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Oslo Idrettskrets er idrettsråd i Oslo kommune.
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Behov for nye og fleire idrettsanlegg skaper debatt og engasjement, og som lett gir medieoppslag. Det 
er vi i idretten sjølvsagt glade for. Det gir kunnskap til mange og er med og påverkar dei som skal fatte 
vedtak om nye anlegg. Det som ikkje er så synleg og ikkje så mykje debatt om, er det som skal til for 
å få idrettsorganisasjonen til å fungere. At idrettslaget har styre og tillitsvalde som har kunnskap for å 
drive laget eller særkretsen. Kunnskap om idrettens lov, om økonomi og om korleis idrettsdemokratiet 
skal fungere. Dette er ei av hovedoppgåvene for Oslo Idrettskrets. Denne oppgava blir stadig større 
etter kvart som det er fleire som treng denne kunnskapen. I 2015 hadde Oslo Idrettskrets totalt 97 
ulike tiltak i form av startmøte, administrative kurs, samlingar etc. med totalt ca. 1 500 deltakarar. 
Dette er ca. ei tredobling både når det gjeld tiltak og antall deltakarar sidan 2010. Fleire spør 
idrettskretsen til råds når det gjeld idrettens organisasjon. 

I 2015 fekk vi nytt fleirtal og dermed også nytt byråd i Oslo. Oslo Idrettskrets, som også er byens 
idrettsråd, held seg sjølvsagt aktivt til ei kvar tid til dei som styrer byen. Samtidig er vi opptatt av å ha 
god kontakt med alle i bystyret. Den nye byrådserklæringa er svært positiv når det gjeld idrett. Den 
innser at byen har store utfordringar når det gjeld anlegg, og at mangel på anlegg er ein begrensande 
faktor for å drive idrett i byen. Den er også opptatt av idrettens rolle i det frivillige arbeidet og i 
inkludering og integrering. Idrettskretsen er i god dialog med det nye byrådet på dette. Det blir 
stadig fleire barn og unge i byen, og mange av dei har bakgrunn som innvandrarar og flyktningar til 
Norge. I 2015 hadde idrettskretsen og rundt 70 idrettslag godt over 100 ulike prosjekt for inkludering 
i idrettslag. I gjennomsnitt deltok 4 000 barn og unge på dette kvar veke. Utan desse tiltaka vilel få, ja 
kanskje ingen av desse, deltatt i idretten. I tillegg var det fleire idrettslag som raskt snudde seg rundt og 
oppretta tiltak for den veksande gruppa flyktningar som kom i 2015, særleg på grunn av krigen i Syria. 

Anleggsutbygging i Oslo skjer lett i litt «rykk og napp-tempo», fordi det ikkje har vore veldig 
samsvar mellom når tid eit anlegg blir vedtatt, og når det blir bygd. 2015 blei eit «rykk-år». Fem nye 
kommunale idrettshallar blei bygde, i tillegg til Leirskallen basishall for turn som blei opna like på 
nyåret 2016. Dette er bra, men må ikkje bli noe sovepute. Vi treng fleire hallar. 

2016-budsjettet for Oslo kommune som vart behandla i 2015, gav dessverre ikkje det løftet på 
anleggssida som vi hadde forventa, og det kom heller ingen Behovsplan for idrett og friluftsliv. 
Ein samla Oslo-idrett var også kritiske til prioriteringa av anlegg, ved at bl.a. Åsland Skyteanlegg 
blei skrota. Vi forventer at byrådet og fleirtalet i bystyret i 2016 vil lytte meir til idrettens forslag til 
prioriteringar. Det er viktig fordi Idrettskretsen snakkar og prioriterer på vegne av all organisert idrett 
i byen. 

På vegne av styre og administrasjon i OIK takker eg for samarbeidet i 2015, og håper på at 2016 skal 
bli eit år med ytterlegare framgang. 

Norvald Mo 
Leder

Forord



4

Nøkkeltall

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: Tallene omfatter ordinære 
idrettslag og bedriftsidrettslag per 
31.12.2014. 
Kilde: Norges Idrettsforbund 2015. 

