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Kretsstyret, fra venstre foran Anya Sødal, Nordstrand Basketballklubb, Helene Bugge, Nordmarka Ryttersportklubb og Richard Pedersen,
Grorud IL. Bak fra venstre, leder Norvald Mo, Rommen SK og Stovnerkameratene, Nils Johan Waldenstrøm, SK Vidar,
nestleder Astrid Waaler Kaas, Heming IL, ansattes representant i styret Hege Walsig Skau, Ingar Lae, Oslo Skøyteklubb og Njård,
Lars Trælvik, Bjørndal IF og Kate Hege Nielsen, Bækkelagets SK. (Foto: OIK)
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Det ble i 2010 avholdt 10 styremøter sombehandlet 91 saker ogfire arbeidsutvalgsmøter med17 saker på dagsorden.
Arbeidsutvalget har bestått av NorvaldMo, AstridWaaler Kaas ogHelene Bugge medRichardPedersen somvaramedlem.
Styret videreførte den etablerte praksis vedå be OsloBedrifsidrettskrets tiltre idrettsrådet medtale- ogforslagsrett.
I idrettsrådet, somsettes somformelt egne møter, suppleres således AUmedBodil Wang(varamedlemStein Aker).
Idrettsrådet har avholdt fire møter sombehandlet 11 saker. Kretsstyret har videreført sin interne fordelingav ansvaret for
kontakten medsærkretsene/regionene ogidrettens samarbeidsutvalg(ISU) i bydelene.
Forholdet til lagene
– langtidsplanen 2009-2012
Langtidsplanen 2009-2012 som ble vedtatt av kretstinget
juni 2009, må karakteriseres som ambisiøs når det gjelder
arbeidet for å bedre lagenes rammebetingelser, eller ”penger,
anlegg, hjelp” som det gjerne uttrykkes mer populært. Den
følges systematisk opp ved hjelp av årsplaner med konkrete
tiltak. Som et eksempel vil styret peke på styrkingen av
opplæringstilbudet i kretsens regi i løpet av 2010. Her har vi
ved omorganisering og tilføring av ressurser gjennomført
et veritabelt taktskifte – nettopp som et svar på kretstingets
bestilling. Som det vil fremgå av årsberetningen er ikke dette
det eneste området hvor vi kan registrere skritt i riktig retning.

Forholdet til Idrettens
samarbeidsutvalg i bydelene (ISU)
Ordningen med Idrettens samarbeidsutvalg blir stadig
mer innarbeidet. Utvalgene fremstår nå som det allment
anerkjente uttrykk for lokalidrettens syn. Det er en styrke for
organisasjonen, men byr også på visse utfordringer. Oslo er
fremdeles én kommune og de fleste hjemler og midler som
har betydning for idretten forvaltes sentralt. Det betyr at det
er kretsstyret som må tverrprioritere på osloidrettens vegne
og føre ordet i rådhuset. Det forhindrer selvsagt ikke at ISUene
kan arbeide for sine lokale ønsker gjennom lokalpolitikerne.
Den formelle vei fra ISU til byrådet og bystyret går imidlertid
via OIK sentralt.
Kretsstyret legger på sin side stor vekt på å høre utvalgene
både når det gjelder prioriteringer innen egen bydel og som

et uttrykk for idrettslagenes syn. I 2010 ble det avholdt tre
møter mellom styret og ISUene.
- 20. april møttes utvalgene, særkretsene og kretsstyret
med momskompensasjon for lag og ved bygging av
idrettsanlegg med mer på dagsorden
- 14. september ble det avholdt møte om opplegget for
kommunevalget 2011 og kompetanseutvikling for ISU
- 8. desember innledet idrettspresident Tove Paule til debatt
om nytt idrettspolitisk dokument for ISU-representanter,
særkretser og styret
Kretsstyret benyttet samarbeidsutvalgene som høringsinstans
i forbindelse med
- Idrettsetatens revisjon av anleggslisten i sektorplan idrett
- NIFs høring om sammensetningen av idrettstinget
Tinget i 2009 vedtok en lovendring som ga kretsstyret
hjemmel til å vedta retningslinjer for organiseringen av ISU.
Slike ble vedtatt samme høst. I 2010 fant styret det opportunt
å innta et nytt punkt i retningslinjene som fastslår at en
person kun kan være representant og ha verv i et ISU.

LAM-fordelingen 2010
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Når historien om ISU en gang skal skrives, vil antagelig
fordelingen av lokale aktivitetsmidler (LAM) tillegges stor
betydning i arbeidet for å få oppslutning om og forståelse
for dette organet. Også i 2010 økte lagenes deltakelse i
fordelingsprosessen. Det var flere forhold som bidro til
dette. Styret endret retningslinjene slik at den tredjedelen
av midlene som tidligere ble fordelt etter antall medlemmer,
ikke lenger skulle tildeles lagene fra OIK sentralt, men inngå i
midlene som ISU innstiller på fordelingen av. Samtidig vedtok
styret at man i bydeler med særlig høy organisasjonsprosent
(definert som 150 % av bygjennomsnittet) skulle trekke
de største lagene ut av den lokale fordelingen inntil
prosenten ble lavere enn 150. Disse reformene innebar at
det tekniske fordelingssystemet måtte endres radikalt. En
følge var at dokumentasjonsfristen (årsberetning, regnskap,
årsmøtereferat) måtte skyves fremover og gjøres absolutt.
OIKs administrasjon la derfor betydelig arbeid i informasjonen
til lagene slik at oppmerksomheten om prosessen ble atskillig
større enn vanlig.
Totalt skulle det fordeles ca. 14,3 mill. kr i Oslo mot 16,5
mill. i 2009. Reduksjonen skyldtes at den marginale størrelsen
på LAM-midlene nå er avhengig av hvor store overskudd de
nye spillemaskinene i Norsk Tippings regi genererer. For øvrig
var nok også 2009-bevilgningen kunstig høy pga. de såkalte
overgangsmidlene. Fremmøtet på ISU-møtene var rekordhøyt
med 218 lag. Men resultatet var at færre klubber enn tidligere
fikk midler; 247 lag mot 284 året før. Noe annet var heller ikke
å vente etter reformen som innebar at lagene ikke lenger var
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Voksen fleridrettshall åpnet offisielt 17. desember. Her fra den
siste befaringen i november. Fra venstre Monica Dahl, medlem av
hovedstyret i Vestre Akers Skiklub, Bjørn Tore Lie, Oslo Idrettshaller
AS, Qing Tollefsen, Idrettsetaten, Liv Sundland Johansen,
Idrettsetaten, Lars Erik Østgaard, Komplett Bygg AS, Per Øien,
Idrettsetaten, Richard Pedersen, Oslo Idrettshaller AS, Vegar Larsen,
Komplett Bygg AS, Rolf Nyhus, leder i Oslo Idrettshaller AS, og
Frank Aubert, leder Vestre Akers Skiklub. (Foto: Kai Albertsen)

garantert en viss støtte uavhengig av fremmøtet i ISU så sant
de hadde dokumentert sin virksomhet. Resultatet ble dermed
en ytterligere spissing av tildelingen.

Stiftelsen Osloidrett
Stiftelsen Osloidrett som er opprettet ved gavebrev fra
OIK, har til formål å forvalte Osloidrettens Hus og Ekeberg
Idrettshall til beste for den frivillige idretten i Oslo. Oslo
Idrettskrets har en leieavtale med stiftelsen og driver hus og
hall. Kretsstyret utpeker stiftelsens styre. Det har i 2010 bestått
av Helene Bugge, leder, Anne-Britt Nilsen og Odd-Bjørn
Bratt, styremedlemmer, med Nils Johan Waldenstrøm som
varamedlem.

Oslo Idrettshaller AS (OIAS)
2010 ble et gledens år for hallprosjektet som OIK har
organisert som et aksjeselskap. Mot slutten av året stod
de to første flotte hallene, Ellingsrud og Voksen, endelig
ferdig. Som seg hør og bør ble de innviet med betydelig
festivitas. I tillegg ble skoleidrettshallen på Rommen åpnet
av kronprinsesse og ordfører ved skoleårets begynnelse.
Denne inngikk opprinnelig i hallprosjektet, men ble
overført til Utdanningsetaten sammen med det forhøyede
spillemiddelbidraget som ligger i Kulturdepartementets
programsatsing på flerbrukshaller i Oslo. OIKs representanter
i styret er Rolf Nyhus (leder), Kate Hege Nielsen og Richard
Pedersen. Nils Johan Waldenstrøm er vara.
Åpningen av de første hallene fant dermed sted syv år etter
4
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at kretstinget i 2003 vedtok å etablere ”et flerbrukshallprosjekt
med sikte på å sikre byen 6-8 nye spilleflater i løpet av
tre år som et første delmål i arbeidet for å avhjelpe den
store underkapasiteten”.Dette skjedde med referanse til
kunstgressprosjektet. Erfaringene har imidlertid vist at det
er atskillig tyngre å få realisert idrettshaller enn å anlegge
kunstgressbaner. Årsakene er stikkordsmessig at det kan
ta tid å få tilgang til ønsket tomt og enda lenger tid å få
vedtatt reguleringsplanene. Finansieringen er vanskeligere,
både fordi prosjektene er kostbare og fordi det har vist seg
umulig å få realisert haller til forespeilet prisnivå slik at det har
oppstått behov for å reise ytterligere midler. Dette skyldes
nok flere faktorer; omkostningsnivået generelt, strengere
krav til utseende og ønsker om større fleksibilitet i form av
påbygningsmoduler og annet innhold enn forutsatt.
Fremdeles gjenstår fem av hallene av vedtatt
utbyggingsprogram; Leirskallen, Lambertseter, Grorud,
Årvoll og Korsvoll. Bare en av dem, Leirskallen, er ferdig
regulert, men ennå ikke fullfinansiert. De øvrige har slitt
med ulike forsinkende faktorer som antikvariske hensyn og
naboaksjoner. Tingvedtaket i 2003 siktet utover disse åtte
hallene. På den annen side opererte det med illusoriske
tidshorisonter. Selv i dag er det umulig å forutsi når selskapet
har fullført sitt opprinnelige program.
Styret har i løpet av 2010 drøftet hvorvidt OIAS
skulle kunne påta seg oppdrag i markedet, samt om
utbyggingsprogrammet burde utvides. Etter møter
mellom arbeidsutvalgene i selskapet og OIK, besluttet
styret at hallselskapet ikke skal engasjere seg som
profesjonell aktør i dette markedet. Selskapet har vært
en viktig faglig pådriver for byggeprosjektene og hatt
kontinuerlig kontakt med utbyggeren, Oslo kommune. I
spørsmålet om en utvidelse av programmet, fant styret
at det ikke er riktig å binde opp fremtidige kretsting og
styrers handlefrihet på ubestemt tid. Det vil derfor inntil
videre ikke engasjere hallselskapet i konkrete prosjekter
utenfor det vedtatte hallprogrammet.
Arbeidsutvalgene i OIK og i selskapet har hatt jevnlige
møter. Selskapets medlemmer har også hatt tett kontakt med
OIKs administrasjon.

Samarbeidet med Oslo kommune
Kretsstyret har også i 2010 hatt et godt samarbeid med
byens myndigheter. Styret har i en rekke saker en betydelig
møtevirksomhet som omfatter byrådet, bystyrekomiteer og
ulike partigrupper i bystyret. OIK og Oslo kommune ser ikke
alltid likt på sakene. Det er derfor dette arbeidet for å skape
forståelse for idrettens betydning og behov er så viktig.
Styret brukte for øvrig media, Osloidrett og våre egne
internettsider bevisst for å påvike den offentlige opinion og
det politiske miljø.
Budsjettjustering pga. regnskap 2009 mv
Ved bystyrets årlige budsjettjustering i forbindelse med
vedtakelse av fjorårets regnskap ble det i juni bevilget
- 5 mill. kr til kunstgressbane på Røa
- 2 mill. kr til prosjektering av ny flerbrukshall på Haugerud
- 1,5 mill. kr som sluttfinansiering av ridehuset på Lofsrud gård
- 350.000 kr til matchpitch for cricket på Rommen
- 300.000 kr til matchpitch for cricket på Ekeberg

- 7 mill. kr til klubbhus Sagene IF
- 0,25 mill. kr til forprosjektering av internasjonalt
konkurranseanlegg for svømming og stup
- 1,5 mill. kr til restfinansiering ridehall Søndre Nordstrand
Rideklubb (Lofsrud gård)
- 2 mill. kr til prosjektering av idrettshallene på Ullern
- 100 000 kr til garderober Vestre Aker Skiklub
- 7,5 mill. kr til garderober på Voldsløkka
- 6 mill. kr til fotballgarderober/klubbrom Årvoll (i mulig
tilknytning til hall)
Styret ga generelt uttrykk for at alle skoler som anlegges
eller totalrehabiliteres bør bygges med idrettshall så sant
tomteforholdene tillater det. Vi understreket spesifikt behovet
for en totalrehabilitering av Haugerudhallen.

