelse.
OIK ga her full støtte til byrådets prinsipale standpunkt, at
idrettsanleggene ikke bør inngå i områdefredningen, og
at de følgelig bør tas ut. Byrådet henviste til behovet for at

anleggene skal fungere tilfredsstillende også i fremtiden, og
at det er en forutsetning at de følger med og tilpasser seg de
nye krav som stilles til dem, jfr. Holmenkollbakken. OIK viste i
den forbindelse til planene om å bygge en idrettshall og en
ishall i vollen ved stadion. Saken avgjøres i 2009.
Voldsløkka
Etter mye ”frem og tilbake” er planen for Voldsløkka endelig
politisk vedtatt. Bystyret vedtok i oktober et justert alternativ C.
Til vår skuffelse omfatter ikke planen oppkjøp og utnyttelse
av Heidenreich-tomta. Men det har lykkes å finne plass til
idrettens ønsker innen de eksisterende arealer. Mange av
anleggene i planen har allerede finansiering, men det har ikke
vært mulig å sette i gang byggingen på grunn av mangel på
planvedtak. 2009 blir derfor et svært spennende år med tanke
på utbyggingen av dette anlegget, som vil være et av Oslos
meste sentrale idrettsanlegg i mange år fremover.

OIKs SEKRETARIAT / ANLEGG

Frogner stadion
I 2008 har en gruppe bestående av Idrettsetaten, OIK, lokale
klubber, arkitekter og konsulenter arbeidet med prosjektet.
Anbudsfristen gikk ut i desember, og det foreligger bud
innenfor budsjettets rammer. Byggestart er satt til mars 2009,
med ferdigstillelse november 2010. Bydelen og lokalidretten
kan glede seg til nye garderober, 400 meters kunstisbane med
bandybane innenfor rundløpsbanen. På sommerstid vil banen
ha kunstgress som toppdekke.

Frogner stadion skal rustes opp - ferdigstilles i 2010.

Kunstgressbaner
Idrettsetaten disponerte i 2008 midler til flere nye
kunstgressbaner. Det var tale om bevilgninger over
kommunebudsjettet for både 2007 og 2008. Derfor er det
svært beklagelig at det ikke ble bygget nye kunstgressbaner.
Dette er imidlertid ikke Idrettsetatens skyld alene. I de senere
år har Byantikvarens krav om undersøkelser av grunnen blitt
en forsinkende og fordyrende faktor. Og det hjelper slett
ikke på utbyggingstakten at han ofte finner kulturminner.
Dette er hovedårsaken til de forsinkelser vi ser i forbindelse
med kunstgressbaneutbyggingen. Dette er beklagelig for de
klubber det gjelder, og ikke minst for byens barn og unge
som har et stort behov for nye baner.
Årsberetning 2008 OIK
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Planen som ble overlevert kommunens plan- og bygningsetat
27. november betyr at IKEA og idrettsanleggene bytter plass.
Nærmest to kunstgressbaner, ny fotballhall og tennishall. Lengst
mot sentrum det nye IKEA-varehuset.

Dette er skissen til den nye Ullernhallen.

Skytebanen i Prinsdal
Den langtrukne saken om skytebanen i Prinsdal ble endelig
avgjort av bystyret våren 2008. OIK har i mange år ment at
en ombygging av eksisterende bane i Prinsdal i tråd med
planene fra Nordstrand Skytterlag, ville gi en økonomisk
og miljømessig akseptabel løsning. Samtidig har vi tatt
bystyrets vedtak fra 2006 om nedleggelse til etterretning.
OIK protesterte imidlertid mot en avvikling innen 31.12.2007
uten forbehold om ferdigstillelse av et alternativ. Subsidiært
støttet vi byrådets forslag om å anlegge en ny skytebane på
Myrer. Dette fikk ikke flertall i bystyret. Det gikk i stedet inn for
å bygge skytebane i en fjellhall ved Åsland. Etter at dette ble
vedtatt, har OIK engasjert seg for å få fart på planleggingen av
en slik hall.

til erstatning for den som må rives dersom IKEA flyttes. Ut
over dette er det tale om ny fotballhall samt diverse utendørs
anlegg.

IKEA/Furuset
Reguleringsplan er innsendt for dette store prosjektet som
omfatter bygging av bl.a. ny tennishall for Furuset Tennis IF

Ullernprosjektet
Ullern IF har sendt inn en konsekvensanalyse for sitt store
hallprosjekt. Mens denne behandles, vil man forsøke å
ferdigstille uteanlegget (kunstis/kunstgress). Foreløpig
mangler man ca. 2 mill. kr, men det er håp om at dette kan la
seg ordne.
Reguleringssaker
OIK har også i 2008 vært høringsinstans i mange
reguleringssaker. Noen er viktige for Osloidretten, andre
av underordnet betydning. Det som er helt sikkert er at
idretten står overfor store utfordringer når det gjelder arealer
til nye anlegg. Så raskt som befolkningen nå vokser, blir
arealsituasjonen vår største hemsko i årene som kommer.

Vedtak om investeringer i idrettsanlegg i Oslo 2000-2008
Kommunale midler:
Idrettsetaten (og forgjengere)

2000

2001

2002

67 125 210 900 192 070

Utdanningsetaten (og forfjengere)

7 000

77 000

Indre øst programmet

3 900

1 000

67 000

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Totalt

62 500 218 800 169 550 253 950 323 000

642 000 2 139 895

67 000

61 670

37 000

105 000

3 600

3 400

7 600

35 000 180 000
6 100

Groruddalssatsingen

25 600
8 000

Disponeres av bydel S. Nordstr.

636 670

6 150

2 000

14 150
2 000

Oslo Sør-midler

1 315

200

1 515

56 441

59 450

359 264

Statlige midler:
Spillemidler ordinære

15 199

Spillemidler ekstraordinære

19 054

13 144

42 025

52 194

52 418

49 339

8 000

17 500

8 500

1 500

1 000

24 000

Groruddalssatsingen

60 500
2 000

2 250

4 250

Nasjonale anlegg i Oslo:
Ullevål stadion

670

Holmenkollen

3 900
10 000

35 000

20 000

Private midler:

10 000

24 500

5 500

Årsberetning 2007 OIK

1 013

1 893

2 200

Bislett stadion

Totalt
14

210

100 000

10 000

116 100

65 000
1 057

6 000

3 000

3 000

97 794 315 954 309 714 243 125 365 474 271 638 374 389 673 756

53 057
828 050 3 479 894

Informasjonsutvalget har i 2008 bestått av:
Leder:

Ingrid Tollånes

Medlemmer:

Bjørg Christensen (til 1.7)
Svein Hagberg (til 1.12)
Audun Eikeland
Kathrine Godager (fra 15.8)
Kai Albertsen
Ivar Glomstein

Informasjonsutvalget har avholdt 8 møter i 2008. Funksjonen
som redaksjonskomité for Osloidrett er utvalgets
mest tidkrevende oppgave. Bruken av OIKs nettside
(osloidrettskrets.no) og vårt forhold til media er to andre,
viktige oppgaver.

Osloidrett

For øvrig er følgende trykksaker blitt produsert i 2008:
- OIKs årskalender 2009 med aktuelle tidsfrister
- Idrettslag med idrettstilbud til funksjonshemmede 20082009, hefte
- Idrettens kurstilbud 1. og 2. halvår, to kurskataloger
(i samarbeid med AIK/ØIK)
- Klubbtiltak storby, presentasjonsbrosjyre
- Aktiv på dagtid: tre timeplanfoldere (vinter/vår, sommer,
høst)
- 60pluss: aktivitetsplan 2008/2009, folder
- Aktivitetsdag for funksjonshemmede på Ekeberg, plakat i
A4-format

Mediepleie
Sekretariatet har bidratt til en målrettet bruk av media i 2008.
Det er sendt ut 18 pressemeldinger. Resultatet har vært god
redaksjonell dekning.
OIKs SEKRETARIAT / INFORMASJON

Bladet har kommet ut med fire nummer og 92 sider i 2008.
Opplaget var 3.500.