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 2014 Endring

Klubber i Oslo utenom bedriftsidretten 654 645 -9

Klubber i Oslo med bedriftsidretten 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

Idrettstinget i 2015 vedtok å samordne rapportering og søknader fra idrettslagene til NIF ved å flytte den årlige pliktige 
rapporteringen fra idrettslagene fra utgangen av januar til utgangen av april. Dette har som en konsekvens at når denne 
årsberetning skrives så er datagrunnlaget fra medlemsrapporteringen ikke ferdig. 
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Idrettsbyen Oslo
I valgkampen 2015 var alle politiske partier skjønt enige om idrettens betydning for byens befolkning. 
Mange politikere liker å kalle Oslo for «Idrettsbyen». Men gode intensjoner og fagre løfter har så langt 
ikke gitt noe nevneverdig løft for idrettens kår i Oslo. Vi har fortsatt dårligst anleggsdekning i landet 
og med arealknapphet og raskt voksende befolkning blir ikke situasjonen nødvendigvis vesentlig 
bedre kommende år.

Det er imidlertid ikke bare «antall innbyggere per idrettsflate» som teller når man skal vurdere om 
Oslo er en idrettsby eller ei. Like viktig er idrettens egen evne til å fylle idrettsflatene med aktivitet som 
favner alle. Vi må bli dyktigere til å møte ungdommens ulike behov og inkludere alle som av en eller 
annen grunn faller utenfor idretten i dag. Enten det skyldes språk, kultur, levestandard, prestasjonsmål 
eller noe helt annet.

I Oslo har 32% av barna minoritetsbakgrunn og Oslo er kommunen i Norge med flest fattige barn. 
Ungdom som vokser opp i familier med dårlig råd deltar mindre i fritidsaktiviteter og har mindre 
sosial omgang med venner enn annen ungdom. Idretten skal bidra til å redusere sosiale forskjeller, 
ikke øke dem. Løsningen er tilgang på idrettsanlegg og gode idrettslag.

Barn og unge i Oslo tilbringer stadig mer tid på skolen og aktivitetsskolen. Utviklingen går mot en 
heldagsskole. Her må idretten finne sin naturlige plass og vi ønsker et partnerskap med kommunen 
som skaper gode samarbeidsforhold mellom idrettslag og den lokale skolen. Utvikling av nye skoler, 
idrettsanlegg og klubbhus må skje hånd i hånd. Som en del av dette må idrettslagets samfunnsbidrag 
anerkjennes og styrkes. 

Et idrettsanlegg har betydning langt utover selve idrettsaktiviteten som skapes. Idrettsanlegg er 
basis for sosialt engasjement, identitet og tilhørighet. Idrettsanlegg er nødvendig for at Oslos største 
frivillighet skal kunne blomstre og skape samhold i Oslos mange lokalsamfunn. Når folk møtes på 
treningsfeltet bidrar det til å bygge ned fordommer og motsetninger. Både barn, unge og foreldre 
får en naturlig arena til å bli kjent med hverandre, og hverandres barn. Slik blir det også mulig å se 
og bistå familier som av ulike grunner ikke alltid klarer å være til stede for sine barn. Det kollektive 
ansvaret for «våre barn» skapes på idrettsplassen. Med et godt samarbeid med skolen kan idrettslaget 
gjøre jobben enda bedre. 

Oslo kan bli byen som er best på å skape livslang idrettsglede. Første steget er å møte ungdommens 
behov. De som opprettholder sin idrettsdeltagelse gjennom ungdomstiden forblir med stor 
sannsynlighet aktive gjennom hele livet. Bare slik kan vi vise at Osloidretten virkelig er til for alle. Det 
er den idrettsbyen jeg ønsker at Oslo skal være.

Magne Brekke
Generalsekretær
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Styremøter og AU-møter 
Oslo Idrettskrets styre har i 2015 avholdt 11 styremøter og 
behandlet 95 saker. Arbeidsutvalget (AU) har avholdt fire 
møter og behandlet seks saker. AU har bestått av Norvald Mo, 
Christin Sund, Nils Johan Waldenstrøm og Caroline Rømming 
Varmbo som vara.

