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Oslo Idrettskrets (OIK) er en av 19 idrettskretser i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).
Kretsen ble stiftet i 1917 og holder til i Osloidrettens Hus på Ekeberg.
Oslo Idrettskrets er idrettsråd i Oslo kommune.
Pr. 31.12. 2014 hadde kretsen 332 441 medlemskap fordelt på 645 idrettslag og 620 bedriftsidrettslag.
Disse representerer over 80 ulike idretter og idrettsgrener.
Oslo Idrettskrets, Ekebergveien 101, 1178 Oslo
e-post: oslo@idrettsforbundet.no
tlf: 22 57 97 00
www. idrettsforbundet.no/oslo
Følg oss: facebook.com/osloidrettskrets • twitter.com/osloidrett
Forsidebildet og bildet t.h: Full innsats i Bestumkilen, Oslo Kajakklubb - årets idrettslag i Oslo 2014. Foto: Christin Aronsen
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Forord
Oslo Idrettskrets hadde i 2014 over 330 000 medlemskap. Idrett er ein viktig del av byen, og OIK har
eit stort ansvar for idretten i Oslo. Vi skal representere alle idrettar, alle idrettslag og alle særkretsar i
Oslo. Men vi kan ikkje snakke alle si sak. I alle fall ikkje samtidig. Vi må prioritere. Det er likevel ikkje
alltid slik at vi får gjennomslag for det vi prioriterer.
Det var ikkje tilfelle i 2014. Dette året var eit betydeleg gjennomslag for idrettssatsing. Endeleg
fekk vi det anleggsløftet vi var ute etter. Det blei i bystyret avsett midlar for 629 millionar kroner til
idrettsanlegg i 2015 (og det blei avsett ytterlegere ca 35 millionar i det reviderte budsjettet). Og fram til
2018 blei det så langt sett av 1 milliard kroner til nye anlegg og rehabilitering. Det blir anlegg for fleire
ulike idrettar.
Dette skal ikkje bli noe eingangsløft. Vi fekk i 2013 bystyret med på at Oslo skal ha ein forpliktande
behovsplan for idrett og friluftsliv og som det skal følgje pengar med. Arbeidet starta opp i 2014 og
går inn i 2015. Mange er delaktige og bystyret vedtar den på slutten av året. Vi vil ha tydelege
prioriteringar. I planen skal det vera anlegg som skal kunne realiserast her og nå. Det blir ikkje anlegg
av luftslott.
Det blir ikkje vinter-OL i Norge 2022. Den endelege avgjerdsla kom kanskje ikkje som ei bombe.
Motstanden var betydeleg, også her i Oslo. Det var likevel skuffande for oss som har arbeidd iherdig
for det. For eit OL ville gitt oss ei betre anleggsdekning. Men kanskje det viktigaste av alt: Eit OL ville
vore til stor inspirasjon for dei mange unge utøvarane vi har i byen vår som satsar på vinteridrett. Og
det ville gitt oss stor lærdom i å arrangere store idrettskonkurransar. Heldigvis er det brei politisk støtte
i Oslo for at anlegga skal vi ha likevel, men det vil koste meir for byen og det vil kunne ta lengre tid.
Idrett er ikkje berre anlegg. Organisert idrett treng organisasjon. Med ein by i så sterk vekst og med så
stor mobilitet, er det ei kjempeutfordring å drive frivillig arbeid. Men vi klarer det – stort sett. Og der
utfordringane er størst, yter idrettskretsen mest hjelp. Opplæring i organisasjonsarbeid og i det å lære
korleis eit idrettslag skal drivast, er blitt ei stor oppgåve for Oslo Idrettskrets. Noe av det mest
gledelege vi opplever er at fleire jenter vil delta i det å drive idrettsorganisasjonen. Og det er jenter som
også evner å tenke nytt og utradisjonelt. Dette er også ein viktig grunn for at Osloidretten er i vekst.
På vegne av styret og administrasjonen i OIK takker eg for samarbeidet i 2014, og håper på at 2015
skal bli eit år med ytterlegare framgang.
Norvald Mo
Leder
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Nøkkeltall
Figur: Tallene omfatter ordinære
idrettslag og bedriftsidrettslag per
31.12.2014.
Kilde: Norges Idrettsforbund 2015.

Oppslutningen om idrett er spesielt stor i årsklassene 6-19 år med 95 845 medlemskap i 2014. Samtidig hadde Oslo nesten 86 000
innbyggere i samme årsklasser. Selv om enkelte har flere medlemskap, betyr det at oppslutningen om idretten er meget stor blant
byens skoleelever. Jenter og kvinner har en lavere medlemsandel enn gutter og menn. Det er et markert fall i andelen medlemmer
fra 6-12 år til 13-19 år for begge kjønn.

Figur: Medlemskap i osloidretten
per 31.12.2014 fordelt på kjønn og
aldersgruppene 0-5 år, 6-12 år og
13-19 år.
Kilde: Norges Idrettsforbund 2015.

Medlemsstatistikk for Oslo Idrettskrets
2013
Klubber i Oslo utenom bedriftsidretten

2014

Endring

654

645

-9

1 253

1 265

12

Medlemskap i Osloidretten uten bedriftsidretten

251 920

254 768

2 848

Medlemskap i Osloidretten med bedriftsidretten

333 555

332 441

- 1 114

Klubber i Oslo med bedriftsidretten
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Ta vare på leken
Idretten er den klart største fritidsaktiviteten i Oslo. Hver eneste dag året rundt legges det ned en
enorm innsats for byens barn og unge, det aller meste basert på frivillig innsats. 645 idrettslag i Oslo
står på i tykt og tynt for å skape best og mest mulig hverdagsaktivitet.
Rekrutteringen til Osloidretten er fantastisk god. Barna kommer nærmest av seg selv inn i idretten,
- omlag 80% av alle barn er innom idretten før de fyller 12. Og barneidretten kan vi være stolte av,
den favner bredt og skaper idrettsglede, samhold og mestring for svært mange. Betydningen av lek og
allsidighet blant de yngste forstås og praktiseres gjennomgående på en utmerket måte over hele byen.
God barneidrett er en viktig del av oppvekstvilkårene i hovedstaden.
Men hvor flinke er vi til å ivareta barnas interesser og møte dem på riktig vis inn i ungdomsalder?
Statistikken viser at vi ikke er gode nok. Det er naturlig med et visst frafall blant ungdommen.
De små har blitt store nok til å ta egne valg, noen velger å konsentrere seg om én idrett, andre velger
andre aktivitetsformer – også uorganisert fysisk aktivitet. Økt skolepress, kulturforskjeller, økonomi
og andre tilbud som konkurrerer om ungdommens fritid er naturlig medvirkende til ungdommens
valg. Men litt enkelt sagt er hovedgrunnen til frafall at idrettsgleden forsvinner på veien. Lek og
allsidighet erstattes for raskt av alvor og prestasjonsfokus. For ofte ser vi at idretten ikke lever opp til
sin egen visjon, idrettsglede for alle. Det er mangel på gode opplevelser og ytre forventninger i konflikt
med egen motivasjon som får ungdom til å slutte. Min påstand er at ungdom som opplever mestring
og glede gjennom idretten ikke slutter.
Da er det grunn til å spørre hvem som styrer utviklingen i ditt idrettslag? Styret, ansatte, trenere eller
foreldre? Sannsynligvis en kombinasjon av dette. Men hvem spør barna? Hvem spør ungdommen om
hva de egentlig er motivert for?
Vi må erkjenne at for ofte er sportslig utvikling en større drivkraft enn at flest mulig skal være med
lengst mulig. Dette gir seg også utslag i kostnadsøkninger innen deler av ungdomsidretten som er
bekymringsfull. Det utfordrer deg som er involvert i ungdomsidretten til å tilpasse tilbudet og
ambisjonsnivået til den ungdommen du faktisk har i laget ditt.
I nytt idrettspolitisk dokument er begrepet ”ivareta” løftet frem. Det aller viktigste å ivareta er leken.

Foto: Snorre Veggan

Magne Brekke
Generalsekretær
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Strategisk plan 2014-2016
Virksomhetsidé

Vi skal være idrettens fremste talerør i Oslo. Vårt arbeid skal resultere i best mulig rammevilkår
for osloidretten. Arbeidet skal bidra til god tilrettelegging for alle som ønsker å drive idrett og
fysisk aktivitet. Dette oppnår vi gjennom systematisk kommunikasjons- og påvirkningsarbeid,
organisasjonsutvikling, kompetansearbeid, alliansebygging, rådgiving og samarbeid.
Visjon

Vi skaper idrettsglede!

Hovedmål

Tilrettelegge idrett og fysisk aktivitet for alle, og derigjennom
øke andelen aktive medlemmer, særlig blant ungdom.

Verdier

Norsk idretts felles verdier er basis for alt vi gjør.
Organisasjonsverdiene våre er frivillighet, demokrati, lojalitet
og likeverd.
Aktivitetsverdiene våre er glede, fellesskap, helse og ærlighet.
Oslo Idrettskrets styre og administrasjon skal fremstå og
oppfattes som kompetent, engasjert, nytenkende og åpen.

Utfordringer for idretten i Oslo

Befolkningsveksten og underkapasitet på idrettsanlegg
Tross betydelig anleggsutbygging det siste tiår har Oslo
– som fylke – den desidert dårligste anleggskapasiteten i
landet for de vanligste og mest brukte anleggskategoriene.
Oslo henger også etter sammenlignet med øvrige større
byer. Ifølge siste befolkningsfremskrivning ventes Oslos
befolkning å øke fra 634 463 i 2014 til 806 233 i 2030, dvs.
med drøyt 170 000 innbyggere (27 prosent). I skolealder,
6-19 år vil økningen bli fra 85 720 til forventet 108 923, dette
tilsvarer rundt 1 450 barn og unge i snitt pr. år. Dette vil
innebære nye behov for idretten hvor kapasitetsdekningen
allerede er for lav. Fordi idretten ikke er en lovpålagt
oppgave, vil det bli en stor utfordring å få finansiert
nødvendige investeringer.
Tiltagende arealknapphet
Den sterke befolkningsveksten fører til tiltagende arealknapphet. Kampen om arealene hardner til, og det blir
vanskeligere å finne plass til idrettsanlegg. I en slik situasjon
blir det viktig for idretten å få aksept for behov og forslag i
reguleringsprosesser. Like viktig blir det å finne alternative
måter å plassere og bygge idrettsanlegg på.
Økt inaktivitet
Samfunnsutviklingen med økt mekanisering og mer stillesittende arbeid, og endrede spisevaner, har ført til en sterk
økning i befolkningens gjennomsnittsvekt. Veksten i andelen
overvektige barn og ungdom er spesielt bekymringsfull.

Foto: Snorre Veggan

Frivillighet under press
Idrettsarbeidet i Oslo er i all hovedsak basert på frivillig
arbeid. Det å opprettholde frivilligheten er avgjørende for at
idrettslagene skal kunne skape aktivitet. I det flerkulturelle
Oslo har idrettslagene en utfordring i å inkludere alle,
også de med en annen kulturell bakgrunn enn den norske.
Kommunikasjon, opplæring og samarbeid er viktige
stikkord for arbeidet med å styrke frivilligheten.

Prioriterte innsatsområder
Idrett og fysisk aktivitet for alle som ønsker det.

For å oppnå dette, vil vi arbeide for:
• et åpent, inkluderende og variert aktivitetstilbud
• å legge til rette for å få med flere barn og ungdom og gi dem idrettslige utviklingsmuligheter i tråd med egne ambisjoner
• å trygge idrettslagenes økonomiske rammevilkår
• å formidle kunnskap om betydningen av idrett og fysisk aktivitet i et folkehelseperspektiv

En veldrevet idrettsorganisasjon med kompetente og motiverte tillitsvalgte.

For å oppnå dette, vil vi arbeide for:
• et variert og helhetlig kompetansetilbud som møter idrettsorganisasjonens behov
• at alle idrettslag driver sin virksomhet i henhold til Idrettsforbundets lover og regler
• å synliggjøre osloidrettens frivillige innsats og tydeliggjøre dens samfunnsmessige betydning

Flere og bedre idrettsanlegg og full utnyttelse av eksisterende anlegg.

For å oppnå dette, vil vi arbeide for:
• at det settes av tilstrekkelig med arealer til idrettsanlegg og sørge for å bevare idrettsarealer til idrettsformål
• å øke de økonomiske rammene for utbygging, drift og vedlikehold av idrettsanlegg
• økt innflytelse på utbyggingsrekkefølgen på idrettsanlegg på basis av behovsanalyser
• miljøriktige og energieffektive idrettsanlegg

Hvilke virkemidler skal vi bruke for å nå våre mål og intensjoner?
Kunnskap som basis for styrets vedtak:

Idrettskretsen skal i størst mulig grad basere egne vedtak på et
godt kunnskapsgrunnlag og analyser. Der det er nødvendig,
igangsettes kunnskapsinnhenting i form av forskningsbaserte
undersøkelser og/eller utredninger.

Systematisk kommunikasjons- og påvirkningsarbeid:

I dette arbeidet blir det viktig å synliggjøre idrettens behov,
innsats og dens samfunnsmessige betydning overfor besluttende
myndigheter og øvrige samarbeidspartnere. Det er viktig å ta i
bruk mange ulike former for kommunikasjonskanaler. Utspill i
media kan samkjøres med lokale idrettslag, idrettens samarbeidsutvalg i bydelene eller særkretser/regioner.

Gode møteplasser:

Møter, kurs, konferanser og seminarer er viktige arenaer for
diskusjon, læring og utveksling av erfaringer.

Alliansebygging:

Vi skal fortsette det nære og gode samarbeidet med Oslo
kommune, som er vår viktigste samarbeidspartner.
I tillegg skal vi søke samarbeid med andre viktige aktører,
for eksempel private eiendomsutviklere når det gjelder
idrettsanlegg, og mulige sponsorer på området forebyggende
helsearbeid.

Rådgiving:

Kompetansearbeid og klubbprosesser bidrar til å gjøre idrettsorganisasjonen bedre rustet til å møte fremtidens utfordringer.

Det administrative apparatet i OIK skal ha tilstrekkelige
ressurser og kompetanse for å ivareta idrettskretsens rolle
som osloidrettens fremste talerør i Oslo. Rådgiving og bistand
til medlemmer og eksterne bidragsytere skal videreutvikles.

