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 Kretsstyret i OsLO

Kretsstyret, fra venstre foran Anya Sødal, Nordstrand Basketballklubb, Helene Bugge, Sørkedalen Rideklubb og Richard Pedersen, 
Grorud IL. Bak fra venstre, leder Norvald Mo, Rommen SK og Stovnerkameratene, Nils Johan Waldenstrøm, SK Vidar, 
nestleder Astrid Waaler Kaas, IL Heming, ansattes representant i styret Hege Walsig Skau, Ingar Lae, Oslo Skøiteklub og Njård, 
Lars Trælvik, Bjørndal IF og Kate Hege Nielsen, Bækkelagets SK.  (Foto: OIK)

Forsiden: 
Oslo Cheerklubb Galaxy opptrer på 

Idrettens dag 7. mai. Foto: OIK

Baksiden: 
Nye Holmenkollen under ski-VM.

Foto: Oslo kommune
Nye Holmenkollen under ski-VM.
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Det ble i 2011 avholdt 11 styremøter som behandlet 101 saker og to arbeidsutvalgsmøter med 11 saker på dagsorden. 

Arbeidsutvalget har bestått av Norvald Mo, Astrid Waaler Kaas og Helene Bugge med Richard Pedersen som varamedlem. 

Styret har videreført etablert praksis ved å be Oslo Bedrifsidrettskrets (OBIK) tiltre idrettsrådet med tale- og forslagsrett. 

I 2011 har man imidlertid valgt å behandle idrettsrådssakene i styrets plenum og ikke i AU i rollen som idrettsråd. Det 

betyr at idrettsrådsfunksjonen er blitt ivaretatt ved at OBIKs representant har tiltrådt ved behandlingen av de relevante 

sakene i styremøte. Bodil Wang (varamedlem Stein Aker) deltok følgelig ved behandlingen av 12 saker fordelt på fi re 

møter.  Kretsstyret har videreført sin interne fordeling av ansvaret for kontakten med særkretsene/regionene og idrettens 

samarbeidsutvalg (ISU) i bydelene.

Forholdet til lagene 
– langtidsplanen 2009-2012
Langtidsplanen som ble vedtatt på tinget i juni 2009 har vært 
ledende for styrets arbeid. Under hvert innsatsområde er mål, 
delmål og strategier blitt konkretisert i årsplaner. Sett under ett 
er resultatoppnåelsen tilfredsstillende. Enkelte mål og oppgaver 
har vært mer krevende enn andre. Spesielt på anleggsområdet 
må arbeidets resultater ses i et lengre perspektiv enn tre år. 
Langtidsplanen har vært et viktig verktøy for å synliggjøre hva 
kretsstyret og osloidretten samlet prioriterer. 

Styret er godt fornøyd med utviklingen av de økonomiske 
støtteordningene sett under ett (kommunal støtte, statlige 
lokale aktivitetsmidler, momskompensasjonen og bingospill 
gjennom OIK). Det er mindre grunn til å være tilfreds med 
anleggsutviklingen. Det går fremover, men for langsomt når 
man tar hensyn til befolkningsveksten. Mer om det senere. 
Når det gjelder hjelp, er styret fornøyd med aktivitetsveksten 
på kompetanseområdet, mindre fornøyd med viljen til å 
styrke rettssikkerheten og bekjempe kriminaliteten i norsk 
idrett. OIK har viktige forvaltningsmessige oppgaver knyttet 
til etterlevelsen av idrettens regelverk. Etter evne forsøker 
vi også å hjelpe klubber som er blitt offer for kriminalitet. 
Styret er skuffet over Idrettstingets manglende vilje til å 
gjennomføre nødvendige reformer. Også dette kommer vi 
tilbake til. 

Forholdet til idrettens samarbeidsutvalg i 
bydelene (ISU)
ISU er en viktig konsultasjons- og samarbeidspartner for styret 
når det ønsker ideer og synspunkter og som et uttrykk for 
holdningene på lagsnivå. Det ble avholdt to møter mellom 
styret og ISUene i 2011. 25. mai redegjorde styret for planene 
for valgkampen og man drøftet hvilken rolle utvalgene 
kunne spille lokalt. Styret tok også opp mulighetene for 
å samarbeide om et felles valgkamparrangement for 
osloidretten. 

16. november ble det arrangert et anleggsseminar hvor 
også særkretsene deltok. Seminaret var første skritt i arbeidet 
med en ny kommunal plan for idrett, og temaet var det helt 
grunnleggende spørsmålet: hvilke kriterier skal kretsstyret 
prioritere etter i arbeidet med anleggsdelen av planen. 

I januar 2011 fi kk ISUene NIFs utkast til en miljøstrategi for 
norsk idrett til høring. 

LAM-fordelingen 2011
For 11. år på rad ble ISUene bedt om å foreslå en fordeling av 
de lokale aktivitetsmidlene (LAM) i sin bydel. Disse lå til grunn 
da kretsstyret vedtok den endelige fordelingen 8. november.  

Fordelingen av midlene mellom bydelene var basert 
på innbyggertallene i målgruppen (6-19 år) samt antall 
medlemskap i denne aldersgruppen i de lag i bydelen som 
var forhåndsgodkjente for LAM, dvs. som hadde dokumentert 
sin virksomhet overfor OIK ved årsberetning, regnskap og 
protokoll fra årsmøtet. Fordelingen var dessuten justert for å 
ta hensyn til bydeler hvor organisasjonsprosenten var svært 
høy (mer enn 150 % av bygjennomsnittet). I etterkant av ISU-
møtene ble forslagene til tildeling justert i forhold til utfallet 
av styrets behandling av klager. LAM ble utbetalt direkte fra 
NIF 9. desember.

Totalt ble det fordelt ca. 14,5 mill. kr i Oslo mot 14,3 mill. i 
2010. Fremmøtet på ISU-møtene var rekordhøyt med 238 lag 
(218 i 2010). 249 lag fi kk LAM (247 i 2010). 

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 2011 bestått av Helene Bugge, 
leder, Anne-Britt Nilsen og Odd-Bjørn Bratt styremedlemmer 
med Nils Johan Waldenstrøm som varamedlem.  

Stiftelsen og OIK har nedsatt et felles utvalg som skal vurdere 
ulike fremtidige strategier for driften av Ekeberg Idrettshall. 
Utvalget vil avgi innstilling i god tid før kretstinget i 2012.



 

 4 Årsberetning 2011 OIK 

 

Oslo Idrettshaller AS (OIAS)
Ved inngangen til 2011 kunne 
hallselskapet melde at de to første hallene, 
Ellingsrud og Voksen, nettopp var åpnet. 
Dessuten var et av dets opprinnelige 
prosjekter, skoleidrettshallen på Rommen, 
gjennomført i Undervisningsbyggs regi. 
Man var optimistisk m.h.t. muligheten for 
å få fullfi nansiert og påbegynt hallen på 
Leirskallen. På denne bakgrunn ble 2011 
en ny påminnelse om at hallprosjektet 
er atskillig tyngre å gjennomføre enn 
kunstgressprosjektet som var forbildet. Det 
er mange grunner til det. Arealsituasjonen 
har gjort det vanskelig å få tilgang 
til enkelte tomter og bidratt til lange 
reguleringsprosesser. I noen tilfeller 
har man måttet påta seg uforutsette 
omkostninger knyttet til klargjøring av 
tomtene. Samtidig har hallene vist seg 
dyrere å bygge enn forutsatt, pga. høyere 
omkostningsnivå generelt, strengere 
krav til utseende og ønsker om større 
fl eksibilitet i form av påbygningsmoduler 
og annet innhold enn forutsatt. Kommunen 
har dessuten innført strengere krav; 
et anlegg skal være ferdigprosjektert, 
priskalkulert (med en forholdsvis høy 
usikkerhetsmargin) samt fullfi nansiert før spaden settes i jorden. 

Flere av disse forholdene bidro til en priskalkyle på 83 
millioner kr for fl eridrettshallen på Leirskallen. Dette fi kk 
byrådet til å sette ned foten. I budsjettforslaget for 2012 
fastslås at det vil utrede et billigere alternativ og komme 
tilbake til prosjektet i budsjettet for 2013.

Foruten Leirskallen gjenstår fi re av hallene i vedtatt 
utbyggingsprogram; Lambertseter, Grorud, Årvoll og 
Korsvoll. Av disse ble Grorud og Årvoll regulert høsten 2011. 
I desember bevilget bystyret prosjekteringsmidler til to av 
hallene, Grorud og Lambertseter.

Rolf Nyhus (leder), Richard Pedersen og Kate Hege Nielsen 
har vært OIKs representanter i OIAS’ styre i 2011 med Nils 
Johan Waldenstrøm og Helene Bugge som varamedlemmer.

Økt sponsorbidrag fra OBOS
Som et bidrag til fi nansieringen av hallprosjektet, forpliktet 
OBOS seg i 2006 til å sponse seks av hallene med totalt 15 
mill. kr. I 2011 økte OBOS denne støtten med 6 mill. kr til de to 
siste hallene i prosjektet. Samtidig har selskapet gitt en mill. kr 
til prosjekteringen av hallprosjektet på Frogner stadion.

OBOS har også videreført sitt engasjement for bygging 
av kunstgressbaner. Som kjent bidro selskapet med totalt 
12,5 mill. kr til det opprinnelige kunstgressprosjektet. Nå har 
man bevilget nye 4,5 mill. kr som et bidrag til kunstgress på 
ytterligere 15 baner.

Styret er takknemmelig for denne støtten som ikke bare 
er betydelig i seg selv, men som ofte også bidrar til å utløse 
større offentlige investeringer enn man ellers ville ha fått. 

Valgkampen 
Etter styrets syn er en valgkamp først og fremst en anledning 
til å eksponere og vinne forståelse for idrettens betydning og 

behov – både blant de folkevalgte og hos folk fl est. Allerede 
våren 2010 vedtok styret en strategi og et overordnet 
budskap til partiene med sikte på å påvirke partienes 
programarbeid. Samme høst hadde man møter med 
programkomiteene i samtlige partier. Dette arbeidet ble fulgt 
opp våren 2011 da de deler av partiprogrammene som var 
relevante for idretten ble lagt ut på hjemmesiden.  

På forsommeren sendte vi oslopartiene et sett med 
sentrale idrettspolitiske spørsmål som vi ba dem besvare 
under løfte om å legge svarene ut på nettet straks vi mottok 
dem. De aller fl este svarte.

I selve valgkampen spisset vi budskapet og konsentrerte 
det om idrettens situasjon i indre by, og da spesielt 
arealsituasjonen i enkelte av de østlige bydeler. Der er man 

styrets beretning

Styret i Oslo Idrettshaller AS. Foran fra venstre: Rolf Nyhus, Richard Pedersen, 
Espen Larsen, Bjørn Tore Lie, Stein Aker, Morten Lindem. Bak: Svein Hagberg, 
Terje Melhus, Mette Margrethe Berg, Kate Hege Nielsen, Gro Gjestland Strand (sekretær).
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midt i en stor endringsprosess hvor tidligere næringstomter 
konverteres til tette boligstrøk uten at det settes av arealer 
til fysisk aktivitet og idrett for en raskt voksende befolkning. 
En aktuell strid om et fotballjorde i forbindelse med 
Ensjøutbyggingen gjorde det naturlig å slå seg sammen med 
de lokale krefter og arrangere osloidrettens valgmøte på 
Hasle skole. Møtet som fant sted lørdag 27. august var svært 
vellykket med godt oppmøte og sentrale politikere. Det fikk 
bred dekning i Østlandssendingen. Ved hjelp av leserinnlegg 
og redaksjonelle initiativ sørget vi for at anleggssituasjonen 
også ble tatt opp i avisene, bl.a. ved et tre siders oppslag i 
Aften.  

      
Samarbeidet med Oslo kommune
Kretsstyret har også i 2011 hatt et godt samarbeid med byens 
myndigheter. Styret har en betydelig møtevirksomhet som 
omfatter byrådet, bystyrekomiteer og ulike partigrupper 
i bystyret. Dette er viktig arbeid for å skape forståelse for 
idrettens betydning og behov. Med våre ulike roller ser vi 
ikke alltid likt på sakene. Men nettopp derfor er dette positive 
prosesser til beste for byen. 

Idrettens plass i kommunens organisasjon
Det kan synes som om idretten er tildelt rollen som den 
evige vagabond i kommunens organisasjon. Det blir knapt 
noen års ro et sted, før den sendes av gårde til en ny plass på 
organisasjonskartet. Vårt forsøk på å beskrive de siste 10-15 
års reiserute, har for lengst fått et omfang som sprenger 
rammen for et lysark. Etter noen få – antagelig historiske – år 
som egen etat (Idrettsetaten), har nå pendelen svingt til den 
andre ytterlighet med opprettelsen av Bymiljøetaten. Disse 
siste årene har gitt oss en del erfaringer med å ha ”vår egen 
etat”. Det gir kortere og mer oversiktlige kommunikasjonslinjer 
og beslutningsprosesser. På den annen side er en så liten 
etat mer utsatt når utbyggingsvolumet og arbeidsmengden 
svinger så kraftig som vi har opplevd i senere år. Antallet 
lønnshjemler svinger aldri i samme takt, og det kan være liten 
hjelp i korte kommunikasjonslinjer dersom det ikke befinner 
seg arbeidskapasitet i andre enden. I den nye, store etaten er 
det langt større kapasitet. Men i hvilken grad vil den bli brukt 
til å dekke idrettens behov? Det bekymrer styret at ordet 
idrett ikke finnes ett eneste sted på organisasjonskartet, ei 
heller i etatens visjon. Der vil man gjøre Oslo ”sporty”. Dette er 
selvsagt semantikk, men styret synes ikke det er et godt tegn 
at etaten ikke vil vedkjenne seg idretten ved dens rette navn. 
Verre var det at de som utformet organisasjonskartet ikke 
tok initiativ for å involvere den frivillige idretten i prosessen. 
OIK måtte til slutt innkalle prosjektledelsen til Ekeberg for å 
sikre seg at den kjente osloidrettens behov og forventninger. 
Det ble et saklig og greit møte, og vi ble forsikret at etaten 
vil sørge for å videreføre et idrettsfaglig miljø. Styret vil på 
sin side bidra til at vi får et så nært og godt samarbeid med 
Bymiljøetaten som mulig. Men vi forventer at opprettelsen 
av etaten vil bedre kommunens tjenester til idretten. Det kan 
også være klokt å bruke litt tid på å vurdere i hvilken retning 
vi vil at idretten skal sendes ved neste korsvei. 