 Oslo Bedriftsidrettskrets (OBIK) inviteres til å tiltre styret 
i behandlingen av idrettsrådssaker med tale- og forslagsrett. 
OBIKs representant deltok ved behandlingen av 66 saker i 2015.

Styrets representasjon
Styrets medlemmer har deltatt på møter og samlinger i Norges 
Idrettsforbund, på Idrettstinget, på særkretsting, på jubileer 
og mottagelser for idrettslag, idrettsarrangementer og ulike 
konferanser og seminarer.

Forholdet til idrettslagene 
Idrettskretsens fremste oppgave er å legge til rette for aktiviteten 
i idrettslagene. Idrettslagenes rammebetingelser i form av 
økonomi og tilgang til anlegg står sentralt i idrettskretsens 
arbeid. Idrettskretsen har også en viktig oppgave i å veilede og 
skolere idrettslagene i organisasjonsarbeidet, og å føre tilsyn 
med at idrettslagene drives i henhold til idrettens lover. 

Generelt er de økonomiske støtteordningene til idrettslagene 
i god utvikling. Støtte til drift fra både kommunal og statlig 
side har utviklet seg til det idrettskretsen vurderer som et 
tilfredsstillende nivå. Ulike støtteordninger til særskilte tiltak 
forsterker det positive bildet. 

Anleggssituasjonen i Oslo er kritisk og et reelt anleggsløft 
gjennom ekstraordinære bevilgninger de nærmeste årene 
er nødvendig. Selv om flere indikatorer beveger seg i riktig 
retning står vi fortsatt i en situasjon hvor mange idrettslag i 
byen rapporterer om at barn og unge står i kø for å bli med 
i aktiviteter på grunn av anleggsmangel. Idrettskretsen har 
gjennom 2015 hatt stort fokus på anlegg som tema, og blant 
annet vært mye involvert i arbeidet med kommunale planer og 
satt anleggsutfordringene på agendaen i kommunevalgkampen.

 Arbeidet med organisasjonsutvikling, skolering og 
inkludering i idrettslagene fungerer bra og er i fortsatt 
positiv utvikling. Idrettslagenes deltagelse på kurs og andre 
kompetansehevende tiltak er god og økende.

 
Kontakt med ISU og særidretter 
Idrettens samarbeidsutvalg i bydelene (ISU) og særidrettenes 
kretser og regioner er viktige samarbeidspartnere for Oslo 
Idrettskrets. ISU er møteplass og talerør for idrettslagene 
innenfor egen bydel, mens særidrettene samler interessene 
for sine idretter på tvers av hele byen. For idrettskretsen er 
disse organene de viktigste høringsparter, blant annet når det 
kommer til anleggsprioriteringer. ISU har også en viktig rolle i 
fordelingen av lokale aktivitetsmidler (LAM). 

I 2015 ble det gjennomført to møter hvor ISU og 
særidrettene ble invitert for å diskutere aktuelle temaer. Begge 
møtene hadde god deltakelse. Vårhalvårets møte ble avholdt 

Årsberetning 2015

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 Anees Rauf.

Styret:
Norvald Mo, leder, Rommen Spkl. og Stovnerkameratene 
Christin Sund, nestleder, SF Grei 
Ingar Lae, medlem, Oslo SK og Njård 
Nils Johan Waldenstrøm, medlem, Spkl. Vidar 
Anees Rauf, medlem, Vålerenga Cricket 
Caroline Rømming Varmbo, medlem, Ski- og fk. Lyn 
Line B. Lorentzen, medlem, Sørkedalen Rideklubb 
Emile Jarto, 1. vara, Oslo Turnforening 
Sigurd I. Solem, 2. vara, Bygdøy Monolitten IL 
Astrid Johannessen, medlem, ansattes representant 
Audun Eikeland, vara, ansattes representant 

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

Kontrollkomiteen:
Terje Ahlsen, leder, DNB BIL 
Helene Bugge, medlem, Nordmarka Ryttersportsklubb 
Lars Trælvik, medlem, Bjørndal IF 
Anya Sødal, vara, Nordstrand Basketballklubb 
Anders Åge Naglestad, vara, Vestre Aker Skiklub 