Samarbeid i idrettsorganisasjonen:

Miljø:

Organisasjonsutvikling:

For å utvikle osloidretten og for å ivareta dens interesser, er det
avgjørende å ha et godt samarbeid med NIF sentralt, særforbund,
idrettskretser og idrettsråd.

OIK skal utarbeide en egen miljøpolicy.

Strategiplanen ble vedtatt av kretstinget 2. juni 2012 og revidert på kretstinget 4. juni 2014. Den skal realiseres av kretsstyret og administrasjonen i
OIK i samarbeid med idrettslagene, særkretsene/regionene og idrettens samarbeidsutvalg i bydelene. Planen gjelder for perioden fram til 2016.

Styrets beretning
Oslo Idrettskrets’ 38. ordinære ting ble avviklet 4. juni 2014 i Ekeberg Idrettshall. Det var 88
stemmeberettigede representanter til stede ved tingets åpning. Tingforhandlingene ble ledet av Kristin
Gilbert og Rune Nordby. Norvald Mo ble gjenvalgt som leder.
Strategisk plan ble vedtatt på tinget i 2012 og gjelder for perioden frem til 2016. Tinget gjennomførte
i denne omgang kun en revisjon av gjeldende plan. Planen opprettholdes i hovedsak slik den fremstår,
men faktadelen oppdateres. Det ble videre vedtatt at OIK skal utforme en miljøpolicy og at vi skal
arbeide for å bevare idrettsarealer til idrettsformål.

Kretsstyret 2014-2016, f.v: Astrid Johannessen, Nils Johan Waldenstrøm, Ingar Lae, Sigurd I. Solem, Norvald Mo, Line B. Lorentzen, Caroline
Rømming Varmbo, Emilie Jarto, Christin Sund og Aanees Rauf.

Styremøter og AU-møter

Det er avholdt ti styremøter og tre arbeidsutvalgsmøter i 2014.
Før tinget 4. juni ble det avholdt fem styremøter som behandlet
50 saker og et arbeidsutvalgsmøte som behandlet tre saker. Med
nytt styre etter tinget er det gjennomført fem styremøter som
behandlet 55 saker og tre arbeidsutvalgsmøter som behandlet
seks saker.
Før tinget bestod arbeidsutvalget av Norvald Mo, Christin
Sund og Nils Johan Waldenstrøm, med Kate Hege Nielsen
som vara. Arbeidsutvalget i det nye styret består av Norvald
Mo, Christin Sund, Nils Johan Waldenstrøm og med Caroline
Rømming Varmbo som vara.
Det nye styret har valgt å videreføre praksis ved at Oslo
Bedriftsidrettskrets (OBIK) inviteres til å tiltre styret i
behandlingen av idrettsrådssaker med tale- og forslagsrett.
OBIKs representant deltok ved behandlingen av 40 saker i 8
møter.
Som en introduksjon for det nye styret ble det i
september avholdt en helgesamling på Klækken for styret og
administrasjonen. Styret har også vært samlet for en fagkveld
på høsten.
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Styrets representasjon

Representanter fra styret har deltatt på ulike møter og samlinger
i Norges Idrettsforbund, på særkretsting, på jubileer i idrettslag,
mottakelser, idrettstilstellinger og ulike konferanser og
seminarer.

Forholdet til idrettslagene

Oslo Idrettskrets fremste oppgave er å legge til rette for
idrettslagenes aktivitet. Dette gjøres først og fremst ved å sikre
gode økonomisk støtteordninger og gode betingelser for tilgang
til anlegg, samt arbeide for at det blir bygget flere anlegg.
Idrettskretsen har også en viktig oppgave i å veilede og skolere
idrettslagene i organisasjonsarbeidet.
De økonomiske støtteordningene til idrettslagene utvikler
seg stadig til det bedre. Både kommunale og statlige ordninger
til støtte for idrettslagenes barne- og ungdomsaktivitet har
en utvikling som styret er tilfreds med. For de kommunale
ordningene har fokus de senere årene vært å sikre vekst som
følger med medlemsutviklingen og normal prisstigning. At
dette nå virker som en innarbeidet funksjon i Oslo kommunes
budsjettarbeid er veldig bra.

Styrets beretning
De statlige ordningene har en formidabel utvikling. I 2014
ble det tildelt over 41,5 mill. kr. i mva-kompensasjon, fordelt
på 296 idrettslag i Oslo. Utbyttet for Oslolagene innenfor
denne ordningen har mer en doblet seg siden 2012. I 2014
har også de lokale aktivitetsmidlene (LAM) fått en kraftig
økning. Tildelingen er på drøye 20 mill. kr. som er 28 % opp
fra tildelingen i 2013. Dette kommer som resultat av endringen
av tippenøkkelen som gir idretten en større del av overskuddet
fra Norsk Tipping, og at LAM-ordningens andel i idrettens
fordeling er økt fra 10 til 12,5 %.
I arbeidet for flere og bedre idrettsanlegg opplever styret nå
en større forståelse og aksept for idrettens behov innenfor Oslo
kommune. Dette er synliggjort i kommunale plandokumenter
og budsjetter gjennom året. Diskusjonen omkring OL/PL har
også bidratt til å sette den kritiske anleggssituasjonen i Oslo
på dagsorden, og det er gitt konkrete lovnader om realisering
av anleggene som inngikk i OL/PL-planene. Et langsiktig
påvirkningsarbeid for å bedre kommunens planlegging og
gjennomføringskraft innenfor idrettsfeltet ser også ut til å bære
frukter. Med et akseptabelt sluttresultat for budsjettarbeidet
mener styret at dette gir grunnlag for optimisme for fremtiden.
Spørsmålet om hvordan kommunen kan bidra til realisering
av flere idrettsanlegg i privat, idrettseiet regi er aktualisert
gjennom året. Stadig flere idrettslag undersøker mulighetene
for å gjøre tiltak på egen hånd, og styret har som utgangspunkt
at slike initiativ bør understøttes. Styret mener likevel at det i
all hovedsak bør være kommunens ansvar å legge til rette for

idretten gjennom anleggsutvikling. Støtte til kommunale bidrag
i idrettseide prosjekter skal vurderes individuelt. Vurderingen
skal bygge på behovsanalyse, og prioriteres opp mot andre
prosjekter uavhengig av finansieringsmodell. Styret mener også
at terskelen for å støtte kommunale bidrag til kostnadskrevende
anlegg i idrettens regi skal være høy. Byrådet har gjennom
tilleggsinnstillingen varslet at det vil legge frem egen sak om
hvordan man skal få til økt realisering av idrettsanlegg gjennom
samarbeid med private.
Arbeidet med organisasjonsutvikling, skolering og
inkludering i idrettslag fungerer svært godt.
Idrettslagenes deltagelse på kurs og klubbutviklingstiltak i
regi av idrettskretsen er god og stadig økende.

Kontakt med ISU og særidretter

Idrettens samarbeidsutvalg i bydelene (ISU) og
særidrettenes kretser og regioner er viktig konsultasjons- og
samarbeidspartner for styret når det ønsker ideer, synspunkter
og holdninger til ulike saker fra lagsnivå. Det nye styret har
fordelt kontakten med særkretsene/regionene og idrettens
samarbeidsutvalg i bydelene.
Ordningen med ett møte hvert semester mellom OIK, ISU
og særidrettene for å diskutere viktige idrettssaker ble i 2014
videreført. Til disse møtene blir også de særidrettene som
ikke har et regionalt apparat invitert. Vårsemesterets møte ble
avholdt 9. januar med temaet anleggssituasjonen i Oslo.

Lovbestemte organer frem til tinget 2014:

Følgende ble enstemmig valgt av tinget 2014:

Styret:

Styret:

Lovutvalget:

Lovutvalget:

Kontrollkomiteen:

Kontrollkomiteen:

Valgkomiteen:

Valgkomiteen:

Norvald Mo, leder, Rommen Spkl. og Stovnerkameratene
Christin Sund, nestleder, SF Grei
Ingar Lae, medlem, Oslo SK og Njård
Kate Hege Nielsen, medlem, Bækkelagets Spkl.
Anees Rauf, medlem, Vålerenga Cricket
Anya Sødal, medlem, Nordstrand Basketballklubb
Nils Johan Waldenstrøm, medlem, Spkl. Vidar
Årstein Skjæveland, 1.vara, Sagene IF
Caroline Rømming Varmbo, 2. vara, Ski- og fk. Lyn
Kathe Langvik, medlem, ansattes representant
Audun Eikeland, vara, ansattes representant

Gunnar-Martin Kjenner, leder, Ski- og fk. Lyn
Veslemøy Viervoll, medlem, Klemetsrud IL
Tina Mjelde, medlem, OPIL
Ellen Karine Aas, vara, Nordstrand Basketballklubb
Rune Nordby, vara, Tveita IL

Terje Ahlsen, leder, DNB BIL
Berit Loennechen Feiring, medlem, Røa IL
Jennifer Lucy Drummond Johansen, medlem, Bækkelagets Spkl.
Helene Bugge, vara, Nordmarka Ryttersportsklubb
Lars Trælvik, vara, Bjørndal IF

Anne-Britt Nilsen, leder, Kjelsås IL
Reidar Bergestad, medlem, Årvoll IL
Monica Bakke, medlem, Holmlia SK
Anders Åge Naglestad, vara, Vestre Aker Skiklub
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Norvald Mo, leder, Rommen Spkl. og Stovnerkameratene (gjenv.)
Christin Sund, nestleder, SF Grei (gjenv.)
Ingar Lae, medlem, Oslo SK og Njård (gjenv.)
Nils Johan Waldenstrøm, medlem, Spkl. Vidar (gjenv.)
Aanees Rauf, medlem, Vålerenga Cricket (gjenv.)
Caroline Rømming Varmbo, medlem, Ski- og fk. Lyn (tidl. vara)
Line B. Lorentzen, medlem, Sørkedalen Rideklubb (ny)
Emile Jarto, 1. vara, Oslo Turnforening (ny)
Sigurd I. Solem, 2. vara, Bygdøy Monolitten IL (ny)
Astrid Johannessen, medlem, ansattes representant (ny)
Audun Eikeland, vara, ansattes representant (gjenv.)

Gunnar-Martin Kjenner, leder, Ski- og fk. Lyn (gjenv.)
Veslemøy Viervoll, medlem, Klemetsrud IL (gjenv.)
Tina Mjelde, medlem, OPIL (gjenv.)
Rune Nordby, vara, Tveita IL (gjenv.)
Kate Hege Nielsen, vara, Bækkelagets Spkl. (ny)

Terje Ahlsen, leder, DNB BIL (gjenv.)
Helene Bugge, medlem, Nordmarka Ryttersportsklubb (tidl. vara)
Lars Trælvik, medlem, Bjørndal IF (tidl. vara)
Anya Sødal, vara, Nordstrand Basketballklubb (ny)
Anders Åge Naglestad, vara, Vestre Aker Skiklub (ny)

Anne-Britt Nilsen, leder, Kjelsås IL (gjenv.)
Reidar Bergestad, medlem, Årvoll IL (gjenv.)
Monica Bakke, medlem, Holmlia SK (gjenv.)
Ingar Wilhelmsen, vara, Hasle/Løren IL (ny)
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Nærmere 100 tilstedeværende hørte idrettsbyråden, Guri
Melby, og bymiljøetatens representanter redegjøre for deres
arbeid for å bedre anleggssituasjonen i Oslo.
Temaet for høstmøtet ble en videreføring fra vårmøtet, men
da i et «post-OL» perspektiv. Møtet ble avholdt 26. november.
Idrettsbyråden, Guri Melby, var igjen på besøk og fra Bymiljøetaten fikk vi en gjennomgang av arbeidet med behovsplan for
idrett og friluftsliv. Leder og generalsekretær redegjorde for
idrettskretsens arbeid og innsatsområder.
Fordeling av lokale aktivitetsmidler (LAM) ble gjennomført
på lik linje som foregående år. ISU gir innstilling på midlene
til kretsstyret som vedtar den endelige fordelingen. Det var i
2014 ca. 20,4 mill. kr til fordeling i Oslo. 255 idrettslag møtte
på fordelingsmøtene i ISU og 298 ble tildelt LAM. Det kom
inn kun tre klagesaker. Alle tre gikk på avkortning grunnet
manglende frammøte på fordelingsmøtet. Ingen av klagene ble
tatt til følge og alle fikk halv tildeling av hva de ville ha fått om
de møtte. NIF utbetalte LAM i starten av desember.

Oslo 2022

Negative meningsmålinger preget OL-diskusjonen i forkant av
lekene i Sotsji, og det var et håp om at et vellykket arrangement
ville snu trenden. Slik gikk det ikke, og de negative målingene
fortsatte frem mot sommeren. Et nytt hardt slag for OL-saken
kom i mai da Fremskrittspartiets landsmøte vedtok å ikke støtte
en statsgaranti for lekene. Dette medførte usikkerhet omkring
den videre prosessen for statsgarantisøknaden, men meldingen
fra Kulturministeren var at arbeidet skulle føres frem som
planlagt, med behandling i Stortinget innen utgangen av 2014.
Styret erkjente tidlig at argumentene om den svake anleggssituasjonen i Oslo som ble brukt til å vinne folkeavstemningen
i Oslo høsten 2013, ikke kunne vinne opinionen på landsbasis.
Styret valgte derfor å holde en lavere profil i den siste fasen av
den offentlige debatten. Styrets innsats ble i stedet rettet sterkere

inn mot Oslo kommunes arbeid med oppfølging av søknaden
når det gjaldt anlegg, og med spesiell oppmerksomhet omkring
etterbruksplanene for anleggene. Det ble også gjennomført to
møter med Oslopolitikere på Stortinget hvor anleggssituasjonen
i Oslo i forbindelse med OL/PL-søknaden var hovedtema.
Etter styrets oppfatning falt Oslo2022 først og fremst
på grunnlag av manglende støtte i befolkningen. Hovedforklaringen til dette var trolig inntrykkene fra Sotsji-OL,
oppfatninger om IOC og kostnadene med et OL/PL.
Når det gjaldt kostnadene ved arrangementet ble det fra
sentrale politikere på nasjonalt nivå stilt krav om kostnadskutt,
blant annet gjennom større grad av gjenbruk av anleggene
etter lekene på Lillehammer i 1994. Som respons på dette
presenterte søkerkomiteen den 27. august en kuttliste som
alternativ til søknaden om statsgaranti. Styret var nå opptatt av
at konseptet med kompakte Oslo-leker ikke skulle røres ved. En
del av spareplanen var gjenbruk av Vikingskipet på Hamar som
erstatning for ny ishall på Valle Hovin, noe styret uttalte seg
svært kritisk til.
1. oktober kom likevel nådestøtet for Oslo 2022 da Høyres
stortingsgruppe ba regjeringen om å ikke gi statsgaranti for
OL/PL-søknaden. Samme dag meldte søkerkomiteen at
søknaden om statsgaranti ville bli trukket.
Fra sentrale politikere både i Oslo kommune og på Stortinget ble det lagt vekt på at et nei til OL/PL ikke er et nei til
idretten. Idrettskretsen ble etter avgjørelsen raskt involvert
i byrådets arbeid med å ivareta og videreføre arbeidet med
de konkrete anleggsprosjektene i OL-konseptet. Jordal Amfi,
Valle Hovin og Mortensrud idrettspark ble av byrådet pekt ut
som prioriterte anlegg i første fase. Styret gav sin tilslutning til
prioriteringen, men var også opptatt av at planarbeidet for de
øvrige anleggsprosjektene ivaretas.