Bystyrets budsjettjustering  
pga. regnskap 2010 mv.
Ved bystyrets årlige budsjettjustering i forbindelse med 
vedtakelse av foregående års regnskap ble det i juni bevilget

- 1 mill. kr til prosjektering av Sonja Henie ishall, Frogner Stadion
- 3,458 mill. kr i tilskudd til opparbeiding av Tryvann vinterpark

Kommunens budsjett for 2012
Som vanlig sendte styret i begynnelsen av mai brev til byrådet 
med osloidrettens anbefalinger og prioriteringer som et 
innspill i byrådets arbeid med forslaget til kommunebudsjett 
for 2012. I budsjettbrevet ga styret bl.a. uttrykk for:

Rehabilitering
Styret ba om en generell økning av midlene til vedlikehold 
av idrettsanleggene (uten å nevne summer) og understreket 
behovet for et langsiktig krafttak med sikte på å redusere 
etterslepet når det gjaldt rehabilitering, i 2012: 70 mill. kr.

Nærmiljøanlegg
Styret anbefalte at det totalt ble avsatt 15 mill. kr.

Nye anlegg (Bymiljøetatens budsjett)
Planleggingsmidler 
Styret ba om planleggingsmidler til følgende prosjekter 
(alfabetisk rekkefølge):
- 1,5 mill.kr til prosjektering av ro-/padlebane, Bestumkilen
- 6 mill. kr til forprosjekt ishall, Frogner stadion
- 1,5 mill. kr til planlegging idrettslokaler i Arcus’ fabrikklokaler, 

Hasle
- 4,5 mill. kr til prosjektering av fleridrettshallene på 

Lambertseter, Årvoll og Grorud (Oslo Idrettshaller AS). Kr 1,5 
mill. til hvert av prosjektene

- 2 mill. kr til prosjektering Valle Hovin skøytehall
        
Klubbhus/garderober 
Vi prioriterte følgende prosjekter (alfabetisk rekkefølge):
- 7 mill. kr til klubbhus for Sagene IF på Voldsløkka
- 10 mill. kr til klubbhus med garderober, Veitvet Sportsklubb 

(erstatning for lokaler i hall)
- 100 000 kr til garderober for fotball-/friidrettsbaner, Vestre 

Aker Skiklub
- 7,5 mill. kr til garderobene for fotballanleggene på 

Voldsløkka/Bjølsenfeltet
- 6 mill. kr til fotballgarderober/klubbrom (i mulig tilknytning 

til hall), Årvoll IL

Idrettsanlegg 
Vi registrerte at det i økonomiplanen lå 
- 25 mill. kr til skytebane i fjell, Åsland 
- 10,75 mill. kr til restfinansierig bandy/landhockeybane, 

Voldsløkka
 

Utover dette ba styret om (i alfabetisk rekkefølge):
- 4 mill. kr til Kringsjå sandvolleyballarena
- 25 mill. kr til kunstgressbaner på Grorud, Myrerfeltet, Jordal 

(rehab.)   
- 9 mill. kr til Linderudkollen langrennsanlegg
- 30 mill. kr til Oslo Idrettshaller AS (restfinansiering Leirskallen)
- 14 mill. kr til kunstgress/kunstis, Readybanen
- 5 mill. kr Rustad skianlegg ved Skullerudstua
- 1, 2 mill. kr til etterarbeid/oppgradering av garderober, Ullern

Øvrige prioriterte anlegg
Styret henviste til at det er fattet flere positive vedtak når det 
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 styrets beretning

gjelder svømmeanlegg i Oslo (Røa og Økern-senteret) Det 
mente derfor at fremtidig behov for nye svømmeanlegg i 
Oslo må vurderes ut fra om disse realiseres som planlagt. 
Styret ba dessuten om fortgang i arbeidet med Dælenenga 
fl eridrettshall, og meldte at man vil be om bevilgninger så 
raskt planene for hallen er vedtatt av bystyret.

Skoleidrettshaller (Utdanningsetatens budsjett)
Styret  understreket behovet for rehabilitering av 
Haugerudhallen, og uttrykte at det prioriterer ny idrettshall på 
Frogner stadion høyt. 

Driftsbudsjettet
På driftssiden ba styret om:
- en styrking av Bymiljøetatens budsjett for drift av 

kommunale idrettsanlegg i regi av idrettslag med 3 mill. kr
- justering av de kommunale driftsbidrag (rammetilskuddet) 

for pris- og, aktivitetsvekst, en økning på nesten 2,5 mill. til 
37,96 mill. kr

- videreføring av bevilgningene til klubbtiltak storby (2 mill. kr) 
og Idrett og utfordring (1,3 mill. kr) 

- en økning på 50 000 til 400 000 kr i bevilgningen til 
Gatekamp 

- en økning på 200 000 kr til 2,2 mill. kr for 60pluss
- en økning på 300 000 kr til 4,2 mill. kr til Aktiv på dagtid
- en bevilgning på 600 000 kr til Treningskontakt 

Budsjettforslaget
Byrådets budsjettforslag ble lagt frem i september. De 
generelle problemene i kommuneøkonomien var forsterket 
fra året før. Det samme var også Oslos særegne problem; 
en svært høy befolkningsvekst som krevde betydelige 
investeringer i lovpålagte sektorer. Nominelt økte budsjettet, 
men ikke like sterkt som befolkningsveksten. Derfor var 
det i realiteten tale om ny innstramning. For idretten 
som ikke er lovpålagt, betød det et forholdsvis magert 
investeringsbudsjett. Utover de investeringer som lå i 
økonomiplanen, begrenset forslagene over Bymiljøetatens 
budsjett seg til restbevilgninger til tre kunstgressprosjekter:

- Tørteberg I: 1,5 mill. kr (hvorav 300 000 kr fi nansiert av mva.-
kompensasjonen)

- Høybråten idrettspark: 6 mill. kr (hvorav1,2 mill. kr fi nansiert 
av mva.-kompensasjon)

- Rustadfeltet: 4,5 mill. kr (hvorav 900 000 kr fi nansiert av mva.-
kompensasjon)

Dette var tre rehabiliteringsprosjekter som OIK foreslo og fi kk 
delvis gjennomslag for i 2011-budsjettet. Den gang ba vi om 
18 mill. kr og fi kk 15,5 mill. Rehabiliteringsomkostningene ble 
altså høyere enn både vi og bevilgende myndigheter antok. 

Investeringsbudsjettet ble imidlertid betydelig 
forbedret av bestillingene på to nye skoleidrettshaller fra 
Utdanningsetaten; en standard hall ved Grefsen barneskole 
og en liten hall ved Bjørnsletta.

Gitt utgangspunktet (innstramning), var forslaget 
til driftsbudsjett godt når det gjaldt overføringene til 
idretten, mindre godt når det gjaldt bevilgningene til 
drift av kommunens egne anlegg. Det mest positive var 
at rammetilskuddet til osloidretten ble økt til 38 mill. kr, 
dvs. noen få kroner mer enn vi ba om for å få full pris- og 
aktivitetskompensasjon. Når det gjaldt tiltakene, ble forrige 
års bevilgninger foreslått videreført, med unntak for Aktiv på 
dagtid som ble foreslått redusert med 150 000 kr. 

I våre reaksjoner registrerte vi at dette var et budsjett uten 
forslag til nye anlegg, kun fullføring av allerede oppstartede 
prosjekter.  Idrettsinvesteringene var på vei nedover, og det 
samme var altså viljen til å prosjektere nye mulige anlegg. 
Dette er en utvikling som vil forverre anleggsdekningen i 
Oslo fra landets dårligste til det uakseptable, fastslo styret og 
krevde betydelig mer midler til investering i idrettsanlegg. 

På denne bakgrunn ble kretsstyret enig om følgende 
prioriteringer i påvirkningsarbeidet mot bystyret:
- En styrking av driftsmidlene til kommunens idrettsanlegg 

slik at fjorårets tilgjengelighet kan opprettholdes, og slik at 
nye anlegg kan gi et tilsvarende tilbud.

- En reversering av reduksjonen av bevilgningen til Aktiv på 
dagtid 

På investeringssiden systematiserte styret sine prioriteringer i 
tre kategorier:
a. Midler til rehabilitering (prioritert rekkefølge):
Styret gjentok forslaget om 70 mill. kr til rehabilitering og 
foreslo følgende prioritering mellom prosjektene som 
Bymiljøetaten mente det haster mest å få gjort noe med:

Frogner stadion med forslagene til ishall og fl erbrukshall 
nedgravd i vollen. Hentet fra OIAS’ presentasjon av Sonja Henie 
Ishall for forprosjekt.
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1. Utskifting av kunstgresset på Jordal
2. Klubbhus og garderober på Jordal - omfattende 

rehabilitering
3. Klemetsrud fjellhall – tiltak må gjøres for å forbedre 

inneklima (fukt og muggsopp)
4. Stovnerhallen – takets bæreevne må forsterkes for å tåle 

snølast
5. Linderudkollen hoppanlegg – utbedring av småbakkene
6. Bøler bad – fasade faller ut, tak må tekkes
7. Manglerud garderobe – omfattende rehabilitering
8. Årlig avsetning til å ta de dårligste kunstgressbanene, 20 mill.
9. Frognerbadet – en rekke større og mindre 

utbedringsbehov
10. Holmlia bad – generell oppgradering etter aldersmessig 

slitasje

b. Nye anlegg, planleggingsmidler (i prioritert rekkefølge):
1. Arcus’ produksjonsbygg: muligheten for et stort 

fl eridrettsanlegg på Hasle. Planleggingen kan eventuelt 
dekkes over Bymiljøetatens budsjett.

2. Bestumkilen - prosjektering av ro-/padlebane, 1,5 mill. kr
3. Oslo Idrettshaller AS. Prosjekteringsmidler for hallene på 

Lambertseter, Årvoll og Grorud. 1,5 mill. kr til hver; 4,5 mill.
4. Valle Hovin skøytehall; 2 mill. kr
5. Vestre Aker Skiklub; garderober til fotballfeltet, 100 000 kr

c. Nye anlegg (i prioritert rekkefølge):
1. Sagene IF klubbhus, 7 mill. kr
2. Kringsjå sandvolleyballarena, 4 mill. kr
3. Linderudkollen langrennsanlegg, 9 mill. kr
4. Bogstad – mudring og robane, 6,8 mill. kr
5. Readybanen - kunstgress/kunstis, 14,4 mill. kr
6. Kunstgress Grorud og Kjelsås, 17,5 mill. kr
7. Rustad skianlegg (ved Skullerudstua), 5 mill. kr
8. Rundløype Bjørndal, til ferdigstillelse, 100 000 kr

Styret registrerte at Leirskallen idrettshall var blitt så kostbar at 
byrådet ville vurdere tiltak for å gjøre den rimeligere. Vi ønsket 
at dette ble gjort så raskt at sluttfi nansieringen kan vedtas 
ved budsjettrevisjonen i juni 2012.  Styret minnet dessuten 
om behovet for fremdrift i behandlingen av forslaget til is- og 
fl eridrettshaller ved Frogner stadion. 

Som vanlig gjennomførte styret en kampanje for å skape 
forståelse for idrettens behov og ønsker i media og ved 
samtaler og møter med partigrupper i bystyret, med byrådet, 
Samferdsels- og miljøkomiteen og Helse- og sosialkomiteen. 
I denne perioden ble det klart at Velferdsetaten hadde tildelt 
Aktiv på dagtid ytterligere 150 000 kr, og dermed innfridd vårt 
ønske.

I slutten av november ble det inngått et 
budsjettkompromiss med fl ertall i bystyret. I tillegg til de 
forslag som byrådet hadde fremmet i september, foreslo dette 
fl ertallet 21,25 mill. kr til breddeidrettsinvesteringer:
- 4,5 mill. kr til kunstgress Høybråten 
- 6,375 mill. kr til kunstgress Myrerfeltet
- 6,375 mill. kr til kunstgress Grorud
- 1 mill. kr til prosjektering av nytt bad etter modell fra 

Drammensbadet
- 3 mill. kr til prosjektering Grorud og Lambertseter 

idrettshaller, 1,5 mill. til hver

Kompromisset ble vedtatt i bystyret i desember, dog med 
en endring i disponeringen av de 17,25 mill. kr til nye 
kunstgressbevilgninger i budsjettkompromisset. I vedtaket 
ble disse midlene disponert som følger: 
- 6,5 mill. kr til kunstgress Myrerfeltet
- 7,5 mill. kr til kunstgress Grorud
- 3,25 mill. kr i avsetning til fremtidig kunstgress på Ekeberg

Bystyret endret også et annet punkt i budsjettkompromisset. 
Flertallet snudde i spørsmålet om å utrede muligheten for 
et idrettssenter i Arcus’ anlegg på Hasle, slik at forslaget 
om dette - som var initiert av OIK - ble vedtatt enstemmig. 
Styret var meget glad for denne utviklingen som betyr at det 
fremdeles er mulig å virkeliggjøre prosjektet, som både er 
stort, nyskapende og fremtidsrettet.

Budsjettvedtaket i desember brakte samlede kommunale 
bevilgninger til idrettsanlegg opp i drøye 159 millioner kr i 
2011 (se totaloversikten). Det er vesentlig høyere enn i 2010, 
men noe lavere enn årene før Holmenkollutbyggingen 
sprengte alle rammer. På bakgrunn av den økonomiske 
utviklingen er resultatet isolert sett forholdsvis brukbart. Men 
styret er betenkt over mangelen på vilje til å prosjektere nye 
anlegg. Med det nye regimet som forutsetter at et anlegg 
ikke kan vedtas endelig og fi nansieres før det er ferdig 
prosjektert og kalkulert, betyr det at man innen kort tid 
risikerer et kraftig fall i investeringene – rett og slett fordi man 
ikke har prosjekter som er ”gryteklare”. Budsjettkompromisset 
inneholdt riktignok midler til prosjektering av et par, tre nye 
anlegg, men ikke på langt nær så mange som vi ba om. 
Dette er åpenbart en problemstilling som det må arbeides 
systematisk med i årene fremover. 

Styret mener også at det er et problem at bystyret 
overprøver OIKs prioriteringer i så stor grad som tilfellet 
har vært i de senere år. Når bevilgningsvolumet samtidig 
reduseres, betyr det i praksis at vi risikerer å få en utbygging 
som er skjev både m.h.t. geografi  og idretter. 