Kommunens budsjett for 2011
I styrets budsjettbrev til byrådet i mai 2010 ba vi om et
krafttak når det gjaldt rehabilitering:
- 41,050 mill. kr til 11 spesifiserte prosjekter
- 10 mill. kr som reserve til akutte rehabiliteringsbehov
Nærmiljøanlegg:
- 10 mill. kr
Vi registrerte at det i økonomiplanen lå
- 13,6 mill. kr skytebane i fjell på Åsland.
Utenom økonomiplanen var våre prioriteringer (i alfabetisk
rekkefølge):
- 0,5 mill. kr til prosjektering av ro-/padlebane Bestumkilen
- 6 mill. kr til forprosjekt Ishall Frogner
- 1,8 mill. kr til Kringsjå sandvolleyballarena (4 baner med
tribune)
- 22,5 mill. kr til kunstgressbaner (3 uspesifiserte)
- 9 mill. kr til Linderudkollen langrennsanlegg
- 36,5 mill. kr som avsetning til Oslo Idrettshaller AS
(Leirskallen og Lambertseter)
- 5 mill. kr til Rustad skianlegg (ved Skullerudstua)

På driftssiden ba vi om:
- justering av de kommunale driftsbidrag (rammetilskuddet)
for pris- og aktivitetsvekst, en økning på 1,68 mill. til
37,16 mill. kr
- videreføring av bevilgningene til klubbtiltak storby (2 mill. kr),
Idrett og utfordring (1,3 mill. kr) og 60pluss (2 mill. kr)
- en økning på 50 000 til 400 000 kr i bevilgningen til
Gatekamp
- en økning på 300 000 kr til 4,2 mill. kr til Aktiv på dagtid
- en bevilgning på 700 000 kr til Treningskontakt og
500 000 kr til Stor og sterk
Byrådets budsjettforslag ble lagt frem i september.
Problemene i kommuneøkonomien hadde innhentet
Oslo samtidig som byens befolkning vokste sterkt. I denne
situasjonen valgte byrådet å prioritere investeringer for å
kunne levere lovpålagte oppgaver, mens det foreslo generelle
rammekutt i driftsutgiftene. For idretten som ikke er lovpålagt,
betød det et svært magert investeringsbudsjett:
- 15,7 mill. kr fullføring av tidligere vedtatte, men
underfinansierte kunstgressbaner (Lambertseter, Manglerud,
Ekeberg II, Røa)
- 20 mill. kr til rehabilitering av bad- og idrettsanlegg
På driftssiden hadde vi derimot kommet forholdsvis
heldig ut idet forslaget videreførte 2010-bevilgningene med
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unntak av Aktiv på dagtid der det ble foreslått en reduksjon
på 150 000 kr. Vi slapp således stort sett unna det generelle
rammekuttet.
I våre reaksjoner uttrykte vi i utgangspunktet forståelse
for byrådets prioritering av investeringer i nødvendig
infrastruktur. Byrådet glemte imidlertid tilsynelatende at
et flertall av elevene driver med idrett når skoledagen er
over. Behovet for nye idrettsanlegg vokser nesten i takt
med skolebehovet. Ser man på idrettens betydning i et
folkehelseperspektiv og som forebyggende faktor m.h.t. rus,
vold og kriminalitet, er idrettsanlegg viktig og nødvendig
infrastruktur for samfunnet. Vi mente derfor at byrådets
forslag var svært kortsiktig og ikke i overensstemmelse med
dets egen budsjettstrategi.
På denne bakgrunn ble kretsstyret enig om følgende
prioriteringer (systematisert i fire kategorier) i
påvirkningsarbeidet mot bystyret:
a. Midler til prosjektering av mulige nye anlegg
1. Frogner stadion, 6 mill. til forprosjekt is- og flerbrukshaller
2. Konkurranseanlegg for svømming og stup med
internasjonale mål, 0,25 mill. kr
3. Prosjektering av ro-/padlebane Bestumkilen, 0,5 mill. kr
4. Prosjektering av idrettshaller på Ullern, 2 mill. kr
5. Garderober Vestre Aker Skiklub, 100 000 kr
b. Midler til realisering av nye anlegg
1. Skytehall på Åsland, nødvendig restbeløp, størrelsesorden
20 mill. kr
2. Leirskallen fleridrettshall, 36,5 mill. kr i økonomiplanen
3. Linderudkollen langrennsanlegg, 10,4 mill. kr
4. Kringsjå sandvolleyballarena, 1,8 mill. kr
c. Midler til rehabilitering
- 9 spesifiserte prosjekter, 40 mill. kr

d. Skoleidrettshaller
- Sandaker skole
I begynnelsen av november la byrådet frem en
tilleggsinnstilling til budsjettet. Der foreslo man å utsette
idrettens høyest prioriterte nyanlegg, skytehallen på Åsland
og Leirskallen fleridrettshall, mens man utredet alternativer.
For Åslands del var det tale om en løsning i dagen, det man
i et tiår hadde forsøkt å finne et sted til uten å ha lykkes.
Alternativet til Leirskallen var en eventuell skoleidrettshall på
Munkerud. Det skapte inntrykk av at byrådet egentlig ønsket å
avvikle prosjektene. For skytebanens del ville det i så fall bety
at man oppga å bygge et alternativ til den nedlagte banen
i Prinsdal. En avvikling av planene på Leirskallen ville ha satt
et stort spørsmålstegn ved kommunens vilje til å fortsette
samarbeidet i hallprosjektet.
Det er mulig at forslagene var et utspill i den
parlamentariske dragkampen om et budsjettkompromiss. I så
fall var det i drøyeste laget. Vi reagerte meget sterkt. For første
gang på år ble ordet ”uakseptabelt” brukt fra vår side i den
offentlige debatt.
I oktober/november gjennomførte styret en systematisk
kampanje for å skape forståelse for idrettens behov og
ønsker. Det ble avholdt samtaler og møter med samtlige
partigrupper i bystyret, samt med byrådet, Samferdsels- og
miljøkomiteen og Helse- og sosialkomiteen. I slutten av
november ble det inngått et budsjettkompromiss med
flertall i bystyret. I tillegg til de forslag som byrådet hadde
fremmet i september, foreslo dette flertallet 64,5 mill. kr til
breddeidrettsanlegg:
- 1,4 mill. kr til Ullernbanen
- 5 mill. kr til rehabilitering av kunstgressbanen Tørteberg I
- 6 mill. kr til rehabilitering av kunstgressbanen samt nye felt,
Høybråten
- 2,5 mill. kr til rehabilitering av kunstgressbanen Rustadfeltet
- 3 mill. kr til universell utforming av idrettsanlegg
- 15 mill. kr til Leirskallen flerbrukshall
- 600 000 kr til idrettshall Kjelsås
- 20 mill. til skytebane i fjell på Åsland
- 11 mill. kr til fullfinansiering av landhockeybane/bandybane
Voldsløkka
Budsjettkompromisset inneholdt også forslag til økte
bevilgninger til drift, bl.a. et forslag om å reversere
reduksjonen i bevilgningen til Aktiv på dagtid (150 000 kr).
Bystyret vedtok kompromisset på budsjettmøtet i
desember 2010. Det brakte bystyrets vedtak om investeringer
i idrettsanlegg opp i 110 millioner kommunale kroner.
Samtidig ble driftsstøtten til idretten videreført uendret. Det
er på ingen måte selvsagt for et ikke-lovpålagt formål i et år
med såpass vanskelig kommuneøkonomi at man må gripe til
generelle rammekutt i de kommunale driftsbudsjetter. Styret
er på den bakgrunn godt fornøyd med resultatet. Det må
betraktes som et uttrykk for bystyrets forståelse for idrettens
betydning og behov.

Retningslinjene for de
kommunale støtteordningene
Retningslinjene for kommunal støtte til idrettsorganisasjoner
i Oslo har vært gjeldende siden 1989 med enkelte mindre
justeringer i forbindelse med de årlige budsjettvedtak i
6
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Frønsvollen sett fra Tryvannssiden. (Foto: Ivar Glomstein)

bystyret. Forholdene i idretten har endret seg mye på disse
årene. Styret har derfor gjennomgått tilskuddsordningene
nøye for å se hvor det er behov for endringer. Det har resultert
i en rekke forslag som er oversendt byrådet for politisk
behandling.
Et viktig motiv bak styrets forslag er å redusere antallet
tilskuddsordninger og oppdatere retningslinjene slik at de
er i overensstemmelse med praksis og organisasjonens
utvikling. Ved å redusere antallet tilskuddsordninger blir
det mer penger å fordele på de gjenværende ordningene.
I tillegg slipper idrettslagene å bruke tid og krefter på
søknader som gir beskjeden uttelling. Styret foreslår derfor
at støtteordningene 3B Anleggsstøtte, spesielle tiltak
og 4 Reisetilskudd fjernes. De gjenværende ordningene
moderniseres og endres med sikte på økt presisjon i
formålsbeskrivelsen og større forutsigbarhet for klubbene.
Styret mener dessuten at støtteordningene ikke bør
oppmuntre idrettslag til å endre organisasjonsform for å få
mest mulig tilskudd til egen virksomhet. Det foreslår derfor en
omlegging og målrettet styrking av gruppetilskuddet.

Etter en omfattende høring i organisasjonen høsten 2009,
reviderte styret retningslinjene i mars 2010. Den viktigste
endringen er at OIK får adgang til å sette av tid til spesielle
tiltak før grovfordelingen av tid til konkurranseidretten.
Disse tiltakene skal være forankret i langtidsplanen. Aktuelle
tiltak i denne planperioden er allidrett, tiltak for å øke
deltakelsen blant innvandrerjenter, for å redusere frafallet
i ungdomsidretten, funksjonshemmedes idrettstilbud og
idrett som metode i folkehelsearbeidet og i sosialt arbeid.
Kretsstyret føyet dessuten en ny idrett, hockey (landhockey) til
listen over konkurranseidretter som har adgang til hallene.

OIKs seniorprosjekt 60pluss ble tildelt Oslo Folkehelsepris
2010. Prisen som er på 50 000 kroner ble overrakt
prosjektleder Harald Skoglund av ordfører Fabian Stang ved
en seremoni i Gamle losjen. Juryen hadde merket seg at
60pluss legger like stor vekt på sosial som fysisk aktivitet, og
at det nettopp er denne koblingen som har gitt resultater.
Juryen hadde i tillegg registrert en annen suksessfaktor:
”Kandidaten viser gjennom sitt arbeid både kreativitet og et
brennende engasjement.”
Styret er stolt av det arbeidet som legges ned i våre tiltak
for å fremme aktivitet i grupper som står fjernt fra idretten.
Ekstra stolte blir vi når et av dem blir gjenstand for en slik ære
og omtale som 60pluss i år. Det var fjerde gang prisen ble
utdelt, og andre gang den havner i OIK. Som kjent ble Aktiv på
dagtid tildelt den første i 2007.

Valget 2011
Styret har vedtatt en strategi i forbindelse med
kommunevalget 2011 med sikte på å styrke idrettens
rammebetingelser. I 2010 ble det utarbeidet en presentasjon
av Osloidretten som ble oppsummert i fem forslag til
policypunkter som vi gjerne ser at partiene tar inn i sine
valgprogrammer. Dette notatet ble presentert i brev og i
bilaterale møter med programkomiteene eller ledelsen i
samtlige partier.
Styret har også avholdt et møte med ISUene om deres
deltakelse i de lokale valgkampene i forbindelse med valg
av nye bydelsutvalg. Styret ønsker å gå sammen med et par
samarbeidsutvalg om å avholde felles valgkampmøter.

STYRETS BERETNING

Retningslinjer for fordeling
av treningstider i kommunale haller

Oslo Folkehelsepris

Markaloven
2010 ble det første året med Markaloven. Under stortingets
behandling våren 2009 vant idretten ”hovedslaget” idet den
Årsberetning 2010 OIK
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ble likestilt med friluftsliv og naturopplevelser som lovens
hovedformål. Stortingsbehandlingen lempet også en del på
regjeringens nokså restriktive formuleringer når det gjaldt
hva slags tilrettelegging (anlegg, løyper o.l.) som ville være
i overensstemmelse med lovens formål. Dette gikk både
på art, størrelse og beliggenhet. Det knyttet seg derfor stor
spenning til reguleringsforslaget for Tryvann Vinterpark, som
måtte sies å være et temmelig stort anlegg, men beliggende
i randsonen. Tross hard offentlig debatt, vedtok bystyret med
stort flertall en ubetydelig endret versjon av tiltakshavers
forslag. Fylkesmannen (i Oslo og Akershus) anvendte etter vår
mening et for strengt skjønn, og gikk imot viktige elementer
i planen. Miljøverndepartementets endelige avgjørelse
var derimot mønstergyldig. Den bygget systematisk på
komiteens fortolkninger og de idrettsfaglige begrunnelsene
i planforslaget. Samtidig argumenterte departementet
overbevisende der det ønsket forandringer for å ivareta de
to andre hovedhensyn. Resultatet var at bystyrets vedtak ble
stående med noen mindre endringer. Fra idrettens side kan vi
bare håpe at prosessen og lovanvendelsen danner presedens.
For den illustrerer at det er fullt mulig å ivareta lovens tre
formål selv ved utvidelse av et såpass stort anlegg.