Faksimile: - Oslos politikere var raskt ute med løfter om realisering av OL-anlegg.
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Foto: Snorre Veggan

Styrets beretning

Samarbeidet med Oslo kommune

Oslo kommune er idrettskretsens viktigste partner, og
kretsstyret har et godt samarbeid med byens myndigheter.
Styret pleier jevnlig kontakt med byrådet, bystyrekomiteer og de
ulike partigruppene i bystyret. Arbeidet med kommunens ulike
planer og kommende års kommunebudsjett har høy prioritet.

Oslobudsjettet

OIK sendte det årlige budsjettbrevet til byrådet i april. I
brevet uttrykker styret idrettens ønsker for Oslo kommunes
idrettsbudsjett, knyttet til både driftstilskudd til osloidretten og
midler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg. I innledningen av budsjettbrevet understreket kretsstyret den
krevende anleggssituasjonen for idretten i Oslo. Vi ba om en
sterkere satsing på vedlikehold, rehabilitering og bygging av
idrettsanlegg for å imøtekomme behovet i den voksende byen.
Oppstart av arbeidet med behovsplanen ble etterlyst. Vi meldte
videre at systemskiftet som er på gang må følges opp med
større avsetninger i økonomiplanen. Kretsstyret la også vekt
på behovet for en bedre prosess for å sikre idrettens plass i
skoleanleggene.
Driftsbudsjettet
På driftssiden ba styret om:
• justering av det kommunale driftsbidraget i samsvar med
pris- og aktivitetsvekst til 42 573 247 kr
• en økning på 0,3 mill til Klubbtiltak storby (2,3 mill. kr)
• videreføring av tilskudd til Idrett og utfordring (1,5 mill. kr)
• videreføring av tilskudd på 0,4 mill. kr til Sommerpatruljen
• en økning på 100 000 kr til 60pluss (2,3 mill. kr)
• en økning på 398 000 kr til Aktiv på dagtid (4,3 mill. kr)
• tilskudd på 1 mill. kr til seniorprosjektet 60pluss ekstra
• tilskudd på 200 000 kr til Treningskontakt

OIK årsberetning 2014

Midler til idrettsanlegg
Styret foreslo at det avsettes 348,2 mill. kr til planlegging,
bygging og rehabilitering/vedlikehold av idrettsanlegg i
2015. Dette kommer i tillegg til de avsetninger som er gjort
for enkeltprosjektene Linderudkollen og Frogner stadion i
økonomiplanen for 2015.
Investeringsprosjektene ble presentert under kategoriene
utredning idrettsprosjekter, nye anlegg, rehabilitering og
vedlikehold. I tillegg foreslo styret tilskudd til private prosjekter
i regi av idretten.
Utredning idrettsprosjekter
Styret ba om midler til Lillomarka arena og Ullern idrettspark.
Nye anlegg
Styret ba om totalt 216,2 mill. kr til følgende anlegg:
• Konkurranseanlegg for sandvolleyball på Kringsjå
(11,2 mill. kr)
• Lambertseter idrettshall (88,5 mill. kr)
• Åsland skytebane (96,47 mill. kr)
• To nye kunstgressbaner (20 mill. kr)
Rehabilitering
Styret ba om 70 mill. kr til rehabilitering av:
• Åtte kunstgressbaner á kr 6 mill. kr
• Andre anlegg (22 mill. kr)
Bygging/rehabilitering av private anlegg i regi av idretten
Styret ba om 59 mill. kr som tilskudd til følgende prosjekter:
• Rehabilitering av Ekeberg idrettshall (9 mill. kr)
• Linderud IL, idrettshall (8 mill. kr )
• KNS Seilsportsenter – Ulabrand (16 mill. kr)
• Nordstrand IF, idrettshall (10 mill. kr)
• Mudring og oppgradering av robaner på Bogstadvannet,
Christiania Roklub (16 mill. kr)
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Andre prioriterte anleggssaker
Styret minnet byrådet om ytterligere anleggssaker med høy
prioritet for kommende periode:
• Dælenenga idrettshall
• Voldsløkka landhockey- og kunstisbane og skatehall
• Bestumkilen ro- og padlebane
• Svømmehaller
Byrådets budsjettforslag, 24. september
Nytt av året var det at idretten fikk et eget kapittel i budsjettdokumentet. Kretsstyret mener dette er et godt grep for å
synliggjøre idrettsarbeidet. Det er et signal om at idretten tas på
alvor og en økt satsing på idrettsanlegg. Fremstillingen gjør det
også langt enklere å få oversikt over innholdet i budsjettet.
Byrådet hadde i sitt forslag til investeringsbudsjett for 2015
lagt inn langt flere prosjekter enn det som har vært normalt de
senere årene. Budsjettforslaget gikk også videre i retning av å
oppfylle vårt ønske om systemendring, med avsetning i pott
(idrettsinvesteringer) og utvidet bruk av økonomiplanen. Men
nivået på avsetningene var etter kretsstyrets vurdering fortsatt
ikke tilfredsstillende.
En oversikt fra byrådet viste en foreløpig fordeling av 212
mill. kr. på følgende prosjekter i 2015:
• Frogner stadion ishall og fleridrettshall, 100 mill. kr
(tidligere avsatt)
• Voldsløkka skatehall, 30 mill. kr
• Mindre skateanlegg, 3 mill. kr
• Nye kunstgressbaner (Kringsjå, Nordjordet, Tørteberg),
20 mill. kr
• Kunstgress rehabilitering (Nordstrand, Korsvoll,
Mortensrud), 18 mill. kr
• Kringsjå sandvolleyballanlegg fullfinanisering, 6 mill. kr
• Videreutvikling av Skullerud idrettsanlegg, 10 mill. kr
• Ny drift- og servicestasjon på Ekebergsletta, 10 mill. kr
• Planlegging av Lillomarka Arena, 1,5 mill. kr
		
På egne prosjektnummer var det i tillegg satt av midler til
Holmenkollen nasjonalanlegg (74 mill. kr) og Linderud
skianlegg (12,5 mill. kr).
På utdanningssiden var det to budsjettdebutanter på listen
over skoleprosjekter med fleridrettshaller. Veitvet skole og
Ullern vgs. er begge anlegg som tas i bruk ved skolestart i 2015.
På driftssiden var det lagt inn en tilfredsstillende justering
av rammetilskuddet til Osloidretten i tråd med aktivitetsvekst
og prisjustering. For de særskilte aktivitetstiltakene over
Bymiljøetatens budsjett var tilskuddene enten videreført eller
økt. Over Velferdsetatens budsjett var tilskuddet til Aktiv på
dagtid videreført med en marginal økning, mens tilskuddet
til seniorprosjektet 60pluss ekstra var redusert. Tilskuddet til
Treningskontakt over Helseetatens budsjett var nullet ut.
Over driftsbudsjettet var det også foreslått 4 mill. kr til
å styrke tilbudet i ishallene og i badene. Dette innebar at
ordningen med helårsåpen ishall kunne videreføres, og at øvrige
ishaller som minimum skal være åpne fra skolestart i august til
påske. For badene betydde det lengre åpningstider på lørdager
og søndager. Byrådet foreslo en bevilgning på 94,6 mill. kr til
videre arbeid med OL/PL søknaden.
Byrådet ga i sitt budsjettforslag tydelige og gledelige
signaler om en langsiktig satsing på utvikling av byens idrettstilbud. I økonomiplanen for 2015-2018 var det det satt av 938
mill. kr til investeringer innen idrett, friluft og nærmiljøanlegg.
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I tillegg kom 140 mill. kr til rehabilitering og videre satsing på
flerbrukshaller ved nye skoleprosjekt.
Med en samlet vurdering av budsjettet for 2015 valgte
kretsstyret å kalle byrådets forslag for «et skritt i riktig retning».
Men det var igjen lagt opp til at videre budsjettbehandling måtte
redde idrettsbudsjettet til et akseptabelt nivå.
OIKs innspill til bystyrets budsjettbehandling, 31. oktober
Kretsstyret gav i innspillet til bystyret honnør til byrådet
for en økt satsing på idretten. Samtidig ble det understreket
at behovene er langt større. Vårt forslag var at potten for
idrettsinvesteringer i budsjettet for 2015 skulle økes med 200
mill. kr til bruk i følgende prioriterte prosjekter:
• Åsland skytebane
• Voldsløkka landhockey- og kunstisbane og skatehall
• Lambertseter idrettshall
• Bestumkilen ro- og padlebane
• Rehabilitering av kunstgress på Røa, Årvoll, Bøler, Grei og
Jesperud
Videre ba vi om 44,5 mill. kr som støtte til private
anleggsprosjekter med følgende prioritet:
• Rehabilitering av Ekeberg Idrettshall
• Linderud IL, idrettshall
• KNS Seilsportsenter – Ulabrand
• Nordstrand IF, idrettshall
• Mudring og oppgradering av robaner på Bogstadvannet i
regi av Christiania Roklub
Utvikling av Ullern idrettspark med idrettshaller ble fremmet
som nytt utredningsprosjekt.
Som innspill til økonomiplanen for perioden 2016-2018
ba kretsstyret om 350 mill. kr per år. Det er flere større
anleggsprosjekter under utredning. Som grunnlag for ønsket
investeringsnivå viste vi til planene for idrettshaller på
Dælenenga, Grorud og Korsvoll, skianleggene Lillomarka
arena og Skullerud, samt antatt behov for rehabilitering av åtte
kunstgressbaner per år.
Kretsstyret fremmet også behovet for å styrke budsjettene til
de særskilte aktivitetstilbudene i regi av Oslo Idrettskrets.
Byrådets tilleggsinnstilling, 11. november
Tilleggsinnstillingen hadde med seg flere interessante saker
for idretten, men det fulgte lite penger med i saken. Byrådet
foreslo bygging av nytt Jordal Amfi og bevilger 6 mill. kroner
til prosjektering av dette. Som konsekvens av den avsluttede
Oslo2022-prosessen foreslo byrådet omdisponering av
driftsmidlene som var foreslått til etaten. Samtidig foreslo
byrådet at arbeidet med flere av anleggsprosjektene i OLporteføljen videreføres.
Byrådet ønsker å utrede mulighetene for økt samarbeid
mellom kommunen og private i realiseringen av idrettsanlegg.
Byrådet ville fremme en egen sak om dette. Det ble ikke
foreslått tilskudd til noen av våre prioriterte prosjekter fra
budsjettbrevet. To hallprosjekter ble omtalt. Bystyret hadde
tidligere vedtatt at det skal bygges idrettshall i tilknytning til
Vestli skole. Byrådet meldte at dette vedtaket nå følges opp. I
stedet for å bygge idrettshall ved ny skole i Bjørnveien (Vestre
Aker) foreslo byrådet at det bygges idrettshall i idrettsparken
på Gressbanen. Prosjektet skal utvikles i samarbeid med
idrettslaget Ready.

Styrets beretning
Budsjettvedtak i bystyret, 11. desember
Forhandlingene mellom byrådet (H, V og KRF) og støttepartiet
FRP hadde ikke ført frem, så det var fortsatt spenning om
utfallet når bystyremøtet ble satt. Det endte likevel med enighet
på borgerlig side, og idrettens interesser var (ikke helt uventet)
en sentral del av resultatet. Følgende bevilgninger ble vedtatt
som tillegg til byrådets forslag:
Investeringer:
• Åsland skytebane, 96,45 mill. kr. fullfinansiert i perioden
2015-2017
• Voldsløkka landhockey, 75 mill. kr. fordelt på 2015-2016
• Røa kunstgress, 6 mill. kr.
• Grei kunstgress, 6 mill. kr.
• Bøler kunstgress, 6 mill. kr.
• Årvoll kunstgress, 6 mill. kr.
• Jesperud kunstgress, 6 mill. kr
• Manglerud bad, 15 mill. kr.

Bystyrets endelige vedtak om
investeringer i idrettsanlegg 2015
Tiltak

Sum
(i 1000 kr)

Ekeberg toaletter og servicestasjon

10 000

Frogner stadion, ishall - flerbrukshall

100 000

Holmenkollen, nasjonalanlegget

74 000

Idrettshall Ullern vgs (sjablongmessig anslag)

90 000

Idrettshall Veitvet skole (sjablongmessig anslag)

90 000

Jordal Amfi forprosjektering

6 000

Kringsjå sandvolleyballarena

6 000

Kunstgress Kringsjå 3

12 000

Kunstgress Nordjordet 7er

4 000

Kunstgress rehab Bøler

6 000

Kunstgress rehab Grei

6 000

Kunstgress rehab Jesperud

6 000

Kunstgress rehab Korsvoll

6 000

Kunstgress rehab Mortensrud

6 000

Kunstgress rehab Nordstrand 1

6 000

Kunstgress rehab Røa

6 000

Andre tilskudd over driftsbudsjettet:
• Norway Cup (byrådets forslag), 4,0 mill. kr
• Oslo Winter Festival (byrådets forslag), 2,0 mill. kr
• Tilskudd større idrettstiltak og andre organisasjoner
(byrådets forslag), 1,6 mill. kr
• Tilskudd Alna ridesenter, 0,5 mill. kr
• Christiania Cricketklubb, idretts- og kulturfestival, 0,25mill
• Klubbtiltak storby (byrådets forslag 2,15 mill. kr), 2,3 mill.
• Idrett og utfordring (byrådets forslag), 1,5 mill. kr
• Sommerpatruljen (byrådets forslag), 0,4 mill. kr.
• 60pluss (byrådets forslag 2,2 mill. kr), 2,3 mill. kr.