Øvrige trykksaker og plakater

OIK-nytt
OIK-nytt har kommet med fire nummer
i 2008. Nyhetsbulletinen blir distribuert
elektronisk til lag og særkretser med
e-adresse i Idrettsregistreringen / NAIS.
Bare 19 av rundt 670 adressater mottok ved
årsskiftet 08/09 OIK-nytt i papirversjon.

osloidrettskrets.no
Nettsiden er OIKs viktigste daglige
informasjonskanal overfor lagene. Alle
viktige meddelelser, retningslinjer, nyheter,
pressemeldinger m.m. legges fortløpende
ut på siden. Informasjonsutvalget har i noen
år vært pinlig klar over at siden trenger en
ansiktsløfting. Denne er imidlertid stadig
blitt utsatt fordi vi ønsker å se hva NIFs nye
hjemmesidekonsept for norsk idrett vil kunne
tilby oss.
Årsberetning 2008 OIK
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Oslo Idrettskrets har i 2008 videreført de fire prosjektene i Storbyavdelingen. De er rettet mot særskilte grupper med sikte
på å oppmuntre dem til fysisk og sosial aktivitet. Ved siden av prosjektene har avdelingen hatt ansvar for et regionalt
samarbeid mellom de tre idrettskretsene i Østviken. Storby har også arbeidet med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
i et prosjekt om frafallet i den videregående skole. Avdelingen har i 2008 bestått av to sidestilte rådgivere.

Klubbtiltak storby
Hensikten med Klubbtiltak storby er å støtte tiltak i lagene
som skal inspirere inaktive/uorganiserte barn og ungdom
til fysisk aktivitet i lokalmiljøet. Et delmål er å rekruttere flere
til å bli med i idrettslaget. Tiltakene som gis støtte må derfor
understøtte klubbenes ordinære aktiviteter, eller bidra til
utvikling av nye varige aktivitetstilbud i lagene.
Klubbtiltakene finansieres av Kultur- og kirkedepartementet
(KKD) og Oslo kommune. Midlene fra KKD skal rettes mot barn
(6-12) og ungdom (13-19) med innvandrerbakgrunn, spesielt
jenter. Tiltak med sikte på å redusere økonomiske barrierer for
deltakelse i idrettsaktiviteter, skal også prioriteres. Midlene
fra Oslo kommune har ikke like spesifikke målgrupper, og er
benyttet til å nå et videre segment av de uorganiserte barna
og ungdommene i byen.
Ved fordelingen av midler for 2008 mottok Oslo Idrettskrets
110 søknader, hvorav 70 ble godkjent og tildelt midler. De 70
tiltakene var fordelt på 50 lag. Det var en markant økning i
antall søknader, godkjente søknader og antall klubber med
klubbtiltak i 2008.
Størrelsen og innholdet i de ulike tiltakene er svært
forskjellige. Lagene rapporterer om høy deltakelse og gode
erfaringer med nyskapende og varierte tilbud. Klubbene
melder også om gode erfaringer med storbyaktivitetene,

og det er god deltakelse av både gutter og jenter. Flere av
idrettslagene melder om økt medlemsmasse som følge av
arbeidet. Det er gjennomført besøk med sikte på å bli bedre
kjent med klubbene og å utveksle erfaringer.
I 2008 endret Oslo Idrettskrets søknads- og rapportrutinene
for klubbtiltakene. I forbindelse med søknadsfristen for 2009
arrangerte storbyavdelingen i desember Åpen kveld på
Ekeberg der klubbene kunne få hjelp med søknaden.
I 2008 produserte OIK en brosjyre om Klubbtiltak storby.

Gatekamp
Målet med Gatekamp er å tilby passiv ungdom fra 13-19 år
idrettsaktiviteter i nærmiljøet. Aktiviteten skal legges opp
slik at ungdommen selv er med på å forme den, og den skal
foregå på deres premisser. De siste årene er Gatekamp blitt
drevet som et sommerprosjekt, der Oslo Idrettskrets reiser
rundt i en sommerstille by med utstyr og instruktører og
bidrar til aktivitet.
I 2008 ble Gatekamp gjennomført etter en ny modell, der vi
samarbeidet tett om aktivitetene med fire utvalgte idrettslag.
De hadde enten gående klubbtiltak eller en geografisk
tilknytning til våre satsningsområder. OIK stilte med utstyr og
instruktører/veiledere. Klubbene stilte med fire instruktører
som samtidig lærte hvordan Gatekamp drives. Aktivitetene
vi tilbød var trampoline, airtrack, rulleskøyter, skateboard,
teppecurling og ulike typer ballspill.
Gatekamppatruljen var aktiv i fem uker med følgende
reiserute: Furuset (Furuset Allidrett) – Dælenenga (Grüner
IL) - Jesperudjordet (Vestli IL) - Holmlia (Holmlia SK) - Ekeberg
(Norway Cup). Gatekamp finansieres av Oslo kommune.

Idrett og utfordring
Idrett og utfordring skal hjelpe ungdom med antisosial adferd.
Gjennom et tverrfaglig samarbeid hvor fysisk aktivitet har en
viktig plass, forøker man å pense den enkelte inn på et positivt
spor. Barnevern, politi, skole og uteteam i bydelene plukker ut
deltakerne.
Prosjektet sikter seg inn mot aldersgruppen 13-16, men
det er med deltakere fra 12-19 år. Ungdommen organiseres
i bydelsvise grupper med 6-10 deltakere, og har ukentlige
møter der fysisk aktivitet og sosial trening står sentralt.
Gruppelederne i bydelene utarbeider aktivitetsplaner og
er ansvarlige for at de gjennomføres. Oslo Idrettskrets bidrar
med instruktører, lokaler, utstyr, ideer og administrasjon. Det
er i løpet av året gjennomført møter med alle gruppeledere.
I juni arrangerte OIK en dagssamling for bydelene med faglig
innslag fra Ungdomsalternativet. Det var også satt av tid til å
utveksle erfaringer.
I 2008 hadde Idrett og utfordring 25 grupper i 14 av de 15
bydelene. I forbindelse med utlysning og tildeling av midler
for prosjektåret 2008/2009 ble det utarbeidet nye rutiner for
rapportering om aktivitet og økonomi. Prosjektet finansieres
av Oslo kommune.
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Foreldreengasjement
Prosjektet ”Flerkulturelt foreldreengasjement for
idretten i bydel Søndre Nordstrand” er videreført
i 2008 med restmidler fra den opprinnelige
prosjektperioden 2006-2007. Idrettslagene Bjørndal IF,
Hauketo IF, Holmlia SK og Klemetsrud IL har deltatt i
prosjektet, og arbeidet med ulike tiltak for å engasjere
og inkludere foreldre med flerkulturell bakgrunn i
klubbarbeidet. Erfaringene fra det treårige prosjektet
er blitt samlet i et dokument til bruk i det videre
arbeidet med disse viktige problemstillingene.

Regionssamarbeid
Storbyavdelingen har hatt ansvaret for det regionale
samarbeidet mellom Oslo, Akershus og Østfold
idrettskretser innen fagområdet. Vi var initiativtakere
og pådrivere for tre møter, samt ansvarlige for
gjennomføringen av et todagers seminar på
Mastemyr Hotell med alle klubbene i ordningen.
På samlingen stod utveksling av erfaringer sentralt.
Omlag 80 deltakere var med.