Markarådet
Markaloven gir departementet adgang til å oppnevne et
markaråd. I den forbindelse utarbeidet Fylkesmannen et
forslag til sammensetning, oppgaver og mandat som ble
sendt på høring. I dette ble OIK foreslått som representant for
idretten i samtlige 19 kommuner i markalovens virkeområde.
I vårt svar støttet vi Fylkesmannens syn på rådets
funksjon, at det først og fremst må fungere som et forum
for informasjons-, erfarings- og standpunktutveksling

mellom myndigheter og organisasjonene. Med den brede
sammensetningen som var foreslått vil rådet bli en viktig
møteplass for ulike interesser med tilhørighet i Marka og
forhåpentligvis representere spisskompetanse på ulike
områder til gjensidig opplysning og nytte.
Når det gjaldt sammensetningen, pekte vi på idrettens
størrelse og enhetlig organisering som et argument for at
den burde få to representanter i rådet. I så fall var det naturlig
at Akershus idrettskrets fikk den andre plassen. I sitt endelige
forslag til departementet sluttet Fylkesmannen seg til dette
innspillet. Departementet har ennå ikke etablert rådet.

Nasjonal idrettspolitikk / forholdet til Norges
idrettsforbund (NIF)
Momskompensasjon
I 2010 fikk Norges idrettsforbund i samarbeid med bl.a.
Frivillighet Norge gjennomslag for en betydelig styrking av
momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner.
Dels fikk man myndighetene til å øke bevilgningene til
formålet. For idrettens del fikk man i tillegg gjennomslag for
en forenklet og ubyråkratisk søknadsprosedyre. Resultatet
var at Norges idrettsforbunds organisasjonsledd ble tildelt
drøye 154 mill. kr i kompensasjon for vare- og tjenestemoms.
Av disse tilfalt nesten 15,9 mill. kr organisasjonsledd innen
osloidretten. Den forenklete løsningen bidro til at antall
idrettslag som fikk kompensasjon økte fra ca 200 i 2009 til
over 3 600 i 2010. Av disse var 198 klubber og 6 særkretser/
regioner fra Oslo. Utbetalt beløp tilsvarte ca. 35 prosent av
kompensasjonsberettiget beløp.
All honnør til NIF for en flott jobb i en politisk komplisert
sak. Dette er et nytt, viktig bidrag i arbeidet for å styrke
idrettens rammebetingelser.
Høringer
a. Forslag til nye kriterier for fylkesvis fordeling av spillemidler til
idrettsanlegg
Kulturdepartementet hadde sendt saken på høring til NIF.
Idrettsforbundet ønsket på sin side innspill fra særforbundene
og idrettskretsene. Disse innspillene ville bli lagt ved NIFs svar
til departementet.
De nye kriteriene som var foreslått, ville slå svært negativt ut
for Oslo. Ved de eksisterende kriteriene fikk Oslo nesten 55 mill.
kr i spillemidler i 2008. Med de nye kriteriene ville summen
blitt redusert til rundt 42,5 mill. kr. Årsaken var at man i
fremtiden ønsket å basere antall innbyggere i kriteriesystemet
kun på antall barn og ungdom i alderen 6-19 år.
Vi gikk derfor sterkt i mot og pekte på at resultatet ville bli
dramatisk for anleggsutbyggingen i Oslo. For øvrig støttet vi
forslaget om at spillemiddelordningen fortsatt skulle være
søknadsbasert. Forslaget til en ny modell for vekting av
idrettsanlegg ble også støttet.
Resultatet av høringen er ennå ikke kjent da regjeringen
ønsker å se spørsmålet i en bredere sammenheng og derfor
vil komme tilbake til problemstillingen i den annonserte
idrettsmeldingen.

Anleggspolitisk
hAndlingsplAn
for norsk idrett

8

Årsberetning 2010 OIK

b. Anleggspolitisk handlingsplan
Styret hadde få innvendinger da det ble bedt om å
kommentere forslaget til anleggspolitisk handlingsplan
for NIF. Det understreket betydningen av at lokale
anleggsprioriteringer forankres i idrettsrådene. Vi var dessuten

Idrettspresident, Tove Paule i samtale med Astrid Waaler Kaas, nestleder i OIK og Norvald Mo, leder av OIK under møte 8. desember på
Osloidrettens Hus. Her ble forslaget til nytt idrettspolitisk dokument lagt fram for ISU og særkretser. (Foto: OIK)
uenig i forslaget om at nærmiljøanlegg ikke lenger bør
delfinansieres med spillemidler.

d. Høring vedrørende foreløpige lovendringsforslag til
idrettstinget 2011
I sommerferien sendte NIF ut de foreløpige
lovendringsforslagene til idrettstinget 2011 på høring. Når
lovverket normalt bare kan oppdateres hvert fjerde år, vil det
alltid eksistere behov for å modernisere og tilpasse reglene
til utviklingen. Forslagene spente vidt, men styret var enig i
de fleste. På et par områder var idrettsstyret mer spørrende.
I spørsmålet om adgangen til å etablere allianseidrettslag,
var kretsstyret enig i at muligheten bør strammes inn slik at

Initiativ med sikte på revisjon av NIFs lov
Styret og vårt eget lovutvalg har sammen vurdert
initiativ med sikte på å styrke rettssikkerheten i norsk
idrett. På vårparten ba vi NIF innarbeide forslag om en
ombudsmannsordning, en påtalenemnd og klageadgang ved
enkeltvedtak i sitt opplegg til lovrevisjon. Alternativt tilbød vi
at OIK utarbeidet forslag til lovtekster mot at NIF betalte for
jobben. Holdningen var imidlertid negativ til disse initiativene.
På høstparten besluttet derfor styret å be lovutvalget
utarbeide forslag til lovparagrafer på følgende områder:

STYRETS BERETNING

c. Idrettstingets sammensetning
Idrettstingets sammensetning er nøkkelen til makten i norsk
idrett. Særforbundene har organisert seg med sikte på å
endre dagens mandatfordeling mellom idrettskretsene og
dem. Et utvalg nedsatt av idrettsstyret utarbeidet forslag
til alternative sammensetninger som i ulik grad forrykket
balansen i særforbundenes favør. Disse ble sendt til høring
i organisasjonen. I OIK videresendte vi dokumentet til ISU
og særkretser uten nevneverdige reaksjoner. I sitt svar
til NIF ga styret uttrykk for at det ikke så noe behov for
å endre mandatfordelingen mellom kretser og forbund.
Det var derimot enig i at de store særforbundene
er sterkt underrepresentert på tinget. Dette skyldes
veksten i antall særforbund og reglene for fordelingen
av særforbundsrepresentantene. Styret fremmet derfor
ulike forslag som kan bedre den relative fordeling mellom
forbundene, basert på en videreføring av mandatfordelingen
mellom kretser og forbund.

den blir i overenskomst med den opprinnelige intensjonen;
å verne mot økonomisk risiko. Kretsstyret støttet forslaget å
etablere ett domsorgan i NIF som besettes med kompetente
dommere. Når det gjelder tvister knyttet til kamp- og
konkurransebestemmelsene, som fortsatt skal tilligge
særforbundene, mente kretsstyret at en maksimumsgrense
for straff må regelfestes for å unngå at dette kan bli en
mulighet for omgåelse av straffebestemmelsene. Kretsstyret
foreslo at særforbundenes reaksjoner ikke kan være strengere
enn det som følger av vedkommende internasjonale
særforbunds kamp- og konkurranseregler.

- idrettens nøytralitet
- opprettelse av et eget påtaleorgan
- forvaltningssaker: klageordning, saksbehandlingsregler og
opprettelse av en ombudsmannsordning
- høring før vedtak av lovnormer
- økonomisk kriminalitet
Slike forslag forelå ved årsskiftet. Deres skjebne hører derfor
hjemme i neste årsberetning.
Årsberetning 2010 OIK

9

STYRETS BERETNING

Logo
I september fikk NIF
ny logo. Utformingen
innebar at man
endelig fikk et visuelt
uttrykk for fusjonen
mellom Norges
Idrettsforbund og
Norges Olympiske Komité. Logoen kan dermed anvendes
av Olympiatoppen. Men NIF ønsket at også idrettskretsene
skulle bruke den med kretsnavnet føyet til under NIFs, og la
betydelig press på kretsene for å få dette til.
Styret vurderte saken nøye og besluttet å beholde den
gamle OIK-logoen. Styret la vekt på at 65 års bruk hadde
gitt logoen betydelig gjenkjennelsesverdi som symbolet på
merkevaren osloidretten. Man fant det derfor utilrådelig å
bytte den med en ny som først og fremst ville symbolisere NIF.
Det kunne skape en uklarhet som svekket OIKs arbeid overfor
myndighetene. Et viktig argument var dessuten at reglene for
bruk av den nye logoen ville ha redusert vår fleksibilitet ved
markedsføring og overfor sponsorer.

Osloidretten og miljøet
Styret har ved ulike anledninger drøftet idrettens
miljøutfordringer. Det har besluttet å undersøke mulighetene
for å få finansiert et prosjekt som kan vurdere ulike miljøtiltak
i idrettens regi. Mens dette arbeidet pågår, har man vedtatt
å prioritere enkelte tiltak innenfor området miljø- og
klimavennlig idrett. Blant disse er miljøsertifisering og enøkanalyse av hus og hall med oppfølging (i samarbeid med
stiftelsen), samt innspill til idrettspolitisk dokument som
behandles på idrettstinget 2011.

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 2010
NIF-møter:
Idrettskretsledermøte, Gardermoen

23.-24. april

Astrid W. Kaas, Ingrid Tollånes

Ledermøte i NIF

28.-29. mai

Norvald Mo, Astrid W. Kaas, Ingrid Tollånes

Idrettskretsledermøte, Hamar

3.-5. september

Norvald Mo, Astrid W. Kaas, Ingrid Tollånes

Oslo og Akershus skytterkrets

2. feb./7. des.

Lars Trælvik

Oslo og Akershus orienteringskrets

9. februar

Astrid W. Kaas

Oslo Fotballkrets

1. mars

Norvald Mo

Oslo Bowlingkrets

9. mars

Lars Trælvik

Oslo Friidrettskrets

9. mars

Nils Johan Waldenstrøm

Oslo Svømmekrets

20. april

Kate Hege Nielsen

Oslo og Akershus Basketballkrets

10. mai

Anya Sødal

Oslo Skikrets

31. mai

Astrid W. Kaas

Temamøte om integrering av funksjonshemmede

24. mars

Norvald Mo

Inkludering i idrettslag

21. august

Norvald Mo

Møte med ISU/Særkretser/regioner

20. april

Norvald Mo, Nils Johan Waldenstrøm,
Kate Hege Nielsen, Ingar Lae, Anya Sødal

Møte med ISU

14. september

Norvald Mo, Lars Trælvik, Kate Hege Nielsen,
Anya Sødal, Hege W. Skau, Ingar Lae

Oppstartmøte for Fokusklubber

31. august

Helene Bugge, Kate Hege Nielsen,
Nils Johan Waldenstrøm

Møte med ISU/Særkretser

8. desember

Norvald Mo, Lars Trælvik, Astrid W. Kaas,
Anya Sødal, Helene Bugge, Kate Hege Nielsen,
Nils Johan Waldenstrøm

Anleggskonferansen i Trondheim

3.-5. februar

Helene Bugge

Oslo og Akershus Basketballkrets, 40 år

11. februar

Anya Sødal

Sportsklubben av 09, 100 år

6. mars

Norvald Mo

Ting i særkretser/regioner:

Andre møter / konferanser:

Jubileer
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2010 var et typisk mellomår for sekretariatet. Styret somble valgt på tinget i 2009 ble for alvor varmi trøya. Det
betyr større utfordringer, men også mer interessante prosesser for styrets tjenere. Fremdeles er de gjenstående
målsetningene i langtidsplanen både mange ogkonkrete nok til å styre sekretariatets hverdag, ogdet er ennå for
langt fremtil neste tingtil at tingforberedelsene har begynt å stjele oppmerksomhet ogtid.
Kontinuerlige organisasjonsendringer
Fleksibilitet og effektivisering er en dyd av nødvendighet.
Kravene til sekretariatet endres kontinuerlig og blir i hvert
fall ikke mindre. Samtidig gir de nye bingoforskriftene OIK
fallende inntekter, og vi har ennå ikke nådd vårt nye nivå.
Resultatet er redusert økonomisk frihet. En konsekvens er at
bladet Osloidrett kom med sitt hittil siste nummer i desember.
En annen følge er at vi over tid har redusert bemanningen. Nå
har vi ingen grunn til å klage. OIK har fremdeles et forholdsvis
stort sekretariat og står i en særstilling blant idrettsrådene og
-kretsene. Det er også sunt å bli tvunget til å tenke gjennom
hva man gjør og hvordan det gjøres.
Det pågående arbeidet med å tilpasse sekretariatet til
morgendagens krav og økonomi er videreført. Fra 1. august
2010 ble arbeidet med lov- og organisasjonsspørsmål lagt til
staben som etter dette ivaretar det meste av idrettsråds- og
kretsfunksjonene. Et helt gjennomført skille med disse og
oppgaver knyttet til de offentlig finansierte tiltakene i adskilte
enheter var det imidlertid ikke mulig å få til. Dette skyldes
at enkelte oppgaver krever ulik arbeidsinnsats gjennom
året, mens andre igjen dekkes av brøker av hele stillinger.
Det ble derfor opprettet en ny avdeling for kompetanse og
klubbutvikling som også omfatter klubbtiltak, Gatekamp,
Idrett og utfordring, dvs. de såkalte storbytiltakene.