Kunstgress rehab Årvoll

6 000

Kunstgress Tørteberg 2

4 000

Lillomarka arena planlegging og tilrettelegging

1 500

Tilskudd anleggsprosjekter over driftsbudsjettet:
• Tilskudd halfpipe Wyller, 1 mill. kr.
• Linderud idrettslag, ny idrettshall, 3,5 mill. kr.
• Nytt seilsportsenter KNS, 2 mill. kr.
• Øvre Fossum gård, 3 mill. kr.
• Prosjektering Grorudhallen, 2 mill. kr.
• Ekeberg idrettshall, 2 mill. kr.

Linnerudkollen skianlegg

12 500

Mindre anlegg, uspesifisert

5 000

Mindre skateanlegg

3 000

Prosjektering Grorudhallen

2 000

Rehabilitering (Jordal Amfi, Ekebergsletta og et
flerbruksbad)

35 000

Rehabilitering Manglerud bad

15 000

Over velferdsetatens budsjett:
• Aktiv på dagtid (byrådets forslag 4 mill. kr), 4,3 mill. kr.
• Seniorprosjektet 6opluss ekstra (byrådets forslag),
0,323 mill. kr.

Skullerud skianlegg

10 000

Konklusjon på budsjettprosessen i 2014
Det endelige resultatet av budsjettbehandlingen ble svært
positivt for idretten. Vi er spesielt glade for å se at kretsstyrets
anbefalinger etterfølges, og at vi finner igjen de aller fleste
prioriterte prosjektene i budsjettet og i økonomiplanen.
Inkludert idrettshallene som finansieres over skolebudsjettet
har den samlede avsetningen til idrettsanlegg på budsjettet for
2015 passert 600 mill. kr. Styret er samlet sett også tilfreds med
driftstilskuddet til Osloidretten, herunder støtten til de særskilte
aktivitetstiltakene.

Tilskudd Linderud idrettslag - ny idrettshall

3 500

Tilskudd KNS - nytt seilsportsenter

2 000

Tilskudd OIK - rehabilitering Ekeberg idrettshall

2 000

Tilskudd Øvre Fossum gård

3 000

Utredning sjøbad hovedøya

1 000

Utredninger (KVU/forprosjekt) nye idrettsanlegg

12 500

Voldsløkka, landhockey- og bandybane
(kunstis)

15 000

Voldsløkka, skatehall

30 000

Åsland skytebane

32 250

SUM for 2015

629 250

Idrett- og friluftslivskonferansen 2014

Oslo kommune, Bymiljøetaten arrangerte i samarbeid med
Oslo og Omland Friluftsråd og Oslo Idrettskrets en konferanse
9. november. Hovedtema var byutvikling og tilrettelegging for
idrett og friluftsliv. Det ble en meget vellykket konferansedag
med god deltagelse fra Osloidretten.
OIK årsberetning 2014
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Ny organisering av Idrettsarbeidet i Oslo kommune

Siden 2011 har Bymiljøetaten hatt det administrative ansvaret
for idrettsarbeidet i Oslo kommune, herunder planlegging,
utbygging og drift av idrettsanlegg. Ved overgang fra en egen
idrettsetat var Oslo Idrettskrets opptatt av at fagmiljøet for
idrett skulle ivaretas og utvikles i den nye etaten. Erfaringene
frem til og med 2014 er delte, men hovedsakelig negative. Større
utredningskapasitet og gjennomføringskraft var sentrale mål
ved omorganiseringen som for idrettens del ikke er oppnådd.
Hovedproblemet, slik styret ser det, er samordningen av
idrettsarbeidet på tvers av divisjonene i etaten, hvor savnet av
en ”idrettsdirektør” er påfallende. Heldigvis er det erkjent både
politisk og administrativt i kommunen at dagens organisering
ikke fungerer optimalt. Bystyret har vedtatt opprettelsen av et
kommunalt foretak for kultur og idrettsbygg som skal fungere
fra 1. juli 2015. Foretaket skal ha som formål å utvikle, eie,
leie ut og forvalte kultur- og idrettsanlegg i Oslo. OL-etaten
omgjøres til en midlertidig etat som viderefører arbeidet med
flere av de tiltenkte OL-anleggene frem til opprettelsen av
foretaket.
Styret er positiv til endringen og har forventninger til større
gjennomføringskraft i idrettsprosjektene.
Styret har også forventninger til at det utvikles et solid
fagmiljø i Bymiljøetaten som vil ivareta idrettens interesser på
en god måte.

Kommuneplanen – Oslo mot 2030

Hvordan byen skal møte den forventede befolkningsveksten
er hovedspørsmålet som stilles i kommuneplanen for Oslo.
Spørsmålet er svært relevant for idretten fordi vi allerede
opplever en underdekning av idrettsanlegg, og at kampen om
arealene og de økonomiske midlene er hard. Kretsstyret har
vurdert idrettens plass i forslaget til kommuneplan som var
på offentlige høring i mai. I høringssvaret la kretsstyret vekt
på behovet for en helhetlig planlegging i byutviklingen hvor
behovet for arealer til idrettsanlegg regnes inn som en sentral
del av nødvendig sosial infrastruktur.
Styret ba videre om gjennomføring av et arealprosjekt for
idrettsanlegg i Oslo kommune. Både eksisterende og fremtidige
idrettsanlegg bør avgrenses fra øvrig grønnstruktur, og angis i
plankartet som område for bebyggelse og anlegg. Muligheter
og behov for utvidelse av eksisterende idrettsområder må
vurderes. Styret la også vekt på at skoleanleggene i byen bør,
i enda sterkere grad enn i dag, fungere som lokale kultur- og
idrettsanlegg utenom skoletid, og at fleridrettshaller bør erstatte
gymsalene i kravspesifikasjonen til standard skolebygg i Oslo.
Kretsstyret vurderer forslaget om etablering av en
aktivitetssone i Marka som positivt for idretten. Aktivitetssonen anses som en praktisk tilnærming til å løse flerbruksproblematikken i Marka. Ved å lage kjøreregler (bestemmelser
og retningslinjer) for ulike deler av Marka kan brukere med
ulike brukergrupper oppsøke områder som tilfredsstiller
egne preferanser. En slik inndeling vil også gjøre det enklere å
gjennomføre tiltak i de avsatte områdene.
Styret meldte også at planen mangler en omtale av fjorden
som arena for idrettsaktivitet. Fjordbruksplanen fra 1991 er
utdatert, og styret mener det er behov for en ny fjordbruksplan
hvor idretten blir gitt sin rettmessige plass.

Strategi for et bedre bade- og svømmetilbud i Oslo
Byrådet la frem sitt forslag til bade-/svømmemeldingen
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(Bystyremelding nr. 2/2013) ved utgangen av 2013. Kretsstyret
uttalte seg til meldingen og deltok i en høring i komiteen som
del av bystyrets behandling. Styret samarbeidet tett med Oslo
Svømmekrets og Norges Svømmeforbund i behandlingen av
saken. Bystyret vedtok at byens hovedbad skal ligge på Tøyen og
ferdigstilles i 2018. Det skal bygges ytterligere tre store anlegg,
kalt områdebad, i byen. Ett i vest, ett i sør og ett plassert på
Stovner.
Styret er godt fornøyd med bystyrets ønske om å bygge
nye bad. Vi skulle likevel gjerne sett en fremdriftsplan for
områdebadene, og ikke minst en målsetting for hva som er
tilfredsstillende kapasitet i svømmeanleggene i Oslo. Vedtakene
i bystyret er uansett et langt steg i riktig retning for bade- og
svømmetilbudet i Oslo. Styret er også tilfreds med at satsingen
på svømmeopplæring i skolen skal intensiveres med en dobling
av antallet timer i den obligatoriske svømmeopplæringen.

Markapolitikk

Markarådet er et regjeringsoppnevnt rådgivende organ med
hjemmel i Markaloven. OIK er fast representert i rådet. I første
halvår har generalsekretær Ingrid Tollånes representert med
rådgiver Ivar Glomstein som vara. I andre halvår har OIK byttet
mannskap og var representert ved generalsekretær Magne
Brekke med seniorrådgiver Robert Gausen som vara.
Fylkesmannen sendte i april ut forslag om opprettelse av åtte
naturreservater i Marka. Ett av disse områdene ligger sentralt i
Lillomarka og er et viktig område for idretten. Forskriftene som
fulgte med forslaget skapte store reaksjoner i idretten på alle
nivåer fra klubb til forbund. Også flere av friluftsorganisasjonen
reagerte sterkt på de begrensningene som det foreslåtte vernet
vil legge på muligheten for tilrettelegging og organisering av
aktiviteter. Styret er generelt skeptisk til forslag om å begrense
idrettens handlingsrom i Marka. Det mest alvorlige i denne
saken er forsøket på å legge hindringer for de etablerte og
velfungerende aktivitetene i området.
Utgangspunktet for verneprosessen i Marka var mål
om å verne områder med særskilt verdi for friluftsliv etter
markaloven § 11. Fokuset i forslaget som forelå er vern
av naturverdier, med hjemmel i naturmangfoldloven.
Vernebestemmelsene i forslaget vil legge hindringer for ordinær
bruk, og dermed bidra negativt til befolkningens tilgang til
opplevelser i Marka. Anvendelsen av naturmangfoldloven
oppfattes i denne saken som en uheldig uthuling av markaloven.
Styret frykter at manglende kompetanse/forståelse av idrettens
virksomhet fører til et uhensiktsmessig verneforslag, og stiller
seg uforstående til at idrettens aktiviteter er en trussel mot
naturverdiene i Lillomarka. Styret konkluderer med at forslaget
er basert på sviktende grunnlag, og at bestemmelsene vil ha
uhensiktsmessige negative konsekvenser for bruken av Marka.
Det anbefales at forslaget skrinlegges.
Norges Idrettsforbund var enig med Oslo Idrettskrets i
arbeidet for å sikre idrettens interesser i Marka. Etter en juridisk
vurdering mener NIF at prosessen med å opprette reservater er
ulovlig, fordi departementet underveis har skiftet lovhjemmel
og fordi saksbehandlingen ikke er forsvarlig. Det er varslet
at idretten kan ønske å teste saken juridisk hvis reservatene
opprettes. Styret stiller seg bak denne linjen.
Klima- og miljøverndepartementet valgte i desember å
utsette den endelige behandlingen av de foreslåtte naturreservatene i Oslomarka. Vernet ble allikevel gjennomført ved
kongelig resolusjon 13.mars 2015.

Styrets beretning

Oslo Idrettshaller AS (OIAS)

OIK har en eierandel på 51 % i OIAS som er et pådriverselskap for bygging av åtte fleridrettshaller i Oslo. De
øvrige aksjepostene eies av seks særforbund og Oslo
Bedriftsidrettskrets. OBOS har vært sponsor for selskapet
siden oppstarten i 2005. Styret takker OBOS for det gode
samarbeidet.
OIKs representanter i styret har vært Rolf Nyhus
(leder), Richard Pedersen, Kate Hege Nielsen og Nils Johan
Waldenstrøm (vara). Christin Sund erstattet Kate Hege Nilsen
etter tinget. Byggingen av Leirskallen turnhall har kommet
i gang i 2014, og skal stå ferdig høsten 2015. Hallprosjektet
på Årvoll er vedtatt i skolebehovsplanen og vil bli finansiert
over skolebudsjettet. Prosjektet er overført fra Bymiljøetaten
til Undervisningsbygg KF for gjennomføring. De resterende
prosjektene i porteføljen, Lambertseter, Grorud og Korsvoll,
gjenstår. Fra tidligere er hallene på Ellingsrud, Voksen og
Rommen ferdigstilt.

Nasjonal idrettspolitikk

Som oppfølging av Tvedt-utvalgets rapport (2013) om
toppidretten frem mot 2022 ble rapport nr. 1: ”Kortreist
kvalitet” presentert på NIFs ledermøte i mai 2014. Idrettsstyret
sendte så rapporten på høring. I kretsstyrets svar understreket
vi at idrettskretsens fremste bidrag til toppidretten er arbeidet
med rammebetingelsene for breddeidretten, herunder
anleggssituasjonen. Styret uttrykte seg skeptisk til en tiltenkt
rolle som koordinator for toppidrettstilbudet i den videregående
skolen. Styret ser positivt på planene om etablering av et
landsdelssenter for toppidrett i Oslo under forutsetning av at
finansieringsmodellen ikke går på bekostning av breddeidretten
i Oslo.

Folkehelsestrategi for norsk idrett

Forskningsplan for norsk idrett

NIF hadde forslag til forskningsplan for norsk idrett på høring
i organisasjonen. Kretsstyret mente at det pekes på sentrale
utfordringer innenfor idrettsforskningen. Styret stilte seg
bak forslagene i den fremlagte planen, og pekte på barne- og
ungdomsidretten, frivillighet og inkludering som spesielt
viktige områder å utvikle kunnskap om.

Idrettskretsenes rammevilkår

Idrettskretsenes programkomite har etter oppdrag fra NIFs
ledermøte utarbeidet en rapport som er sendt på høring
blant idrettskretsene. Bakgrunnen er at flere idrettskretser
er kritiske til dagens fordeling av rammetilskudd fra NIF.
Programkomiteen har lagt frem en anbefalt modell med
utgangspunkt i at den totale tilskuddsrammen økes. Kretsstyret
støtter forslaget om å styrke idrettskretsenes økonomiske
rammevilkår. Styret mener videre at rapporten går for langt
i å likestille kretsenes arbeidsmengde og ressursbehov, og at
de reelle forskjellene mellom kretsene må komme til uttrykk i
fordelingsmodellen.

Representanter fra osloidretten i NIF

Lovbestemte verv
Idrettsstyret: Børre Rognlien, president, Astrid Waaler Kaas og
Marcela Montserrat Fonseca Bustos, medlemmer
Domsutvalget: Thomas Bornø, medlem
Appellutvalget: Tina Mjelde, medlem
Lovutvalget: Johan Fr. Remmen, medlem
Andre verv i NIF
Helene Bugge og Nils Johan Waldenstrøm har representert OIK
i NIFs anleggsutvalg.