Markarådet 
Markaloven gir Miljøverndepartementet anledning til å 
opprette et markaråd. Årsberetningen for 2010 beskriver 
forberedelsene til opprettelsen av rådet. I juni 2011 fattet 
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departementet det formelle vedtaket om 
å opprette rådet som skal være en arena 
for gjensidig informasjon og utveksling av 
erfaringer og synspunkter mellom offentlige 
myndigheter, frivillige organisasjoner, 
grunneiere og beboere om praktisering av 
markaloven. 

Rådet består av 18 medlemmer. Oslo 
Idrettskrets fi kk en av de permanente plassene. 
Styret besluttet at generalsekretær Ingrid 
Tollånes skulle være vårt medlem, med rådgiver 
Ivar Glomstein som varamedlem. Rådet avholdt 
sitt konstituerende møte i slutten av november.

I påvente av det formelle vedtaket om å 
opprette rådet tok Oslo og Omland Friluftsråd 
(OOF) i januar initiativ overfor de øvrige 
markaorganisasjoner med sikte på å utarbeide 
felles visjon, mål og retningslinjer for Marka i en 
samlet markaplan. I denne uformelle planen, 
som i siste instans skulle vedtas av OOFs styre, 
ønsket man f. eks. å innarbeide en 10-års plan 
for utbygging av idrettsanlegg i Marka. 

OIK besluttet i forståelse med Akershus 
idrettskrets, Oslo Skikrets og Skiforeningen å si nei til 
innbydelsen fordi vi risikerte at en slik plan kunne bli brukt i 
forsøk på å redusere betydningen av de rettigheter og den 
handlefrihet idretten vant ved stortingets behandling av 
Markaloven. 

På et overordnet plan mener styret at idrettens interesser 
vil bli best ivaretatt ved et mest mulig uavhengig arbeid inn 
mot politiske myndigheter på alle nivå. Både OIK og Akershus 
idrettskrets er representert i Markarådet. Da synes styret det 
er ryddigst og mest i overensstemmelse med demokratiske 
spilleregler at idretten selv målbærer sine standpunkter 
overfor myndighetene. 

 
Nasjonal idrettspolitikk
Idrettstinget 2011
Jubileumstinget 2011 (NIF 150 år) ble som seg hør og bør 
avviklet i landets hovedstad. OIKs leder fi kk æren av å hilse 

tinget velkommen. Avslutningsvis henviste han til Hamsun, 
at dette er byen som ingen forlater uten å ha fått merke 
av den. Han pekte på det gode klimaet som tross noen 
meningsforskjeller hersker innen osloidretten. Intet ville 
glede ham mer enn om byen kunne sette et slikt merke 
på tingforhandlingene. Han ble ikke bønnhørt. Striden om 
tingsammensetningen overskygget alt annet, ikke minst i 
media. De positive prosessene og samstemmigheten som for 
eksempel hersket om det nye idrettspolitiske dokumentet, 
druknet i kampgnyet og – dessverre – tilløpene til personlige 
utfall og svertekampanjer. OIK unngikk lykkeligvis å bli 
innblandet i disse. Som vertskap spilte kretsens leder en 
stadig viktigere rolle i de forsøk på å sortere ut problemene 
som tross alt fant sted. 

Idrettstingets sammensetning
I november 2009 ble det etablert en Særforbundenes 
Fellesorganisasjon med sikte på å endre 
tingsammensetningen. Virksomheten til denne formaliserte 
fraksjonen toppet seg i tingåret 2011.  Som det fremgår av 
årsberetningen for 2010 hadde spørsmålet om idrettstingets 
sammensetning blitt grundig utredet og vurdert før 
tingåret opprant. OIKs syn var at man ikke så noe behov for 
å endre maktbalansen mellom idrettskretser og særforbund. 
Vi så imidlertid at de store særforbundene er sterkt 
underrepresentert på tinget, og skisserte derfor ulike forslag 
som kunne bedre den relative fordeling mellom forbundene, 
basert på en videreføring av maktbalansen mellom kretser og 
forbund. Ingen av de berørte var imidlertid interessert i slike 
løsninger. Samtlige formelle lovforslag på tinget var basert på 
en avvikling av dagens maktbalanse til fordel for ulike fl ertall 
for særforbundene. OIK stemte i mot disse som alle falt. 

Idrettspolitisk dokument / forslaget til en miljøstrategi for 
norske idrett
Rett før årsskiftet, 8. desember 2010, besøkte idrettspresident 
Tove Paule OIK og presenterte forslaget til nytt idrettspolitisk 
dokument for styret, ISUene og særkretsene. Møtet inngikk i 
en høringsrunde. Styret hadde en rekke endringsforslag. 

styrets beretning

Byen sett fra Vettakollen. (Foto: Ivar Glomstein)
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Parallelt hadde NIF også sendt utkastet til en miljøstrategi 
for norsk idrett på høring. Styret var i hovedsak enig i utkastet, 
og foreslo overfor NIF at miljøstrategien ble innarbeidet i 
idrettspolitisk dokument.

I mars fi kk styret et revidert utkast til høring. Våre 
kommentarer var særlig knyttet til to forhold. Under 
henvisning til våre lovforslag med sikte på å styrke 
rettssikkerheten i norsk idrett (se neste punkt), foreslo vi 
at dette ble innarbeidet som en målsetning i det politiske 
dokumentet. I foregående høring hadde vi motsatt oss et 
forslag om å opprette et eget forskningsorgan innen norsk 
idrett. OIK mente at idretten i stedet måtte samarbeide med 
eksisterende forskningsmiljøer. Det nye utkastet var uklart på 
dette punktet, og styret understreket på nytt sitt standpunkt. I 
tillegg foreslo styret et nytt punkt i anleggsstrategien, at ”plan- 
og bygningsloven må endres slik at arealer til idrett og fysisk 
aktivitet sikres i utbyggings- og fortettingsprosjekter.”

De omfattende prosessene før tinget bidro til at det 
endelige forslaget var gjennomarbeidet og godt. Det samlet 
bred støtte og ble vedtatt med noen mindre endringer. 
Våre synspunkter på forskningspolitikken og behovet for å 
supplere planloven ble ivaretatt. I tillegg fi kk vi fl ertall for nye 
målformuleringer på områdene organisasjon og idrett og 
samfunn.

Lovforslag 
Allerede i 2010 arbeidet styret og vårt eget lovutvalg med et 
initiativ med sikte på å styrke rettssikkerheten i norsk idrett. Et 
forsøk på å få idrettsstyret til å innlemme disse forslagene i sin 
egen lovrevisjon mislyktes imidlertid. Styret besluttet derfor 

å fremme forslagene i OIKs navn. Formelt var det tale om fi re 
separate lovforslag som trakk i samme retning. Vi foreslo:   
- etablering av en uavhengig påtalenemnd i idrettens ulike 

organisasjonsledd 
- lovfestet mulighet til å anke sanksjoner ut over 5 000 kr for 

enkeltpersoner og 25 000 kr for organisasjonsledd og/eller 
utelukkelse ut over en måned inn for NIFs domsutvalg

- opprettelsen av et idrettsombud etter mønster fra 
sivilombudsmannen for forvaltningen

- opprettelsen av Idrettens økokrim (Idrettens enhet for 
avdekking av økonomske misligheter og kriminalitet)

Forslagene falt på steingrunn. Ikke var media interessert 
og idrettsstyret anbefalte tinget å forkaste dem. Det lyktes 
imidlertid våre delegater å få tinget med på å oversende 
forslaget om et idrettens økokrim til idrettsstyret uten 
realitetsvotering. De øvrige forslag ble nedstemt med 
overveldende fl ertall. Styret mener likevel at dette er 
mindretall som man i ettertid kan være stolt av å ha tilhørt. 
Med andre ord at det bare er et tidsspørsmål før forslagene 
med sikte på å styrke rettssikkerheten blir oppfattet som 
selvfølgelige og vedtatt.

I ettertid er jo ikke behovet for et idrettens økokrim blitt 
mindre. Styret tok derfor opp saken med NIF i desember. 
I brevet presiserte vi for ordens skyld at hensikten aldri 
har vært å unndra økonomiske misligheter og kriminalitet 
etterforskning og pådømming av politi og domstoler. Men 
at OIKs erfaring var at det trenges en fagkompetanse som 
idrettens organisasjonsledd normalt ikke besitter, for å kunne 
levere en begrunnet anmeldelse av en slik kvalitet at politiet 
vil følge opp saken. Noen dager senere ga idrettspresidenten 
offentlig uttrykk for at NIF bør opprette et slikt tilbud.

OIK hadde større suksess med to mindre lovforslag. 
NIFs formålsparagraf fastslo at ”NIF skal arbeide for at alle 
mennesker gis mulighet til å utøve idrett ut fra sine ønsker og 
behov”.  Vi viste til at NIF i fl ere år har arbeidet for økt toleranse, 
inkludering og likestilling innen idretten. Med samfunnets 
utfordringer på disse områdene mente vi at det er viktig å slå 
fast at norsk idrett setter disse verdiene høyt. Derfor foreslo vi 
et tillegg: ”og uten å diskrimineres på grunn av livssyn, seksuell 
legning eller etnisk opprinnelse”.  Ved tingbehandlingen ble 
begrepet ”seksuell legning” endret til ”seksuell orientering” før 
forslaget ble vedtatt mot en stemme.

Vi foreslo dessuten at forslag til nye lovnormer skal 
sendes berørte organisasjonsledd på høring før endelig 
vedtak i idrettsstyret. Under tingbehandlingen fremkom det 
motforestillinger av både praktisk og nyttemessig karakter 
mot å måtte høre lagene hver gang lovnormen skal endres. 
Vi foreslo derfor å begrense høringen til idrettskretser og 
særforbund. Med denne endringen ble forslaget enstemmig 
vedtatt. 

Valg av nytt idrettsstyre
Ved årsskiftet 2010/2011 syntes det som om Tove Paule ville 
ta en ny periode som idrettspresident. Det hadde ikke styret 

noe imot. Det 
var da naturlig 
at OIK foreslo 2. 
visepresident 
Børre 
Rognlien som 
medlem av 

Nytt idrettspolitisk dokument ble vedtatt på tinget i mai.
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 styrets beretning

presidentskapet. I februar annonserte Paule at hun 
ville trekke seg. I slutten av måneden foreslo styret 
Børre Rognlien som ny idrettspresident. Timingen var 
usedvanlig heldig. Debatten om hvem som burde 
overta var så vidt begynt. Noen opsjoner var nevnt, 
men intet kandidatur hadde festnet seg. De få navn 
som sirkulerte forsvant ut av diskusjonen. I løpet av kort 
tid var det nesten allment akseptert at Børre var rette 
person. Et par motkandidater ble riktignok lansert, men 
de som ble foreslått var raske med å trekke seg. Børre 
ble enstemmig innstilt og valgt ved akklamasjon. 

For å gi valgkomiteen noe å velge mellom foreslo OIK 
i tillegg tre personer som medlemmer av idrettsstyret, 
Astrid Waaler Kaas, Nils Johan Waldenstrøm og Marcela 
Bustos. Både Astrid Waaler Kaas og Marcela Bustos ble 
innstilt av valgkomiteen og valgt ved akklamasjon.

For øvrig ble følgende representanter for osloidretten 
valgt til lovbestemte verv: 
Domsutvalget: Thomas Bornø, medlem
Appellutvalget: Tina Mjelde, medlem
Lovutvalget: Johan Fr. Remmen, medlem

Andre verv i NIF
Utover de tingvalgte verv, er OIKs leder Norvald 
Mo medlem av NIFs organisasjonsutvalg, mens 
styremedlem Helene Bugge er medlem av NIFs 
anleggsutvalg.

Idrettens dag, Rådhusplassen 7. mai
Som et ledd i markeringen av NIFs 150 års jubileum, 
ønsket idrettsstyret at det ble avholdt en idrettens 
dag på Rådhusplassen lørdag 7. mai, dvs. den helgen det 
ble avholdt idrettsting i Oslo. På forespørsel fra NIF sa OIK 
seg villig til å stå for det praktiske arrangementet for NIFs 
regning. Styremedlem Kate Hege Nielsen ble engasjert 
som prosjektansvarlig med base (og rådgivere) i OIKs 
sekretariat. Arrangementet ble en virkelig demonstrasjon 
av osloidrettens mangfoldighet både overfor publikum og 
tingrepresentantene fra landet for øvrig. Med wakeboard, 
laservåpen, streetdance, airtrack og trampett, trial, 
hundekjøring, capoeira, petanque, cheerleading, lacrosse, 
frisbee golf, klatring i mobil vegg, oppstigning i luftballong, 
trick-bakkehopping med mer på programmet var det mulig å 
oppleve og prøve aktiviteter man knapt hadde hørt om ved 
ankomst. Det var også tenkt på tradisjonalistene (60 meter og 
skitur, riktignok rulleski). Resultatet var et yrende liv, små køer 
og kontinuerlig aktivitet i alle felt og en iver som gjorde det 
vanskelig å avvikle enkelte aktiviteter ved annonsert stengetid. 
At værgudene slo til og serverte årets første sommerdag, 
bidro til suksessen. Men det viktigste bidraget stod lederne og 
utøverne fra de ulike idrettene for. Her var det en entusiasme 
og vilje til å gjøre det hyggelig for gjestene som gjorde oss 
stolte på osloidrettens vegne. Takk til alle som bidro! 

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 2011
(Oversikten inneholder ikke interne møter mellom styret og 
organisasjonsledd under OIK (ISU og idrettslag i Oslo), og 
heller ikke møter mellom styret og byens politiske ledelse.)