Storbyavdelingen har hatt ansvaret for det regionale samarbeidet mellom
Oslo, Akershus og Østfold. Her fra konferansen på Mastemyr som ble ledet
av Kent Simonsen, Akershus Idrettskrets, Kathrine Godager, Oslo Idrettskrets,
Hilde Stokke, Sarpsborg Idrettsråd og Robert Gausen fra Oslo Idrettskrets.

Fysisk aktivitet i arbeidet mot forfall
i videregående skole
I perioden oktober-desember gjennomførte OIK et
pilotprosjekt i samarbeid med minoritetsrådgiverne på Holtet
og Sandaker videregående skoler. I et forsøk på å forebygge
fravær og frafall ble det avholdt idrettsaktiviteter i fritimer på
skolene. Det ble ansatt prosjektleder i 50 % stilling. Prosjektet
var finansiert av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.

OIKs SEKRETARIAT / FYSISK AKTIVITET OG HELSE

Aktiv på dagtid 2008
Aktiv på dagtid (Apd) tilbyr daglig og
allsidig fysisk aktivitet til alle som bor
i Oslo, er mellom 18 – 65 år og mottar
en trygdeytelse. Her kan man delta
uansett treningsbakgrunn, sykdom
eller utfordringer for 250 kr i året.
Tilbudet har eksistert siden 1995.
I 2008 hadde Aktiv på dagtid
aktiviteter12 steder i Oslo. Tilbudet
spente vidt. Det er på hverdager tale
om trening i helsestudio, i sal, spinning,
yoga, pilates, qigong, vannaktiviteter,
ulike ballaktiviteter og klatring.
Ekstraarrangementene omfattet
bl.a. line dance, bowling, biljard,
kostholdskurs og sykkelmaraton. Det
ukentlige tilbud summerer seg til ca.
80 timer med aktivitet.
Etter de senere års nyetableringer
har Apd fått positive tilbakemeldinger
fra deltakere som har fått et tilbud
i sitt nærmiljø. Dette har bidratt til
økende deltakelse. I 2008 hadde
Apd mer enn 2100 som betaler
kontingent, hvorav mange fra førsteog andrelinjetjenesten. Som et ledd
Årsberetning 2008 OIK
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i denne videreutviklingen, har vi i 2008 samarbeidet med
Friskis&Svettis om et lørdagstilbud på Furuset.
Aktiv på dagtid måtte sommeren 2008 redusere
bemanningen med 1,5 stilling av økonomiske årsaker. På
høsten bestod den faste bemanningen av daglig leder, faglig
leder og fire heltidsansatte instruktører. I tillegg benyttes 4–6
instruktører på timebasis.
Aktiv på dagtid finansieres i hovedsak av Oslo kommune,
Helse- og velferdsetaten. Tiltaket støttes i tillegg av Helse
Sør-Øst. I 2008 mottok Apd mindre tilskudd til spesielle tiltak
fra Helsedirektoratet, Bydel Grorud og gjennom spesielle
tilskuddsordninger i Oslo kommune.

Stor & Sterk
Oslo Idrettskrets ble i 2007 invitert til å bidra i Stor & Sterkprosjektet i regi av Ullevål universitetssykehus. Prosjektet er
rettet mot overvektige barn og unge i utvalgte bydeler. I de
yngste årsklasser er overvekt et voksende problem som bl.a.
må møtes med fysisk aktivitet og kunnskap om ernæring.
I 2008 stod OIK for aktivitetsdelen i prosjektet. Det er
etablert tilbud i bydelene Søndre Nordstrand og Alna i
form av treningsopplegg to dager i uka i hver bydel. Det
har vært stor aktivitet blant de yngste barna, mens det har
vært en utfordring å få med de eldste ungdommene. Til å
gjennomføre aktivitetene har vi ansatt tre instruktører på
timebasis. Oslo Idrettskrets er engasjert i både arbeids- og
styringsgruppen for prosjektet.

På et møte i Oslo idrettskrets ble det diskutert hvordan tilskuddet
fra Oslo kommune skal benyttes i prosjektet 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. Sistnevnte sitter i arbeidsgruppen for prosjektet
Stor & Sterk.

60pluss
Målet med 60pluss er å aktivisere mennesker over 60 år som
er fysisk og/eller sosialt inaktive. Oslo Idrettskrets har siden
2003 drevet prosjektet med midler fra Oslo kommune. Ved
å bidra til at det etableres ulike aktivitetstilbud, og gjennom
bevisstgjøring om verdien av fysisk aktivitet, er 60pluss et
positivt innslag i manges hverdag. I 2008 hadde prosjektet
40 grupper fordelt på 14 bydeler. I tillegg ble tre nye grupper

etablert på slutten av året. Aktivitetene som tilbys er turgåing
med og uten staver, svømming, vanngymnastikk, trim til
musikk, gymnastikk, dans, qigong, yoga, fotball og roing. I
tillegg arrangeres sosialiserende bussturer og foredrag om
bl.a. verdien av fysisk aktivitet og sunt kosthold.

Oslo Idrettskrets fordeler nærmere en million kroner til 60pluss-grupper over hele byen.
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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 35 saker er
behandlet.
Leder og sekretær for utvalget deltok på Norges
idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités
lov- og domsseminar som ble arrangert i Oslo.
Varamedlem Ingunn Martinsen døde 25. desember
2008.

Utvalget Idrett for funksjonshemmede

OIK / UTVALG

Utvalget har bestått av Anne-Britt Nilsen (leder), Arild
Schulte (nestleder), Astrid Wilhelmsen, Christian H.
Johansen, Kaja Giltvedt, Nina Kahrs, Aleksander WangHansen og Mads Andreassen. Hege Walsig Skau har
vært sekretær.
Utvalget arrangerte i januar lagskveld med temaet
Idrett for funksjonshemmede – hvordan møter vi
fremtiden?
1. visepresident i NIF, Odd Roar Thorsen, satte fokus
på hvorledes vi kan få flere funksjonshemmede
utøvere. Det var i tillegg premiere på TOPPidrett - en
DVD om Allsportgruppen til Nordstrand IF. Oppmøtet
var svært godt.
Brosjyren ”Idrettstilbud for funksjonshemmede i
Oslo” blir forløpende oppdatert på nettet. I september
ble det laget en revidert utgave i papir. Alle aktuelle
kurs/arrangement blir videresendt til alle lag samt
lagt ut på OIKs nettsider under utvalgets lenke.
Flere av utvalgets medlemmer har i løpet av året
besøkt skoler og deltatt på møter og samlinger for å
informere om idrettstilbudet til funksjonshemmede.
I februar ble alle byens idrettslag informert om
muligheten for å søke støtte til oppstart av grupper
for funksjonshemmede. Mange søkte og 44 000 kr ble
fordelt.
Utvalgene i Akershus, Østfold og Oslo hadde
fellesmøter i mai og august. Temaene var bl.a.
rekruttering, kurs, nye tiltak, kunnskapsturneen,
leirer. Utvalget har spurt særkretser/-regioner
om hvem som har en ansvarlig representant for
funksjonshemmede i styret. Seks særkretser/-regioner
har det i dag.
Den 7. september arrangerte utvalget i samarbeid
med sækretser/-regioner en aktivitetsdag for
funksjonshemmede på Ekeberg. Det var også stands
fra forskjellige hjelpemiddelfirmaer. Hensikten var å
presentere ulike idretter som deltakerne kunne få
prøve. Ordfører Fabian Stang åpnet arrangementet
som omlag 300 var innom.