Valgkomiteen:
Anne-Britt Nilsen, leder, Kjelsås IL 
Reidar Bergestad, medlem, Årvoll IL
Monica Bakke, medlem, Holmlia SK
Ingar Wilhelmsen, vara, Hasle/Løren IL 

Lovbestemte organer 2015:

Styrets arbeid
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Styrets arbeid
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6. mai. Idrettspresident Børre Rognlien holdt et engasjerende 
foredrag med tittelen ”Hvor går Norsk idrett?”. Øvrige temaer 
som leder og generalsekretær ga innledning til var Osloidrettens 
utfordringer, status og forventninger om behovsplan for idrett, 
og idrettens budskap i kommunevalget 2015.

Høsthalvårets møte ble avholdt 4. november, også det i 
Osloidrettens Hus. Nyvalgt idrettspresident Tom Tvedt ga 
en status for norsk idrett. Tema for kvelden var for øvrig 
å orientere om arbeidet med ny strategisk plan for Oslo 
Idrettskrets. Leder og generalsekretær orienterte også om status 
for andre aktuelle saker.

OIK som forvaltningsorgan 
Oslo Idrettskrets har som idrettsråd fått viktige forvaltnings-
oppgaver fra staten via NIF og fra Oslo kommune. Fordelingen 
av økonomiske tilskudd og bruksrettigheter i kommunale  
anlegg er svært viktig for idrettslagene, og en svært viktig funk-
sjon for Osloidretten. Det legges ned mye arbeid for å gjennom-
føre gode prosesser for å sikre rettferdig fordeling i henhold til 
overordnede føringer. Det er et stort informasjonsbehov knyttet 
til forvaltningen av de ulike ordningene, og det legges ned mye 
arbeid i veiledning av idrettslag og særidrettsorganer.

Samarbeidet med Oslo kommune
Oslo kommune er en svært viktig premissleverandør for 
idretten i byen og er idrettskretsens viktigste partner. Både 
politisk og administrativt er det et løpende og godt samarbeid 
med myndighetene. Idrettskretsen pleier jevnlig kontakt med 
byrådet, bystyrekomiteer og de ulike partigruppene i bystyret. 
Administrativt er det nær dialog med aktuelle byrådsavdelinger, 
etater og kommunale foretak i saker som omhandler idrettens 
interesser. Foruten det viktige arbeidet med Oslobudsjettet har 
arbeidet med kommunens ulike planer hatt høy prioritet. 

Oslobudsjettet
Budsjettbrevet
I det årlige budsjettbrevet fremmes idrettens prioriteringer 
for kommende års budsjett. Budsjettbrevet for 2016 ble sendt 
til byrådet 7. mai. I brevet ble det lagt opp til en videreføring 
av drifts- og aktivitetstilskudd, og en økt investeringstakt på 
idrettsanlegg, herunder oppfølging av lovnader og pågående 
utredningsarbeid etter OL2022.
 
Rammetilskuddet:
Vi ba om at rammetilskuddet skulle justeres for pris- og 
aktivitetsøkning til 44 228 523 kroner.
 
Særskilte tiltak - folkehelse- og inkluderingsarbeid:
Vi ba om tilskudd for å opprettholde virksomheten i de ulike 
aktivitetstiltakene, totalt kr 12 650 000 kr fordelt slik:
• videreføring av tilskudd til klubbtiltak storby (2,3 mill. kr)
• videreføring av tilskudd til idrett og utfordring (1,5 mill. 

kr)
• videreføring av tilskudd til Sommerpatruljen (400 000 kr)
• en økning på 200 000 kr til 60pluss (2,5 mill. kr)
• en økning på 500 000 kr til Aktiv på dagtid (4,8 mill. kr)
• en økning på 627 000 kr til seniorprosjektet 60pluss ekstra 

(950 000 kr)
• et tilskudd på 200 000 kr til Treningskontakt
 

Midler til idrettsanlegg
Vi foreslo at det avsettes 803 mill. kr til planlegging, bygging 
og rehabilitering av idrettsanlegg i 2016. Det ble bemerket at 
dette kommer i tillegg til de midlene som tidligere er avsatt 
til enkeltprosjektene Frogner stadion, Åsland skytebane og 
Voldsløkka med henvisning til bystyrets budsjettvedtak for 2014 
og 2015.