Forholdet til Oslo kommune
Forholdet til kommunen har som vanlig vært godt. Mens
styret dekker forholdet til politisk nivå (byråd og bystyre),
forholder sekretariatet seg til den kommunale administrasjon
(byrådsavdelinger, etater, bydeler og kommunale

selskaper). Sekretariatet er dessuten tilrettelegger for
styret. Vi har løpende kontakt med Idrettsetaten. I tillegg
avholdes kontaktmøter med et par måneders mellomrom.
Det eksisterer også et større forum som består av
Utdanningsetaten, Undervisningsbygg Oslo KF, Idrettsetaten
og OIK. Dette møtes tre, fire ganger i året, og er svært nyttig.
Disse møteplassene gir muligheter for å avklare spørsmål,
oppklare misforståelser, bli enige om forhold som må utredes
nærmere osv. på en uformell og rask måte. I tillegg skaper de
et nettverk som letter det daglige samarbeidet.

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.

Medlemskontroller
En av idrettskretsenes forvaltningsoppgaver er å påse
at idrettens lover og bestemmelser overholdes. I tillegg
forvalter OIK på vegne av stat og kommune årlig rundt 50
millioner kroner til fordeling mellom organisasjonsleddene.
Sekretariatet kontrollerer derfor i løpet av året ulike sider
av idrettslagenes virksomhet. Medlemskontrollene som blir
utført i samarbeid med organisasjonsavdelingen i NIF, er til
dels meget arbeidskrevende, og resultatene er dessverre
ikke alltid behagelig. Men siden antallet unge medlemmer
utløser betydelig offentlig støtte, er dette et felt hvor det er
nødvendig å holde orden.

Inntektsgivende virksomhet
Praktiseringen av bingolovgivningen er som beskrevet i
støpeskjeen med negative følger for OIKs del. Tilbudet til lag og
særkretser gjennom OIK representerer derimot fremdeles en
god inntektsmulighet. I alt 97 enheter nøt godt av det i 2010.
Samlet resultat var drøye 11,5 mill. kr. Bingoentreprenøren Egil
Hesland AS står for driften av OIKs pottspill.
OIKs SEKRETARIAT

Intern organisering
Kathrine Godager fratrådte som rådgiver, Osloidrettens
storbyarbeid 15. mars.
Ingrid Maurstads rådgivervikariat i Osloidrettens
storbyarbeid ble konvertert til fast ansettelse fra 2. juli.
Tonje Fjogstad fratrådte som rådgiver, Osloidrettens
storbyarbeid 31. juli.
Julitta Skovlie, sekretær, gikk av med AFP 31. juli.
Ved omorganiseringen 1. august gikk
- Audun Eikeland fra stilling som avdelingsleder, organisasjon
og arrangement til stilling som rådgiver i staben
Årsberetning 2010 OIK
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Generalsekretær
Ingrid Tollånes

Stab
Øyvind Nedre, økonomisjef
Ivar Glomstein, rådgiver
Robert Gausen, rådgiver
Audun Eikeland, rådgiver
Astrid Johannessen, konsulent
Styrearbeid, lov og organisasjon, informasjon,
anlegg, økonomi, idrettspolitikk

Osloidrettens Hus og Ekeberg Idrettshall

Kompetanse og klubbutvikling

Fysisk aktivitet og helse

Helge Mood, driftssjef

Kathe Langvik, avdelingsleder

Ingvild Reitan, avdelingsleder

Rune Hebjerk, vedlikeholdssjef

Ingrid Maurstad, rådgiver

Jane Hallstrøm, faglig leder

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

Hege W. Skau, konsulent

Harald Skoglund, prosjektleder
Louise Larsen Dahl, prosjektleder

Ulf Vardi, renholder
Bjørg Moreite, eksp.medarbeider
Utleie, drift, vedlikehold, service

Klubbtiltak
Gatekamp
Idrett og utfordring
Fokusklubber
OIKs utdanningstilbud

- Astrid Johannessen fra stilling som organisasjonskonsulent,
organisasjon og arrangement til stilling som konsulent i staben
- Helge W. Skau fra stilling som sekretær, organisasjon og
arrangement til stilling som konsulent, kompetanse og
klubbutvikling
- Ingrid Maurstad fra stilling som rådgiver, Osloidrettens
storbyarbeid til stilling som rådgiver, kompetanse og
klubbutvikling
- Kathe Langvik tiltrådte som avdelingsleder, kompetanse og
klubbutvikling
I instruktørkorpset til Aktiv på dagtid fratrådte:
- Line Therese Strøm Vikene 31. mars
- Lene Martinsen Østby 31. mai
Nyansatte instruktører i Aktiv på dagtid:
- Guro Pauck Øglund fra 20. august
- Kristin Casteel fra 1. oktober
Ingvild Moe Andreassen fratrådte som instruktør, Stor og sterk
31. januar.
OIK kjøpte i 2010 en del informasjonstjenester samt
tjenester til administrativ ledelse av 60pluss eksternt.

60pluss, Aktiv på dagtid,
Stor og sterk, Treningskontakter

Kathe Langvik

avdelingsleder, kompetanse
og klubbutvikling

Ingrid Maurstad

rådgiver, kompetanse og
klubbutvikling

Hege Walsig Skau

konsulent, kompetanse og
klubbutvikling

Ingvild Reitan

avdelingsleder, fysisk
aktivitet og helse

Jane Hallstrøm

faglig leder, Aktiv på dagtid

Bjørn-Helge Haugen

instruktør, Aktiv på dagtid

Frode Svardal

instruktør, Aktiv på dagtid

Guro Pauck Øglund

instruktør, Aktiv på dagtid

Mona Haugland

instruktør, Aktiv på dagtid

Kristin Casteel

instruktør, Aktiv på dagtid

Kristine Øverås

instruktør, Aktiv på dagtid

Louise Larsen Dahl

prosjektleder,
Treningskontakt

Osloidrettens Hus og Ekeberg Idrettshall
Helge Mood

driftssjef

Rune Hebjerk

vedlikeholdssjef

Einar Odden

hallbetjent

generalsekretær

Ernst Ove Grongstad

hallbetjent

Øyvind Nedre

økonomisjef

Knut Lomsø

hallbetjent

Robert Gausen

anleggsrådgiver

Ulf Vardi

renholder

Ivar Glomstein

rådgiver

Bjørg Moreite

sentralbord og ekspedisjon

Audun Eikeland

rådgiver

Astrid Johannessen

konsulent

Ansatte i Oslo Idrettskrets
pr. 31. desember 2010
Ingrid Tollånes
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+ instruktører
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Oslo Idrettskrets hadde i 2010 25 ansatte (23,2 årsverk).
Fraværsprosenten var 4,33.

årgang
nr. 1 - Mars 2010

37

nr. 3 - November

2010 årgang 37

nr. 2 - Juni 2010 årgang 37

nr. 4 - Desembe

r 2010 årgang

37

Stem på

«Årets ildsjel»

se side 19

Informasjonsutvalget har i 2010 bestått av:
Leder:

Ingrid Tollånes

Medlemmer:

Audun Eikeland
Tonje Fjogstad (til 31.07.)
Kathe Langvik (fra 01.08.)
Helge Mood
Kai Albertsen
Ivar Glomstein

Informasjonsutvalget har avholdt fem møter i 2010.
Funksjonen som redaksjonskomité for Osloidrett var som
vanlig en viktig og tidkrevende oppgave. I august tok vi i bruk
NIFs nye nettsideopplegg for idrettskretsene. Utvalget ga høy
prioritet til arbeidet for å få en hensiktsmessig organisering av
sidene. Betydningen av dette ble ikke mindre da styret vedtok
at Osloidrett ikke ville bli utgitt i 2011 av økonomiske årsaker.
Utviklingen skapte således behov for en totalgjennomgang
av OIKs informasjonsstrategi. Dette arbeid vil bli sluttført i
2011.

brukervennligheten
økte betraktelig. Siden er selvfølgelig
preget av NIFs nye design. OIK har valgt å beholde sin gamle
logo (jf. styrets beretning), og har derfor kommet i utakt med
NIF når det gjelder design. Da internettsiden ikke kostet oss
noe og OIK er garantert full redaksjonell suverenitet, har vi
likevel besluttet å prøve opplegget. NIFs sponsorer fulgte
med på kjøpet, og begrenser OIKs muligheter til profilering
på nettsiden. Hittil har det ikke ført til vanskeligheter. Hvilke
problemstillinger dette eventuelt måtte reise, får vi vurdere
den dagen dette måtte bli aktuelt.

Øvrige trykksaker og plakater

OIKs nettside

Mediepleie

I august ble som nevnt ovenfor OIKs nye nettside lansert.
Nettsideløsningen er en del av NIFs felles nettsideløsning
for alle kretsene og NIF sentralt. Funksjonaliteten og

Sekretariatet har bidratt til en målrettet bruk av media i 2010.
Det er sendt ut 12 pressemeldinger. Resultatet har tidvis vært
god redaksjonell dekning.

Osloidrett
Bladet har kommet ut med fire nummer og 96 sider i 2010.
Opplaget var 3 500.

OIK-nytt

Årsberetning 2010 OIK

INFORMASJON

OIK-nytt har kommet med fem nummer i 2010.
Nyhetsbulletinen er nå i praksis en elektronisk trykksak da
antallet lag uten e-adresse kan telles på en hånd.

For øvrig er følgende trykksaker blitt produsert i 2010:
- Idrettens kurstilbud 1. og 2. halvår, to kurskataloger
(i samarbeid med AIK/ØIK)
- Idrettstilbudet til funksjonshemmede i Oslo 2010. A-5 hefte
med oversikt over lagenes tilbud
- Den gyldne spaserstokk 2010. Informasjonsbrosjyre i
A-5 format
- Positiv oppvekst for barn og unge. 8-siders hefte i A-4 format
om hallprosjektet (i Oslo idrettshallers navn og regi)
- Aktiv på dagtid: tre timeplanfoldere
(vinter/vår, sommer, høst)
- 60pluss: folder med aktivitetsplan for 2010/2011
- Gatekamp: folder med opplegget for sommeren 2010
- Gatekamp: plakat i A-4 format
- Klubbtiltak: informasjonsbrosjyre i A-5 format
- Treningskontakt: informasjonsbrosjyre i A-6 format
- OIKs årskalender 2011 med aktuelle tidsfrister
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Oslo Idrettshaller AS
Ved årsskiftet 2010/11 er status for selskapets
utbyggingsprogram:
- Voksen idrettshall (åpnet 2010)
- Ellingsrud idrettshall (åpnet 2010)
- Årvoll idrettshall (under regulering)
- Leirskallen idrettshall (ferdig regulert, delvis finansiert)
- Korsvoll idrettshall (under regulering)
- Grorud idrettshall (under regulering)
- Lambertseter idrettshall (under regulering)
For øvrig vises til kretsstyrets beretning.

Aktuelle anleggssaker
Frogner stadion
Anlegget ble offisielt åpnet i 2010 med markering både for
sommer- og vinteraktiviteter. Det er kunstis for lengdeløp
og bandy på vinterstid, og kunstgressbane for flerbruk i
sommersesongen. Anlegget har også nye garderober og
tribuneanlegg. Reguleringsplan for å innpasse en ishall og en
flerbrukshall, delvis nedgravet i vollen ved stadion, er under
arbeid.
Voldsløkka idrettspark
Året har gitt oss vedtak om plasseringen av kunstis-/
landhockeybanen og skatehallen. Med dette kan disse
anleggene påbegynne prosjektering. Reguleringsarbeidet
fortsetter inn i 2011.
Bogstad vinterpark
Reguleringsplanen som skal legge til rette for kunstisanlegg
og treningsanlegg for golf på Bogstad har blitt vedtatt i
bystyret. Siden anlegget ligger innenfor markagrensen skal
planen stadfestes i Miljøverndepartementet før den gjøres
gjeldende.

Ullern idrettspark
Ny kunstis/kunstgressbane ble åpnet i 2010. Det er i tillegg
omfattende planer for utvikling av Ullern idrettsplass med
fotballhall, flerbrukshall og baskethall under samme tak.
Skytebane i fjell på Åsland
Skytebanen i fjell på Åsland er et stort steg nærmere
realisering etter arbeidet i 2010. Prosjektet er kvalitetssikret,
og det er gjort vedtak om fullfinansiering av det ønskede
alternativet for utbygging.
Tryvann Vinterpark
Utvidelse av skisenteret Tryvann/Wyller ble den første saken
som skulle teste markaloven. Reguleringsplanen ble vedtatt
av bystyret, og oversendt Miljøverndepartementet for
stadfestelse. Planen ble godkjent, og arbeidet med utvikling
av området er påbegynt.
Holmenkollanlegget
I Holmenkollen ble det gjennomført et vellykket prøve-VM i
mars 2010. Anleggsarbeidet har fortsatt ut året. Anlegget skal
være klart til VM i februar 2011.
Bislett stadion
Bislett stadion er endelig fullført med tak over hovedtribunen,
isolert innendørsbane, og egne lokaler for kampsport.
Kunstgressbaner
Det er i 2010 arbeidet med en rekke kunstgressbaneprosjekter.
Bjøråsen kunstgress (Romsås) og Frogner stadion er ferdigstilt.

Skoleidrettshaller
I 2010 ble det åpnet fire nye idrettshaller i forbindelse med
nybygg og rehabilitering av skoler. Det gjelder Rommen,
Fyrstikkalleen, Bestum og Tåsen skoler. Ved Bestum og Tåsen
er det tale om mindre fleridrettshaller.