Danserne Mikkel (12) og Stine (17) fra Oslo Handicapidrettslag viste fram
sine ferdigheter under utvalgets aktivitetsdag for funksjonshemmede i
Ekeberg Idrettshall.
Årsberetning 2008 OIK
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Utdanning
I 2008 var utdanningsvirksomheten
i OIK fokusert på organisasjon. Alle
samarbeidsutvalgene ble tilbudt
klubbdriftskurs for lagene i bydelen.11
bydeler var interessert. Noen av utvalgene
gikk sammen om arrangementet, slik at
resultatet ble åtte kurskvelder. På disse
var det til sammen152 deltakere fra 79
klubber. I tillegg ble det arrangert ett
tilsvarende kurs sentralt på Ekeberg med
24 deltakere fra 17 klubber.
Felles oppvarming i Ekeberg Idrettshall under skoleidrettsdagen.
Utover dette ble det i 2008 arrangert
fem regnskapskurs med 97 deltakere.
Tre aktivitetslederkurs i barneidrett ble gjennomført etter
Den gyldne spaserstokk
bestilling fra idrettslag. Til sammen var det 39 deltakere på
Tilbudet inngår i prosjektet 60pluss, og det ble i 2008
disse kursene.
registrert 381 deltakere. Av disse mottok 117 Den gyldne
Det nye klubbutviklingsproduktet Startmøte ble
spaserstokk for første års deltakelse, mens en fikk hederspokal
introdusert i andre halvår av 2008. Det er blitt startet opp
for 20 års vandring.
klubbutviklingsprosesser i to større fleridrettslag.
Idrettskretsene i Oslo, Akershus og Østfold utga to
Trim til musikk
felles, halvårige kurskataloger og hadde felles nettbasert
Mandagstrimmen i Ekeberg Idrettshall inngår i prosjektet
påmeldingssystem. Alle kurs var åpne for deltakere fra de tre
60pluss og er gratis. Oppslutningen ligger på ca. 130
kretsene.
personer, flest kvinner i alderen ca 60 - 90 år, fordelt på to
partier.

Idrettsmerket

Den tradisjonelle utdelingen av statuetter og andre
utmerkelser gikk av stabelen i Rådhuset 15. april med ca. 340
personer til stede. Utdelingen gjaldt som vanlig utmerkelser
som var oppnådd året før. Til sammen 557 personer avla
idrettsmerkeprøver i Oslo i 2007, noe som er en økning
på 40 sammenlignet med 2006. Totalt var det 79 som var
berettiget til en utmerkelse. Årets idrettsmerkeskip var i 2007
skoleskipet Sjøkurs. Det blir hvert år trykket en terminliste for
idrettsmerkeprøver som sendes til interesserte. Den legges
også ut på våre hjemmesider.

Skoleidrettsdagen
Skoleidrettsdagen ble i 2008 arrangert for Osloskolenes 5.
klasser på Ekeberg 4. mai. Totalt var det påmeldt 34 skoler,
80 klasser og 1767 elever. Av disse var det plass til 1297
elever fra 26 skoler over hele byen. Elevene fikk prøve seg
i et vidt idrettslig tilbud. Takket være samarbeidet mellom
OIK og svært mange av særkretsene/-regionene stod 21
ulike aktiviteter på programmet. Vi fikk også god hjelp fra
idrettslinjen ved Lambertseter videregående skole som stilte
med 75 elever.

Nyopptatte klubber i 2008
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Klubbens navn

Klubb nr.

Opptaksdato

Oslo KunTao klub

03011334

08.01.2008

Antall medl. Idrett
48

Kampsport

Oslo Petanque Club

03011335

10.01.2008

57

Petanque

Grønland Ultimate Idrettsklubb

03011336

10.01.2008

13

Frisbee

St. Olavskameratene fotballkubb

03011337

10.01.2008

16

Fotball

Kunstgressbataljonen IL

03011338

10.01.2008

19

Fotball

Økern Petanque Club

03011339

25.01.2008

57

Petanque

Valle Petanque Klubb

03011340

25.01.2008

25

Petanque

Bislett Fotball Klubb

03011341

29.01.2008

26

Fotball

Østenfjeldske Kugleselskab

03011342

28.02.2008

13

Petanque

Østkanten Petanque Klubb

03011343

29.02.2008

23

Petanque

Torshov Idrettsklubb

03011344

13.03.2008

15

Ski/sykling/friidrett

Elleve Stjerner Idrettslag

03011345

13.03.2008

139

Fotball

Ullevål Hageby Basketballklubb

03011346

18.03.2008

15

Basketball

Grüner Ishockey IL (allianse)

03011349

10.04.2008

148

Ishockey

Grüner Håndball IL (allianse)

03011348

10.04.2008

47

Håndball

Årsberetning 2008 OIK

Grüner Fotball IL (allianse)

03011347

10.04.2008

388

Bogstadveien Futsal Klubb

03011350

30.04.2008

12

Fotball
Futsal (fotball)

Gamle Oslo Sykkelklubb

03011351

06.05.2008

12

Sykling

Galgeberg Innebandy Klubb

03011352

06.05.2008

12

Innebandy (bandy)

Furuset Sentrum Landhockey IF

03011353

06.05.2008

32

Landhockey (bandy)

Bjerke Taekwondo klubb

03011354

19.05.2008

18

Kampsport

Idrettslaget Marienlyst

03011355

06.06.2008

12

Basketball

Eika Taijiklubb

03011356

12.06.2008

14

Kampsport

Skullerud Roklubb c2

03011357

19.09.2008

79

Roing

Fagerborg Basketballklubb

03011358

01.09.2008

13

Basketball

Paradisbukta IBK

03011359

09.09.2008

13

Innebandy (bandy)

Kappa Futsal klubb

03011360

06.10.2008

16

Futsal (fotball)

Flamuri Futsal sportsklubb

03011361

09.10.2008

14

Futsal (fotball)

Dynamo Godlia FK

03011362

24.10.2008

13

Fotball

Begeistringens IL

03011363

04.11.2008

16

Sykling

Oslo Streetdance Klubb

03011364

04.11.2008

14

Dans

Aker-strategens Futsal Klubb

03011365

05.11.2008

13

Futsal (fotball)

Sorgenfri Idrettslag

03011366

05.11.2008

19

Fotball

Frogner Ballklubb

03011367

18.11.2008

22

Fotball

Torshov Sykkelklubb

03011368

27.11.2008

23

Sykling

FK Fremad Famagusta

03011369

27.11.2008

17

Fotball

Oslo Cheer Klubb Galaxy

03011370

08.12.2008

39

Cheerleading

Ullevål sykkelklubb

03011371

08.12.2008

17

Sykling

Sentrum Aikido klubb

03011372

08.12.2008

17

Kampsport

03011373

15.12.2008

18

Fotball

03011374

19.12.2008

21
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Fotballklubben 2380 Christiania
Stovner Cricket Klubb