De ulike anleggsprosjektene ble presentert under kategoriene 
nye anlegg, utredning idrettsprosjekter og rehabilitering. I 
tillegg ble det foreslått tilskudd til private prosjekter i regi av 
idrettslag.
 
Nye anlegg
Vi ba om totalt 660 mill. kr til følgende anlegg:
 
• Lambertseter idrettshall m/brytedel (130 mill. kr)
• Lillomarka arena (40 mill. kr)
• Bestumkilen ro- og padlebane (20 mill. kr)
• Grorud idrettshall (100 mill. kr)
• To nye kunstgressbaner, Gressbanen II og  

Disen (20 mill. kr) 
• Årvoll IL klubbhus/garderober (10 mill. kr) 
• Sagene IF klubbhus  (10 mill. kr) 
• Mortensrud idrettspark – cricketbane (30 mill. kr)
• Mortensrud idrettspark – fleridrettshall, friidrettshall og 

kampidrettslokaler (100 mill. kr)
• Jordal Amfi (100 mill. kr)
• Valle Hovin skøytehall  (100 mill. kr) 

 
Utredning idrettsprosjekter
Idrettskretsen ba om igangsetting av utredning for nye 
idrettshaller i Ullern idrettspark og utredning av konsept og 
lokalisering for et spesialanlegg for salidretter.
 
Rehabilitering
Vi ba om 102 mill. kr til rehabilitering av:
• Mudring og oppgradering av robane på Bogstadvannet  

(21 mill. kr)
• Åtte kunstgressbaner (48 mill. kr)
• Andre anlegg (33 mill. kr)

Bygging/rehabilitering av private anlegg i regi av idretten
Vi ba om 36 mill. kr som tilskudd til følgende prosjekter:
• Nordstrand idrettshall (10 mill. kr)
• Ekeberg idrettshall (10 mill. kr)
• Grefsen tennisklubb - tennishall (4 mill. kr)
• Heming klubbhus (12 mill. kr)
 
Andre prioriterte anleggsaker
Idrettens hus Nordbyen, Dælenenga idrettshall og 
svømmehaller ble spesielt nevnt som anlegg vi mente fortjener 
byrådets oppmerksomhet.

Revidert budsjett 2015
Avtalen om revidering av Oslobudsjettet for 2015 mellom 
byrådspartiene (H, V og KrF) og FrP, 9. juni 2015, inneholdt 
flere gode nyheter for idretten. 

Ny ordning for støtte til bygging av idrettsanlegg i privat 
regi ble innført med 40 mill. kr til fordeling i 2015. Det ble 
satt av 16 mill. kr til mudring av Bogstadvannet i regi av 
Christiania Roklub. Skianlegget i Linderudkollen ble tilført en 
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ekstrabevilgning på 13 mill. kr, og det ble satt av 10 mill. kr for å 
sikre Årvoll IL klubbhusfunksjoner i den planlagte idrettshallen 
ved Årvoll skole. 

Videre ble det satt av 3 mill. kr til nye cricketpitcher, 3 
mill. kr til rehabilitering av tennisbanene på Ellingsrud og på 
Haraløkka og 1 mill. kr til oppgraderingstiltak i judolokalene 
ved Haugerud skole. Det ble også satt av 1,5 mill. kr til 
utredning av idrettshaller i Ullern idrettspark, og 200 000 kr 
utredning av Haraløkka.
 
Byrådets budsjettforslag, 23. september 
Byrådet (H, V, KrF) la frem et forslag til budsjett for 2016 som 
for idrettens del inneholdt noen godbiter, men som helhet 
ble vurdert som svakt. Hovedbeholdningen var Lambertseter 
fleridrettshall som ble foreslått fullfinansiert med totalt 130 mill. 
kr over to år (30 mill. kr i 2016). 