Revisjon av anleggslistene
i kommunal plan for idrett
Listen ”Prioriterte forslag til idrettsanlegg utenfor
økonomirammen” i kommunal plan for idrett er revidert i
2010. Oslo Idrettskrets har hørt og samlet innspill fra ISU og
særkretser, og avgitt samlet innspill til Idrettsetaten.

Endring av retningslinjer for bruk av
kommunale fleridrettshaller
Det er med virkning fra høsten 2010 vedtatt nye retningslinjer
for idrettens bruk av kommunale fleridrettshaller. Det er gjort
endringer i kriteriene for tildeling / bestilling og etablert
regler for omdisponering av tid.

Øvrige saker hvor vi har uttalt oss:
Ekeberg by- og idrettspark - områderegulering
Teglverkstomta på Hasle – mulighet for storhall
Grefsen skole – fleridrettshall med tilleggsarealer
Veitvet skole og Veitvet aktivitetspark - reguleringsplan
Haugerudhallen – rehabilitering
Bjørnsletta skole – fleridrettshall
Lillomarka arena – innspill til planprogram
Nordahl Rolfsens plass – reguleringsplan
Valle Hovin - reguleringsplan
14
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Kommunale vedtak om investeringer i idrettsanlegg 2010
Sak

Budsjettår

Tiltak

Sum (i 1000 kr)

Groruddalssatsingen 2010

2010

Youngslund balløkke/skateboardanlegg

1 200

2010

Kunstgressbane Røa

5 000

Flerbrukshall Haugerud prosjektering

2 000

vedtak i byrådet 04.03.2010, sak 1024/10
Budsjett 2010 - virkninger av regnsk. 2009 mv.
vedtak i bystyret 16.06.2010, sak 248/10

Cricket, matchpitch Rommen

350

Cricket, matchpitch Ekeberg

300

Ridehall Lofsrud gård

1 500
9 150

Byrådets budsjettforslag 2011
vedtak i bystyret 08.12.2010, sak 394-395/10

2011

Restfinansiering kunstgress Lambertseter,
Manglerud, Ekeberg II, Røa

15 700

Rehabilitering bad og idrettsanlegg

20 000
1 400

Rehabilitering kunstgress Tørteberg I

5 000

Rehabilitering kunstgress m.m. Høybråten

6 000

Rehabilitering kunstgress Rustadfeltet

2 500

Universell utforming av idrettsanlegg

3 000

Leirskallen flerbrukshall
Idrettshall Kjelsås

ANLEGG

Ullernbanen

15 000
600

Skytehall i fjell, Åsland

20 000

Landhockey-/kunstgressbane, Voldsløkka

11 000
100 200
110 550
Årsberetning 2010 OIK
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KOMPETANSE OG KLUBBUTVIKLING

Et av de overordnede målene i langtidsplanen er ”flere veldrevne idrettslagmedkompetente tillitsvalgte”.
Dette er i trådmedIdrettsforbundets politikk somi denne tingperioden har hatt fokus på kompetanseutvikling.
Dette representerer en ny giv etter at Idrettsforbundet i foregående tingperiode nedprioriterte det
tverridrettslige kompetansearbeidet. Opptrappingen har ikke vært uproblematisk for OIK. Størstedelen av vårt
instruktørkorps gikk i oppløsningetter at virksomheten i Osloidrettens Studieforbundble avviklet.
OIK har derfor utdannet 11 nye klubbveiledere i start- ogoppfølgingsmetodikk i 2010.
I tillegger det inngått et samarbeidmedAkershus idrettskrets omfelles veiledernettverk.

Noen av deltakerne på samlingen i november. Fra venstre Trine E. Gavem, Pernille Nes, Emma Mikaelsen, Madelene Olsen, Shabina
Bavandpour, Anja Lian og Prit Bhondi. Bak foreleserne fra Oslo Idrettskrets, Kathe Langvik og Ingrid Maurstad. (Foto: Kai Albertsen)
Et sentralt mål er å bidra til økt aktivitet i lagene og å
gjøre organisasjonen mer effektiv. Da er det viktig å
målrette kompetanse til de tillitsvalgte slik at de forstår
arbeidsoppgavene, og at ansvar og roller er godt kjent. Ved
årsskiftet 2010/2011 kunne vi tilby klubbene et sett av kurs
med sikte på klubbutvikling:
• Start- og oppfølgingsmøter hvor medlemmene vurderer
klubbens situasjon og foreslår tiltak.
• Klubbens utviklingsprogram i form av fem ulike kurs
• Ti frittstående
prosesser og
organisasjonskurs
for å få klubbene
til å fungere enda
bedre.
Våren 2010
presenterte
Norges
idrettsforbund et
”kompetanseløft
for idrettsråd”
i form av ti
aktuelle kurs.
Dette opplegget
har vi tilpasset
de særegne
styringsfor16
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holdene i Oslo og oppgavene til idrettens samarbeidsutvalg
i bydelene. Kompetanseløftet ble presentert på fellesmøte
med samarbeidsutvalgene i september. I ettertid besøkte
OIK fire utvalg for å diskutere hvordan de ønsker å benytte
opplegget.
Høsten 2010 startet pilotprosjektet ”Fokusklubb” med seks
fleridrettslag. Klubbene følges spesielt gjennom ett år med
tilbud om ulike kurs og temakvelder etter klubbenes ønsker
og behov. Målet er å gjøre klubbene mer velfungerende.
For å bidra til mindre frafall blant ungdom ble
”Osloidrettens jenteforum” etablert i samarbeid med
fokusklubbene. Hver klubb plukket ut minst to jenter i alderen
15-20 år til NIFs lederkurs for ungdom. Målet er å få disse til å
engasjere seg som trenere og tillitsvalgte.
Det er gjennomført to informasjonskurs for nye idrettslag
som en del av grunnopplæringen for idrettslagene.
Også i 2010 samarbeidet Akershus, Østfold og Oslo
idrettskretser om felles kurskatalog. Det ble utgitt kataloger for
henholdsvis vår- og høsthalvåret med omfattende kurstilbud.
Dessverre måtte en del avlyses på grunn av manglende
interesse.
I løpet av 2010 ble det avholdt ni klubbesøk, åtte startmøter
og 18 kurs med temaene organisasjon, lov og økonomi. Det er
avholdt et aktivitetslederkurs for barneidrett på forespørsel fra
bydel Stovner. Det har vært gjennomført fire besøk hos ISUer.
Totalt har 462 personer deltatt på kurs i 2010.

OsloIdrettskrets har i 2010 kunnet videreføre de tre tiltakene i storbyavdelingen takket være fortsatt økonomisk
støtte fra stat ogkommune. OIK mottok totalt 6,3 millioner kr i støtte til de tre tiltakene.
I tilleggtil midlene somvidereformidles til klubbene ogbydelene, finansierer prosjektene tostillinger i OIK.
Målgruppen for storbyavdelingens tre tiltak er til dels
sammenfallende: Målet er å nå barn (6-12 år) og ungdom
(13-19 år) som er inaktive med fokus på barn og unge med
flerkulturell bakgrunn og da spesielt jenter. I tillegg er et av
tiltakene rettet mot ungdom med problematferd eller som
står i fare for å utvikle dette.

Klubbtiltak
Hensikten med klubbtiltak er
å støtte opplegg i idrettslag
hvor målet er å inspirere inaktiv
ungdom til å delta i fysisk
aktivitet i lokalmiljøet. Det er
et ønske at ungdommen etter
hvert blir med i den organiserte
aktiviteten. Tiltakene som
mottar støtte må være en del av
allerede eksisterende aktivitet
eller nye tiltak som etableres
med sikte på at det skal bli en
del av det ordinære tilbudet i klubben.
OIK mottar totalt 4,65 mill.kr til klubbtiltak, hvorav 2,65 mill.
fra Kulturdepartementet (KUD) og 2 mill. fra Oslo kommune.
Kriteriene gitt av KUD fastslår at midlene skal benyttes til
barn og ungdom med innvandrerbakgrunn, spesielt jenter.
I kriteriene gitt av Oslo kommune er målgruppen inaktive/
uorganisert barn og unge. Denne forskjellen gir oss et
handlingsrom som gjør det mulig å nå flere målgrupper og
dermed også flere barn og unge.
I 2010 mottok vi 123 søknader fra 61 idrettslag. Styret
besluttet å støtte 65 tiltak i 40 klubber. Størrelsen på
tilskuddene varierte fra 10 000 til 350 000 kr avhengig av
tiltakenes omfang. Totalt ble det søkt om 12 299 008 kr, mens
tildelingene beløp seg til 3 792 554 kr, hvorav ca 1,96 mill.
skriver seg fra den statlige ordningen, rundt 1,83 mill. fra den
kommunale.

og uteteam. Prosjektet startet i bydel Søndre Nordstrand
i 1995 som et kriminalitets forebyggende tiltak rettet mot
ungdom hvor idrett ble brukt som metode. Dette var så
vellykket at Oslo kommune siden har støttet prosjektet og
lar OIK administrere ordningen. Prosjektledelsen i bydelen
samarbeider om valg av ungdommer som får tilbud om å
delta. Disse befinner seg i aldersgruppen 13-19 år og er i
ferd med å utvikle eller videreutvikle uønsket adferd. Målet
er å redusere rusmisbruk, vold, hærverk og isolering av
ungdomgrupper. I 2010 finansierte vi 32 tiltak i 14 bydeler.
Dessverre var det en bydel som ikke greide å organisere Idrett
og utfordring.
Storbyavdelingen har møtt prosjektledelsen i ni av 15
bydeler, og vil møte de seks siste i 2011. Vår erfaring fra disse
møtene er at Idrett og utfordring oppleves som vellykket av
bydelene. Aktivitetene i de ulike gruppene spenner vidt og
omfatter bl.a. ulike idrettsgrener, saltrening, matlaging og
gatemeklingskurs for å nevne noen. De ansvarlige har erfart
at lengre kurs som konsentrerer seg om en type aktivitet gir
ungdommen en følelse av mestring, noe som igjen gir en
positiv utvikling med større engasjement. Det er derfor gode
grunner til å bygge videre på denne erfaringen. I så fall må
man velge aktivitet i samråd med ungdommen.
Det viser seg at det er vanskeligere å aktivisere jenter. Noen
bydeler har derfor opprettet spesielle tiltak for jenter hvor det
verken er mannlige instruktører eller gutter med i gruppen.
Dette har vært vellykket og en god måte å få med jentene på.
Idrett og utfordring finansieres av Oslo kommune med 1,3
mill. kr.

OSLOIDRETTENS STORBYARBEID

Gatekamp
OIKs sommerpatrulje
Gatekamp søkte gjennom
fire uker i juli å skape liv i en
sommerstille by.
I samarbeid med lokale
idrettslag tilbød våre
instruktører aktiviteter som trampoline,
air track, rulleskøyter, skateboard og teppecurling. Etter
avtale stilte dessuten basketforbundet med instruktører som
arrangerte ”gatebasket”. Årets reiserute omfattet Haugerud
Idrettspark (Alna), Kubaparken (Grünerløkka), Jesperudjordet
(Stovner) og Mortensrud kunstgress (Søndre Nordstrand).
Gatekamp finansieres av Oslo kommune med 350 000 kr.

Idrett og utfordring
Idrett og utfordring er tiltak som organiseres i bydelene
ved tverrfaglig samarbeid mellom barnevern, politi, skole
Årsberetning 2010 OIK
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Aktiv på dagtid
Gjennom Aktiv på dagtid
(Apd) bidrar OIK til at
mennesker som er i
en trygdesituasjon får
mulighet til å delta i et
idrettsmiljø og være
fysisk aktive. Apd tilbyr
daglig allsidig fysisk
aktivitet til alle som
bor i Oslo, er mellom
18 – 65 år og mottar
en trygdeytelse. Apd er
tilrettelagt for mennesker
med ulike fysiske og
psykiske utfordringer
og det er deltakerens
funksjonsnivå som
avgjør om de kan delta.
Tilbudet har eksistert siden 1995.
Prisen for å trene i Apd er kr 250,- per kalenderår. I 2010 ble
det registrert 2347 deltakere. Av disse hadde 1593 personlig
treningskort, mens 754 hadde såkalte avtalekort. Disse
kommer fra ulike kommunale og statelige institusjoner og
tiltak. Mange rekruttertes gjennom spesialisthelsetjenesten.
Det ble også registrert 226 ledsagerkort. OIK har fått mange
positive tilbakemeldinger fra brukerne. Budskapet er som
regel at deltakelse i aktivitetene bidrar til bedre fysiske og
psykiske helse.
Apd har ulike aktiviteter hver dag (mandag til fredag) på
ti forskjellige steder i Oslo. Aktivitetene omfatter helsestudio,
timer i sal, spinning, yoga, qigong, pilates, vannaktiviteter,
ballaktiviteter, klatring i tillegg til andre ekstra arrangementer
og foredrag. Våren 2010 hadde vi fire instruktører i 80 %
stillinger og en instruktør i 32 % stilling. I tillegg hadde vi en

person på deltid i yrkespraksis fra NAV. Høsten 2010 var fem
instruktører ansatt på heltid i tillegg til faglig leder og daglig
leder. Gjennom hele året har 4 – 6 instruktører vært ansatt på
timebasis for å dekke tilbudet i blant annet yoga, qigong og
pilates.
Apd finansieres hovedsakelig av Oslo kommune, Helse- og
velferdsetaten. I tillegg fikk Apd et tilskudd fra Helse SørØst og fra NIF. Helsedirektoratet har også gitt tilskudd til å
finansiere en evaluering av Apd som skal gjennomføres våren
2011.