Utmeldt/nedlagt/strøket 2008:
Dato

Klubbnavn

Utmeldt/nedlagt/strøket

08.01.2008

Flaen FK

Utmeldt

08.01.2008

Christiania akademiske Boldclub

Nedlagt

30.01.2008

Lambertseter IBK

Nedlagt

30.01.2008

Haugenstua IBK

Nedlagt

30.01.2008

Torshov IBK

Nedlagt

07.03.2008

Uranienborg IF

Nedlagt

07.03.2008

Jump’n Jive Swing Club

Utmeldt

07.03.2008

Rønningen Folkehøgskoles IL

Utmeldt

01.09.2008

Ekeberg Dametrim

Nedlagt

17.11.2008

Guttæne FC

Nedlagt

24.11.2008

Nordstrand Volleyballklubb

Utmeldt

24.11.2008

Kjelsås Snowboardklubb

Nedlagt

24.11.2008

Youngs Biljardklubb

Nedlagt

24.11.2008

Westside Snipers

Utmeldt

24.11.2008

Aker Biljardklubb

Nedlagt

24.11.2008

IL Templar

Utmeldt

26.11.2008

Lerdal Badmintonklubb

Nedlagt

26.11.2008

Menighetsfakultetet Idrettsklubb

Utmeldt

9.12.2008

Selungene Babysvømmeklubb

Utmeldt

16.12.2008

Grünerløkka Bordtennisklubb

Nedlagt
Årsberetning 2008 OIK
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Følgende klubber ble satt under
administrasjon av OIK og oppløst 5.12.2008:
Idrettslaget Akademisk forening, kl.03010572
Aktiv Volleyballklubb, kl. 03010009
Box Sykkelklubb, kl. 03011254
Christiania Rebels Amerikansk Fotballklubb, kl. 03011222
Christiania Pistolklubb, kl. 03011186
Dance Dance Revolution Oslo (DDR Oslo), kl. 03011230
Ekeberg Minigolf club, kl. 03010578
Frogg IL, kl. 03010085
Grefsen Karateklubb, kl. 03010585
Groruddalen Handicapidrettslag, kl. 03010542
Inter Furuset Sportsklubb, kl. 03011269
Katten Ballklubb, kl. 03010417
Kringsjå Golfklubb, kl. 03010960
Medvind IL, kl. 03010185
Moldekameratene Fotball klubb, kl. 03011296
Oromo Oslo Fotballklubb, kl. 03011293
Oslo Barbarians Rugby Klubb, kl. 03011156
Oslo Ungdom Idrettsklubb, kl. 03010614
Prespa FK, kl. 03011216
Real Oslo FK, kl. 03011194
Senthamil Sports Club Oslo, kl. 03011131
Østensjø IL, kl. 03010427

Gjenopptatt i 2008:
Dato

Klubb

Idrett(er)

27.02.2008

United Cricket Club

cricket

04.08.2008

Vålerenga Basket

basket

Sammenslåtte lag 2008:
Oslo Padleklubb og Oslo Elvepadleklubb =
Oslo Elvesportsklubb, klubbnr. 03010237

Navneendring i 2008:
Dato

Tidligere navn

Nytt navn

Klubbnr.

27.05.2008

Sentrum Cricket klubb

Furuset Sentrum Cricket IF

03010470

28.05.2008

Ess Dans

Røa Danseklubb

03011220

24.09.2008

Romsås Futsal Klubb

Inter Romsås Futsal klubb

03011333

19.12.2008

Tojang Kickboxing klubb

Tojang Kampsportklubb

03011241

Endring av idrettskretstilhørighet 2008:
Dato

Tidligere navn

18.01.2008

Fra Oslo IK til Akershus IK:

Glåmdal Nittedal Elite Oslo

23.07.2008

Fra Oslo IK til Akershus IK:

De Norske Officerers Rideklub

Medlemsstatistikk Osloidretten
Antall klubber (utenom bedriftsidretten)
Antall medlemskap (utenom bedriftsidretten)
Antall bedriftsidrettslag
Antall medlemskap i bedriftsidretten
Antall klubber totalt
Antall medlemskap totalt
Tallene er pr. 31.12.
22
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2006

2007

2008

613

643

645

199 141

216 600

215 489

607

689

697

113 106

82 520

73 678

1220

1332

1 342

312 247

299 120

289 167

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

Stiftelsen Osloidrett er den formelle eieren av anleggene og
har, som gårdeier, ansvaret for større vedlikeholdsoppgaver og
den praktiske tilretteleggingen i forhold til offentlige lover og
regler.
Stiftelsen har inngått kontrakt med Oslo Idrettskrets
om den daglige driften. OIK har således ansvaret for utleie,
renhold og løpende vedlikehold. Denne kontrakten er
tegnet for 10 år med rett til fornyelse. Det betyr at de øvrige
leietakerne som Hjelp 24 (NIMI), Idrettsbarnehagen, Ekeberg
Cafe og Catering, særkretsene og brukerne av Ekeberg
Idrettshall har sine leieavtaler med Oslo Idrettskrets.
I 2008 var de største brukerne i hallen Lambertseter og
Ulsrud videregående skoler, Wang Toppidrett, Treider A/S
og særkretsene for friidrett, håndball, fotball, volleyball, og
bedriftsidrett. Nordstrand IF, Bækkelagets Sportsklub og noen
bedriftsidrettslag har også hatt fast trening i hallen.
Idretten har hatt de fleste arrangementene. Listen omfatter
bl.a. Norway Cup, fotball-, håndball- og volleyballturneringer.
Når idretten ikke er interessert i lokalene, leier vi ut til andre
formål. I 2008 var det f.eks tale om religiøse møter, hunde- og
katteutstillinger, flystevne, bygg- og motorsykkelmesser.
Den daglige driften av hus og hall var forholdsvis
problemfri i 2008, selv om det har skjedd mange interne
forflytninger mellom kontorene. De kan være anstrengende,
men gir samtidig anledning til å foreta helt nødvendige

OSLOIDRETTENS HUS OG EKEBERG IDRETTSHALL

Osloidrettens Hus og Ekeberg Idrettshall

vedlikeholdsoppgaver i fraflyttede kontorer. I hallen er fire
av 16 garderober pusset opp. Dette er et prosjekt som vil bli
gjennomført over flere år.

Den nye driftssjefen i Ekeberg Idrettshall og Osloidrettens Hus,
Helge Mood (sittende) ønskes velkommen av Svein Hagberg som
fratrådte 31. desember.
Årsberetning 2008 OIK
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Unni Helland – stolt vinner av osloidrettens
fremste årlige hederspris ”Ildsjelprisen”.

Bronsevinner fra OL i Beijing, Sara Nordenstam, hylles av de yngste utøverne i
Lambertseter Svømmeklubb.

Osloidrettens kongepokalvinnere i 2008:
Kvinner:
Aking
Boksing

Ingrid Enger, Oslo Bokseklubb

Bordtennis

Ma Wenting, Fokus BTK

Bowling

Svein Roger Olsen, Solli BK

Bryting

Stig Andre Berge, Oslo BK

Fekting

Margrete Mørch, Bygdøy FK

Michael Kramarics, Bygdøy FK

Fotball

Røa IL

Vålerenga Fotball

Friidrett

Cathrine Larsåsen, IL i BUL

Jaysura Saidy Ndure, IL i BUL

Frisbee

Espen Møkkelgjerd, Stovner Frisbee Disc Klubb

Innebandy

Holmlia SK

Ishockey

Vålerenga Ishockey

Orientering

Marianne Andersen, Nydalen SK

Skøyter

Mari Hemmer, Aktiv skøyteklubb

Styrkeløft
Svømming

Asbjørn Randen, Oslo SK
Sara Nordenstam, Lambertseter SK

Taekwondo
Tennis

Lars Ness, Tøyen TK
Helene Auensen, Nordstrand TK

Triathlon

Anders Aukland, Royal Sport

Turn

Espen Jansen, Njård IL

Volleyball
24

Menn:
Thor Nørbeck, Akeforeningen Oslo

Årsberetning 2008 OIK

Koll IL

Alle stipendievinnerne møtte
fram i Rådhuset. Foran fra venstre
Helene Olafsen, Ready, Wenting
Ma, Fokus Bordtennisklubb,
Andreas Aulie, Fokus
Bordtennisklubb, Jørgen Andreas
Hansen, Oslo Styrkeløftklubb og
Folake Akinyemi, IL i BUL. Bak
fra venstre Gjermund Nordskar,
Royal Sport, Magnus L’AbéeLund, Oslo Skiskytterlag, Thor
Haug Nørbech, Akeforeningen
i Oslo, Thea Grosvold, Ready,
Ingunn Opsal, Tjalve, Birgit Reitan
Øksnes, Fighter Kickboxingklubb
og Karoline Conradi Øksnevad,
Norsk Trekkhundklubb.
Hasle-Løren IL ble
”Årets idrettslag 2007”.
Her representanter
for idrettslaget etter
prisoverrekkelsen med
ordføreren Fabian Stang.