Foto: Snorre Veggan

NIF hadde forslag til strategi for folkehelsearbeidet i norsk
idrett på høring i organisasjonen. Kretsstyret avga et kritisk svar
og etterlyste ambisjoner i folkehelsearbeidet. Med erfaring fra

det langvarige og vellykkede samarbeidet med Oslo kommune
om folkehelsetiltakene Aktiv på dagtid og 60pluss, reagerte
styret på at forslaget nærmest vil utelukke slike aktiviteter.
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Administrasjonens beretning
For administrasjonen var 2014 et år med flere utskiftninger av sentrale ansatte. Magne Brekke overtok
for Ingrid Tollånes som generalsekretær og Siv Marie Hawor kom inn som ny driftssjef for hus og hall.
Mangeårig rådgiver i stab, Ivar Glomstein gikk av med pensjon. Slik utskiftninger er utfordrende, men
åpner også for nye ideer og utvikling.
Strategisk plan for Oslo Idrettskrets 2012-2016 har ligget til grunn for egne handlingsplaner og
prioriteringer i 2014. Dagsorden for administrasjonen preges av mange offentlige saker som kretsen må
ta stilling til og følge opp. 2014 har også vært preget av Oslo kommunes søknad for OL/PL i 2022.

Ansatte i Oslo Idrettskrets

Oslo Idrettskrets hadde i gjennomsnitt 20,1 årsverk i 2014,
herav 11,5 kvinnelige ansatte. Sykefraværet utgjorde 2,1% mot
3,8% i 2013.

Stab:
Øyvind Nedre, økonomisjef
Robert Gausen, seniorrådgiver
Audun Eikeland, rådgiver
Astrid Johannessen, konsulent
Kjetil Moberget, anleggsrådgiver (begynte 1. oktober)
Ivar Glomstein, rådgiver (gikk av med pensjon 30. juni)

Forholdet til Oslo kommune

Magne Brekke, generalsekretær (begynte 15. juni)
Ingrid Tollånes, generalsekretær (sluttet 31. mai)

Kompetanse og klubbutvikling:
Kathe Langvik, avdelingsleder
Ingrid Maurstad, rådgiver
Hege Walsig Skau, konsulent
Fysisk aktivitet og helse:
Ingvild Reitan, avdelingsleder
Jane Dreyer, faglig leder, Apd
Bjørn-Helge Haugen, idrettspedagog, Apd
Frode Svardal, idrettspedagog, Apd
Guro P. Øglund, idrettspedagog, Apd/60 pluss (sluttet 31.mars)
Mona Haugland, idrettspedagog, Apd
Anniken Aldrigde, idrettspedagog, Apd
Anders Lidin Hansen, idrettspedagog, Apd
Silje K. Idland, idrettspedagog, Apd (begynte 1. april)
Frank Mjøen, assistent i arbeidspraksis, Apd
Louise Larsen Dahl, prosjektleder, Treningskontakt
Eva Cecilie Simensen, prosjektleder, 60pluss
Osloidrettens Hus og Ekeberg Idrettshall:
Siv Marie Hawor, driftssjef (begynte 1.juni)
Helge Mood, driftssjef (sluttet 31. juli)
Rune Hebjerk, vedlikeholdssjef
Ola Visslund, driftsassistent
David Haaheim, driftsassistent (sluttet 31.januar)
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Oslo kommune er vår viktigste samarbeidspartner i
arbeidet for å legge til rette for idrettslig virksomhet i byen.
Administrasjonen har et nært, nesten daglig samarbeid med
kommunen på det administrative plan. Bymiljøetaten (BYM) er
vår fagetat og nærmeste kontaktpunkt. I forbindelse med OL/PL
søknaden har det vært nær kontakt med den midlertidige etaten
Oslo2022. Utdanningsetaten (UDE) og Plan- og bygningsetaten
(PBE) er også viktige kommunale etater som administrasjonen
pleier kontakt med.
Det har blitt en utfordring for administrasjonen at
idrettsarbeidet i Oslo kommune er fragmentert og mangler
tydelig ledelse. Osloidretten trenger et sterkt fagmiljø for idrett
i kommuneadministrasjonen for å møte dagens utfordringer,
spesielt med tanke på tilgangen til idrettsanlegg.

OIK som forvaltningsorgan

Oslo Idrettskrets er delegert viktige forvaltningsoppgaver
både fra staten via NIF og fra Oslo kommune. Fordelingen
av økonomiske tilskudd og bruksrettigheter i anlegg fordrer
åpenhet, ryddighet og kontroll. Det er også et stort
informasjonsbehov knyttet til forvaltningen av de ulike
ordningene, og administrasjonen legger ned mye arbeid i
veiledning for idrettslagene.

By- og anleggsutvikling

Behovsplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet
Oslo kommune har etter vedtak i bystyret i 2013 satt i gang
arbeidet med en behovsplan for idrett, friluftsliv og fysisk
aktivitet. Behovsplanen skal bli et politisk styringsverktøy for
utviklingen av idrettsanlegg og frilufts- og friområder i
kommunen. Administrasjonen har gjennom året bidratt aktivt i

Administrasjonens beretning
informasjonsinnsamlingen i prosjektet og vært representert i
kommunens sentrale referensegruppe
Mål og retningslinjer for Oslo kommunes skoger
Marka er en viktig arena for Osloidretten og idrettskretsen er
naturligvis opptatt av vilkårene for å drive aktivitet der. Oslo
kommune eier store deler av Marka nærmest byggesonen, de
områdene som er mest aktuelle for idrettens bruk. OIK har
gjennom 2014 arbeidet med å sikre idrettens interesser i
revisjonen av kommunens ”mål og retningslinjer for Oslo
kommunes skoger”. Forvaltningen skal baseres på de mål og
retningslinjer som fremkommer av dette dokumentet. Saken
skal behandles av bystyret i 2015.
Byutvikling og reguleringsplaner
Det er gitt uttalelser i en rekke plansaker, herunder:
• Valle Hovin, Vålerenga stadion og skøytebane
• Planprogram sykkeltiltak i Maridalen og Sørkedalen
• Lillomarka arena detaljregulering
• VPOR Bryn
• VPOR Løren og Økern
• VPOR Vollebekk
• Områderegulering for Gjersrud - Stensrud
• Ekebergsletta planforslag for driftsstasjon og servicebygg
• Lørenfaret 1 - 3 planforslag
• Uelandsgate 85 oppstart av planarbeid
• Uranienborg skole reguleringsplan
• Linderud leir planprogram
Skoleidrettshaller
Prinsippet om at det skal bygges fleridrettshaller i stedet
for gymsaler i nye skoleprosjekter er fortsatt en sak det må
kjempes om fra sak til sak. Bystyret vedtak fra 2013 om
bygging av fleridrettshaller ved Vollebekk, Refstad og Tokerud
skole (mot byrådets stemmer), ble det omkamp om i 2014.
Byrådets innstilling var at vedtaket om hall ved Vollebekk
skole og Tokerud skole skulle oppheves. Argumentet var
prosjektene hadde kommet så langt i utviklingsfasen at en
endring ville forsinke skoleprosjektene. Bystyret fulgte byrådets
innstilling for Vollebekk, men holdt fast ved at det skal bygges
hall ved Tokerud skole. Det er fattet vedtak om bygging av
fleridrettshaller (20 x 32 m) ved Uranienborg skole og ved
Brynsengfaret skole. Bjørnsletta skole idrettshall (16 x 24 m)
åpnet for bruk ved skolestart 2014.

Aktuelle anleggssaker:

Leirskallen
Anleggsarbeidet for den nye turnhallen ved Leirskallen startet
opp i desember. Hallen skal stå klar innen utgangen av 2015.
Linderudkollen
Arbeidet med det snøsikre skianlegget i Linderudkollen
har startet opp. De nye traseene skal være klare til sesongen
2015/16.
Voldsløkka
Reguleringssaken for Voldsløkkas øvre del ble vedtatt i mai.
Den legger til rette for skatehall og kombinert kunstis- og
landhockeybane, samt klubbhus.
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Jordal Amfi
Bystyret har vedtatt at nytt Jordal Amfi skal realiseres. Planene
fra OL/PL-arbeidet videreføres.
Mortensrud idrettspark
Fjellhallen på Mortensrud ble stengt for høstsesongen på grunn
av nødvendig rehabilitering. De tekniske utfordringene ved
hallen gjør at anlegget ikke vil være en permanent løsning
for hallidrettene i området. Det arbeides med planer for en
helhetlig utvikling av idrettsparken hvor ny fleridrettshall
inngår blant flere andre ønskede anleggselementer.
Kunstgressbaner
Det er også i 2014 arbeidet med en rekke kunstgressbaneprosjekter. Ny bane er åpnet på Ekeberg (Ekeberg 2). Det er
rehabilitert baner på Valle, Heming, Bjørndal, Grefsen stadion,
Ekeberg 1 og Bjølsen.

Informasjonsvirksomhet

Det meste av OIKs informasjonsvirksomhet foregår digitalt, via
egne nettsider, sosiale media og nyhetsbrev. Datainnsamlinger
gjøres også digitalt ved søknadshåndteringer, idrettsregistrering,
påmeldinger, spørreundersøkelser ol.
Det ble i løpet av 2014 lagt ut 65 nyhetssaker på egne
nettsider med 13 956 treff på nettsidene. Dette tilsvarer nivået
fra foregående år. Mot slutten av 2014 ble det startet et arbeid
med å gå over til en ny nettløsning som vil bli lansert i 2015.
Fortsatt vil det være en felles løsning for NIF og alle idrettskretsene. Trafikk til egne nettsider skapes først og fremst
gjennom nyhetsbrev og sosiale media.
Det ble i 2014 sendt ut åtte nyhetsbrev. Disse går til alle
idrettslag, særkretser, regioner og øvrige abonnenter av
nyhetsbrev. Nyhetsbrev er en viktige informasjonskanal i vår
direkte kommunikasjon med våre primære interessenter.
Sosiale media blir stadig viktigere for å nå ut til folk flest
med egen budskap og andre tema vi søker oppmerksom rundt.
Rekkevidden via Facebook er ikke så bred som ønskelig, men
enkelte saker oppnår god deling og spredning. Twitter benyttes
spesielt for å spre budskap til aktive følgere innen politikk og
media.
Administrasjonen brukte media aktivt i saker der vi søker
oppmerksomhet, - særlig rundt debatten om OL2022 og Markaproblematikken var OIK synlige i media i 2014. Det er sendt ut
seks pressemeldinger, noe som er færre enn i 2013. Følgende
trykksaker og plakater ble produsert i 2014:
• Aktivitetsplan foldere for Aktiv på dagtid
• Aktivitetsplan foldere for 60pluss og 60pluss ekstra
• Plakat og deltakerkort for motivasjonskampanje for
60plussekstra
• Plakat for 60pluss ekstra
• Flyers og deltakerkort for den gylne spaserstokk
• Flyers for verdens aktivitetsdag og 60plussdagen
• Plakat for sommerpatruljen
• Plakat og invitasjon til høstferieaktiviteter
• Diverse kursinnbydelser
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Bildet: - Fra brosjyren ”Bli med!” gitt ut på ni ulike språk.
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Administrasjonens beretning

Utvikling, kompetanse og inkludering
OIK har som mål at alle som ønsker å drive med idrett og fysisk aktivitet skal ha muligheten til det. Dette
vil vi oppnå gjennom å ha et åpent, inkluderende og variert aktivitetstilbud. OIK tilbyr et
omfattende program av kompetansehevende tiltak til idrettslagene. Som tillegg til idrettslagenes
ordinære aktiviteter organiserer OIK tiltak innenfor særskilte satsingsområder. Målgruppen for tiltakene
er inaktive barn, 6-12 år, og ungdom, 13-19 år. Det er spesielt fokus på å få med flere jenter i aktivitetene.
Kompetanse- og klubbutvikling

For at idrettslagene skal kunne fremstå som attraktive
fritidsarenaer, må de fungere godt når det gjelder drift og
idrettslig aktivitet. Dette krever kompetente frivillige som vil og
kan ta på seg tillitsverv og treneroppgaver. OIK tilbyr kurs og
andre kompetansehevende tiltak som bidrag til dette.
Det er gjennomført 71 tiltak med totalt 1194 deltagere i 2014.
Av disser er:
• 13 klubbesøk
• Fem idrettslag har startet eller gjennomført
virksomhetsplanarbeid
• To oppfølgingssamlinger
• Ti kurs i Klubbens styrearbeid i praksis
• Seks kompetansepåfyll
• Seks temamøter med temaer som coaching,
kommunikasjon, valgkomitearbeid
• Seks kurs i Klubbadmin
• Ti kurs med temaene organisasjon, lov og økonomi, hvorav
seks kurs i idrettens nye medlemsregister
• To samlinger for daglige ledere
• En inkluderingssamling for tilskuddsmottakere
• To lederkurs for ungdom og to oppfølgingssamlinger
• To treningskontaktkurs
• To temamøter med ISU’er
• Fem ulike kurs med tema barneidrett,
hvorav to aktivitetslederkurs
OIK har bidratt i NIF sitt arbeid med å utvikle en økonomisk
klubbhåndbok. Klubbhåndboken gir gode råd og tips til
håndtering av økonomien i idrettslaget. Den inneholder forslag
til rutiner, retningslinjer, maler og gode eksempler.

Inkludering i idrettslag

Målet med Inkludering i idrettslag er å inspirere inaktiv
ungdom til å delta i fysisk aktivitet i lokalmiljøet. Idrettslagene
tildeles støtte for å gjennomføre aktivitetstiltak som ikke krever
medlemskap og er gratis for deltakerne. OIK mottar midler fra
Kulturdepartementet (KUD), gjennom NIF, og 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/ uorganiserte barn og unge.
I 2014 ble det gitt tilskudd til 74 tiltak i 48 ulike idrettslag,
totalt 3,8 mill. kr. Av dette var ca. 2,3 mill. kr fra den statlige
ordningen, og ca. 1,5 mill. kr fra den kommunale ordningen.
Tilskuddene varierer i størrelse, fra 10 000 til 250 000 kr.
2014 var det andre året OIK arrangerte idrettsskole i
høstferien. Idrettskolen inviterte barn i 5. - 7. klasse, og
aktivitetene fant sted i og rundt Ekeberg idrettshall. Ca. 90 barn
fikk prøve syv ulike idretter.
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OIK, i samarbeid med NIF, arrangerte nasjonal
inkluderingskonferanse med tema «Kom igjen jenter!».
Konferansen samlet flere enn 100 deltakere fra hele landet,
både fra idretten og andre organisasjoner som jobber med
inkludering.
OIK har bidratt i NIF sitt arbeid med å utvikle brosjyren
«Bli med!». Brosjyren er gitt ut på ni ulike språk og målgruppen
er personer med minoritetsbakgrunn som ikke kjenner til
hvordan norsk idrett er organisert. Målet er å inkludere flere
med minoritetsbakgrunn til norsk idrett. Spesielt viktig er det å
få med foreldrene.