60pluss
Målet med 60pluss er å aktivisere eldre mennesker over 60 år
som er fysisk og sosialt inaktive. OIK har drevet 60pluss med
midler fra Oslo kommune siden 2003, og tiltaket er blitt et
positivt innslag i hverdagen til mange eldre. I 2010 var det 46
aktive grupper i 13 bydeler.
Aktivitetene som tilbys er turgåing med og uten staver,
svømming, vanngymnastikk, trim til musikk, gymnastikk, dans,
qigong, yoga, fotball, roing, bussturer og temaforedrag om
blant annet verdien av fysisk aktivitet og riktig kosthold. Av
disse er turgåing med og uten staver den vanligste aktiviteten.
I august ble Sofienberglekene arrangert i regi av Sofienberg
60pluss med ca. 70 deltakere. Det har vært arrangert fem
bussturer til Glaskogen naturreservat i Sverige. Formålet med
turene er å rekruttere nye deltakere til gruppene, og å skape
engasjement og forståelse for nytten av fysisk aktivitet. Disse
turene er svært populære. I alt deltok sju grupper i 2010.
60pluss mottok Folkehelseprisen 2010 som deles ut av Oslo
kommune.

Stor og sterk
Siden 2007 har OIK bidratt til Stor og sterk som Oslo
universitetssykehus (OUS), Ullevål driver for å hjelpe
overvektige barn og unge i Oslo. OIK driver aktivitetsdelen av

Sykkelmaraton for deltakerne i Aktiv på dagtid desember 2010. (Foto: OIK)
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Treningskontakt
OIK samarbeider med Oslo kommune, Helse- og
velferdsetaten (HEV) og bydelene om prosjektet
Treningskontakt. Prosjektet er en videreutvikling av
støttekontaktordningen i Oslo. Hensikten er å skolere
støttekontakter til å bli treningskontakter slik at de kan gi
brukerne av ordningen et tilbud med større innslag av fysisk
aktivitet. Målet er at brukerne skal bli mer fysisk aktive, få økt
bevegelsesglede, bedre helse, og danne sosiale nettverk
gjennom aktivitetene.
Bydelene Nordre Aker, Grorud, Grünerløkka og Østensjø
har inngått såkalt partnerskapsavtale med OIK om

gjennomføringen av treningskontaktprosjektet i bydelens
støttekontaktordning.
OIK skolerer treningskontaktene gjennom et 12 timers kurs.
Kurset omfatter blant annet
skolering i treningslære,
ernæring, motivasjon,
kommunikasjon og en
praktisk aktivitetsdel. I 2010
ble det gjennomført to
kurs med ca. 55 deltakere.
Bydelene gjorde på
sin side en god jobb
med å få de skolerte
treningskontaktene ut i
oppdrag.
Prosjektet ble
finansiert av midler fra
Ekstrastiftelsen Helse og
Rehabilitering, HEV og NIF.
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prosjektet som i stor grad ble finansiert av midler fra
OUS, Ullevål og bidrag fra Ekstrastiftelsen Helse og
Rehabilitering.
OIK har ansatt instruktører som driver aktivitetsgrupper
to ganger ukentlig i bydelene Søndre Nordstrand og Alna.
Det er tidvis en utfordring å få målgruppen til å delta. Noen
av de eldste ungdommene har derfor fått en personlig
treningskontakt som de trener med ukentlig, og dette
fungerer godt. I tillegg får enkelte delta på vannaktiviteter en
gang i uken. Oslo Idrettskrets deltar i både prosjektgruppen
og styringsgruppen for Stor og sterk.
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Aktiviteter
Idrettsmerket
I 2010 tok 280 personer idrettsmerket i Oslo, en nedgang på
226. Av disse var det 98 kvinner og 182 menn. 53 personer
tok idrettsmerket for første gang. Det blir trykket opp en
terminliste som sendes på forespørsel og som legges ut på
våre nettsider sammen med annen informasjon.
Den gyldne spaserstokk
Tilbudet inngår i prosjektet 60pluss og er gratis. I 2010 ble det
registrert 396 deltakere. Av disse mottok 117 spaserstokken
for første gang. De resterende har holdt det gående i
4 – 23 år. To personer fikk hederspokal for 20 års deltakelse.
Trim til musikk
Mandagstrimmen inngår i prosjektet 60pluss og er gratis.
Deltakerne er fordelt på to partier. I 2010 har det totalt vært
154 deltakere, i hovedsak kvinner i alderen 60-90. I 2009 deltok
130 personer.
Skoleidrettsdagen
Skoleidrettsdagen ble som vanlig arrangert siste onsdag før
17. mai på Ekeberg. Totalt var 1447 elever påmeldt, men av
kapasitetshensyn ble deltakelsen begrenset til 1146 elever
fordelt på 53 klasser fra 26 skoler i Oslo. Dette er et stort
fellesarrangement som er avhengig av medvirkning fra
særkretser, regioner, noen særforbund samt medhjelperne
fra idrettslinjen på Lambertseter videregående skole. Dette
samarbeidet resulterte i 26 ulike aktiviteter. Og som (nesten)
vanlig skinte solen på fornøyde elever og lærere.

Barneidrett
I 2010 ble tre klubber tildelt utviklingsstøtte til idrettsskole
for barn. To klubber er tildelt oppstartstøtte. Oversikt over alle
barneidrettsskoler i Oslo med kontaktpersoner samt annen
informasjon legges ut på OIKs nettside.

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
Tina Mjelde, OPIL

Skoleidrettsdagen startet
med felles oppvarming
for alle deltakerne.
(Foto: Kai Albertsen)
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På skoleidrettsdagen fikk elevene blant annet prøvd seg på
trampoline. (Foto: Kai Albertsen)

Astrid Johannessen fra administrasjonen har vært utvalgets
sekretær.
Det er avholdt seks møter i utvalget hvor man bl.a. har
gjennomgått foreliggende lovforslag fra idrettslagene i Oslo.
Lovutvalget har også arbeidet med flere høringsforslag
i forbindelse med revisjon av NIFs lov. Utvalget har i den
forbindelse gitt kretsstyret råd og forslag.
Leder og sekretær for utvalget deltok på Norges
idrettsforbunds lov- og domsseminar som ble arrangert i Oslo.

Klubber opptatt i OIK/NIF i 2010
Klubbens navn

Klubb nr

Opptaksdato

Antall medl.

Idrett/særforbund

Hersleb Cricket Klubb

03011411

08.01.2010

13

Cricket

Haugen FK

03011412

08.01.2010

11

Fotball

Fossum Cricket Klubb

03011413

11.01.2010

29

Cricket

Oslo Lacrosse Club

03011414

13.01.2010

20

Lacrosse/Am.idrett

Jetmodellklubben

03011415

25.01.2010

45

Luftsport

Stovner Bordtennisklubb

03011416

02.02.2010

20

Bordtennis

Stovner Bokseklubb

03011417

09.02.2010

25

Boksing

Oppsal Cricket Klubb

03011418

16.02.2010

30

Cricket

Karate Kyokushinklubb Øst

03011420

25.03.2010

13

Kampsport/karate

Nordstrand Sykkelklubb

03011421

25.03.2010

12

Sykling

Refstad Innebandyklubb

03011422

13.04.2010

12

Innebandy

Norsk Modellseilforening

03011423

15.04.2010

20

Modellseiling/seil

Høgskolen i Oslo Lacrosse IL

03011425

03.06.2010

14

Lacrosse/am.idrett

Torsdagsdykket IL

03011426

01.07.2010

31

Dykking

Oslo Wu-Tan Guoshu Klubb

03011427

03.09.2010

31

Kampsport

Oslo Sidelengs Brettklubb

03011428

08.09.2010

130

Snowboard

Frogner Svømmeklubb

03011429

17.09.2010

19

Svømming

Røa Fotball Elite (IL organisert av allianseidr.lag)

03011430

23.09.2010

68

Fotball

Majorstuen FK

03011431

23.09.2010

22

Fotball

Sparta Kalbakken Idrettslag

03011432

23.09.2010

17

Fotball

Oslo Idrettslag Skøyter (IL organisert av allianseidr.lag)

03011433

27.09.2010

127

Skøyter

Oslo Idrettslag Svømming (IL organisert av allianseidr.lag) 03011434

27.09.2010

691

Fotballklubben Ørn Kristiania

03011435

06.10.2010

18

Fotball

FAM Oslo Innebandyklubb

03019018

09.11.2010

64

Innebandy/bandy

Akerselva Fotballklubb

03011437

19.11.2010

20

Fotball

Mortensrud Cricket Klubb

03011438

19.11.2010

15

Cricket

Nordstrand Vintersportsklubb

03019019

25.11.2010

14

Snowboard

Blindern Rugbyklubb

03011440

25.11.2010

21

Rugby

SCK Studentidrettslag

03011441

26.11.2010

67

Håndball/fotball i
Studentidrettsforb.

Oslo Kuksoolwon Klubb

03011443

03.12.2010

13

Kampsport

Hvit-Rød Oslo Futsal Klubb

03011442

07.12.2010

23

Futsall/Fotballforb.

Akers Rugby League Klubb

0301144

21.12.2010

12

Rugby

Christiania Fotballklubb

03011445

22.12.2010

12

Fotball

Gøy-Nor Sportsklubb

03011446

22.12.2010

31

Fotball

Svømming

Utmeldt/nedlagt/strøket i 2010
Groruddalen idretts klubb

Nedlagt

05.02.2010

Oslo Allianse FK

Utmeldt

18.02.2010

Oslo Kickboxing klubb

Nedlagt

23.03.2010

Oslo Fridykkerklubb

Utmeldt

12.04.2010

Ørn Cricket klubb

Nedlagt

30.04.2010

Hovin Karateklubb

Nedlagt

30.04.2010

Smash Badmintonklubb

Nedlagt

30.04.2010

Heimevernets Pist. og feltsk.

Utmeldt

19.05.2010

Universal Danseklubb

Utmeldt

01.07.2010

Wutan Kampsportklubb

Nedlagt

19.08.2010

Kampen IBK

Nedlagt
Årsberetning 2010 OIK
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20.09.2010

Røa Volleyballklubb

Nedlagt

29.09.2010

Nordstrand Sykkelklubb

Nedlagt

04.10.2010

Kampen Fotball

Utmeldt

04.10.2010

Tangun Taekwondoklubb

Utmeldt

04.10.2010

Høyenhall bordtennisklubb

Nedlagt

20.10.2010

Haslegjengen fotball

Utmeldt

20.10.2010

Oslo Kyokushin Karateklubb

Nedlagt

20.10.2010

Tullball Ballklubb

Nedlagt

20.10.2010

Brosteinskameratene

Utmeldt

09.11.2010

Trosterud IL

Nedlagt

21.12.2010

IL Vestar

Utmeldt

22.12.2010

Østkantkameratene IBK

Nedlagt

Klubber som ble tatt under administrasjon
av OIK og oppløst 5. oktober 2010
Frogner Ballklubb
Oslo Hiphop klubb
Torshov Idrettsklubb
IL Maritim

22. desember 2010 Inter Furuset Sportsklubb (fotball)
klubbnr. 03011269

Sammenslått og overgang til Akershus IK i 2010

Klubber som ble fratatt medlemskap i 2010
Alpine sportsklubb, 22. april 2010
Storo Alpinklubb, 28. september 2010

Gjenopptatt i 2010

20. januar 2010 Viking Bob-club (Oslo) og Fornebu
Sportsklubb = Fornebu Sportsklubb
Klubben er medlem i Akershus Idrettskrets

Endring av idrettskretstilhørighet fra
Akershus IK til Oslo IK og samtidig endring av
klubbnavn
3. mars 2010

Jessheim Cricketklubb
= Bjørvika Cricketklubb

Sammenslått i 2010
30. april 2010

Bogstadveien Futsalklubb og Frigg = Frigg klubbnr. 03010083

19. mai 2010

Målløs IBK og SF Grei = SF Grei klubbnr. 03010105

Navneendring i 2010
19. mai 2010

Fra Furuset Sentrum Cricket IF til Sentrum Cricket Klubb

25. juni 2010

Fra FC Lyn Oslo til FK Lyn

5. juli 2010

Fra Chonji-Vestli Taekwondo klubb til Chonkwon Vestli Taekwondo klubb

Medlemsstatistikk Osloidretten
Klubber i Oslo utenom bedriftsidretten

2009 *)

2010

Endring

644

647

3

1311

1272

- 39

Medlemskap i Osloidretten uten bedriftsidretten

183 190
(222 710)

185 816

2 626

Medlemskap i Osloidretten med bedriftsidretten

255 929
(295 449)

266 674

10 745

Klubber i Oslo med bedriftsidretten

*) Ifølge NIFs offisielle tall (idrettsregistreringen pr. 31.12.) hadde Oslo Idrettskrets 183 190 medlemskap utenom bedriftsidretten
i 2009. Det innebar en betydelig reduksjon i antall medlemskap fra 2008. Dette skyldtes at Skiforeningen som med hjemmel i
NIFs lovverk har avvikende regnskaps- og medlemskapsår (1.9.-31.8.), hadde meldt antall betalende medlemmer pr. 31.12., og
ikke som tidligere pr. 31.8. Foreningen stod således bare oppført med de medlemmer som hadde betalt kontingenten i løpet
av medlemskapsårets fire første måneder. I årsberetningen 2009 antok vi at dette var å regne som en feilregistrering, og la inn
Skiforeningens tall pr. 31.8. i beretningens medlemsstatistikk. Det ga medlemstallene som ovenfor er gjengitt i kursiv. I ettertid
har NIFs lovkomité uttalt at det er medlemstallene pr. 31.12. som skal registreres uavhengig av medlemskapsåret. OIK tar dette til
etterretning i årets beretning, selv om resultatet blir et medlemstall som er betydelig lavere enn i virkeligheten.
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Osloidrettens Hus og Ekeberg Idrettshall. (Foto: OIK)

Driften av Osloidrettens Hus
og Ekeberg Idrettshall

OSLOIDRETTENS HUS OG EKEBERG IDRETTSHALL

Stiftelsen Osloidrett er den formelle eier av anleggene og har
ansvaret for større vedlikeholdsoppgaver. Oslo Idrettskrets
leier hus og hall av stiftelsen med rett til fremleie.
Kontorbygget huset i 2010 ti særkretser, Oslo
Bedriftsidrettskrets, Oslo Idrettskrets, Hjelp 24 Nimi og Ekeberg
Idrettsbarnehage. Ekeberg café og catering leier kafélokalene
i hallen.
Ekeberg Idrettshall ble i 2010 benyttet hovedsakelig av
Osloidretten og skolene. Utenom skolene er Bækkelagets
Sportsklub, Nordstrand IF, Oslo Bedriftsidrettskrets og Oslo
Friidrettskrets de største leietakerne.