PRISVINNERE OG STIPENDMOTTAKERE I 2008

Oslo kommunes pris til Årets idrettslag 2007: Hasle-Løren Idrettslag
Ildsjelprisen 2007: Unni Helland, IL i BUL
Oslo kommunes idrettsstipend 2008
Følgende idrettsutøvere ble tildelt stipend à kr. 10.000,- fra Oslo kommune:
Navn:

Klubb:

Gren:

Magnus L’Abée-Lund

Oslo Skiskytterlag

skiskyting

Folake Akinyemi

IL i BUL

friidrett

Andreas Aulie

Fokus Bordtennisklubb

bordtennis

Thea Grosvold

Ready

ski alpint

Jørgen Andreas Hansen

Oslo Styrkeløftklubb

styrkeløft

Wenting Ma

Fokus Bordtennisklubb

bordtennis

Gjermund Nordskar

Royal Sport

triathlon

Thor Haug Nørbech

Akeforeningen i Oslo

kunstbaneaking

Helene Olafsen

Ready

snøbrett

Ingunn Opsal

IK Tjalve

friidrett

Birgit Reitan Øksnes

Fighter Kickboxingklubb

kickboksing

Karoline Conradi Øksnevad

Norsk Trekkhundklubb

hundekjøring
Årsberetning 2008 OIK
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RAMMEBEVILGNINGER - OSLO KOMMUNE

I 2008 bevilget bystyret kr 30.950.000, kr 2.372.00 mer enn året før, som rammebevilgning til idretten i Oslo. Av dette
var inntil 1,6 mill. kroner i energitilskudd til drift av Furuset Forum Ishall. I tillegg til årets bevilgning kunne kretsstyret
disponere kr 1.070.185 som var overført fra tidligere år, samt kr 1.450.280 i tilbakeførte tilsagn. Satsen for ”hodestøtten”
var endret til kr 250 pr medlem under 25 år (fra kr 225). Fleridrettslag fikk i tillegg kr 3.000 (uendret) pr. særidrettsgruppe
med medlemmer under 25 år.
Disponible midler er brukt slik (2007-tall i parentes):
Adm./driftstilskudd klubber
Refusjon anleggs- og lokalleie
Skiheiskort

16.877.875

(14.492.896)

3.898.320

( 3.598.740)

539.680

(

534.920)

22.280

(

11.450)

Leie av gymnastikksaler
Leie av badene

1.250.000

( 1.150.000)

Anleggsstøtte, driftsbidrag

3.495.540

( 3.244.440)

Energitilskudd Furuset Forum

1.089.825

( 1.012.310)

Anleggsstøtte, spesielle tiltak

255.000

(

237.000)

Reisetilskudd

150.000

(

129.730)

Stipend

120.000

(

105.000)

Andre formål

254.000

(

290.522)

(

677.984)

Idrett for funksjonshemmede

711.347

Adm./driftstilskudd særkretser

1.071.190

( 1.165.000)

Adm./driftstilsk. Oslo Idrettskrets

1.982.000

( 1.930.000)

Overført til 2009
Disponert

1.771.368

( 1.070.185)

33.488.425

(29.650.177)

Årlig behandles ca 800 søknader fra klubber og særkretser. Mange av søknadene inneholder flere formål innenfor samme
tilskuddsordning.

Regnskap

REGNSKAP

OSLO IDRETTSKRETS
RESULTATREGNSKAP
Note
Driftsinntekter
Salgsinntekter:
Reklame, annonser, samarbeidsavtaler
Salgsinntekter utenfor avgiftsområdet
Offentlige tilskudd/refusjoner:
- Øremerket statlig tilskudd Klubbtiltak storby
- Helse Sør-Øst Aktiv på dagtid
- Sosial- og helsedirektoratet Aktiv på dagtid
- Aktivitet mot frafall fra VGS
- Momskompensasjon
- Rammetilskudd fra NIF
- Øremerket tilskudd fra NIF
10
- Tilskudd fra Norges Funksjonshemmedes Idrettsforbund
- Helse & Rehabilitering Foreldreengasjement
- VO-tilskudd
- Rammetilskudd fra Oslo kommune
10
- Øremerket tilskudd fra Oslo kommune
Leieinntekter:
- Osloidrettens Hus og Ekeberg Idrettshall
Andre driftsinntekter:
- Deltakeravg., abonnenter, gjenopptaksgebyr
- Bingo, lotterier, automater
4
- Andre inntekter
Sum driftsinntekter
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REGNSKAP
2008

BUDSJETT
2008

REGNSKAP
2007

441 400,00
619 446,12

453 600,00
641 000,00

474 480,00
731 422,21

2 642 576,00
500 000,00
200 000,00
185 189,00
1 967 207,00
281 847,00
1 440,00
30 950 000,00
12 268 300,00

3 000 000,00
250 000,00
200 000,00
1 967 100,00
900 000,00
2 000,00
30 950 000,00
12 032 000,00

2 200 000,00
250 000,00
162 000,00
221 734,00
1 788 257,00
833 334,00
35 000,00
135 000,00
675,00
28 578 000,00
12 140 000,00

5 082 182,04

5 523 900,00

5 127 403,08

648 870,50
13 854 632,00
1 533 048,11
71 176 137,77

602 000,00
5 000 000,00
1 274 900,00
62 796 500,00

697 535,00
9 123 652,00
2 952 658,24
65 451 150,53

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 og tilskudd
Gaver og premier
Fordeling av kommunalt rammetilskudd
Forsikringer
Andre kostnader
Tap og lignende
Sum driftskostnader

REGNSKAP
2008

BUDSJETT
2008

REGNSKAP
2007

10 413 629,29
206 323,97
2 301 005,23
-175 861,00
444 401,23
86 900,28
5 795,00
4 981 196,65
761 481,29
935 666,00
920 014,60
1 511 729,66
1 200 777,90
523 038,37
213 150,67
82 544,35
16 413 258,41
1 607 608,90
31 717 057,00
42 927,00
840 928,77
75 033 573,57

9 372 700,00
220 600,00
2 073 000,00
540 500,00
54 700,00
8 000,00
5 040 400,00
925 800,00
737 000,00
540 000,00
1 017 500,00
1 203 500,00
694 000,00
523 000,00
224 000,00
9 434 000,00
81 000,00
30 950 000,00
41 300,00
857 700,00
64 538 700,00

9 383 621,60
189 083,43
1 944 118,91
-138 710,00
1 117 617,67
46 275,18
500,00
4 534 783,88
755 176,65
665 036,69
819 264,33
1 209 747,17
1 184 856,89
680 028,25
399 215,24
36 270,50
11 488 697,07
66 085,40
28 580 892,00
38 584,25
544 173,98
29 130,00
63 574 449,09

-3 857 435,80

-1 742 200,00

1 810 616,04

7
8

909 430,36
-268,15
-500 000,00
1 450 280,00
6 632 167,79
-6 857 750,06
1 633 859,94

500 000,00
1 040 100,00
-379 100,00
1 161 000,00

541 264,92
1 820 080,16
655 824,00
6 346 802,32
-6 632 167,79
2 731 803,61

14

-2 223 575,86

-581 200,00

4 608 505,05

Note
2
2

3

11
11
9

4
6
10
11

Driftsresultat
Renteinntekter
Salg av aksjer i NIMI AS
Rentekostnader
Årets gave, tildelt av sum 1.000.000,Tilbakeførte tilsagn forfalte år
Overførte prosjektmidler fra i fjor
Overførte prosjektmidler til neste år
Sum fi nans-/ekstraordinære poster
Årets resultat