Fra Rådhusplassen 7. mai. (Foto: OIK)

Fra Rådhusplassen 7. mai. (Foto: OIK)
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NIF-møter: 

Idrettstinget, Oslo, 6.-8. mai   Norvald Mo, Astrid Waaler Kaas, Richard, Pedersen, Nils Johan   
 Waldenstrøm,  Marcela Bustos. Vara: Anya Sødal, Ingar Lae

 Kretsledermøte, 10.-11. april Norvald Mo, Astrid Waaler Kaas

Kretsledermøte, Kristiansand, 2.-4. september  Norvald Mo

Dialogmøte med idrettsstyret, idrettskretser og særforbund, 7. februar Astrid Waaler Kaas

Dialogmøte med idrettsstyret, idrettskretser og særforbund, 15. september Norvald Mo

Idrettsrådskonferansen, Drammen, 2.-3. april Norvald Mo, Anya Sødal

Idrettsstyrets informasjonsmøte, 28. februar Norvald Mo Astrid, Waaler Kaas

Jubileumsseminar NIF, 15. mars  Kate Hege Nielsen, Nils Johan Waldenstrøm, Richard Pedersen

Særkretsting: 

Oslo Fotballkrets, 7. mars Norvald Mo

Oslo og Akershus Motorsportregion, 12. mars Anya Sødal

Oslo og Akershus Gymnastikk- og turnkrets, Klækken, 25.- 26. mars Helene Bugge

Oslo Bowlingkrets, 11. april Lars Trælvik

Oslo Svømmekrets, 12. april Kate Hege Nielsen

Basket region øst (konst.ting), 24. mai Anja Sødal

Oslo Skikrets, 31. mai Astrid Waaler Kaas

Jubileer, innvielser, prisutdelinger, og lignende: 

Idrettsgallaen, Hamar, 8. januar Norvald Mo

Utdeling av Akers Avis idrettspriser, 31. januar Norvald Mo

Innvielse av innendørs padleanlegg,  
Oslo Kajakklubb, 12. februar Norvald Mo

Sørkedalens IF 125 år, 19. februar Astrid Waaler Kaas

Kulturministerens middag for VM, 1. mars  Norvald Mo

Jubileumsmiddag NIF, 15. mars Norvald Mo, Kate Hege Nielsen, Nils Johan Waldenstrøm,  
 Anya Sødal, Richard Pedersen

Utdeling av Oslo kommunes ærespriser,  Norvald Mo, Astrid Waaler Kaas, Richard Pedersen, Nils Johan 
idrettsstipend med mer, Rådhuset, 12. april Waldenstrøm, Anya Sødal, Lars Trælvik, Ingar Lae, Hege W. Skau

Minnemarkering for Grete Waitz, 25. mai Norvald Mo

Innvielse av hall, Grefsen stadion, 18. august Norvald Mo

Åpning av Lambertseter kunstgressbane, 8. september Astrid Waaler Kaas

Sagene IF, 90-års jubileum, 12. november Norvald Mo

Andre møter, stevner, arrangement i idrettens regi: 

Barnas VM-dag, Holmenkollen, 13. mars Nils Johan Waldenstrøm

Møte om inkluderingstiltak, Holmlia sportsklubb, 30. mars Norvald Mo

Norway Cup, premieutdeling, 6. august Norvald Mo

Gaustadløpene, 1. september   Helene Bugge

Seminar om anleggspolitikk, Norges Fotballforbund  
og Oslo Fotballkrets, 25. september  Norvald Mo

Høstmøte Oslo Skikrets, 13. oktober Norvald Mo

Vestli IL, seminar om utfordringer for fotballen  
i enkelte klubber, 14. november Norvald Mo

Informasjonsmøte om skøytehall på Valle Hovin, 29. november Nils Johan Waldenstrøm

Julemøte, Stiftelsen Oslo Skøitemuseum, 14. desember Helene Bugge

Konferanser, møter med mer utenfor idretten: 

Hold Norge rent, 9. januar Kate Hege Nielsen

Statens idrettskonferanse, Tønsberg, 26. januar Norvald Mo

Byrådets konferanse om ny bystyremelding om idrett, 8. april Norvald Mo, Kate Hege Nielsen, Richard Pedersen,  
 Nils Johan Waldenstrøm, Anya Sødal

Konferanse om ny kommuneplan mot 2030, 14. april Kate Hege Nielsen

Seminar om plan- og byggeprosesser og medvirkning, BUF, 27. september  Helene Bugge, Richard Pedersen

Åpent møte Bymiljøetaten om miljø, 7. november  Helene Bugge

Åpent møte om Bymiljøetaten, 15. november Nils Johan Waldenstrøm, Anya Sødal, Helene Bugge, Ingar Lae
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OiKs seKretAriAt

Idrettstinget
Første halvår 2011 ble sterkt preget av idrettstinget. Styret 
ønsker at osloidretten skal spille en aktiv rolle i utviklingen 
av norsk idrett. Det krever gjennomtenkte forslag med gode 
begrunnelser. Ofte er ikke det tilstrekkelig. For å overbevise 
tingfl ertallet må det legges arbeid i innsalget av forslagene, 
særlig kontroversielle saker der vi kanskje ligger i forkant av 
utviklingen i landet for øvrig. Vi er så heldig stilt at vi er et av 
de få organisasjonsledd i norsk idrett med eget lovutvalg. 
Det er til meget stor nytte, ikke minst ved utarbeidelsen av 
lovforslag til idrettstinget. Bl.a. på bakgrunn av egne erfaringer 
trodde sekretariatet at det burde være mulig å få fl ertall for 
våre forslag med sikte på å styrke rettssikkerheten i norsk 
idrett, hvis vi bare fi kk frem begrunnelsen. Alle våre forsøk på 
å sette saken på medias dagsorden mislyktes imidlertid inntil 
rett før tingets åpning. Da var det for sent. Tingbehandlingen 
viste at forslagene nok var mer forut for sin tid enn vi skjønte 
selv. Som styret skriver hadde vi større suksess med enkelte 
av våre mindre forslag under lovbehandlingen og ved 
behandlingen av idrettspolitisk dokument.

Det er ikke bare våre egne forslag til tinget som krever 
arbeidskapasitet. Forut foregår det brede høringsprosesser 

knyttet til lovforslag og utkast til idrettspolitisk dokument. 
I våre høringssvar må vi ofte anvende tid og krefter på å 
motarbeide forslag som vi er sterkt uenig i. Lykkes vi ikke, 
må motstanden videreføres inn i selve tingsalen, gjerne 
kombinert med større eller mindre kampanjer for å rekruttere 
støttespillere og oppslutning. Striden om idrettstingets 
sammensetning var en sak som hadde krevd mye arbeid 
gjennom fl ere år, før den bidro til å dominere og sette et 
negativt stempel på jubileumstinget.

Det er selvsagt styret som setter kursen og som målbærer 
OIKs standpunkter. Men siden det ofte er kompliserte 
spørsmål med til dels lange forhistorier, kreves det tidvis 
betydelig research og produktutvikling i sekretariatets regi. 

Forholdet til kommunen
Vårt omfattende idrettspolitiske engasjement på nasjonalt 
nivå er en følge av at vi er idrettskrets. Men Oslos unike stilling 
som kombinert fylkeskommune og primærkommune gir 
OIK også status som idrettsråd, dvs. det organ som ivaretar 
idrettens interesser overfor kommunale myndigheter. Og 
fordi Oslo er såpass stor, har byen i tillegg fått etablere enda 
et forvaltningsnivå, bydelene, som osloidretten matcher 
med idrettens samarbeidsutvalg, ISU. Så her gjelder det å 
holde oversikten over hjemler og nivåer. Samtidig bidrar den 
enhetlige organiseringen av sekretariatsfunksjonene til en 
oversikt som det øvrige idretts-Norge kanskje savner. 

Forholdet til kommunen har som vanlig vært godt. Styret 
dekker forholdet til politisk nivå (byråd og bystyre) med 
sekretariatet som tilrettelegger. Sekretariatet forholder seg 
til den kommunale administrasjon (byrådsavdelinger, etater, 
bydeler, kommunale selskaper). Vi har løpende kontakt med 
Bymiljøetaten. I tillegg avholdes kontaktmøter med et par 
måneders mellomrom. Det eksisterer også et større forum 
som består av Utdanningsetaten, Undervisningsbygg Oslo KF, 
Bymiljøetaten og OIK. Dette møtes tre, fi re 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.

Når det gjelder den etatsmessige organiseringen av 
idretten, var 2011 er overgangsår mellom gammelt og 
nytt regime. Formelt forholdt vi oss til Bymiljøetaten fra 1. 
mai 2011. I praksis var det en videreføring av Idrettsetaten; 
menneskene, funksjonene, kommunikasjonslinjene og 
beslutningsprosessene var de gamle og velprøvde. I 
mellomtiden ble det nye kartet tegnet, og fra primo 2012 
vil vi måtte forholde oss til en helt annen virkelighet. I likhet 
med styret er vi spente på hva den vil bety for osloidretten. 
Intensjonen bak enhver slik omorganisering må jo være å få 
et enda bedre produkt. Sekretariatet ønsker å bidra til et slikt 
resultat. Så får vi bare håpe at karttegnerne har tatt de riktige 
grepene.

Året 2011 var et travelt år for sekretariatet. Det er hvert år, enkelte likevel travlere enn andre. I fjor omtalte vi 2010 som et 

typisk mellomår. I år kan vi konstatere at mellomårene er i ferd med å bli en sjeldenhet. Dette skyldes endringer i idrettens 

lovverk. Fra 2012 av skal idrettskretsene ha toårige valgperioder, dvs. ting hvert annet år. Disse er tidsmessig plassert slik at 

de ikke sammenfaller med Idrettstinget som avvikles hvert fjerde år. Fra 2011 av vil følgelig mellomårene inntreffe hvert 

fjerde år, eller med en olympiades mellomrom for å ty til et mer idrettsrelatert tidsbegrep. 



  

  Årsberetning 2011 OIK  13

O
iK

s
 s

e
K

r
e

t
A

r
iA

t

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. 

Kriminalitet i idretten
I de siste årene har OIK i økende grad blitt bedt om å 
bistå klubber som har mer eller mindre velbegrunnede 
mistanker om at de er blitt utsatt for kriminelle handlinger. I 
utgangspunktet er dette saker som klubben og politiet bør 
kunne rydde opp i. Men i enkelte tilfeller er metodene så 
utspekulerte og forholdene så kompliserte at idrettslaget 
ikke har kompetanse til å levere en anmeldelse av slik kvalitet 
at politiet vil ta saken. OIK har heller ikke spesialkunnskap 
på dette området eller midler til å leie inn private utredere. 
Samtidig ser vi at dette er en svært alvorlig utvikling for 
idretten som i stor grad lever av offentlig støtte og private 
sponsormidler. Det var bakgrunnen for forslaget om å 
opprette et nasjonalt organ som kan hjelpe klubbene med 
å avdekke tilfeller av kriminalitet og levere politianmeldelser 
som politiet ikke kan unnlate å behandle. Vi lever i håpet om 
at det nye idrettstyret vil ha en annen holdning til spørsmålet 
enn det forrige. Signalene går heldigvis i en slik retning.

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. I den største og mest profilerte saken falt det 
i 2011 fellende dom i tingretten. Deler av dommen er anket, 
men de viktigste sider er endelig avgjort.  I utgangspunktet 
er en slik sak både trist og pinlig for idretten. Men når verden 
nå en gang er som den er, er det helt nødvendig å vise at 

vi er i stand til å avsløre 
og få straffet dem som bevisst svindler med våre 
offentlige støtteordninger. Det er positivt vis-à-vis bevilgende 
myndigheter, og har forhåpentligvis også en viss preventiv 
virkning.  

Inntektsgivende virksomhet 
Også i 2011 samarbeidet OIK med Egil Hesland AS om et 
bingotilbud til osloidretten der bingoentreprenøren stod for 
driften. Dessverre nektet Lotteritilsynet oss å videreføre dette 
som et pottspill der fortjenesten til slutt fordeles likt mellom 
de deltakende enheter. Samtidig har regelendringer ført til 
utplassering av nye, mindre inntektsgivende automater i 
bingosalongene. Resultatet ble en reduksjon av inntektene for 
de klubber og særkretser som spilte bingo gjennom OIK fra 
11,5 mill kr i 2010 til snaue 9 millioner i 2011. Men tross alt er 
dette fremdeles en god inntektskilde for idretten.

Prosjektene
Størstedelen av styrets og sekretariatets beretning 
beskriver OIKs primærvirksomhet, dvs. vår virksomhet som 
organisasjonsmessig overbygning for den frivillige idretten i 
Oslo. Det er slik det både må og bør være. Faktum er likevel at 
det er et mindretall i sekretariatet som arbeider med kretsens 
primæroppgaver. Omtrent en tredjedel sørger for drift av 

(Foto:  Per Åge Eriksen, Akilles)
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Osloidrettens Hus og Ekeberg Idrettshall
  
Helge Mood, driftssjef
  
Rune Hebjerk, vedlikeholdssjef

Knut Lomsø, Einar Odden, Ernst O. Grongstad,
hallbetjenter
  
Ulf Vardi, renholder
Bjørg Moreite, eksp.medarbeider
  

Utleie, drift, vedlikehold, service  

Fysisk aktivitet og helse
  
Ingvild Reitan,  avdelingsleder

Jane Hallstrøm, faglig leder
  
Harald Skoglund, prosjektleder 
Louise Larsen Dahl, prosjektleder
  
+ instruktører
  
60pluss,  Aktiv på dagtid, 
Stor og sterk, Treningskontakter 

Stab
Øyvind Nedre, økonomisjef
Ivar Glomstein, rådgiver
Robert Gausen, rådgiver
Audun Eikeland, rådgiver
Astrid Johannessen, konsulent

Styrearbeid, lov og organisasjon, informasjon, 
anlegg, økonomi, idrettspolitikk

Kompetanse og klubbutvikling
  
Kathe Langvik, avdelingsleder
  
Ingrid Maurstad, rådgiver
  
Hege W. Skau, konsulent
  

Klubbtiltak
Gatekamp
Idrett og utfordring
OIKs utdanningstilbud   

Generalsekretær
Ingrid Tollånes

Osloidrettens Hus og Ekeberg Idrettshall, en virksomhet 
som i stor grad kommer den organiserte idretten til gode. 
Den siste tredjedelen arbeider derimot med å aktivisere 
mennesker som står fjernere fra idretten. Et av målene er at 
tiltakene skal bidra til økt rekruttering til lagene. Dette gjelder 
særlig for klubbtiltak som er rettet mot ungdom. Tiltakene 
som sikter mot godt voksne, Aktiv på dagtid og 60pluss, fører 
derimot neppe til mange nye medlemmer. Disse tiltakene er 
i realiteten eksempler på at osloidretten tar samfunnsansvar 
- med positive sosiale og helsemessige konsekvenser for hver 
enkelt deltaker. På makronivå spiller de rett inn i den offisielle 
helsepolitikken med sikte på å styrke forebygging.  Dette 
reflekteres i det faktum av de i sin helhet finansieres av stat og 
kommune.

Intern organisering
David Haaheim tiltrådte som hallbetjent 1. november i 
midlertidig stilling.

OIK kjøpte i 2011 tjenester til administrativ ledelse av 
60pluss eksternt.