Idrett og utfordring

Idrett og utfordring er en ordning som organiseres i bydelene
gjennom tverrfaglig samarbeid blant annet mellom barnevern,
uteteam, SALTO koordinator, politi, helsesøster og skole.
Tiltakene retter seg spesielt mot barn i aldersgruppen 12-19
år som står i fare for å utvikle problematferd og som faller
utenom det etablerte idretts- og kulturtilbudet som gis gjennom
idrettslag og foreninger. Målet er å redusere rusmisbruk, vold,
hærverk og isolering av ungdom. Tiltakene finansieres av Oslo
kommune med 1,5 mill. kroner. I 2014 ble 34 tiltak i 11 bydeler
finansiert gjennom ordningen.
Bydelene tilbyr aktivitet med stor variasjon. Eksempler på
tiltak er dans, svømming, kampsport og saltrening med rene
jente, - eller guttegrupper, parkour, skogturer, ballaktiviteter,
styrketrening, klatring og mer fartsfylte aktiviteter som gokart,
slalåm, aking, trial med mer. Mange kombinerer aktivitet
med en eller annen type sosial aktivitet som matlaging,
konflikthåndtering og samtalegrupper. Erfaringen viser at
tiltak som varer over tid gir ungdommen følelse av mestring
og positiv utvikling, noe som igjen fører til større engasjement
både på skole og i fritiden. Flere bydeler rapporterer at det er
mange ungdommer som fortsetter i organisert idrett etter å ha
deltatt i en Idrett og utfordringsgruppe. Populære aktiviteter
for å engasjere jentene viser seg å være selvforsvar, dans og
svømming.

Sommerpatruljen

OIKs Sommerpatrulje har for 17. år på rad vært med på å
skape aktivitet i en sommerstille by for ungdommer i alderen
13-19 år. OIK videreførte tidligere års opplegg med å forankre
aktivitetene i klubbenes nærmiljø. Haugerud IF, Veitvet SK,
Bøler Basket og Åsbråten IL har vært arrangører. Sommerpatruljen ble finansiert av Oslo kommune med 350 000 kroner
i 2014.
OIK bidrar med planlegging og veiledning. Det er lagt vekt
på erfaringsutveksling mellom idrettslagene. Idrettslagene fikk
tilbud om Lederkurs for ungdom forut for arrangementet.
Åsbråten IL sendte hele seks ungdommer på kurs, og disse tok
på seg hovedansvaret for eget arrangement. Slik blir Sommerpatruljen også et verktøy for å skape fremtidens idrettsledere.
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Fysisk aktivitet og helse
Deler av Oslos befolkning er mindre fysisk aktiv enn den burde være. I OIKs visjon ”vi skaper idrettsglede” ligger det en ambisjon om å påvirke til et mer fysisk aktivt samfunn og å få flere til å drive idrett.
OIK har siden midten av 90-tallet hatt et nært samarbeid med Oslo kommune om aktivitetstiltak for
målgrupper som av ulike årsaker ikke finner et tilbud i den organiserte idretten eller andre tilbud i byen.
Tiltakene er viktige bidrag til kommunens forebyggende helsearbeid.
Aktiv på dagtid

Aktiv på dagtid (Apd) ble startet i 1995 av Oslo Idrettskrets.
Målet er å aktivisere personer i Oslo i aldersgruppen 18-67 år
som er i en trygdesituasjon. Apd er et lavterskeltilbud hvor
man kan delta uavhengig av treningsbakgrunn.
Mange av deltakerne har store utfordringer knyttet til
fysisk og psykisk helse, og har behov for tett oppfølging av
idrettspedagoger og instruktører med god faglig kunnskap.
Apd har et variert aktivitetstilbud som omfatter helsestudio,
timer i sal (starttime, styrketime, yoga, pilates, qigong,
mensendieck, mage/rygg, stretch, zumba, taekwado), sykkel,
vannaktiviteter (vanngymnastikk, vannintervall, frisvømming),
ballaktiviteter, klatring og diverse ekstra arrangementer
(sykkelmaraton, klatretur, kostholdsforedrag, turer osv.). Det
kostet kr 400 å trene i Apd i 2014. Aktivitetene har foregått på ti
ulike steder rundt i byen.
I 2014 ble det registrert 1759 deltakere, av disse hadde
1199 deltakere personlig treningskort. Det var 560 deltakere
som hadde avtalekort og disse kom fra ulike kommunale/
statlige institusjoner og tiltak. Mange rekrutteres gjennom
spesialisthelsetjenesten. Det ble også registrert 162 ledsagerkort.
Våren 2014 måtte Apd ha innmeldingsstopp i tre måneder på
grunn av for stor pågang av nye deltakere.
For deltakere mellom 18-30 år har ApdUNG blitt videreført.
Målet med ApdUNG er å ha aktiviteter som er attraktive for de
yngste i målgruppen. Egne tider ble satt av til klatring, hiphop
og styrke i sal. Oppmøte har vært bra på klatring og styrke.
Hiphop ble avsluttet i juni på grunn av få deltakere. Det har i
tillegg blitt gjennomført noen arrangementer.
Tre idrettslag har sommer og høst 2014 hatt ansvar for
å organisere aktivitetene for deltakere i Apd med egne
instruktører. Dette har vært Christiania Minigolf Club,
Lambertseter svømmeklubb og Kolsås klatreklubb.
Finansieringen av Apd kommer hovedsakelig fra Velferdsetaten, Oslo kommune. I tillegg fikk Apd et tilskudd fra Oslo
Universitetssykehus HF og fra NIF.

60pluss - tiltak for eldre

OIK har siden 2003 organisert seniortiltaket 60pluss. Tiltaket
finansieres av Oslo kommune. Målet er å aktivisere inaktive
eldre og målgruppen er personer over 60 år bosatt i Oslo.
I 2014 har det vært 41 aktive grupper fordelt på 14 bydeler.
Flere av gruppene har sin forankring i idrettslag. Totalt har
60pluss aktivisert ca. 2300 deltakere. Turgåing er den vanligste
aktiviteten, og i tillegg har noen grupper aktiviteter som bl.a.
gymnastikk, dans, yoga, minigolf, fotball og roing. 60pluss er et
positivt innslag i hverdagen til mange over 60 år.
De frivillige gruppelederne er ansvarlige for aktivitetene i
gruppene. For å motivere og inspirere gruppelederne, har det
vært gjennomført fire gruppeledersamlinger med temaforedrag.
En av samlingene var i samarbeid med Oslofjordens Friluftsråd
på Vollen Kystkultursenter i Asker.
OIK årsberetning 2014

«60plussdagen» ble arrangert for andre gang 1. oktober.
Den markerer også FNs internasjonale eldredag. OIK inviterte
voksne over 60 år i Oslo til tur i skulpturparken på Ekeberg,
etterfulgt av enkel servering og levende musikk. Ca. 200
spreke deltakere var med på arrangementet som ble åpnet av
statssekretær Astrid Nøkleby Heiberg.
Den Gylne Spaserstokk er et gratis tilbud som inngår i
60pluss. I 2014 ble det registrert ca. 500 deltakere. Deltakerne
registrerer sine gåturer i løpet av sommerhalvåret. Når sesongen
avsluttes blir de tildelt stokker, pins og merker.

60pluss ekstra - Seniorprosjektet

60pluss ekstra er et treningstilbud for osloborgere over 60
år. Målet er å tilrettelegge lavterskelaktiviteter med fokus på
styrketrening, som samtidig fungerer som sosiale møteplasser.
Aktivitetene ledes av instruktører fra OIK.
Tilbudet ble i 2014 utvidet med flere aktiviteter og
treningssteder på Røa og Torshov. 60pluss ekstra har mest
fokus på styrketrening, men det tilbys også yoga, pilates/
stretch, trim til musikk, vanngymnastikk og frisvømming.
Deltakeravgiften har for 2014 vært på 350 kroner. Deltagerantallet har økt fra 157 deltakere i 2013 til 411 deltakere i 2014.
Våren 2014 ble det gjennomført en motivasjonskampanje for
deltagere i 60pluss ekstra. Dette ble svært vellykket med godt
over 100 deltakere som fikk diplom og premie.
På Verdens aktivitetsdag 10. mai samarbeidet OIK med
Pensjonistforbundet om å arrangere ulike senioraktiviteter i
Oslo. OIK har også bidratt på Rullator- og stavgangløpet 23.
september i bydel St. Hanshaugen.

Treningskontakt – et alternativ til støttekontakt

I samarbeid med bydeler i Oslo kommune jobber OIK
med prosjekt Treningskontakt (TK). Målet er å skolere
støttekontakter til å bli treningskontakter, slik at de kan gi
brukerne av tjenesten et tilbud om mer fysisk aktivitet og fokus
på helse i hverdagen. Bydel Nordre Aker, Grorud, Grünerløkka,
Østensjø, Sagene, Frogner, Nordstrand, Gamle Oslo og Alna har
deltatt i 2014.
Det er i 2014 gjennomført to treningskontaktkurs med
totalt 30 deltakere. Gjennom et 12 timers kurs gis deltagerne
kunnskap om fysisk aktivitet, treningslære, ernæring,
motivasjon og kommunikasjon samt psykisk helse. Det
gis også informasjon om idrettens tilbud til målgruppen i
tillegg til en praktisk aktivitetsdel. Det er i tillegg arrangert
to oppfølgingssamlinger for støtte- og treningskontakter i
samarbeid med partnerskapsbydelene.
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Bildet: Det er et viktig prinsipp at det skal bygges fleridrettshaller i alle skoleprosjekt. I 2014 startet bygging av fem nye haller som blir åpnet i 2015.
Ekeberg skoles fleridrettshall er et godt eksempel. Foto: Magne Brekke
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Osloidrettens Hus og Ekeberg Idrettshall

Osloidrettens Hus og Ekeberg Idrettshall eies og drives av Oslo Idrettskrets. Anlegget skal drives til det
beste for osloidretten. Dette innebærer gratis bruk av møtelokaler, kompetanseutvikling og samarbeid,
samt et godt og inkluderende arbeidsmiljø for de ansatte i idrettskretsen og særkretsene/regionene.
Driften er basert på et godt helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.

Ti særkretser/regioner leide kontor i Osloidrettens Hus i 2014.
Norges Håndballforbund Region Øst og Oslo Cykelkrets
avsluttet sine leieforhold i 2014. Ny leietaker er Styrkeprøven AS
som har overtatt kontorene til Oslo Cykelkrets og NHF Region
Øst.
De største leietakerne i hallen var Bækkelaget Sportsklubb,
Nordstrand IF, Oslo Bedriftsidrettskrets og flere skoler. Ekeberg
Idrettsbarnehage og Ekeberg Cafè & Catering har vært de
største leietakerne utenom idretten. En annen stor leietaker
er Privatistkontoret som leier hallen to ganger i året for
gjennomføring av privatisteksamen.
Møterommene på Osloidrettens Hus lånes ut gratis til
særkretser /regioner og idrettslag. Der er stor daglig bruk av
møterommene.
Ombygging i Ekeberg Idrettsbarnehage startet september
2014. Ekeberg Idrettsbarnehage har overtatt et større areal
i 1.etasje og kjeller. Det har også vært ombygging i lokalene

som Oslo Skytterkrets leier i kjeller på grunn av utvidelsen av
Ekeberg Idrettsbarnehage. Oslo Skytterkrets har overtatt noe
areal som tidligere ble brukt til lager.
Administrasjonen har jobbet med planlegging og innhenting
av tilbud fra ulike leverandører på ny energisentral og nytt
ventilasjonsanlegg for Ekeberg Idrettshall. Strengere miljøkrav
og utdatert fyringsanlegg medfører at OIK planlegger med
skifte fra oljefyring til bergvarme i 2015.
Større vedlikehold og oppgradering gjennomført i 2014:
• byttet tak over garderobene i Ekeberghallen og satt opp
snøfangere
• byttet lamper i fellesareal i 3.etasje og i to av slusene i
hallen.
• byttet alarmsystem og adgangskontroll i både hus og hall.
• etablert fiber i hallen

Lovutvalget

Lovutvalget besto frem til tinget 4. juni 2014 av Gunnar-Martin Kjenner (leder), Veslemøy Viervoll, Tina Mjelde (medlemmer)
og Ellen Karine Aas Lund og Rune Nordby (varamedlemmer).
Etter tinget 4.juni 2014 har lovutvalget bestått av Gunnar-Martin Kjenner (leder), Veslemøy Viervoll, Tina Mjelde (medlemmer)
og Rune Nordby og Kate Hege Nielsen (varamedlemmer).
Astrid Johannessen fra administrasjonen har vært utvalgets sekretær.
Det er avholdt seks møter i utvalget og det er blant annet behandlet 31 lover innsendt fra idrettslagene i Oslo. Lovutvalget har også
i denne perioden jobbet videre med blant annet temaet «idrettskrim» og andre aktuelle saker. Utvalgets medlemmer ser dette som
svært viktig og det jobbes videre med disse sakene inn mot Idrettstinget 2015. Det er ukentlig kontakt mellom utvalgets leder og
administrasjonen i OIK, og lederen møter i kretsstyrets møter når dette er ønsket fra styrets side.
Gunnar-Martin Kjenner, Veslemøy Viervoll, Tina Mjelde og Kate Hege Nielsen deltok på Norges idrettsforbunds lov- og
organisasjonsseminar på Rica Holmenkollen Park Hotel i oktober. Astrid Johannessen og Audun Eikeland deltok fra
administrasjonen.
OIK årsberetning 2014
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Regnskap 2014
Resultatregnskap
NOTE

2014

2013

1 689 809

1 078 001

61 345 601

59 223 167

1
INNTEKTER
Sponsor- og salgsinntekter
Offentlige tilskudd

2

Andre inntekter

3

Sum driftsinntekter

9 632 303

8 686 921

72 667 713

68 988 089

0

0

15 846 825

14 710 122

KOSTNADER
Varekostnad
Lønns- og personalkostnader

4

Avskrivninger

6

121 075

120 905

45 087 229

44 571 640

11 311 315

9 565 239

72 366 445

68 967 907

301 269

20 182

647 945

782 622

1 238

867

646 706

781 755

5 197 390

5 935 700

4 777 773

5 197 390

419 617

738 310

1 367 592

1 540 247

-1 287 408

66 129

Avsetning/selvpålagte restriksjoner

2 655 000

1 474 118

Sum disponering

1 367 592

1 540 247

Tilskudd
Andre driftskostnader

5

Sum driftskostnader
Driftsresultat
Finansposter
Finansinntekter
Finanskostnader
Sum finansposter
Prosjektoverføringer
Overført fra i fjor
Overført til neste år
Sum prosjektoverføringer
ÅRSRESULTAT

12

Disponering av årets resultat
Til/fra egenkapital
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Balanse per 31.desember 2014
EIENDELER

NOTE

2014

2013

289 702

393 078

289 702

393 078

218 600

218 600

Sum finansielle anleggsmidler

218 600

218 600

Sum anleggsmider

508 302

611 678

0

0

Anleggsmidler
Varige driftsmidler
Inventar og utstyr

6

Sum varige driftsmidler
Finansielle anleggsmidler
Investeringer i aksjer og andeler

7

Omløpsmidler
Fordringer
Varelager
Kundefordringer

8

733 516

1 782 001

Andre kortsiktige fordringer

9

1 074 499

323 377

1 808 015

2 105 378

15 812 967

14 176 749

Sum omløpsmidler

17 620 982

16 282 127

SUM EIENDELER

18 129 284

16 893 805

Sum fordringer
Bankinnskudd, kontanter o.l.