-2 223 575,86

-171 646,00
-500 000,00
-1 500 000,00
-51 929,86
-2 223 575,86

4 608 505,05
300 000,00
400 000,00
300 000,00
235 000,00
1 000 000,00
1 500 000,00
873 505,05
4 608 505,05
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Disponering av årets overskudd:
Ordinært driftsresultat
Kretsting
Fremtidig pensjonsforpliktelse
Personalutvikling og -rekruttering
Jubileumsfond, stipend trenere, ledere dommere og utøvere
Årets gave fra Sparebankstiftelsen
Gave til Stiftelsen Osloidrett
Vedlikeholdsfond
Sum disponert

27

REGNSKAP

OSLOIDRETTSKRETS
BALANSE
Eiendeler
Anleggsmidler
Varige driftsmidler
Inventar og idrettsutstyr
Andre driftsmidler
Sum varige driftsmidler
Finansielle anleggsmidler
Livrente
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
Bingoreserve
Personalutvikling
Fremtidig pensjonsforpliktelse
Kretsting
Årets gave fra Sparebankstiftelsen
Gave til Stiftelsen Osloidrett
Jubileumsfond, stipend trenere, ledere, dommere og utøvere
Ildsjelprisen
Jubileumsgave Oslo Bedriftsidrettskrets
Sum egenkapital
Gjeld
Langsiktig gjeld
Pensjonsforpliktelser
Depositum Barnehage
Sum langsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Tildelte bidrag, ikke oppfylt innsendingskrav
Skyldig feriepenger, skatt og arbeidsgiveravgift
Annen kortsiktig gjeld
- Storby i Oslo, klubbtiltak
- Integrering i idrettslag
- Idrett mot frafall
- 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

REGNSKAP
2008

REGNSKAP
2007

3
3

151 072,76
44 000,00
195 072,76

139 752,04
66 000,00
205 752,04

2

711 713,00
210 000,00
921 713,00
1 116 785,76

1 104 401,00
210 000,00
1 314 401,00
1 520 153,04

4

9 371 846,37
0,00
17 041,58
14 265 833,19
23 654 721,14
24 771 506,90

6 366 452,67
23 242,00
38 531,70
18 854 645,30
25 282 871,67
26 803 024,71

2 140 583,71
948 809,83
309 765,00
296 930,24
715 506,68
340 000,00
500 000,00
0,00
235 000,00
15 000,00
30 000,00
5 531 595,46

2 140 583,71
1 000 739,69
309 765,00
468 576,24
715 506,68
340 000,00
1 000 000,00
1 500 000,00
235 000,00
15 000,00
30 000,00
7 755 171,32

2

711 713,00
139 587,00
851 300,00

1 104 401,00
139 587,00
1 243 988,00

4
10

8 152 982,95
3 136 915,00
153 712,18
87 251,25
1 310 260,54
660 494,39
36 257,48
120 213,67
343 052,09
0,00
2 283 895,96
179 089,38
0,00
1 771 367,74
153 118,81
18 388 611,44
24 771 506,90

6 651 205,56
4 306 290,00
153 952,04
60 250,00
1 070 508,11
1 033 524,34
0,00
141 751,39
60 056,87
222 915,32
2 458 988,66
324 304,59
147 540,72
1 070 184,74
102 393,05
17 803 865,39
26 803 024,71

5

11
12
13

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.
Tilgodehavende hos entreprenør er bokført
som kundefordring, og klubbenes andel som
leverandørgjeld.
Samarbeidsavtaler
Tilskudd fra samarbeidsavtaler regnskapsføres
når midlene mottas, men likevel slik at inntekten
kommer med det år tilskuddet er gitt for.
Deltakeravgifter, abonnementer
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 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 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 3, Diftsmidler
Inventar og driftsutstyr, saldo 1.1.
Andre driftsmidler, saldo 1.1.
Årets tilgang
Årets avskrivning
Saldo 31.12.

139 752,04
66 000,00
76 221,00
-86 900,28
195 072,76

Note 4, Bingospill
Pottspill på bingo gjennom entreprenør utgjør
19,47 % av kretsens omsetning. Kretsens
overskudd utgjør kr 1.808.772.
Resten av beløpet (kr 12.045.860) har blitt
videreformidlet til de deltakende klubbene.
Oppgjør av pottspillets andre halvår, ble
foretatt i februar 2009. Dette gjenspeiles
i posten kundefordringer ved at vårt
tilgodehavende hos vår entreprenør utgjorde
pr 31.12 kr 7.058.316.
Tilsvarende påvirker bingospill
leverandørgjeld, ved at klubber hadde pr 31.12
kr 6.156.810 til gode hos oss.
Note 5, Bankinnskudd og kontanter
Kr 98.585 er bundet på skattetrekkskonto.
Note 6, Gave til Stiftelsen Osloidrett
Under disponeringen av overskuddet for 2007,
ble det fattet en beslutning om at Stiftelsen
Osloidrett skulle bli tildelt en gave pålydende kr
1.500.000. Det ble avsatt midler til denne gaven
ved at tilsvarende beløp ble bundet i kapitalen.
Siden vårt regnskapsprinsipp pålegger oss
å vise reelle kostnader, så har gaven blitt
kostnadsført i 2008.
Note 7, Årets (2007) gave fra
Sparebankstiftelsen
Under disponeringen av overskuddet for 2007,
ble mottatt beløp fra Sparebankstiftelsen
bundet i kapitalen for tildeling når kretsen fant
et egnet tildelingsobjekt som kunne medføre
økt idrettsaktivitet på Ekeberg uten at dette ville
skade eventuelle fortidsminner. Kretsen falt ned
på en delt løsning mellom Ekeberg Rideklubb
og EKT Rideskole og husdyrpark. Årets gave
vil bli utdelt satsvis etter hvert som prosjektet
utvikler seg. For 2008 ble det utbetalt kr 500.000.
Note 8, Tilbakeførte tilsagn forfalte år
Dette er tilsagn om tilskudd fra Oslo kommune i
2005 og 2006, der klubber og særkretser ikke har
oppfylt de krav som er stilt av OIK.
Beløpet inngår i den pott som ble fordelt i
2008, jfr. note 10.
Note 9, Fremmedtjenester
Med fremmedtjenester menes alle kostnader
som har blitt fakturert Oslo Idrettskrets

av eksterne private næringsdrivende eller
idrettsklubber, som har solgt konsulenteller instruktørtjenester til Oslo Idrettskrets.
Prosjektene 60pluss og Aktiv på dagtid bærer
de fleste av disse kostnadene.
Note 10, Tildelte bidrag etter søknader fra
klubber og særkretser
Bidraget fra Oslo kommune ble for 2008 kr
30.950.000 mot 28.578.000 i 2007.
Denne økningen skyldes i hovedsak at
”hodestøtten” har økt fra kr 225 pr medlem til kr
250 pr medlem.
I tillegg til denne økningen har kretsen
også tildelt ytterligere 767.057 fra tidligere år
reserver.
Prosjektene Gatekamp og Foreldreengasjement mottok derimot ikke midler fra NIF
i 2008.
Tilsagn om bidrag for årene 2007-2008 som
fremdeles ikke var godkjent dokumentert,
utgjorde pr 31.12. kr 3.136.915.
Note 11, Vedlikeholdsfond, saldo 1.1.
Innkjøpt truck er lokalisert under Andre
kostnader, og ny scene under Inventar, utstyr
og driftsmateriale. Det har i tillegg påløpt
omfattende vedlikehold som bæres i 2008, men
noe av dette vil komme som inntekt i 2009 i
forbindelse med et forsikringsoppgjør.
Saldo Vedlikeholdsfond 1.1
Innkjøp truck til hallen
Innkjøp ny scene til hallen
Avsatt driftsmessig overskudd
2008, jfr. note 14
Saldo 31.12.