Ansatte i Oslo Idrettskrets  
pr. 31. desember 2011

Ingrid Tollånes  generalsekretær

Øyvind Nedre  økonomisjef

Robert Gausen  anleggsrådgiver

Ivar Glomstein rådgiver

Audun Eikeland rådgiver

Astrid Johannessen konsulent

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

Louise Larsen Dahl prosjektleder, Treningskontakt

Osloidrettens Hus og Ekeberg Idrettshall:
Helge Mood driftssjef

Rune Hebjerk vedlikeholdssjef

David Haaheim hallbetjent

Ernst Ove Grongstad hallbetjent

Einar Odden hallbetjent

Knut Lomsø hallbetjent

Ulf Vardi renholder 

Bjørg Moreite sentralbord og ekspedisjon

Oslo Idrettskrets hadde i 2011 24 ansatte (22,6 årsverk). 
Fraværsprosenten var 7,3. 
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idrett.no/oslo
idrett.no/oslo er den best besøkte kretsnettsiden på 
www.idrett.no. I løpet av året ble det registrert 26 175 besøk. 
Det er sidene til OIKs ulike tiltak som har flest besøk med Aktiv 
på dagtids øverst på listen. I løpet av året er det publisert 58 
nyheter. Ellers er sidene fortløpende oppdatert. 

OIK på Facebook
I løpet av året har OIK etablert egen side på Facebook. Denne 
betjener vi ved å knytte saker fra idrett.no/oslo opp mot 
facebooksiden. Dette åpner for et mer interaktivt nettmedium. 
(Og vi blir likt!)

OIK-nytt
OIK-nytt utkom med to nummer før den ble innlemmet i de 
hittil navnløse nyhetsforsendelsene basert på en integrert 
bruk av e-post og hjemmesiden.

Trykksaker og plakater
Følgende trykksaker og plakater ble produsert i 2011:
- Idrettens kurstilbud 2011. Felles kurskatalog for idretten i 

Akershus og Oslo
- Idrettstilbudet til funksjonshemmede i Oslo 2011. A-5 hefte 

med oversikt over lagenes tilbud
- Den gyldne spaserstokk 2011. Informasjonsbrosjyre i A-5 

format
- Aktiv på dagtid: tre timeplanfoldere (vinter/vår, sommer, 

høst) 
- Aktiv på dagtid: plakat i A-3 format
- 60pluss: folder med aktivitetsplan for 2011/2012
- Gatekamp: folder med opplegget for sommeren 2011
- Gatekamp: plakat i A-3 format 
- OIK-presentasjon. Plakat 100x70 cm til bruk på Idrettens dag 

7. mai
- Idrettens dag 7. mai. A-5 folder (i samarbeid med NIF)
- Få plass til barn og ungdom! Plakat i A-3 format for 

osloidrettens valgmøte 27. august
- OIKs årskalender 2012 med aktuelle tidsfrister
- To roll-ups med OIK-logo

Mediepleie
Sekretariatet har bidratt til en målrettet bruk av media i 2011. 
Det er sendt 18 pressemeldinger. Resultatet har tidvis vært 
god redaksjonell dekning. 

Høsten 2010 ble det klart at OIK ikke ville ha økonomi til å utgi bladet Osloidrett i 2011.  

Samtidig ble vår nye nettside lansert. Den betød et lite kvantesprang fremover når det gjaldt funksjonalitet og 

brukervennlighet. De to forhold sendte sekretariatet i tenkeboksen med hensyn til fremtidig informasjonsstrategi. 

Parallelt med tankeprosessen ble 2011 benyttet til utvikling av den nye hjemmesiden. Dette innebar også 

eksperimentering med nye tekniske løsninger som innebærer store arbeidsmessig besparelser for både lagene og 

administrasjonen. Informasjonsutvalget som i første rekke hadde fungert som redaksjonsråd for Osloidrett,  

har derfor bare møtt ad hoc i forbindelse med utviklingen av en ny strategi. Dette arbeidet ble først avsluttet fra 

sekretariatets side rundt årsskiftet 2011-12. Styrets vedtak hører derfor hjemme i neste årsberetning. 
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AnLegg

Oslo Idrettshaller AS
Ved årsskiftet 2011-12 var status for prosjektene som inngår i 
hallselskapets portefølje som følger: 
- Leirskallen idrettshall er ferdig regulert og delvis fi nansiert
- Grorud idrettshall er ferdig regulert og prosjekteres
- Lambertseter idrettshall er under regulering og prosjekteres
- Årvoll idrettshall er ferdig regulert
- Korsvoll idrettshall er under regulering

Aktuelle anleggssaker
Linderudkollen
Det er planer for utvidelse av skiløypene og et moderne 
kunstsnøanlegg i Linderudkollen.

Reguleringssaken er overlevert til politisk behandling.

Fleridrettshall på Hasle – ”Arcustomta”
Gjennom sommeren og høsten 2011 har det blitt jobbet 
for realisering av et stort idrettsbygg på Hasle. Arcus fl ytter 
ut av sine produksjonslokaler sommeren 2012, og et av 
byggene der planlegges for mulig idrettsbruk. Arbeidet i 2011 
har gitt oss en reguleringsmessig åpning, og vi har fått et 
verbalvedtak i budsjettet for 2012 som tar saken videre.

Frogner stadion 
Reguleringsplan for å innpasse en ishall og en fl erbrukshall, 
delvis nedgravet i vollen ved stadion, er under arbeid. 
Prosjekteringsmidler er avsatt.

Voldsløkka idrettspark
Reguleringsplanen for idrettsparken er fortsatt under arbeid. 
Skatehall, landhockey-/kunstisbane og fotballstadion er under 
prosjektering.

Dælenenga idrettshall
Konseptvalg og kvalitetssikring for idrettshall på Dælenenga 
har pågått gjennom hele 2011.

Bogstad vinterpark
Anlegget er ferdig regulert og det er håp om oppstart av 
byggearbeider i 2012. 

Skytebane i fjell på Åsland
Anlegget er under detaljprosjektering og det er ventet 
byggestart i 2012.

Tryvann Vinterpark
Utvidelse av skisenteret Tryvann/Wyller er påbegynt. Til 
sesongen 2011/12 er det åpnet et nytt nybegynnerområde, 
og tre nye bakker i Wyller. En superpipe er også klar til 
snowboard-VM i februar 2012. Utbyggingen av anlegget vil 
etter planen fortsette trinnvis frem til 2014.

Holmenkollanlegget
Elitedelen av Holmenkollanlegget stod klart til VM i 
februar. I etterkant fortsetter arbeidet med rulleskiløypa og 
breddeanlegget for hopp. Prosjektet opplever tekniske og 
fi nansielle utfordringer og er ikke ferdigstilt som planlagt i 2011.

Valle Hovin – Vålerenga stadion og skøytehall
På Valle Hovin er det store planer om utvikling av 
idrettsanleggene. Det arbeides for realisering av en stadion for 
Vålerenga Fotball, og det er planer for tak over skøytebanen. 
Reguleringsplanen for fotballstadion vil bli lagt frem til politisk 
behandling i 2012.

Kunstgressbaner
Det er i 2011 arbeidet med en rekke 
kunstgressbaneprosjekter. Det er ferdigstilt 
baner på Lambertseter, Manglerud, Øvre 
Foss, Kringsjå, Hemingbanen, Voksen og 
Hundejordet (Ljansdalen). Kunstgressbanene 
på Høybråten og på Dælenenga er rehabilitert.

Skoleidrettshaller
I 2011 har det åpnet to nye idrettshaller 
i forbindelse med skolene. I Nydalen har 
det kommet en fullverdig idrettshall, og på 
Frydenberg har det åpnet en mindre idrettshall.

Veitvet skole 
Planene for et nytt skoleanlegg på Veitvet 
innebærer at den private idrettshallen 
må rives. Den vil bli erstattet av en ny 
skoleidrettshall. Samtidig ble det regulert for 
et nytt garderobebygg ved fotballbanen som 
erstatning for det eksisterende. Det lyktes OIK 
å få endret reguleringsforslaget slik at det også 
er lagt til rette for bygging av nye klubblokaler 
for Veitvet Sportsklubb.

Annet
Kommunal plan for idrett og friluftsliv
Oslo kommune har i 2011 startet opp arbeidet 
med kommunal plan for idrett og friluftsliv for 
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Kommunale vedtak om  investeringer i idrettsanlegg 2011  
   

Sak Budsjettår Tiltak Sum (i 1000 kr)

Groruddalssatsingen 2011 - budsjettering  2011 Liastua, tilkobling til vannavløpsnett 200
og fordeling av midler, vedtak i byrådet   Haugerud idrettspark, opprusting 200
31.03.2011, sak 1020.1/11   400

Budsjett 2011 - virkninger av regnskap 2010 mv., 2011 Prosjekteringsmidler Sonja Henie ishall, Frogner 1 000

vedtak i bystyret 15.06.2011, sak 231/11  Tilskudd til opparbeiding av Tryvann vinterpark 3 458

   4 458

Byrådets budsjettforslag 2012. 2012 Div. mindre prosjekter 4 500

vedtak i bystyret 07.12.2011, sak 410-411-412 /11  Voldsløkka bandy/landhockeybane 8 600

  Skytebane i fjell Åsland 20 000

  Kunstgress Tørteberg I 1 200

  Kunstgressbaner Høybråten idrettspark 4 800

  Kunstgress Rustadfeltet v/Østensjøvannet 3 600

  Kunstgress Myrerfeltet 6 500

  Kunstgress Grorud 7 500

  Kunstgress Ekeberg, avsetning til fremtidig bane 3 250

  Prosjektering idrettshall Grorud 1 500

  Prosjektering idrettshall Lambertseter 1 500

  Prosjektering nytt bad (etter modell Drammensbadet) 1 000

  Skoleidrettshall Grefsen 1-7 (sjablongmessig anslag) 55 000

  Liten skoleidrettshall Bjørnsletta 
  (sjablongmessig anslag) 35 000

   153 950

Handlingsprogram Oslo Sør. Budsjettjusteringer, 2011 Ekstra midler til skaterampe og cricketpitcher 400

vedtak i byrådet 15.12.2011, sak 1095/11

   159 208

   

perioden 2013 – 2016.  Oslo Idrettskrets 
bidrar med innsamling av innspill fra 
idrettslagene. Alle idrettslag er invitert til å 
melde inn forslag til anlegg via OIK.

Endring av retningslinjer for bruk av 
kommunale fleridrettshaller
Cheerleading er tatt med som kvalifi sert 
idrett for tildeling av treningstid i Oslo 
kommunes idrettshaller. 

Temakveld om anleggsplanlegging
16. november 2011 deltok 65 
representanter fra ISU, særidretter, 
idrettslag og OIK på temakveld om 
anleggsplanlegging på Osloidrettens Hus.  

Øvrige saker hvor vi har 
uttalt oss
Ekeberg by- og idrettspark - 
områderegulering
Grorud idrettspark – reguleringsplan
Gran skole – reguleringsplan (gymsaler / fl eridrettshall)
Hjortnes / Filipstad – mulighetsstudie for fremtidig cruisehavn
Teglverkstomta (Hasle) – reguleringsplan for ny skole
Gjersrud-Stensrud – planprogram for områderegulering

Valle Hovin – reguleringsplan
Skolebehovsplanen 2012 – 2022
Ullern vgs. / Oslo Cancer Cluster – fl eridrettshall
Kommuneplanen 2013 – planstrategi og planprogram
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KOmPetAnse Og KLubbutViKLing

Kompetanse bidrar til engasjement og motivasjon blant osloidrettens tillitsvalgte.  Denne erkjennelsen 

er en viktig drivkraft bak OIKs kompetansearbeid. Vårt mål er å tilby kurs og kompetansetiltak av høy kvalitet 

som dekker klubbenes behov.  Et slikt mål stiller strenge krav til både opplegg og forelesere. 

Vi arbeider derfor kontinuerlig for å tilpasse og bedre tilbudet. 

Som et ledd i dette arbeidet deltok OIK i NIFs  faggruppe 
for klubbutvikling, og  i en rekke arbeidsgrupper (start- og 
oppfølgingsmøte, evalueringene av veilederutdanningen og 
Klubbens utviklingsprogram). Vi deltok dessuten i gruppene 
som arbeider med styreskoler for henholdsvis idrettslag og 
idrettskretser. Dette er tilbud som ferdigstilles i 2012. 

Fokusklubbprosjektet som var planlagt avsluttet sommeren 
2011, ble i forståelse med klubbene forlenget ut året. Jenteforum, 
som var en del av prosjektet, ble avsluttet i november ved at 10 av 
jentene fullførte ”Lederkurs for ungdom”.

Kurskatalogen, som er et mangeårig samarbeid mellom 
Akershus og Oslo, ble utgitt for hele kalenderåret.  I hovedsak 
ble den distribuert elektronisk.  Deltakelsen på de mange kurs i 
katalogen har generelt sett vært god. Få kurs ble avlyst. 

I løpet av 2011 ble det avholdt 6 klubbesøk, 6 startmøter, 4 
oppfølgingsmøter, 12 temamøter og 10 kurs med temaene 
organisasjon, lov og økonomi. I tillegg er det gjennomført 2 
samlinger for daglig ledere og en samling for klubbveiledere 
(i samarbeid med AIK). Det har vært avholdt 5 samlinger for 
ungdom med temaene coaching, kommunikasjon, teambuilding 
og selvtillit. Det ble gjennomført besøk hos 5 ISUer samt en 
fellessamling på Ekeberg.  Det ble avholdt ett aktivitetslederkurs i 
barneidrett.

Totalt har det deltatt 518 personer på kurs (i tillegg kommer  
ISU- og klubbesøk der man ikke registrerer antall deltakere). 
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Målgruppen for de tre tiltakene er tildels sammenfallende. Målet 
er å nå barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år) som er inaktive, 
med fokus på barn og unge med fl erkulturell bakgrunn og da 
spesielt jenter. I tillegg er et av tiltakene rettet mot ungdom 
med problemadferd eller som står i fare for å utvikle dette.  

Klubbtiltak (Inkludering i idrettslag)
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 idretten. Tiltakene som 
mottar midler må understøtte allerede eksisterende aktivitet 
eller nye tiltak som etableres med sikte på at det skal bli en 
del av det ordinære tilbudet i klubben.