10

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital

11

9 024 731

7 484 484

Årsresultat

11

1 367 592

1 540 247

10 392 323

9 024 731

1 655 258

1 934 352

Sum egenkapital
Gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Skatt og offentlige avgifter

108 686

161 139

4 777 773

5 197 390

Annen kortsiktig gjeld

1 195 244

576 193

Sum kortsiktig gjeld

7 736 961

7 869 073

Sum gjeld

7 736 961

7 869 073

18 129 284

16 893 804

Overført til neste år

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

OIK årsberetning 2014
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Noter til regnskapet
Note 1 Regnskapsprinsipper				
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og
god regnskapsskikk i Norge.			
Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk, er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer
som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler.
Ved klassfisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende
kriterier lagt til grunn.
Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost med fradrag for
planmessige avskrivninger. Dersom virkelig verdi av anleggsmidler
er lavere enn balanseført verdi og verdifallet forventes ikke å
være forbigående, er det foretatt nedskrivning til virkelig verdi.
Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives lineært
over den økonomiske levetiden.
Hederspriser er verdsatt etter kostprismetoden.
Aksjer er verdsatt etter kostprismetoden.
Omløpsmidler er vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig
verdi.
Annen langsiktig gjeld og kortsiktig gjeld er vurdert til pålydende
beløp.
						
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.
		
Bankinnskudd, kontanter o.l.
Bankinnskudd, kontanter o.l. inkluderer bankinnskudd og andre
betalingsmidler med forfallsdato som er kortere enn tre måneder 		
fra anskaffelse.
Pensjon
Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger er ikke
balanseført. Pensjonspremien anses i disse tilfeller som
pensjonskostnad og klassifiseres sammen med lønnskostnader.		
		
Inntektsføringsprinsipper
Driftsinntekter og offentlige tilskudd inntektsføres når de er
opptjent. Tilskudd inntektsføres for det regnskapsår tilskuddet er
gitt for.
Periodiseringsregler
Utgifter kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekt. For
prosjekter som har øremerkede midler der aktiviteten ikke er fullført
ved periodens utløp, foretas det inntektsavsetninger.
Skatter
Oslo Idrettskrets driver ikke skattepliktig virksomhet og er derfor
ikke skattepliktig.
Note 2

Offentlige tilskudd

Regnskapsposten består av:

2014

2013

835 000

815 000

53 619 000

52 330 000

Øremerket tilskudd NIF

3 611 916

2 697 170

Rammetilskudd fra NIF

2 167 868

2 133 358

Momskompensasjon

1 011 428

791 294

Statlig tilskudd
Øremerket tilskudd Oslo kommune

VO-tilskudd

10 389

6 345

Andre tilskudd

90 000

450 000

61 345 601

59 223 167

Sum
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Note 3

Andre inntekter

Regnskapsposten består av:
Leieinntekter
Deltakeravg., abonnenter,
gjenopptaksgebyr
Bingo
Andre inntekter
Sum
Note 4

2014

2013

8 491 180

7 528 089

861 037

750 155

78 530

239 811

201 557

168 866

9 632 303

8 686 921

Lønns- og personalkostnader			

Regnskapsposten består av:

2014

2013

Lønn fakturert fra NIF

13 048 926

12 654 172

Lønn instruktører OIK

1 395 243

1 289 399

Andre lønnsytelser

1 039 677

399 551

Andre personalkostnader
Sum
Antall årsverk

362 979

367 000

15 846 825

14 710 122

20,1

22,9

NIF har det formelle arbeidsgiveransvaret for ansatte i Idrettskretsen
og kostnaden presentert i kretsens regnskap utgjør viderefaktureringen av lønn fra NIF.
Antall årsverk reflekterer antall årsverk som er utført for kretsen i
regnskapsåret.
Idrettskretsen utbetalte lønn gjennom året til 176 personer
tilknyttet de prosjektene idrettskretsen er engasjert i.
Lønn til generalsekretær utgjør kr 700 000 og annen godtgjørelse
var kr 16 441.
Revisjonshonorar er kostnadsført med kr 158 750 inkl. mva. til
lovpålagt revisjon.
Det er utbetalt kr 49 000 i styrehonorarer. Det er ikke gitt lån til
ansatte pr. 31.12.14.
Note 5

Andre driftskostnader				

Regnskapsposten består av:

2014

2013

Driftskostnader Osloidrettens Hus

2 972 442

3 088 864

Driftskostnader Ekeberg Idrettshall

3 608 626

2 393 942

233 653

229 483

Kretsstyret/IR
Driftskostnader administrasjon
Driftskostnader prosjektene
Sum

834 007

912 132

3 662 587

2 940 817

11 311 315

9 565 238

Regnskap 2014
Note 6

Varige driftsmidler

				

Økonomisk levetid
Anskaffelseskost 01.01.13

2014		

2013

5 år

10 år

SUM

SUM

468 145

219 072

687 217

602 078

Tilgang

17 700

17 700

169 343

Avgang

-65 402

-65 402

-84 204

Tap avgang driftsmiddel

0

0

Anskaffelseskost 31.12.13

420 443

219 072

639 515

687 217

Akkumulerte avskrivninger pr. 31.12.13

224 537

125 276

349 813

294 139

Bokført verdi pr. 31.12.13

195 906

93 796

289 702

393 078

121 075

120 905

Årets avskrivninger

Avskrivningsplan
Lineær
								
Note 7 Finansielle anleggsmidler							
Investering i aksjer

Ansk.-Tidspunkt

Forretningskontor

Stemme og eierandel

Kostpris

Bokført verdi

14.09.06

Oslo

51 %

100

218 600

Oslo Idrettshaller AS

Oslo Idrettshaller AS hadde i 2014 et resultat på kr 3 349 912 og en egenkapital pr. 31.12.14 på kr 11 747 003.
Note 8 Kundefordringer
Debitormassen er oppført til pålydende med fradrag for usikre fordringer på kr 56 219.
Note 9 Lån utstedt av Oslo Idrettskrets
Det ble tegnet en låneavtale med vår leietaker Ekeberg Idrettsbarnehage AS for å oppgradere lokalene for utvidet barnehagedrift.
Lånebeløpet er oppad begrenset til kr 6 000 000 med en løpetid på 17 år. Rentesatsen er NIBOR med tillegg av 2 %-poeng. Lånet er utstedt
for oppgradering av lokaler i eget bygg.
Note 10 Bankinnskudd
Av likvide midler på kr 15 812 997 utgjør bundne skattetrekksmidler kr 38 446.
Note 11 Egenkapital
Egenkapital med anbefalt fremtidig bruk *)

Annen egenkapital

Sum egenkapital

5 484 838

3 539 893

9 024 731

-1 287 408

-1 287 408

Egenkapital pr. 01.01.14
Årets endring i egenkapital:
Årets resultat fra annen egenkapital
Fremtidig bruk

2 655 000

0

2 655 000

Egenkapital pr. 31.12.14

8 139 838

2 252 485

10 392 323

*) Kapitalavsetningene omfatter bl.a. midler til vedlikehold, kretsting, 100-års jubileum, AFP og forskningsformål. Av vedlikeholdfondets
kapital på kr 6 500 000 er det forventet en belastning i størrelsesorden 5 622 605 for å dekke Oslo Idrettskrets' egenandel i forbindelse med
planer om rehabilitering av energi og ventilasjon i Ekeberg idrettshall.
Note 12 Annen kortsiktig gjeld							
Regnskapsposten består av:

2014

2013

Periodiserte prosjektmidler, Områdeløftet Stovner

0

454 766

Periodiserte prosjektmidler, Innsalg særforbund

0

100 000

Periodiserte prosjektmidler, diverse Storbymidler

705 357

0

Overførte prosjektmidler, Aktiv på dagtid

2 368 510

2 276 532

Overførte prosjektmidler, 60pluss

1 124 173

1 013 322

Overførte prosjektmidler, Treningskontakter

162 485

186 710

Overførte prosjektmidler, 60pluss ekstra/Folkehelse

163 515

672 494

Overførte prosjektmidler, Storby klubbtiltak

283 531

374 632

Overførte prosjektmidler, Inkludering i idrettslag

0

0

4 614

222 129

Overførte prosjektmidler, Sommerpatruljen

44 933

42 424

Overførte prosjektmidler, Klubbutvikling

62 462

0

Overførte prosjektmidler, Idrett og utfordring

Overførte prosjektmidler, Rammetilskudd Oslo kommune
Sum
OIK årsberetning 2014

563 550

409 147

5 483 130

5 752 156
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Kretsstyrets økonomiske beretning 2014
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,
som også driftes av Oslo Idrettskrets.
Medlemmer
Oslo Idrettskrets hadde 645 idrettslag, 620 bedriftsidrettslag, 38 særkretser/
regioner og totalt 332 441 medlemskap pr. 31. desember 2014. Kretsstyret utgjør
idrettsrådet i Oslo. Oslo bedriftsidrettskrets tiltrer idrettsrådet med tale- og
forslagsrett i anleggssaker.
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 2,1 % mot 3,8 % i 2013. Korttidsfraværet (inntil 8 uker)
var på 2,1 % og langtidsfraværet (over 8 uker) var på 0 %.
Ansatte
I idrettskretsen har det i gjennomsnitt vært 20,1 årsverk (herav 11,5 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.
Idrettskretsen utbetalte i tillegg godtgjørelse til 173 personer tilknyttet de ulike
prosjektene idrettskretsen er engasjert i.
Likestilling og diskriminering
Kretsen arbeider aktivt for å fremme likestilling, sikre like muligheter og
rettigheter og hindre diskriminering.
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 for regnskapsåret 2014. 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.
Administrasjonen, inkludert drift av Ekeberg Idrettshall og Osloidrettens
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hus, hadde et driftsoverskudd etter finansposter på kr 1 367 592 mot
budsjetterte kr 749 000 i overskudd. Momskompensasjonen tilførte
idrettskretsen kr 268 428 mer enn budsjettert, samtidig som at driften av
hallen og huset ga et overskudd på kr 572 900. Prosjektene Aktiv på dagtid,
Treningskontakt, 60pluss, Klubbtiltak, Sommerpatruljen og Idrett og utfordring
overfører samlet kr 4 777 793 til 2015. Dette sikrer drift noen måneder inn i det
nye året før nye tilskudd utbetales fra stat og kommune.
Rammetilskuddet fra Oslo kommune var i 2014 på kr 39 857 000. I tillegg
disponerte kretsstyret til fordeling kr 409 147 som var overført fra tidligere år,
samt kr 152 405 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 131 klubbene og særkretsene som deltok i bingospill fikk utbetalt kr
7 264 480 (7 536 358 i 2013 på 123 klubber). Nå som at bingoomsetning har
stabilisert seg etter flere år med begrensningene ilagt av Lotteritilsynet, er det
for idrettskretsens del av betydning at flest mulig klubber får ta del i dette
inntektsbringende tiltaket.
Revisjon er kostnadsført med kr 158 750 inkl. merverdiavgift til BDO AS.
Øremerkede midler tildelt i 2014 til bruk i 2015 for prosjektene Aktiv på
dagtid, 60pluss, 60pluss Ekstra, Treningskontakt, Klubbtiltak, Sommerpatruljen
og Idrett og utfordring, er bokført med kr 4 777 793 til avsetning i balansen.
Styret gjør følgende disponeringer av overskuddet for 2014: til vedlikehold
kr 2 500 000 og kr 200 000 til jubileum OIK 100 år i 2017. Fra annen
egenkapital disponeres kr 1 287 408 og fra kretsting kr 45 000.
Etter nevnte disponeringer vil vedlikeholdsfondet utgjøre kr 6 500 000.
Oslo Idrettskrets har inngått avtale om rehabilitering av energi og
ventilasjon i Ekeberg idrettshall med et kostnadsoverslag på kr 14 000 000. Etter
nåværende tilbud må Oslo Idrettskrets dekke kr 5 622 605 av disse kostnadene
fra egne midler.
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 49 000 i styrehonorarer.
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.