Den daglige driften av Osloidrettens Hus og Ekeberg
Idrettshall har forløpt uten store problemer i 2010. Vedlikehold
er den største posten i regnskapet. Det er lagt nytt tak over
deler av hallen. To nye garderober er renovert og søylene på
gavlveggen mot sørøst er kledd inn.
Stadig økende energipriser har gjort oppvarmingen av
hall og hus forholdsvis kostbart. OIK har derfor engasjert
eksterne konsulenter for å finne ut hvordan dette kan gjøres
mer økonomisk og miljøvennlig. Utredningen skal ferdigstilles
i 2011.

Årsberetning 2010 OIK
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PRISVINNERE OG STIPENDMOTTAKERE I 2010

Osloidrettens kongepokalvinnere i 2010
Kvinner
Aking
Bowling

Jo Alexander Koppang,
Akeforeningen i Oslo
Patcharin Torgersen, Solli BK

Bryting

Stig Andre Berge, Oslo Bryteklubb

Cheerleading

Viqueens Cheerleaders

Fekting

Margrete Mørch, Bygdø FK

Fotball

Røa IL

Golf

Marita Engzelius, Oslo Golfklubb

Innebandy

Tunet IBK

Ishockey

Vålerenga Ishockey

Judo

Esther Myrbøe, Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb

Karate
Kickboksing

Menn

Aleksandr Tarkovskij, Njård

Tunet IBK

Martin Heede, Troll Karateklubb
Thea Therese Næss, Fighter Kickboxing

Luftsport/fallskjerm

Laget 42 Free fly, Oslo Fallskjermklubb

Luftsport/flyving

Nils Harald Hansen, Aerobatic Club of
Norway

Seiling

Ane Gundersen og Helene Næss, KNS

Svømming

Sara Nordenstam, Lambertseter Svømmeklubb

Triathlon

Kristin Lie, Royal

Turn
Volleyball

Joachim Hanche-Olsen, Njård
Koll IL

9 av 11 utøverne som fikk Oslo kommunes idrettsstipend samlet i Rådhuset. Fra venstre Kjetil Stiansen, Aktiv Skøyteklubb, Britt Ingunn
Nydal, Lillomarka O-lag og Njård, Andreas Stene, Vålerenga Ishockey, Kine Hallan Steiwer, Lillomarka O-lag, Anne-Tine Markset, Njård, Oslo
Skiskytterlag og Nydalen Skiklub, byrådsleder Stian Berger Røsland, ordfører Fabian Stang, Ole Christian Wendel, Heming,
Marte Grutle Aasebø, Fokus Bordtennisklubb, Stig Andre Berge, Oslo Bryteklubb og Kim Andersen Gibson, Oslo Wushuklubb.
(Foto: Vidar Ruud, ANB)
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Oslo kommunes pris til Årets
idrettslag 2010
Tunet Innebandyklubb

Leder av Tunet IBK, Gitte Bjerkelund,
flankert av ordfører Fabian Stang og
byrådsleder Stian Berger Røsland.
(Foto: Kai Albertsen)

Ildsjelprisen 2010
Tor Audun Sørensen,
Frigg / Ullevål Idrettslag

Prisvinner gratuleres
av ordfører Fabian Stang.
(Foto: Kai Albertsen)

PRISVINNERE OG STIPENDMOTTAKERE I 2010

Oslo kommunes idrettsstipend 2010
Følgende idrettsutøvere ble tildelt stipend à kr 10 000 fra Oslo kommune:
Navn:

Klubb:

Gren:

Ida Abrahamsen

Fighter Kickboxingklubb

kickboksing

Stig-Andre Berge

Oslo Bryteklubb

bryting

Kim Andersen Gibson

Oslo Wushuklubb

wushu (Kung Fu)

Stine Kufaas

IL i BUL

friidrett, høyde

Anne-Tine Markset

Njård, Oslo Skiskytterlag, Nydalen Skiklub

ski, skiskyting, orientering

Britt Ingunn Nydal

Lillomarka O-lag, Njård

orientering, ski

Kine Hallan Steiwer

Lillomarka O-lag

orientering

Andreas Stene

Vålerenga Ishockey IF

ishockey

Kjetil Stiansen

Aktiv Skøyteklubb

skøyter, hurtigløp

Ole Christian Wendel

IL Heming

ski, nordisk kombinasjon

Marte Grutle Aasebø

Fokus Bordtennisklubb

bordtennis
Årsberetning 2010 OIK
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RAMMEBEVILGNINGER OSLO KOMMUNE

I 2010 bevilget bystyret kr 35 480 000 somrammebevilgningtil idretten i Oslo. Dette utgjorde kr 3 480 000 mer enn året
før ogvar i samsvar medidrettskretsens innspill. Av dette beløpet var inntil 1,6 mill. kroner i energitilskuddtil Furuset
ForumIshall. I tilleggtil årets bevilgningkunne kretsstyret disponere kr 133 416 somvar overført fra tidligere år, samt
kr 1 231 035 i tilbakeførte tilsagn. Satsen for ”hodestøtten”var kr 250 pr. medlemunder 25 år. Fleridrettslagfikk i tillegg
kr 3 000 pr. særidrettsgruppe medmedlemmer under 25 år.
Bruk av disponible midler (2009-tall i parentes)
Adm./driftstilskudd klubber
Refusjon anleggs- og lokalleie
Skiheiskort

19 075 438

(18 538 000)

4 786 050

( 3 935 961)

560 000

Leie av gymnastikksaler

0

(

549 770)

(

11 200)

Leie av badene

1 608 110

( 1 300 000)

Anleggsstøtte, driftsbidrag

4 158 840

( 4 386 701)

Energitilskudd Furuset Forum

1 600 000

( 1 463 340)

Anleggsstøtte, spesielle tiltak

300 000

(

300 000)

Reisetilskudd

149 770

(

149 600)

Stipend

110 000

(

110 000)

Andre formål

150 000

(

140 000)

Idrett for funksjonshemmede

490 490

(

529 115)

Adm./driftstilskudd særkretser

1 012 865

( 1 115 690)

Adm./driftstilsk. Oslo Idrettskrets

2 150 000

( 2 100 000)

Overført til 2011

692 888

Disponert

(

36 844 451

133 415)

(34 762 792)

Årlig behandles ca. 500 søknader fra klubber og særkretser. Mange av søknadene inneholder flere formål innenfor samme
tilskuddsordning.

Regnskap

REGNSKAP 2010

OSLO IDRETTSKRETS
RESULTATREGNSKAP
Driftsinntekter
Salgsinntekter:
Reklame, annonser, samarbeidsavtaler
Salgsinntekter utenfor avgiftsområdet
Offentlige tilskudd/refusjoner:
- Øremerket statlig tilskudd Klubbtiltak storby
- Helse Sør-Øst Aktiv på dagtid
- Helsedirektoratet, evaluering
- Helse og Rehabilitering, Treningskontakt
- Idrett i skolen/idrett og folkehelse
- Folkehelseprisen 2010
- Momskompensasjon
- Rammetilskudd fra NIF
- Øremerket tilskudd fra NIF
- VO-tilskudd
- Rammetilskudd fra Oslo kommune
- Øremerket tilskudd fra Oslo kommune
Leieinntekter:
- Osloidrettens Hus og Ekeberg Idrettshall
Andre driftsinntekter:
- Deltakeravg., abonnenter, gjenopptaksgebyr
- Bingo, lotterier, automater
- Andre inntekter
Sum driftsinntekter
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Note

9
10

4

REGNSKAP
2010

BUDSJETT
2010

REGNSKAP
2009

238 880,00
846 367,75

230 400,00
502 400,00

291 680,00
607 231,00

2 650 000,00
700 000,00
380 000,00
200 000,00
300 000,00
50 000,00
401 905,00
2 039 239,00
545 527,00
1 800,00
35 480 000,00
12 735 000,00

2 650 000,00
700 000,00
200 000,00
150 000,00
2 000 000,00
500 000,00
1 100,00
35 480 000,00
11 892 000,00

2 800 000,00
915 000,00
180 000,00
176 020,00
2 039 239,00
861 324,00
1 080,00
32 000 000,00
13 442 410,00

6 644 433,83

6 982 800,00

5 045 166,00

628 434,00
12 157 484,00
748 142,33
76 747 212,91

591 500,00
9 427 000,00
561 200,00
71 868 400,00

611 060,00
14 410 433,00
518 640,00
73 899 283,00

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

Note

2

3
8

8

4
9

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

12

BUDSJETT
2010

REGNSKAP
2009

11 294 608,11
179 874,29
2 164 168,99
-380 016,00
269 931,53
71 205,50
5 455,38
5 791 916,53
920 370,68
286 801,31
635 193,05
1 256 479,50
937 768,44
338 871,43
186 616,56
78 621,22
16 294 971,72
36 151 563,00
44 699,00
293 468,78
22 079,00
76 844 648,02

10 743 500,00
245 800,00
2 165 236,00
393 000,00
33 500,00
2 700,00
4 884 751,00
973 486,00
566 800,00
558 300,00
1 099 600,00
860 800,00
391 000,00
448 600,00
129 900,00
14 909 130,00
36 844 450,00
56 400,00
465 511,00
10 000,00
75 782 464,00

11 302 396,00
192 009,00
2 072 805,00
-627 617,00
360 984,00
67 943,00
4 119,00
4 634 030,00
791 621,00
444 911,00
895 895,00
974 571,00
876 290,00
405 791,00
451 021,00
116 761,00
19 054 159,00
34 629 377,00
42 673,00
645 531,00
76 426,00
77 411 696,00

-97 435,11

-3 914 064,00

-3 512 413,00

558 488,24
-1 069,69
-140 000,00
1 231 035,00

375 000,00
1 231 035,00

329 211,00
-594,00
-360 000,00
955 168,00

4 966 213,96
-6 276 736,51
337 931,00

4 966 213,96
6 572 248,96

6 857 750,00
-4 966 214,00
2 815 321,00

240 495,89

2 658 184,96

-697 092,00

468 002,57
-87 506,68
-140 000,00
240 495,89

REGNSKAP 2010

Disponering av årets resultat:
Annen egenkapital
Fremtidig pensjonsforpliktelse
Årets gave Sparebankstiftelsen
Sum disponert

6
7

REGNSKAP
2010
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REGNSKAP 2010

OSLOIDRETTSKRETS
BALANSE
Eiendeler
Anleggsmidler
Varige driftsmidler
Inventar og idrettsutstyr
Andre driftsmidler
Sum varige driftsmidler
Finansielle anleggsmidler
Livrente
Oslo Idrettshaller AS, aksjer
Andre langsiktige fordringer
Sum fi nansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler
Omløpsmidler
Kundefordringer
Andre kortsiktige fordringer
Forskuddsbetalt kostnad
Bankinnskudd og kontanter
Sum omløpsmidler
Sum eiendeler
Egenkapital og gjeld
Kapitalkonto
Vedlikeholdsfond
Bingoreserve
Personalutvikling
Fremtidig pensjonsforpliktelse
Kretsting
Årets gave fra Sparebankstiftelsen
Jubileumsfond, stipend trenere, ledere, dommere og utøvere
Ildsjelprisen
Jubileumsgave Oslo Bedriftsidrettskrets
Sum egenkapital
Gjeld
Langsiktig gjeld
Pensjonsforpliktelser
Sum langsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Kortsiktig gjeld
Tildelte bidrag, ikke oppfylt innsendingsplikt
Skyldig feriepenger, skatt og arbeidsgiveravgift
Annen kortsiktig gjeld
- Storby i Oslo, klubbtiltak
- Integrering i idrettslag
- Gatekamp
- 60pluss
- Treningskontakter
- Idrett og utfordring
- Aktiv på dagtid
- Stor og Sterk
- Oslo kommunes rammetilskudd
Sum kortsiktig gjeld
Sum egenkapital og gjeld
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REGNSKAP
2010