1 000 739,69
-244 375,00
-136 986,00
329 431,14
948 809,83

Note 12, Personalutvikling,
saldo 1.1.
Kurs, personalutvikling og
rekruttering i 2008
Saldo 31.12.

468 576,24
-171 646,00
296 930,24

Note 13, Fremtidig
pensjonsforpliktelse, saldo 1.1. 715 506,68
Obligatorisk tjenestepensjon til
fratrådte personer, jfr. note 2
-335 962,00
Avsatt driftsmessig overskudd
2008, jfr. note 14
335 962,00
Saldo 31.12.
715 506,68
Note 14, Kretsens driftsmessige resultat
Kretsen har ingen eiere, og dermed
ingen pålagte krav om å gi avkastning.
Eventuelle overskudd skal resultere i å bedre
rammebetingelsene for idretten i Oslo. En stor
del av årets driftsresultat utgjøres av midler som
skal videreføre aktivitet tilknyttet eksisterende
prosjekter. Vel vitende om dette har kretsen
styrt sin soliditet ved å gi tildelinger utover
inntektsgrunnlaget med støtte i tidligere års
avsetninger til bestemte formål.
Kretsen har av denne grunn satt opp
følgende driftsmessige resultatoppstilling:
Driftsunderskudd
-2 223 575,86
Gave Stiftelsen Osloidrett
1 500 000,00
Årets gave - prosjekttildeling i 2008 500 000,00
Innkjøp truck til hallen
244 375,00
Innkjøp ny scene til hallen
136 986,00
Kurs, personalutvikling og
rekruttering i 2008
171 646,00
Obligatorisk tjenestepensjon til
fratrådte personer
335 962,00
Driftsmessig resultat
665 393,14
Avsatt driftsmessig overskudd
til vedlikeholdsfond
Avsatt driftsmessig overskudd
til fremtidig pensjonsforpliktelse

REGNSKAP

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives normalt over driftsmidlets forventede levetid. Unntak
fra dette gjøres når anskaffelsen er en gjenanskaffelse av nedskrevet driftsmiddel som finansieres
fullt av vedlikeholdsfondet. 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.

Note 2, Lønn, arbeidsgiveravgift og
pensjoner
Lønningene har steget utover den generelle
lønnsøkningen. Spesielt gjelder dette
instruktørene i Aktiv på dagtid.
Utbetalt pensjon, kr 392.688, er dekket av
livrenteavsetning. Netto kostnad er arbeidsgiveravgift med kr 55.389.
For syv ansatte er det betalt kr 400.326 inkl.
arbeidsgiveravgift i premie til offentlig tjenestepensjon (OTP). Beløpet inkluderer justeringer
for 2007.
Øvrige ansatte er medlem i Statens
Pensjonskasse uten premie for Oslo
Idrettskrets.
For personer som gikk av med avtalefestet
pensjon i 2008 eller tidligere, er det betalt kr
335.962 som arbeidsgivers andel.
Pensjonskostnader bæres fortløpende over
driften etter hvert som disse blir fakturert fra NIF
som er arbeidsgiver.
Livrente, saldo 1.1.
1 104 401,00
Utbetalt pensjon 2008
-392 688,00
Saldo 31.12.
711 713,00

-329 431,14
-335 962,00
0,00
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Kretsstyret økonomiske beretning for 2008

Oslo Idrettskrets er fellesorgan for all idrett innen Oslo kommune
og arbeider for å bedre idrettslagenes rammebetingelser.
Overordnet mål for tingperioden 2006-2009 har vært å få
flest mulig i byen vår til å bli fysisk aktive – uavhengig av
forutsetninger, kjønn, alder og ambisjonsnivå. 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.
Driftsresultatet preges av flere kostnadsføringer som ble
foretatt siste halvår av 2008:
Tilskudd til klubber ble på kr 767.057 utover det vi mottok i
bidrag fra Oslo kommune, det ble innkjøpt ny truck og scene
til idrettshallen for til sammen kr 381.361 og gaven til Stiftelsen
Osloidrett på kr 1.500.000 ble overført. Det ble også en svikt i
leieinntekter for hallen hvor det manglet kr 441.717 i forhold til
budsjett. Disse kostnadene representerer de største avvikene
fra budsjettet, der et forventet underskudd på kr 1.742.200
kunne vært et overskudd på kr 1.347.935 uten disse kostnadene.
Sammen med merinntektene for bingospill, som var på kr
1.338.428, ender kretsen likevel omtrent på et null-resultat i
driftsresultat før finans-/ekstraordinære poster.
Årets gave fra Sparebankstiftelsen ble tildelt EKT Rideskole
og Ekeberg Rideklubb for å styrke ridetilbudet på Ekeberg.
Tildelingsbeløpet vil bli utbetalt etter hvert som avtalt prosjekt
utvikles og rapporteres. For 2008 ble det utbetalt kr 500.000 som
ekstraordinær kostnad.

Til daglig leder Ingrid Tollånes er det utbetalt kr 494.526 i lønn
og kr 19.173 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 3,33 %.
Styret består av åtte medlemmer, inkludert ansattes
representant, fire menn og fire kvinner. I tillegg er det to
varamedlemmer, en kvinne og en mann. Det er utbetalt kr 39.500
i styrehonorarer og kr 121.505,68 til dekning av andre kostnader
forbundet med drift av styret i Oslo Idrettskrets i 2008.
Revisjon er kostnadsført med kr 129.625,00 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 66.086. De 53 klubber/særkretser som deltok i
spillet fikk utbetalt kr 12.045.860. I fravær av gevinstautomatene
som ble fjernet 1. juli 2007, har bingospill gitt meget god
avkastning i 2008. Med utplassering av statlig kontrollerte
automater fra 2009, må det forventes at dette gir utslag på
fremtidig avkastning.

Avsetninger til forpliktelser
Avsetningene gjelder ubrukte, men øremerkede midler til
bruk i 2009.

Disponering av årets overskudd

Ansatte m.v.
Idrettskretsen utbetalte lønn gjennom året til 230 personer
tilknyttet de ulike prosjektene idrettskretsen er engasjert i.
I idrettskretsen for øvrig har det i gjennomsnitt vært 25,2 årsverk
(herav 12,1 årsverk kvinnelige ansatte). Av disse var ca 2,5 årsverk
finansiert av rammetilskuddet fra Norges idrettsforbund og
olympiske og paralympiske komité (NIF). De øvrige årsverkene
er finansiert gjennom utleieinntekter for hall og kontorer og
gjennom prosjekter organisert av Oslo Idrettskrets med bidrag
fra Oslo kommune, Helse Sør-Øst og særskilte statlige tilskudd
kanalisert via NIF.

Ordinært driftsunderskudd 2008
kr 2.223.575,86
Realisering av gave til Stiftelsen Osloidrett
- ” 1.500.000,00
Realisering til idrettstiltak på Ekeberg ”Årets Gave” - ” 500.000,00
Disponering til personalutvikling og - rekruttering - ” 171.646,00
Disponering til vedlikeholdsfond
-”
51.929,86
Benyttet til tjenestepensjon sluttede personer
- ” 335.962,00
Avsetning fremtidig utbetaling av tjenestepensjon + ” 335.962,00
Sum disponert
kr. 2.223.575,86

Oslo, 31. desember 2008
31. mars 2009
Børre Rognlien

Anne-Britt Nilsen

Reidar Bergestad

Richard Pedersen

Tom Hartvin
Ingrid Tollånes
GENERALSEKRETÆR
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