Regnskap 2014

Revisjonsberetninger
ÅRSBERETNINGEN FRA
KONTROLLKOMITEEN I
OSLO IDRETTSKRETS FOR 2014

REVISORS BERETNING

I henhold til NIFs lov § 2-12 avgir kontrollkomiteen herved sin
beretning til idrettskretstinget.
Det har vært avholdt 2 møter i kontrollkomiteen i 2014.
Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med idrettskretsens økonomi.
Kontrollkomiteen skal påse at idrettskretsens midler er anvendt
i henhold til lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer,
samt at de foretatte økonomiske disposisjoner er i samsvar med
idrettskretsens lov og beslutninger fattet av idrettskretstinget.
Kontrollkomiteen skal videre forsikre seg om at idrettskretsens
interne økonomiske kontroll er hensiktsmessig og forsvarlig.
Kontrollkomiteen skal påse at idrettskretsens regnskapsførsel
er pålitelig og at dets årsregnskap og delårsrapporter gir et
korrekt uttrykk for idrettskretsens drift og finansielle stilling.
Kontrollkomiteen skal ved gjennomgang av regnskapene vurdere
idrettskretsens finansielle stilling,forvaltning og drift.
Kontrollkomiteen har fått adgang til samtlige regnskaper og de
forskjellige styre- og utvalgsprotokoller samt andre dokumenter
komiteen har funnet det nødvendig å gjennomgå, og har gjort seg
kjent med avgitte rapporter fra den engasjerte reviser. Komiteen har
fatt alle opplysninger fra idrettskretsens administrasjon, styre og
revisor som komiteen har bedt om.
Kontrollkomiteen har følgende merknader til det fremlagte
årsregnskapet: Kontrollkomiteen har ingen merknader til det
forelagte regnskapet.
Kontrollkomiteen har gjennomgått styrets årsberetning for 2014
og det styrebehandlede årsregnskapet for 2014. Styrets beretning
og årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven.
Kontrollkomiteen har fått seg forelagt revisjonsberetningen for 2014,
og revisor har avgitt ren beretning.
Kontrollkomiteen avgir med dette beretning til idrettskretstinget
om sin gjennomgåelse av årsregnskapet/årsregnskapene og
idrettskretsen anliggender for øvrig,herunder budsjetter og
budsjettoppfølging,forvaltning generelt og styrets arbeid/beretning.
Det materialet kontrollkomiteen har fått seg forelagt gir ikke
foranledning til særlige bemerkninger utover det som fremgår av
denne beretning.
Kontrollkomiteen har ført protokoll over sine forhandlinger.
Kontrollkomiteen anbefaler at styrets beretning og idrettskretsens
årsregnskap for 2014 godkjennes av idrettskretstinget.
Dato: 04.03.15
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Priser og stipend
Oslo kommune, i samarbeid med Oslo Idrettskrets arrangerer årlig en prisseremoni for idretten i Oslo.
Her deles ut pris til årets ildsjel, årets idrettslag og ærespriser til fortjenestefulle utøvere. Det deles også
ut idrettstipendier etter innstilling fra OIK. Årets seremoni ble avholdt 28. april i høytidelige former i
Oslo rådhus.

Bildet: Oslo kajakklubb motar prisen for årets idrettslag 2014 fra ordfører Fabian Stang. Foto: Sturlasson
Oslo kommunes pris til årets idrettslag 2014

Oslo Kajakklubb

Ildsjelprisen 2014

Jørn Amundsen fra Furuset IF.
Oslo kommunes idrettsstipend 2014
Utøver

Klubb

Idrett

Nadia A. Assa IL

BUL

friidrett, lengde

Joanna Bryla

IL i BUL

friidrettstrener

Erle Engmark

Oslo Styrkeløftklubb

styrkeløft

Espen Flaglien

Fokus Bordtennisklubb

bordtennis

Carl Fredrik Hagen

Royal Sport og Sagene IF

vintertriathlon og terrengsykling

Line Flem Høst

Kongelig Norsk Seilforening

seiling, laser radial

Sondre Olden

Vålerenga Ishockey

ishockey

Frida Ronja Thorsø

Oslo Mudoklubb

taekwondo

Jonas Tjomsland

Ullevål IL

bandy

Hedvig Wessel

IL Heming

kulekjøring
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Bildet: mottakere av Oslo kommunes idretsstipend 2014 sammen med ordfører Fabian Stang og leder av miljø- og samferdselskomiteen Marianne
Borgen. Foto: Sturlasson

Idrettskretsens priser
Under kretstinget 4. juni 2014 ble Oslo Idrettskrets’ innsatspris og hederspris delt ut.
Oslo Idrettskrets’ innsatspris

Bartosz Piasecki fra Bydø Fekteklubb ble tildelt Oslo Idrettskrets’ innsatspris. Prisen deles ut til enkeltpersoner og organisasjoner
for særlig fortjenestefulle prestasjoner innen idretten.
Oslo Idrettskrets’ hederspris

Daimi Akin fra Fighter Kickboxingklubb og Anya Sødal fra Nordstrand Basketballklubb ble tildelt Oslo Idrettskrets’ hederspris
Prisen deles ut til enkeltpersoner og organisasjoner for særlig fortjenestefull administrativ virksomhet til beste for idretten i Oslo.
Osloidrettens kongepokalvinnere i 2014
Kvinner
Aking
Cheerleading

Menn
Thor Haug Nørbech, Akeforeningen i Oslo

Viqueens Cheerleaders, Oslo

Frisbeegolf

Anders Nødland Danielsen, Ekeberg Sendeplateklubb

Bowling

Mads Sandbækken, Frogner BK

Fekte

Pia Klafstad, Bygdø Fekteklubb

Fredrik Backer, Njård

Friidrett

Ezinne Okparaebo, IL BUL

Jaysuma Saidy Ndure, IL BUL

Gym og Turn

Sofie Bråthen, Oslo Turnforening

Marcus Conradi, Oslo Turnforening

Ishockey

Jordal Ishockeyklubb

Judo

Noorullah Malang, Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb

Kickboxing

Birgit Reitan Øksnes, Fighter Kickboxingklubb

Roing

Christiania Roklubb (Marianne Fernholt, Nordahl, Agnes
Karlseng, Kari Andreas Solli Älveborn og Mariann Madsen)

Freestyle

Alexander Aurdal, IL Heming

Langrenn

Martin Johnsrud Sundby, Røa IL
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Faktasider
Rammebevilgninger Oslo kommune
I 2014 bevilget bystyret kr 39 857 000 som rammebevilgning til idretten i Oslo. Dette utgjorde kr 1 112 000 mer enn året før og var
i samsvar med idrettskretsens innspill. Av dette var inntil 1,6 mill. kroner i energitilskudd til drift av Furuset Forum Ishall.
I tillegg til årets bevilgning kunne kretsstyret disponere kr 409 147 som var overført fra tidligere år, samt kr 152 405 i tilbakeførte
tilsagn. Satsen for ”hodestøtten” var kr 250 pr medlem under 25 år. Fleridrettslag fikk i tillegg kr 3 000 pr. særidrettsgruppe med
medlemmer under 25 år.
Årlig behandles ca 800 søknader fra klubber og særkretser. Mange av søknadene inneholder flere formål innenfor samme
tilskuddsordning.

Disponible midler i 2014 er brukt slik (2013-tall i parentes):
Adm./driftstilskudd klubber
Refusjon anleggs- og lokalleie
Skiheiskort

20 410 510

(20 340 377)

6 197 370

( 6 000 260)

619 990

(

609 970)

Leie av badene

2 063 200

( 1 980 000)

Anleggsstøtte, driftsbidrag

4 476 182

( 4 390 586)

Energitilskudd Furuset Forum

1 600 000

( 1 600 000)

Anleggsstøtte, spesielle tiltak

297 000

(

249 500)

Reisetilskudd

175 000

(

125 000)

Stipend

120 000

(

120 000)

Andre formål

175 000

(

178 200)

(

420 799)

Idrett for funksjonshemmede

450 000

Adm./driftstilskudd særkretser

1 120 750

( 1 001 200)

Adm./driftstilsk. Oslo Idrettskrets

2 150 000

( 2 150 000)

Overført

563 550

Foto: Snorre Veggan

Disponert
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40 418 552

(

409 147)

(39 575 039)

Faktasider

Idrettslag opptatt i OIK/NIF 2014
Navn

Klubbnr

Opptatt

Ant medl

Idrett/særforb

Helsfyr Cricket Klubb

03011558

17.01.14

23

Cricket

Oslo Aikido Klubb

03011559

23.01.14

23

Kampsport

Nord og Rødtvedt Sportsklubb

03011560

02.04.14

408

Badminton

Ammerud Petanqueklubb

03011561

27.06.14

14

Fleridr.forbundet

Nordstrand Håndball Elite Idrettslag

03011562

02.07.14

41

Håndball

Anker Volley IL

03011563

05.08.14

11

Volleyball

Stovner Cricket Klubb

03011564

05.08.14

14

Cricket

Nordstrand Ishockeyklubb

03011565

26.08.14

11

Ishockey

Vålerenga Fotball Elite

03011566

15.09.14

71

Fotball

Tveita Taekwondoklubb

03011567

05.11.14

31

Kampsport

De glade froskers dykkeklubb

03011568

13.11.14

16

Dykking

Bjerke & Veitvet allidrett IF

03011569

03.12.14

29

Bandy/innebandy

Ullr Skiklubb

03011570

22.12.14

108

Ski

Oslo Bordtennisklubb

03011571

22.12.14

26

Bordtennis

Klubber utmeldt/nedlagt i 2014
Navn

Ut dato

Mortensrud Fotballklubb

28.01.14

Nedlagt

Oslo Gang- og turmarsjklubb

06.02.14

Utmeldt

Ullevål Hageby Basket

19.02.14

Nedlagt

Viken Volleyballklubb

24.02.14

Nedlagt

Hovseter Bordtennisklubb

27.02.14

Nedlagt

Sorgenfri IL

24.04.14

Utmeldt

Sparta Kaldbakken IL

09.05.14

Nedlagt

Bekkelaget og Nordstrand Håndballklubb

02.07.14

Nedlagt

Dynamo Godlia FK

04.07.14

Utmeldt

Elite Hip Hop Klubb

25.09.14

Nedlagt

Kunstgressbataljonen

25.09.14

Nedlagt

Svett Ballklubb

18.11.14

Nedlagt

Tap av medlemskap
Navn
Oslo Mudo klubb

Dato
15.10.14

Mistet/fratatt medlemskapet

Endring av idrettskretstilhørighet fra Telemark IK til Oslo IK
Navn

Dato

Tyrili Brettklubb

09.01.14

Navneendring i 2014
Navn fra

Til navn

Hasleb FK

Fredensborg Ballklubb

30.10.14

Dato

Dverg IBK

Østensjø/Dverg IBK

01.04.14

Vika Karateklubb

Oslo Kampsportklubb

03.02.14

Sammenslått i 2014
Skøyenåsen Badmintonklubb (KL 03010339) og Haugerud IF (KL 03010117) ble sammenslått 6. november
2014 og heter nå Haugerud IF med klubbnr 03010117.
OIK årsberetning 2014
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Styrets fordeling av kontakt med særkretser/regioner og ISU i bydelene.
Bydeler / ISU
Norvald Mo

Særkretser / regioner
Oslo Bedriftsidrettskrets
Oslo Fotballkrets
Norges Håndballforbund Region Øst
Tennisregion Østlandet Øst

Christin Sund

Bjerke

Oslofjorden Badmintonkrets
NCF Region Øst
Oslo Skikrets
Oslo og Akershus Soft- og Baseballkrets

Ingar Lae

Frogner

Oslo Boksekrets

St. Hanshaugen

Oslo Bowlingkrets
Oslo Ishockeykrets
Akershus og Oslo Skøytekrets
Oslo Rugbykrets

Line B. Lorentzen

Vestre Aker

Oslo Svømmekrets

Stovner

Akershus/Oslo Bueskytterkrets
Akershus og Oslo Orienteringskrets
Oslo og Akershus Rytterkrets

Anees Rauf

Alna

Oslo og Akershus Brytekrets

Nordstrand

Norges Motorsportforbund Region Øst
Oslo Skytterkrets
Oslo og Akershus Vannskikrets

Caroline Rømming Varmbo

Nordre Aker

NBBF Region Øst

Grorud

Oslo Fektekrets
Østlandet Vektløfterkrets
Norges Volleyballforbund Region Øst

Nils Johan Waldenstrøm

Sagene

Oslo og Akershus Padlekrets

Østensjø

Oslo Friidrettskrets
Oslo og Akershus Seilkrets
Norges Bordtennisforbund Region Øst

Emilie Jarto

Gamle Oslo

Oslo og Akersh. Gymnastikk.- og Turnkrets

Grünerløkka

Oslo og Akershus Dykkekrets
Oslo og Akershus Skiskytterkrets
Styrkeløftregion Øst
Øst-Norsk Dansekrets

Sigurd I. Solem

Ullern

Oslo og Akershus Curlingskrets

Søndre Nordstrand

Oslo og Akershus Judokrets
Oslo Rokrets
Oslo og Akershus Bandyregion
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Miljøpolicy
Oslo Idrettskrets skal som Oslos største frivillige
organisasjon utvise et samfunnsansvar for byens
miljø og aktivt forbedre idrettsorganisasjonens
miljøpåvirkning.
OIK’s innsats for bedre miljø skal underbygge Oslo
kommunes overordnede miljøpolitikk og være en
naturlig del av organisasjonens innsatsområder.
1. Aktivitet

OIK skal oppfordre til at idrettsaktiviteter i Oslo gjennomføres på
en miljøriktig måte. Idrettens aktivitet skal ikke medføre vesentlig
og varig påvirkning av det ytre miljø. Forsøpling etter idrettens
aktiviteter skal fjernes uten ugrunnet opphold og kommunens
retningslinjer for miljøvennlig avfallshåndtering skal følges.
Deltagelse og tilstedeværelse i Osloidretten bør være mulig uten
bruk av bil. OIK skal inspirere og oppfordre til tiltak som gir økt
bruk av sykkel, gange og kollektivtransport.

2. Medlemsorganisasjon

OIK skal formidle relevant kunnskap, tips og råd om miljøvennlige
tiltak for Osloidretten.
OIKs administrasjon skal være toneangivende og fremstå med
miljømessig troverdighet overfor egen organisasjon. OIK skal
oppfordre idrettslag og særkretser til å sette miljø på dagsorden og i
størst mulig grad etterleve OIKs miljøpolicy i egen organisasjon.
Digitale tjenester for søknadshåndtering og kommunikasjon
skal minimalisere papirflyt og tradisjonell postgang. Forbedring
av digitale arbeidsverktøy for administrasjonen og gode
arbeidsprosesser internt og eksternt skal ytterligere redusere
papir- og printbruk.

3. Anlegg

OIK skal arbeide for miljøriktige og energieffektive idrettsanlegg
i Oslo i tråd med Oslo kommunes mål om en blågrønn by og
kommunens selvpålagte krav til miljø og klima.

Gjennom Oslo kommunes byutvikling skal OIK arbeide for at
idrettsanlegg i størst mulig grad plasseres i tilknytning til offentlig
kommunikasjon og gang-/sykkelveger.
(Vedtatt av kretsstyret 24.mars 2015)

Foto: Snorre Veggan

OIK skal modernisere egen bygningsmasse med miljøriktig
energikilde og tidsriktige ENØK-tiltak. OIK skal oppfordre
privat- og idrettseide anlegg til gjennomføring av ENØKtiltak og uttrykke sin støtte for at slike tiltak gis offentlig støtte.
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Oslo Idrettskrets
Ekebergveien 101
1178 Oslo
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www.idrettsforbundet.no/oslo
www.facebook.com /osloidrettskrets
www.twitter.com/osloidrett