OIK mottok i 2011 totalt 4,85 mill. kr til klubbtiltak, 2,85 
mill. kr fra Kulturdepartementet (KUD) og 2 mill. kr fra 
Oslo kommune. Kriteriene gitt av KUD fastslår at midlene 
skal benyttes til inkludering av barn og ungdom med 
innvandrerbakgrunn, og 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 fl ere barn og unge.

I 2011 mottok vi 106 søknader fra 71 klubber. Styret besluttet 
å støtte 74 tiltak i 50 klubber. Dette er en økning på 9 tiltak 
og 10 klubber i forhold til 2010. Størrelsen på tilskuddene 
varierte fra 10 000 til 300 000 kr avhengig av tiltakenes omfang. 
Totalt ble det søkt om 8 790 345 kr, mens tildelingene beløp 
seg til 3 847 100 kr. Av dette var ca 2,22 mill.kr fra den statlige 
ordningen, rundt 1,63 mill. kr fra den kommunale. 

Klubbene blir 
fulgt opp telefonisk, 
via e-post og ved 
besøk. De må 
dessuten avgi 
skriftlig rapport 
ved tildelingsårets 
slutt.

Gatekamp
OIKs sommerpatrulje, 
Gatekamp, søkte gjennom fi re uker i juli å skape liv i en 
sommerstille by. I samarbeid med lokale idrettslag tilbød våre 
instruktører aktiviteter som trampoline, air track, rulleskøyter, 
rullebrett, volleyball, basketball, fotball og teppecurling. 
Målgruppen var ungdom i aldersgruppen 13-19 år. Årets 
reiserute omfattet Haugerud Idrettspark (Alna), Kubaparken 
(Grünerløkka), Jesperudjordet (Stovner) og Bøler idrettsplass 
(Østensjø). 

Gatekamp fi nansieres av Oslo kommune med 350 000 kr.

Idrett og utfordring
Idrett og utfordring er tiltak som organiseres i bydelene 
gjennom tverrfaglig samarbeid mellom barnevern, politi, 
skole og uteteam. Prosjektet startet i bydel Søndre Nordstrand 
i 1995 som et kriminalitetsforebyggende 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 utvelgelsen av ungdommer som får 
tilbud om å delta. Hovedmålgruppen er barn/ungdom i 
aldersgruppen 12-18 år som er i ferd med å utvikle eller 
videreutvikle uønsket adferd. Målet er å redusere rusmisbruk, 
vold, hærverk og isolering av ungdom.

I 2011 fi nansierte vi 38 tiltak i 12 bydeler. Dessverre greide 
ikke tre bydeler å organisere egne grupper. Avdelingen har 
gjennomført møter med prosjektledelsen i de 12 bydelene. 
Vår erfaring er at Idrett og utfordring oppleves som 
vellykket. Aktivitetene i de ulike gruppene spenner vidt og 
omfatter bl.a. ulike idrettsgrener, trening i sal, 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. Vi mener at man 
bør bygge videre på denne erfaringen. I så fall må man velge 
aktivitet i samråd med ungdommen. 

Det er vanskeligere å aktivisere jenter. Noen bydeler har 
derfor opprettet spesielle tiltak for jenter med kvinnelige 
instruktører og egne lokaler. Dette har vist seg å gi resultater. 

I våre møter med bydelene medbringer vi informasjon om 
de klubbtiltak som fi nnes i bydelen slik at prosjektledelsen 
kan benytte disse mulighetene i forsøk på å få ungdommen 
med på fl ere aktiviteter. 

Idrett og utfordring fi nansieres av Oslo kommune med 1,3 
mill. kr.

Oslo Idrettskrets har i 2011 kunnet videreføre storbytiltakene med økonomisk støtte fra stat og kommune. 

OIK mottok totalt 6,5 millioner kr til de tre tiltakene. I tillegg til midlene som videreformidles til klubbene og 

bydelene, fi nansierer prosjektene to stillinger i OIK.

OIKs sommerpatrulje, 

Trampoline var en av aktivitetene som ungdommer kunne prøve 
under sommerens Gatekamp på Haugerud. (Foto: OIK)
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fysisK AKtiVitet Og HeLse

Aktiv på dagtid
Aktiv på dagtid (Apd) gir mennesker i en trygdesituasjon 
muligheten til å være fysisk  aktive i et sosialt idrettsmiljø. 
Apd tilbyr allsidig fysisk aktivitet til alle som bor i Oslo, er 
mellom 18 – 65 år og mottar en trygdeytelse (sykepenger, 
arbeidsavklaringspenger, uføreytelser, overgangsstønad, 
dagpenger eller økonomisk sosialstøtte). 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 300 kr per kalenderår. 
I 2011 ble det registrert 2 237 deltakere, 1 447 med 
personlig treningskort og 790 med  avtalekort. Avtalekort 
brukes av deltakere fra ulike offentlige institusjoner og 
behandlingstilbud, deriblant spesialisthelsetjenesten. Det 
ble også registrert 200 ledsagerkort. OIK får ofte positive 
tilbakemeldinger fra brukerne. Mange sier at deltakelse bidrar 
til bedre fysiske og psykiske helse. 

Apd har ulike aktiviteter hver dag (mandag til fredag) på 
11 forskjellige steder i Oslo. Aktivitetene består i helsestudio, 
timer i sal, spinning, yoga, qigong, pilates, vannaktiviteter, 
ballaktiviteter, klatring i tillegg til andre ekstra arrangementer 
og foredrag. 

Den faste staben besto i 2011 av daglig leder, faglig leder 
og fem instruktører i 80 % stillinger. I tillegg benytter vi oss 
av 4 – 6 instruktører som på timebasis dekker tilbudet i blant 
annet yoga, qigong, pilates og mensendieck.

Apd finansieres i hovedsak av Oslo kommune, Helse- og 
velferdsetaten (3,9 mill. kr i 2011). I tillegg fikk Apd tilskudd fra 
Helse Sør-Øst og fra NIF.

Våren 2011 foretok NOVA (Norsk institutt for oppvekst, 
velferd og aldring) en omfattende evaluering av Apd. 
Undersøkelsen som var finansiert av Helsedirektoratet, ga 
svært positive resultater.

60pluss
Målet med 60pluss er å aktivisere mennesker over 60 år som 
er fysisk og sosialt inaktive. OIK har siden 2003 drevet 60pluss 
med to mill. kr årlig fra Oslo kommune. I 2011 var det 49 aktive 

grupper fordelt på 13 bydeler. Disse sørget for et variert tilbud 
til eldre over hele byen. 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 de tredje Sofienberglekene arrangert av den 
lokale 60pluss-gruppen. 70 seniorutøvere stilte til start. Det 
har vært arrangert tre bussturer til Glaskogen naturreservat 
i Sverige. Formålet med turene er å rekruttere nye deltakere 
og å skape engasjement og forståelse for 60pluss. I alt deltok 
fire grupper i 2011. Under Norway Cup stilte 60pluss med 18 
vakter og observatører.

Det er avholdt to samlinger for gruppelederne som er 
frivillige og som gjør en fantastisk innsats. Prosjektet ble i 2011 
driftet av en prosjektleder i 60 % stilling.

Stor & Sterk
Stor & Sterk er et prosjekt som Oslo universitetssykehus, 
Ullevål driver med sikte på å hjelpe overvektige barn og 
unge. Dette er en voksende gruppe som har behov for 
fysisk aktivitet og kunnskap om ernæring. Siden 2007 har 
OIK vært engasjert i prosjektet med ansvar for den fysiske 
aktiviteten. Det har vært en vanskelig oppgave. Deltakelsen 
på de lokale aktivitetsgruppene som skulle møtes to ganger 
ukentlig i bydelene Søndre Nordstrand og Alna, har vært 
svært dårlig. Våre instruktører har forsøkt ulike tiltak for å få 
deltakerne med, som egen treningskontakt eller deltakelse 
i vannaktiviteter. Sykehuset og helsesøstrene i bydelene har 
som ansvarlige for prosjektet forsøkt å bidra til økt fremmøte. 
Dessverre uten resultater. Styringsgruppen så derfor ingen 
annen mulighet enn å avvikle prosjektets aktivitetsdel i 2011.

Denne virksomheten ble finansiert av midler fra Oslo 
universitetssykehus, Ullevål og bidrag fra Ekstrastiftelsen Helse 
og Rehabilitering. Oslo Idrettskrets har deltatt i både prosjekt- 
og styringsgruppen for Stor & Sterk.

Treningskontakt
I samarbeid med Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten 
har Oslo Idrettskrets utviklet prosjektet Treningskontakt. 
Det bygger på den kommunale støttekontaktordningen. 
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. 

Gamle Oslo, Grünerløkka, Nordre Aker, Grorud og 
Østensjø har inngått såkalte partnerskapsavtaler med OIK 
om innpassing av treningskontaktprosjektet i bydelens 
støttekontaktordning.

OIK skolerer treningskontaktene gjennom et 12 timers 
kurs. Kurset omfatter blant annet treningslære, ernæring, 
motivasjon, kommunikasjon og en praktisk aktivitetsdel. I 
2011 ble det gjennomført to kurs med totalt ca. 40 deltakere. 
Partnerskapsbydelene har gjort en god jobb med å iverksette 
treningskontaktvedtak. Treningskontaktprosjektet er for 
øvrig blitt presentert for samtlige bydeler. Det har også vært 
gjenstand for en masteroppgave. 

Prosjektet ble finansiert av midler fra Oslo kommune, Helse- 
og velferdsetaten og Idrettsforbundet.

 

Byråd Cecilie 
Brein (Frp) 
var på besøk 
på Aktiv på 
dagtid og 
deltok på en 
time med 
Zumba.  
(Foto: OIK)
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Aktiviteter
Idrettsmerket 
I 2011 tok 209 personer idrettsmerket i Oslo, en nedgang på 
71 i forhold til foregående år. Fem utøvere kvalifiserte seg til 
statuetten. 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 60pluss og er gratis. I 2011 ble det registrert 
409 deltakere. Av disse deltok 86 for første gang og mottok 
spaserstokken. De resterende har holdt det gående i 2 – 23 år. 

Trim til musikk
Mandagstrimmen i Ekeberg idrettshall inngår i 60pluss og er 
gratis. Deltakerne er fordelt på to partier. I 2011 har det totalt 
vært 180 deltakere, i hovedsak kvinner i alderen 60-90. I 2010 
deltok 154 personer. 

Barneidrett
I 2011 ble tre klubber tildelt utviklingsstøtte til idrettsskole for 
barn. Tre klubber er tildelt oppstartstøtte. Oversikt over alle 
barneidrettsskoler i Oslo med kontaktpersoner samt annen 
informasjon legges ut på OIKs nettside. 

Lovutvalget
Lovutvalget har i 2011 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

Astrid Johannessen fra administrasjonen har vært utvalgets 
sekretær.

Utvalget har avholdt fem møter der man bl.a. har behandlet 
en rekke forslag til foreningslover innsendt av idrettslag til 
OIK. Lovutvalget har også arbeidet med flere hørings- og 
lovendringsforslag i forbindelse med revisjonen av NIFs lov 
på Idrettstinget i mai 2011. Spesielt ble det jobbet mye med 
forslaget om å opprette en ”idrettens enhet for avdekking av 
økonomiske misligheter og kriminalitet”.  

 Utvalget var bredt representert på Norges idrettsforbunds 
lov- og domsseminar som ble arrangert i Oslo. Gunnar-Martin 
Kjenner, Veslemøy Viervoll, Thomas L. Bornø og Tina Mjelde 
deltok i tillegg til sekretæren, Astrid Johannessen.

Lovutvalget 2009-2012. Fra venstre: Astrid Johannessen, utvalgets sekretær fra administrasjonen, Gunnar-Martin Kjenner, leder,  
Veslemøy Viervoll, Tina Mjelde, Thomas L. Bornø og Terje Ahlsen. Foto: OIK
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 KLubb- Og medLemsstAtistiKK

Klubber opptatt i OIK/NIF i 2011
Klubbens navn Klubb nr. Opptaksdato Antall medl. Idrett/særforbund

Ekeberg Fotballklubb 03011447 04.01.2011 23 Fotball

FK Fortuna Oslo 03011448 05.01.2011 40 Fotball

Aker Cricket Klubb 03011449 10.01.2011 17 Cricket

Zanshin Karateklubb 03011450 13.01.2011 13 Kampsport

Øst Cricket Klubb 03011451 14.01.2011 23 Cricket

Nordmarka Skiorienteringsklubb 03011452 08.06.2011 15 Orientering

Hovseter Bordtennisklubb 03011453 30.06.2011 15 Bordtennis

Idrettslaget Taebaek Oslo 03011454 22.08.2011 20 Kampsport

Oslo Snookerklubb 03011455 24.08.2011 15 Biljard

Solli Plass Innebandyklubb 03011456 24.08.2011 14 Bandy

Falken Cricket Klubb 03011457 24.08.2011 23 Cricket

Grünerløkka Basketballklubb 03011458 24.08.2011 12 Basket

Nordberg Basketballklubb 03011459 30.08.2011 12 Basket

Groruddalen Petanque Klubb 03011460 30.09.2011 23 Fleridrettsforbundet  
    (Petanque)

Inter Volleyball 03011461 07.10.2011 27 Volleyball

Ljan Volley 03011462 18.10.2011 19 Volleyball

Ljan Fotballklubb 03011463 26.10.2011 29 Fotball

Lokomotiv Oppsig FK 03011464 26.10.2011 15 Fotball

Luka Fotballklubb 03011465 26.10.2011 20 Fotball

Pilestredet FK 03011466 26.10.2011 15 Fotball

FK Setra 03011467 26.10.2011 20 Fotball

Palmekysten IL 03011468 26.10.2011 14 Fotball

Oslo Roller Derby Klubb 03011469 21.11.2011 25 Skøyte (rulleskøyter)

Furuset Cricket Klubb 03011470 02.12.2011 17 Cricket

FK Brosundet 03014171 14.12.2011 22 Fotball

Dinamo Damefallet Fotballklubb 03011472 22.12.2011 21 Fotball

Flatenkameratene FK 03011473 22.12.2011 15 Fotball

Utmeldt/nedlagt/strøket i 2011
11.01.2011 Jordal Idrettsforening Nedlagt

08.02.2011 Frydenlund IBK Nedlagt

16.02.2011 Norges Banks IL pist.grp Nedlagt

16.02.2011 Galgeberg Innebandyklubb Nedlagt

22.02.2011 St. Hanshaugens IF Nedlagt

17.03.2011 Norsk Veteran Motorsykkel Club Utmeldt

12.04.2011 Stovner Cricket klubb Nedlagt

16.08.2011 Østensjø Ducks Nedlagt

19.09.2011 Spartacus IL Nedlagt

13.10.2011 Tigerstaden BK Nedlagt

17.11.2011 Ælva Tigers IBK Nedlagt

24.11.2011 Adamstuen FK Nedlagt

28.11.2011 Bøler Klatreklubb Utmedt

28.11.2011 Akerdalen FK Nedlagt

29.11.2011 Tjernet BK Nedlagt

29.11.2011 Vredens Druer  Nedlagt

01.12.2011 Groruddalen Frisbeeklubb Nedlagt

14.12.2011 Barnetkameratene FK Nedlagt
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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 2011 Oslo Idrettskrets, 11 særkretser, 
Hjelp 24 Nimi og Ekeberg Idrettsbarnehage. Hjelp 24 Nimi 
har sagt opp sitt langvarige leieforhold med fraflytting i 
løpet av 1. kvartal 2012. Vi måtte derfor ut i markedet med 
forholdsvis mange kontorer, et større treningsstudio og en 
mindre treningssal. 
Markedet er ikke 
enkelt, men vi fikk i 
løpet av 2011 leid bort 
kontorene til idretts- 
og næringsformål. 