REGNSKAP
2009

3
3

160 326,51
0,00
160 326,51

144 130,00
22 000,00
166 130,00

2
11

403 608,00
210 000,00
0,00
613 608,00
773 934,51

791 807,00
210 000,00
92 023,00
1 093 830,00
1 259 960,00

1 437 412,99
6 116 559,00
40 679,31
11 581 442,63
19 176 093,93
19 950 028,44

1 082 974,00
6 704 851,00
41 951,00
11 539 247,00
19 369 023,00
20 628 983,00

2 608 586,28
948 809,83
209 765,00
229 837,91
628 000,00
170 000,00
0,00
235 000,00
15 000,00
30 000,00
5 074 999,02

2 140 583,71
948 810,00
209 765,00
229 837,91
715 506,68
170 000,00
140 000,00
235 000,00
15 000,00
30 000,00
4 834 503,30

403 608,00
403 608,00

791 807,00
791 807,00

1 447 072,51
5 826 326,00
619 873,00
108 237,90
193 175,50
293 608,70
136 426,91
0,00
755 018,09
232 791,73
1 717 844,45
1 973 038,89
475 120,00
692 887,74
14 471 421,42
19 950 028,44

2 218 093,00
6 270 164,00
1 387 695,00
137 997,00
22 510,00
562 179,00
111 503,00
68 412,00
763 064,00
48 919,00
1 639 253,00
1 304 414,00
335 054,00
133 416,00
15 002 673,00
20 628 983,30

Note

4
5

2
6

2

4
9

Noter til regnskapet

Note 1, Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med
regnskapslovens bestemmelser og god
regnskapsskikk for ideelle organisasjoner.
Driftsinntekter
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.
Pensjoner
Idrettskretsen er pliktig til å ha
tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk
tjenestepensjon. Kretsens pensjonsordninger

Note 2, Lønn, arbeidsgiveravgift
og pensjoner
Kretsen har i gjennomsnitt hatt 23,2 årsverk som har
mottatt lønn av NIF, som har fakturert kretsen for
disse lønnskostnadene.
I tillegg har kretsen utlønning til instruktører i
klubbene som er tildelt storbymidler, og som velger
å benytte disse til instruktørlønn istedefor leie/kjøp
av tjenester og utstyr. Av lønn til ansatte utgjør kr
1 490 955 utlønning til ansatte som kun får lønn fra
kretsen.
Utbetalt pensjon, kr 399 612, er dekket
av livrenteavsetning. Netto kostnad er
arbeidsgiveravgift med kr 56 345.
For to ansatte er det betalt kr 24 215 inkl.
arbeidsgiveravgift i premie til offentlig
tjenestepensjon.
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 211 741 som
arbeidsgivers andel.
Det er tidligere disponert kr 715 507 av tidligere
års resultat til dekning av fremtidig AFP.
Livrente, saldo 1.1.
Utbetalt pensjon 2010
Oppjustering etter forventet
kapitalavkastning
Saldo 31.12.
Note 3, Driftsmidler
Inventar og driftsutstyr, saldo 1.1.
Andre driftsmidler, saldo 1.1.
Årets tilgang
Årets avskrivning
Saldo 31.12.

791 807
-399 612
11 413
403 608
144 130
22 000
65 402
-71 205
160 327

Note 4, Bingospill
Pottspill på bingo gjennom entreprenør,
kr 12 157 484, utgjør 15,53 % av kretsens omsetning.
Kretsens overskudd utgjør kr 594 493.
Etter uttrekk av gebyrer har resten av beløpet
(kr 11 562 991) blitt videreformidlet til de
deltakende klubbene og særkretsene.
Oppgjør av pottspillets andre halvår, ble
foretatt i februar 2010. Dette gjenspeiles i posten
kundefordringer ved at vårt tilgodehavende hos vår
entreprenør utgjorde pr 31.12. kr 6 115 879.
Tilsvarende påvirker bingospill leverandørgjeld,
ved at klubber hadde pr 31.12. kr 5 826 326 til gode
hos oss.
Kostnader knyttet til kontingenter, bingo og
tilskudd består av:
Deltakeravgifter og kontingenter
98 808
Tilskudd bingo
11 562 991
Tilskudd bydeler, idrettslag
og andre organisasjoner
4 723 173
Saldo 31.12.
16 384 972
Note 5, Bankinnskudd og kontanter
Kr 51 757 er bundet på skattetrekkskonto.
Note 6, Årets gave fra
Sparebankstiftelsen (2007)
Under disponeringen av overskuddet for 2007, ble
mottatt beløp kr 1 000 000 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 ble utdelt etter hvert som prosjektet
utviklet seg. For 2010 ble restmidler kr 140 000
utbetalt.
Den reduksjon dette medfører i kretsens normale
driftsresultat, hentes ved å foreta disponering av
den bundne kapitalen.
Note 7, Tilbakeførte tilsagn forfalte år
Dette er tilsagn om tilskudd fra Oslo kommune i
2008 og 2009, der klubber og særkretser ikke har
oppfylt de krav som er stilt.
Beløpet inngår i den pott som ble fordelt i 2010,
jfr. note 9.
Note 8, Kostnader lokaler og
fremmedtjenester
Kostnader lokaler omfatter foruten alle kostnader
tilknyttet Osloidrettens Hus og Ekeberg Idrettshall
også leie lokaler for Aktiv på dagtid.
Av kostnader lokaler er det energikostnadene
som utpeker seg som betydelige i 2010 med til
sammen kr 2 724 671.
Med fremmedtjenester menes alle kostnader
som har blitt fakturert Oslo Idrettskrets av eksterne
private næringsdrivende eller idrettsklubber, som
har solgt konsulent- eller instruktørtjenester til Oslo
Idrettskrets.
Prosjektene 60pluss og Aktiv på dagtid bærer de
fleste av disse kostnadene.
Note 9, Tildelte bidrag etter søknader fra
klubber og særkretser
Bidraget fra Oslo kommune ble for 2010
kr 35 480 000 mot 32 000 000 i 2009. I tillegg
har kretsen også tildelt ytterligere kr 133 415 fra
tidligere års reserver. Tilsagn totalt i 2010 fordelt
etter søknad fra klubber og særkretser utgjorde
kr 36 151 563.
Tilsagn om bidrag for 2010 som fremdeles ikke
var godkjent dokumentert, utgjorde pr 31.12.
kr 619 873.
Note 10, Øremerkede tilskudd
Øremerkede tilskudd fra Oslo kommune består av:
Aktiv på dagtid
3 900 000
Senior 60pluss
2 000 000
Stor og sterk
200 000
Gatekamp
350 000
Storby klubbtiltak
2 000 000
Idrett og utfordring
1 300 000
Rammetilskudd OIK
2 300 000
Tilskudd ”Lavterskel fysisk aktivitet 2010”
265 000
Øvrige øremerkede tilskudd
420 000
12 735 000
Note 11, Oslo Idrettshaller AS
Oslo Idrettskrets har eierandeler i følgende selskaper:
Kostpris Antall Eierandel
Oslo Idrettshaller AS 210 000
2100
50 %
Oslo Idrettshaller AS hadde i 2010 et resultat på
kr 1 030 787, og en egenkapital pr 31.12.2010 på
kr 7 422 110.
Det ble vedtatt i 2010 at Oslo Idrettskrets skal
skyte inn kr 18 600 i ekstra kapitalinnskudd slik
at eierandelen økes til 51% i Oslo Idrettshaller AS
fra 2011. Dette for å følge opp intensjonen ved
oppstarten av aksjeselskapet.
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Varige driftsmidler
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives
over driftsmidlets forventede levetid. Direkte
vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende
under driftskostnader, mens påkostninger eller
forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og
avskrives i takt med driftsmiddelet.
Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmiddelet er
lavere enn balanseført verdi, foretas nedskrivning til
gjenvinnbart beløp.
Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto
salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien
av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen
forventes å generere.

tilfredsstiller kravene i denne lov. Gjennom Norges
idrettsforbund og olympiske og paralympiske
komité (NIF) har ansatte i Oslo Idrettskrets rett til
å gå ut i avtalefestet pensjon (AFP). Tre tidligere
ansatte har benyttet seg av denne muligheten, og
har gått ut i AFP per 31.12.2010.
Det foreligger en avsetning i egenkapitalen som
dekker fremtidige forpliktelser for løpende avtaler
om AFP frem til disse utløper.
Det er i tillegg foretatt avsetning for fremtidig
underdekning i AFP.

Note 12, Disponering av årets resultat
Årets ordinære driftsoverskudd tilføres annen
egenkapital med kr 240 496.
I tillegg justeres kapitalposter for avsetning
forpliktelse AFP og tildeling fra Sparebankstiftelsens
gave med totalt kr 227 507, som også tilføres annen
egenkapital. Annen egenkapital øker dermed med
totalt kr 468 003.
Årsberetning 2010 OIK
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Oslo Idrettskrets (OIK) er fellesorgan for all idrett innen
Oslo kommune og arbeider for å bedre idrettslagenes
rammebetingelser. Overordnet mål for tingperioden 2009-2012
er at alle som ønsker å drive idrett og fysisk aktivitet i Oslo skal
få mulighet til det – 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.
Kretsen, inkludert drift av Ekeberg Idrettshall og Osloidrettens
hus, hadde et driftsoverskudd etter finansposter på
kr 240 496 mot budsjetterte kr 362 099 i underskudd. Ny ordning
for momskompensasjon tilførte idrettskretsen kr 251 905 mer
enn budsjettert, i tillegg er det økte provisjonsinntekter samt
forsiktig kostnadsbruk som skaper differanse i forhold til budsjett.
Prosjektene Aktiv på dagtid, Treningskontakt, 60pluss, Stor og sterk,
Inkludering i idrettslag og Idrett og utfordring gikk i overskudd
og fikk overført totalt kr 6 276 737 til 2011. Dette gir kontinuitet i
driften av prosjektene i kretsen og i idrettslagene.
Rammetilskuddet fra Oslo kommune var i 2010 på
kr 35 480 000. I tillegg disponerte kretsstyret til fordeling
kr 133 416 som var overført fra tidligere år, samt kr 1 231 035 i
tilbakeførte tilsagn. Dersom idrettslag som har fått tilsagn ikke
leverer påkrevd dokumentasjon innen gitte frister, blir tilskuddet ikke
utbetalt. Disse tilskuddene legges inn i ny fordeling påfølgende år.
Årets gave fra Sparebankstiftelsen i 2007 ble tildelt EKT
Rideskole og Ekeberg Rideklubb for å styrke ridetilbudet på
Ekeberg. Tildelingsbeløpet på 1 mill. kroner har fremkommet med
fallende beløp i balansen siden 2007. Utbetaling av delbeløp
er foretatt når rapporter og regnskap har blitt godkjent av OIK.
Restbeløpet i balansen på kr 140 000 ble utbetalt i 2010.

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.
Til daglig leder Ingrid Tollånes er det utbetalt kr 537 687 i lønn
og kr 17 976 i andre godtgjørelser.
Arbeidsmiljøet vurderes som godt og uten forskjells-behandling
grunnet kjønn. Det er ikke registrert arbeidsskader eller ulykker i
løpet av året. Sykefraværet utgjorde 4,33 %.
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 40 500 i styrehonorarer og
kr 107 162 til dekning av andre kostnader forbundet med drift av
styret i Oslo Idrettskrets i 2010.
Revisjon er kostnadsført med kr 114 625 inkl. merverdiavgift til
BDO AS.

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
De 98 klubbene og særkretsene som deltok i bingospill fikk
utbetalt kr 11 716 792. Nedgangen grunnet bortfallet av
bingoautomater fra april, ble ikke så kraftig som fryktet. 2010
viste seg å bli nok et godt år for de som fikk delta i bingospill.
Begrensningene i spill på databingo som ble gjeldende fra 1.
januar 2011 forventes å gi utslag på fremtidig avkastning.

Avsetninger til forpliktelser
Avsetningene gjelder ubrukte, men øremerkede midler til bruk
i 2011. Dette gjelder for prosjektene Aktiv på dagtid, 60pluss,
Treningskontakt, Inkludering i idrettslag, Idrett og utfordring og
Gatekamp. Dette utgjør totalt kr 6 276 737.

Ansatte m.v.

Disponering av årets resultat
og endringer i kapitalposter

Idrettskretsen utbetalte lønn gjennom året til 212 personer
tilknyttet de ulike prosjektene idrettskretsen er engasjert i.
I idrettskretsen for øvrig har det i gjennomsnitt vært 23,2 årsverk
(herav 11,0 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

Årets ordinære driftsoverskudd tilføres annen egenkapital med
kr 240 496,00.
I tillegg justeres kapitalposter for avsetning forpliktelse AFP og
tildeling fra Sparebankstiftelsens gave med totalt kr 227 507,00,
som også tilføres annen egenkapital. Annen egenkapital øker
dermed med totalt kr 468 003.

Oslo, 31. desember 2010
6. april 2011
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