Ekeberg café 
og catering leier 
fremdeles i Ekeberg 
Idrettshall, men med 
ny eier.

Idrettshallen ble 
i 2011 benyttet 
hovedsakelig av 
osloidretten og 
skolene. 

Den daglige driften 
av Osloidrettens hus 

og Ekeberg Idrettshall har ikke bydd på større utfordringer 
i 2011. I løpet av året er det blitt gjennomført en del tyngre 
vedlikehold, bl.a. er et par av garderobene blitt oppgradert og 
det er det lagt nytt tak over deler av hallen. 

Multiconsult AS har gjennomført en enøkanalyse av Ekeberg 
Idrettshall og Osloidrettens Hus. Resultatet ble en nyttig 
rapport med anbefalte vedlikeholds- og utbedringsprosjekter. 
Disse vil bli gjennomført i løpet av de nærmeste år.

Osloidrettens Hus og Ekeberg Idrettshall. (Foto: OIK)

Følgende klubber ble tatt under administrasjon av OIK og oppløst 05.12.2011
FK Skruknott 
Grünerløkka Fotballklubb
Gamle Oslo Fotballklubb
Begeistringens IL 

Sammenslått i 2011
25.05.2011 Torshov Skeletonklubb og Torshov Bob-team til Torshov Bob-team

31.08.2011 Frogner Innebandyklubb og Bestum Innebandyklubb til Bestum Innebandyklubb

Navneendring i 2011
17.01.2011 Fra Christiania Fotball klubb til Ringen Fotball klubb

25.02.2011 Fra Oslo Sipal kido klubb til Oslo Siplaki klubb

24.10.2011 Fra Turk Genclik Fotballklubb til Alna Fotballklubb

26.10.2011 Fra Heming/Njård OL til Heming Orientering

21.12.2011 Fra Bisletstudentenes IL til Høgskolen i Oslo og  Akershus IL  (HiOA-IL)

Medlemsstatistikk for Oslo Idrettskrets 2010 2011 Endring
Klubber i Oslo utenom bedriftsidretten 647 652 5

Klubber i Oslo med bedriftsidretten 1 272 1 269 -3

Medlemskap i osloidretten uten bedriftsidretten 185 116 189 095 3 979

Medlemskap i osloidretten med bedriftsidretten 266 674 276 017 9 343

 

Driften av Osloidrettens Hus og Ekeberg Idrettshall
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PrisVinnere Og stiPendmOttAKere i 2011

Osloidrettens kongepokalvinnere i 2011

 Kvinner Menn

Boksing Ingrid Enger, Oslo BK  

Bowling Jeanette Haavelmoen Johansen, Frogner BK  Glenn Morten Pedersen, Frogner BK  

Bryting Rosell Utne, Oslo Bryteklubb  

Cheerleading Viqueens Cheerleaders  

Fekting  Bartosz Piasecki, Bygdøy FK 

Friidrett Mona Holm, IK Tjalve 

Innebandy Holmlia SK 

Judo Ane Ofstad Presterud, Oslo Judoklubb Carl André Reichelt, Oslo Judoklubb

Kickboxing Thea Therese Næss, Fighter Kickboxingklubb 

Luftsport  Ronny Helgesen, Oslo Paragliderklubb

Roing Martha Helgeland/Marianne Nordahl, Christiania Roklub 

Seiling  Terje Wang, KNS

Ski- slopestyle  Aleksander Aurdal, IL Heming

Skyting Marianne Berger, Oslo Østre MSL 

Svømming Sara Nordenstam, Lambertseter Svømmeklubb 

Sykling Camilla Hott, Sp.kl. Rye 

Taekwondo  Eirik Nilssen Bratlie,  
  Mudo Team Furuset 

Ni av utøverne som fikk Oslo kommunes idrettsstipend samlet i Rådhuset. Fra venstre: Ina Grindheim, Stian Haug, Ivan Kristoffer Nilsen,  
Lars Hjemdal, ordfører Fabian Stang, Karl Andre Reichelt, Heidi Weng, Martine Ek Hagen, Ragnhild Haga og Gaute Hallan Steiwer.  
Thekla Brun-Lie var ikke tilstede. (Foto: Sturlason)
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Oslo kommunes pris  
til Årets idrettslag 2011
Oslo Turnforening

Ildsjelprisen 2011
Berit Sollie, Gymnastikk- og Turnforeningen Bjart 

Øystein Pettersen var en av dem som mottok Oslo kommunes 
ærespris 2011 av ordfører Fabian Stang. (Foto: Sturlason)

Ann-Mari Steinsland mottok prisen for Årets idrettslag 
2011 på vegne av Oslo Turnforening fra Idrettsetatens 
direktør, Anne Farseth. (Foto: Sturlason)

Fabian Stang og Årets ildsjel Berit Sollie og leder av OIK, Norvald Mo.  
(Foto: Sturlason)

Oslo kommunes idrettsstipend 2011
Følgende idrettsutøvere ble tildelt stipend à kr 12 000 fra Oslo kommune:

Utøver Klubb Idrett

Thekla Brun-Lie Oslo Skiskytterlag skiskyting

Ina Grindheim  Fighter Kickboxingklubb  kickboksing

Ragnhild Haga  IL Heming  ski, langrenn

Martine Ek Hagen IL i BUL ski, langrenn

Stian Haug Oslo Bokseklub  boksing

Lars Hjemdal Oslo Kajakklubb kajakk

Ivan Kristoffer Nilsen IL i BUL friidrett, høyde

Karl Andre Reichelt Oslo Judoklubb judo

Gaute Hallan Steiwer Lillomarka O-lag orientering

Heidi Weng IL i BUL ski, langrenn
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I budsjettvedtaket for 2011 vedtok bystyret å videreføre rammebevilgning til idretten i Oslo med uendret sum,  

kr 35 480 000. Rammetilskuddet ble dermed ikke justert verken for generell konsumprisøkning eller økt aktivitet. Av beløpet 

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

disponere kr 692 888 som var overført fra tidligere år, samt kr 355 373 i tilbakeførte tilsagn. Satsen for ”hodestøtten” var kr 

250 pr. medlem 25 år og yngre.  Fleridrettslag fikk i tillegg kr 3 000 pr. særidrettsgruppe med medlemmer 25 år og yngre.

Disponible midler er brukt slik (2010-tall i parentes)

Adm./driftstilskudd klubber 19 153 688 (19 075 438)

Refusjon anleggs- og lokalleie   4 707 700 (  4 786 050)

Skiheiskort      539 500 (     560 000)

Leie av badene   1 810 000 (  1 608 110)

Anleggsstøtte, driftsbidrag   3 647 944 (  4 158 840)

Energitilskudd Furuset Forum   1 600 000 (  1 600 000)

Anleggsstøtte, spesielle tiltak      249 750 (     300 000)

Reisetilskudd    138 876 (     149 770)

Stipend      120 000 (     110 000)

Andre formål      216 708 (     150 000)

Idrett for funksjonshemmede      355 988 (     490 490)

Adm /driftstilskudd særkretser     1 064 325 (  1 012 865)

Adm./driftstilsk. Oslo Idrettskrets   2 150 000 (  2 150 000)

Overført til 2012      773 782 (     692 888)

Disponert 36 528 261 (36 844 451)

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

OSLO IDRETTSKRETS  REGNSKAP BUDSJETT REGNSKAP
RESULTATREGNSKAP Note 2011 2011 2010
Driftsinntekter    
Salgsinntekter:    
Reklame, annonser, samarbeidsavtaler   195 360,00   215 520,00   238 880,00 
Salgsinntekter utenfor avgiftsområdet   880 641,75   570 040,00   846 367,75 
Offentlige tilskudd/refusjoner:    
- Øremerket statlig tilskudd Klubbtiltak storby   2 850 000,00   2 650 000,00   2 650 000,00 
- Helse Sør-Øst Aktiv på dagtid   730 000,00   700 000,00   700 000,00 
- Helsedirektoratet, evaluering   -     -     380 000,00 
- Helse og Rehabilitering, Treningskontakt   50 000,00   -     200 000,00 
- Idrett i skolen/idrett og folkehelse   500 000,00   500 000,00   300 000,00 
- Folkehelseprisen 2010   -     -     50 000,00 
- Momskompensasjon    580 704,00   400 000,00   401 905,00 
- Rammetilskudd fra NIF   2 039 239,00   2 039 000,00   2 039 239,00 
- Øremerket tilskudd fra NIF   205 376,00   330 000,00   545 527,00
- VO-tilskudd   5 580,00   -     1 800,00
- Rammetilskudd fra Oslo kommune 9  35 480 000,00   35 480 000,00   35 480 000,00
- Øremerket tilskudd fra Oslo kommune 10  12 002 880,00   11 850 000,00   12 735 000,00
Leieinntekter:    
- Osloidrettens Hus og Ekeberg Idrettshall   8 190 239,06   8 297 960,00   6 644 433,83
Andre driftsinntekter:    
- Deltakeravg., abonnenter, gjenopptaksgebyr   747 846,14   627 300,00   628 434,00
- Bingo, lotterier, automater 4  9 170 337,80   10 396 990,00   12 157 484,00
- Andre inntekter   676 062,73   554 850,00   748 142,33
Sum driftsinntekter   74 304 266,48   74 611 660,00   76 747 212,91
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OSLO IDRETTSKRETS  REGNSKAP BUDSJETT REGNSKAP
RESULTATREGNSKAP Note 2011 2011 2010
Driftskostnader:     
Lønn til ansatte i Oslo Idrettskrets    11 349 362,48   10 238 050,00   11 294 608,11  
Fordel i arbeidsforhold   190 506,80   204 630,00   179 874,29  
Arbeidsgiveravgift og pensjonskostnader 2  2 395 209,29   1 969 310,00   2 164 168,99  
Refusjon sykepenger   -397 508,00   -     -380 016,00 
Annen personalkostnad   244 734,47   467 970,00   269 931,53 
Avskrivning på bygninger og utstyr 3  48 578,70   38 830,00   71 205,50 
Frakt og transportkostnader   1 879,00   10 080,00   5 455,38 
Kostnad lokaler 7  5 700 636,64   5 763 930,00   5 791 916,53 
Leie maskiner, inventar, lisenser o.l.   832 502,77   837 210,00   920 370,68 
Inventar, utstyr og driftsmaterialer   225 885,59   450 010,00   286 801,31 
Reparasjon og vedlikehold   721 836,98   629 080,00   635 193,05 
Fremmedtjenester 7  1 285 102,87   1 542 230,00   1 256 479,50 
Kontorkostnad, trykksaker o.l.   705 814,58   751 720,00   937 768,44 
Telefon, porto o.l.   298 122,82   300 800,00   338 871,43 
Reise, diett og kjøregodtgjørelse   247 317,02   495 170,00   186 616,56 
Annonser   53 265,75   42 000,00   78 621,22 
Kontingenter, gaver og bingo 4  9 178 702,69   10 235 300,00   11 740 633,97 
Fordeling av tilskudd 9  40 487 150,49   42 417 161,00   40 705 900,75 
Forsikringer   48 919,00   59 650,00   44 699,00 
Andre kostnader   336 801,96   301 700,00   293 468,78 
Tap og lignende   1 350,00   -     22 079,00 
Sum driftskostnader   73 956 171,90   76 754 831,00   76 844 648,02 

Driftsresultat   348 094,58   -2 143 171,00   -97 435,11 
    
Renteinntekter   748 338,43   500 000,00   558 488,24 
Rentekostnader   -1 479,79   -     -1 069,69 
Bruk av fonds- og kapitalmidler   -325 065,00   -608 770,00   -140 000,00 
Tilbakeførte tilsagn forfalte år 8  251 373,21   355 373,00   1 231 035,00 
Disponert fra tidligere avsetninger    
Overførte prosjektmidler fra i fjor   6 276 736,51   6 276 737,00   4 966 213,96 
Overførte prosjektmidler til neste år   -6 255 451,33   -4 312 589,00   -6 276 736,51
Sum finans-/ekstraordinære poster   694 452,03   2 210 751,00   337 931,00
    
Årets resultat 12  1 042 546,61   67 580,00   240 495,89 
    
Disponering av årets resultat:    
Til annen egenkapital   433 996,61   
Til vedlikeholdsfond   726 550,00   
Til kretsting   60 000,00   
Til OIK 100 år 08.01.17   100 000,00   
Til forskningsformål   150 000,00   
Fra ildsjelpriser   -15 000,00   
Fra fremtidig pensjonsforpliktelse   -328 000,00   
Fra jubileumsfond,stipend  -85 000,00  
Sum disponert   1 042 546,61   
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regnsKAP 2011

OSLOIDRETTSKRETS    REGNSKAP  REGNSKAP
BALANSE Note 2011  2010
Eiendeler    
Anleggsmidler    
Varige driftsmidler    
Inventar og idrettsutstyr 3 277 847,81  160 326,51
Sum varige driftsmidler  277 847,81  160 326,51
 
Finansielle anleggsmidler    
Livrente  2 0,00 403 608,00
Oslo Idrettshaller AS, aksjer  11 218 600,00 210 000,00
Andre langsiktige fordringer  0,00  0,00
Sum finansielle anleggsmidler  218 600,00  613 608,00
Sum anleggsmidler   496 447,81    773 934,51
  
Omløpsmidler    
Kundefordringer   1 328 043,36 1 437 412,99
Andre kortsiktige fordringer  4 4 971 527,00 6 116 559,00
Forskuddsbetalt kostnad   35 585,26 40 679,31
Bankinnskudd og kontanter 5 12 446 490,68  11 581 442,63
Sum omløpsmidler   18 781 646,30    19 176 093,93 
Sum eiendeler  19 278 094,11    19 950 028,44
 
Egenkapital og gjeld    
Egenkapital
Kapitalkonto   3 042 582,89 2 608 586,28
Vedlikeholdsfond   1 675 359,83 948 809,83
Bingoreserve   209 765,00 209 765,00
Personalutvikling   229 837,91 229 837,91
Fremtidig pensjonsforpliktelse  1 300 000,00 628 000,00
Kretsting    230 000,00 170 000,00
Jubileum OIK 100 år 08.01.17   100 000,00 0,00
Jubileumsfond, stipend trenere, ledere, dommere og utøvere  150 000,00 235 000,00
Til forskningsformål   150 000,00 0,00
Ildsjelprisen   0,00 15 000,00
Jubileumsgave Oslo Bedriftsidrettskrets  30 000,00  30 000,00
Sum egenkapital   6 117 545,63    5 074 999,02 
   
Gjeld   
Langsiktig gjeld   
Pensjonsforpliktelser 2 0,00  403 608,00
Sum langsiktig gjeld   -      403 608,00 
   
Kortsiktig gjeld   
Leverandørgjeld   999 011,14 1 447 072,51
Kortsiktig gjeld  4 4 910 137,11 5 826 326,00
Tildelte bidrag, ikke oppfylt innsendingsplikt  9 147 750,00 619 873,00
Skyldig feriepenger, skatt og arbeidsgiveravgift   140 957,64 108 237,90
Annen kortsiktig gjeld  6 707 241,55 193 175,50
- Storby i Oslo, klubbtiltak   613 557,36 293 608,70
- Integrering i idrettslag   264 789,00 136 426,91
- Gatekamp   2 156,39 0,00
- 60pluss   801 806,50 755 018,09
- Treningskontakter   303 409,14 232 791,73
- Idrett og utfordring   1 081 369,40 1 717 844,45
- Aktiv på dagtid   2 414 581,30 1 973 038,89
- Stor og Sterk   0,00 475 120,00
- Oslo kommunes rammetilskudd  773 782,24  692 887,74
Sum kortsiktig gjeld   13 160 548,77    14 471 421,42 
Sum egenkapital og gjeld   19 278 094,40    19 950 028,44
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Noter til regnskapet

  
Note 1, Regnskapsprinsipper 
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med 
regnskapslovens bestemmelser og god 
regnskapsskikk for ideelle organisasjoner.  
 
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, abonnenter 
Deltakeravgifter og abonnementer tas til inntekt i 
den perioden avgiften gjelder for.  
 
Leieinntekter 
Leieinntekter regnskapsføres i den periode 
inntekten er opptjent.  
 
Klassifisering og vurdering av 
balanseposter 
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter 
poster som forfaller til betaling innen ett år etter 
anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter 
seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert 
som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. 

Omløpsmidler vurderes til laveste av 
anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig 
gjeld balanseføres til nominelt beløp på 
opptakstidspunktet. 

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, 
men nedskrives til gjenvinnbart beløp dersom 
dette er lavere enn balanseført verdi. 

Gjenvinnbart beløp er det høyeste av 
netto salgsverdi og verdi i bruk. Langsiktig 
gjeld balanseføres til nominelt beløp på 
etableringstidspunktet.  
 
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.  
 
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 tjenestepensjons-
ordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. 
Kretsens pensjonsordninger 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 pr. 31.12.2011.  

Det foreligger en avsetning i egenkapitalen for 
ansatte som ønsker å gå ut i AFP-ordning. Det er 
i tillegg balanseført gjeld som dekker fremtidige 
forpliktelser for løpende avtaler om AFP frem til 
disse utløper, samt fremtidig underdekning i AFP.    
 
Note 2, Lønn, arbeidsgiveravgift og pensjoner 
Kretsen har i gjennomsnitt hatt 22,6 årsverk som 
har mottatt lønn av NIF, som har fakturert kretsen 
for disse lønnskostnadene. 

Til generalsekretær Ingrid Tollånes er det 
utbetalt kr 562 221 i lønn og kr 17 643 i andre 
godtgjørelser. 

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 1 312 892 utlønning til ansatte som kun 
får lønn fra kretsen. 

Utbetalt pensjon, kr 416 164, er dekket 
av livrenteavsetning. Netto kostnad er 
arbeidsgiveravgift med kr 58 679. Avsetning for 
livrente var pr. 1.1. kr 403 608. Avtalen om livrente 
utløp i desember 2011. All pensjon er utbetalt og 
det foreligger ingen fremtidig forpliktelse. 

For to ansatte er det betalt kr 27 067 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 236 615 som arbeidsgivers andel.

Dette dekkes av avsetning på kr 628 000 til 
dekning av fremtidig AFP.  
 
Note 3, Diftsmidler  
Inventar og driftsutstyr, saldo 1.1.  160 327
Årets tilgang 166 100
Årets avskrivning  -48 579
Saldo 31.12.  277 848

  
Note 4, Bingospill 
Pottspill på bingo gjennom entreprenør,  
kr 9 170 338, utgjør 12,34 % av kretsens omsetning. 
Kretsens overskudd utgjør kr 20 390. 

Etter uttrekk gebyrer har resten av beløpet  
(kr 8 964 948) blitt videreformidlet til de 
deltakende klubbene og særkretsene. 

Oppgjør av pottspillets andre halvår, ble 
foretatt i februar 2012. Dette gjenspeiles i posten 
kundefordringer ved at vårt tilgodehavende hos 
vår entreprenør utgjorde pr. 31.12. kr 4 971 527.

Tilsvarende påvirker bingospill leverandørgjeld, 
ved at klubber hadde pr 31.12 kr 4 641 669 til 
gode hos oss. 

Bingoinntektene ble i 2011 preget av at en 
bingohall ble delt i tre enheter med meget skjev 
fordeling av avkastningen. 

For OIK’s del betød dette en nedgang i 
omsetning på 24,57 % fra 2010, og nedgang på 
overskudd på 65,45 % fra 2010.  
 
Note 5, Bankinnskudd og kontanter  
Kr 47 454 er bundet på skattetrekkskonto.  
 
Note 6, Annen kortsiktig gjeld  
Påløpte kostnader  373 398 
Forpliktelse AFP-pensjonister, 
samt underdekning 333 844
 707 242

Note 7, Kostnader lokaler og 
fremmedtjenester 
Kostnader lokaler omfatter foruten alle kostnader 
tilknyttet Osloidrettens Hus og Ekeberg Idrettshall 
også leie lokaler for Aktiv på dagtid.

Mild vinter medførte betydelige besparelser av 
energikostnader målt mot 2010, men disse utgjør 
likevel kr 2 050 866. 

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 8, Tilbakeførte tilsagn forfalte år 
Dette er tilsagn om tilskudd fra Oslo kommune i 
2010, der klubber og særkretser ikke har oppfylt de 
krav som er stilt. 

Beløpet inngår i den pott som ble fordelt i 2011, 
jfr. note 9.  
 
Note 9, Tildelte bidrag etter søknader fra  
klubber og særkretser 
Bidraget fra Oslo kommune ble for 2011  
kr 35 480 000 som var det samme beløpet som for 
2010. I tillegg har kretsen tildelt ytterligere 
kr 692 888 fra tidligere års reserver. Tilsagn totalt i 
2011 fordelt etter søknad fra klubber og særkretser 
utgjorde kr 35 754 479. 

Tilsagn om bidrag for 2011 som fremdeles ikke 
var godkjent dokumentert, utgjorde pr. 31.12.  
kr 306 325, hvorav kr 147 750 ble trukket tilbake.

Tilskudd til idrettslag med storbytiltak, 
bydeler, ISU og andre organisasjoner utover 
rammetilskudd utgjorde kr 4 807 671.  
 
Note 10, Øremerkede tilskudd  
Øremerkede tilskudd fra Oslo kommune består av: 
Aktiv på dagtid 3 903 000
Senior 60pluss  2 000 000
Stor & Sterk  49 880
Treningskontakter  100 000
Gatekamp  350 000
Storby klubbtiltak 2 000 000
Idrett og utfordring  1 300 000
Rammetilskudd OIK  2 300 000
 12 002 880

 
Note 11, Oslo Idrettshaller AS 
Oslo Idrettskrets har eierandeler i følgende 
selskaper: 
 Kostpris  Antall Eierandel 
Oslo Idrettshaller AS  218 600  2186 51 %

 
Oslo Idrettshaller AS hadde i 2011 et resultat på  
kr -4 935 403, og en egenkapital pr. 31.12.2011 på  
kr 2 495 307. 

Det ble vedtatt på selskapets generalforsamling 
å øke aksjekapitalen slik at Oslo Idrettskrets 
eierandel ble økt til 51 % 

Dette for å følge opp intensjonen ved 
oppstarten av aksjeselskapet.  
 
Note 12, Disponering av årets resultat 
Årets ordinære driftsoverskudd disponeres på 
følgende måte: 
Til annen egenkapital kr 433 997, til 
vedlikeholdsfondet kr 726 550, til kretsting  
kr 60 000, til forskningsformål kr 150 000 
og til jubileumsfond OIK 100 år kr 100 000. 
Fra egenkapital ildsjelpriser kr 15 000, fra 
jubileumsstipend kr 85 000 og fra egenkapital AFP 
kr 328 000.   
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Kretsstyrets øKOnOmisKe beretning fOr 2011

Innledning
Oslo Idrettskrets (OIK) er en 
medlemsorganisasjon for all idrett innen 
Oslo kommune som er tilsluttet Norges 
idrettsforbund og olympiske og paralympiske 
komité (NIF). Virksomheten drives fra 
Osloidrettens Hus på Ekeberg i Oslo. 

Medlemmer
Oslo Idrettskrets hadde pr. 31. januar 2011 652 
idrettslag, 617 bedriftsidrettslag, 36 særkretser/
regioner og totalt 276 017 medlemskap. 
Styrets arbeidsutvalg utgjør idrettsrådet i Oslo. 
Oslo bedriftsidrettskrets tiltrer idrettsrådet 
med tale- og forslagsrett. 

Miljø
Arbeidsmiljøet er godt og det er ikke registrert 
arbeidsskader eller ulykker i løpet av året. 
Virksomheten påvirker ikke det ytre miljø 
utover det som kan forventes av liknende 
virksomheter.

Sykefravær
Sykefraværet utgjorde 7,3 % mot 4,33 % 
i 2010. Økningen fra 2010 skyldes flere 
langtidssykemeldinger.  

Ansatte 
Idrettskretsen utbetalte lønn gjennom året til 
205 personer tilknyttet de ulike prosjektene 
idrettskretsen er engasjert i. I idrettskretsen 
for øvrig har det i gjennomsnitt vært 22,6 
årsverk (herav 10,8 årsverk kvinnelige ansatte). 
Av disse var ca. 2,5 årsverk finansiert av 
rammetilskuddet fra NIF. De øvrige årsverkene 
er finansiert gjennom utleieinntekter for hall 
og kontorer og gjennom prosjekter organisert 
av Oslo Idrettskrets med bidrag fra Oslo 
kommune, Helse Sør-Øst og særskilte statlige 
tilskudd kanalisert via NIF. 

Diskriminering
Kretsen arbeider aktivt for å fremme likestilling, 

sikre like muligheter og rettigheter og hindre 
diskriminering. For å bidra til dette, har 
idrettskretsen blant annet etablert rutiner for 
rekruttering, hvor søkere fra underrepresenterte 
grupper oppfordres til å søke. 

Årsregnskap
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.

Sekretariatet, inkludert drift av Ekeberg 
Idrettshall og Osloidrettens hus, hadde et 
driftsoverskudd etter finansposter på kr 1 042 
547 mot budsjetterte kr 67 580 i overskudd. 
Momskompensasjon og renteinntekter tilførte 
idrettskretsen kr 492 049 mer enn budsjettert. 
Det ble spart betydelige energikostnader fra 
høsten og ut året. I tillegg var kostnadene 
for reiser og innleide tjenester lavere enn 
budsjettert. Prosjektene Aktiv på dagtid, 
Treningskontakt, 60pluss, Inkludering i 
idrettslag og Idrett og utfordring gikk i 
overskudd med kr 6 360 600 og sikret dermed 
kontinuitet i driften inn i 2012. Prosjektet Stor 
og Sterk ble avsluttet i løpet av 2011.  

Rammetilskuddet fra Oslo kommune var 
i 2011 på kr 35 480 000. I tillegg disponerte 
kretsstyret til fordeling kr 692 887 som var 
overført fra tidligere år, samt kr 355 373 
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.

De 108 klubbene og særkretsene som 
deltok i bingospill fikk utbetalt kr 9 206 700 

(11 716 792 i 2010). Begrensningene ilagt av 
Lotteritilsynet på spill på databingo har gitt 
utslag på avkastningen.

Avsetningene gjelder ubrukte, men 
øremerkede midler til bruk i 2012. Dette 
gjelder for prosjektene Aktiv på dagtid, 60pluss, 
Treningskontakt, Inkludering i idrettslag, Idrett 
og utfordring og Gatekamp. Dette utgjør totalt 
kr 6 360 600.

Styret gjør følgende disponeringer av 
overskuddet for 2011: Til annen egenkapital  
kr 433 997, til vedlikeholdsfondet kr 726 550, til 
kretsting kr 60 000, til forskningsformål (nytt) 
kr 150 000 og til jubileumsfond OIK 100 år 
(nytt) kr 100 000. Fra egenkapital ildsjelpriser 
kr 15 000, fra jubileumsstipend kr 85 000 og fra 
egenkapital AFP kr 328 000. 

Styret
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 158 359 til 
dekning av andre kostnader forbundet 
med drift av styret i Oslo Idrettskrets i 2011. 
Revisjon er kostnadsført med kr 168 233 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.

Lov
Oslo Idrettskrets  har en lov som er i tråd med 
NIFs lov, og den økonomiske årsberetningen er 
avgitt i tråd med regnskapsloven.

Fortsatt drift
Årsregnskapet er satt opp under forutsetning 
om fortsatt drift og det bekreftes herved at 
forutsetningen for fortsatt drift er til stede.

Oslo, 31. desember 2011
20. mars 2012
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