Til rehabiliteringen av kunstgressbaner var det lagt inn 
31,25 mill. kr til baner på Kringsjå, Løren, Hallager, Haugerud 
og Grorud. Til den nyetablerte ordningen med tilskudd til 
private anleggsprosjekter var det satt av 30 mill. kr per år i 
økonomiplanperioden.

På skolebudsjettet var det én debutant på listen over skoler 
med fleridrettshaller. Brynseng skole skal stå klar for bruk til 
skolestart 2017. 

Positivt var det også at byrådet satte av totalt 625 mill. 
til Jordal Amfi og 225 mill. til Mortensrud idrettshall i 
økonomiplanperioden.

 På driftssiden inneholdt budsjettforslaget en gledelig 
nyhet for svømmeidretten som fra 2016 skal gis tilgang til de 
kommunale svømmehallene på samme vilkår som idretten har 
i øvrige kommunale anlegg. Det var også lagt inn en justering 
av rammetilskuddet til Osloidretten i tråd med aktivitetsvekst 
og prisjustering slik at rammetilskuddet ble 44,25 mill. kr.  De 
særskilte aktivitetstiltakene over Bymiljøetatens budsjett ble 
videreført på samme nivå som i 2014, mens tilskuddet til Aktiv 
på dagtid over Velferdsetatens budsjett var kuttet med 300 000 
kroner. Tilskuddet til 60pluss ekstra ble foreslått opprettholdt 
på lavt nivå (340 000 kroner), men tiltaket Treningskontakt over 
Helseetatens budsjett igjen var foreslått uten bevilgning. 

 Budsjettforslaget omtalte for øvrig fremdrift for allerede 
vedtatte anleggsprosjekter, herunder Åsland skytebane, Frogner 
stadion og prosjektene på Voldsløkka. For styret var det viktig 
å poengtere at vi ikke lot oss imponere av at tidligere års 
bevilgninger endelig skal komme til anvendelse, og at det kreves 
en dobling av investeringsnivået i økonomiplanen for å bedre 
anleggsdekningen.

   
OIKs innspill til bystyrets budsjettbehandling, 3. nov. 
Idrettskretsen ga i innspillet til bystyret støtte til de 
anleggstiltakene som foreløpig er lagt inn i budsjettet og i 
økonomiplanen, men påpekte at det med dagens underdekning 
og pågående befolkningsvekst er behov for økte rammer til 
anleggsinvesteringer. I tillegg til økte anleggsinvesteringer ba vi 
om økte rammer for idrettskretsens arbeid med inkludering og 
folkehelse. 

 Vårt forslag var at potten for Idrettsinvesteringer økes med 
155 mill. kr. i budsjettet for 2016 slik at følgende prosjekter 
kunne få oppstart (prioritert rekkefølge):
 

Faksimile fra Aftenposten 1.des 2015: skuffelse og frustrasjon over 
at idrettens prioriteringer ikke ble ivaretatt

• Ro- og padlebane i Bestumkilen
• Lillomarka arena
• Klubbhus Sagene IF
• Mortensrud/Klemetsrud kunstgress
• Ekeberg skoles idrettshall –sosiale funksjoner
• Rehabilitering Linderud, Ellingsrud og Prinsdal kunstgress
• Gressbanen kunstgress II
• Disen kunstgress
 

Videre ble det poengtert at Oslo kommune har en stor 
portefølje av anleggsprosjekter under utredning, og det ble 
uttrykt en forventning om større trykk på utredningsarbeidet 
slik at aktuelle prosjekter kan finansieres. 

Vi foreslo at avsetningene per år i økonomiplanen for 
2017-2019 økes til 1 mrd. kr. Som grunnlag for ønsket 
investeringsnivå viste vi til planene for ishall på Valle 
Hovin, Mortensrud cricketbane, Mortensrud friidrettshall, 
Skullerud skistadion, rehabilitering av kunstgressbaner samt 
fleridrettshaller på Dælenenga, Grorud, Korsvoll og i Ullern 
idrettspark.

 Som nytt prosjekt for utredning av konsept og lokalisering 
foreslo vi et spesialanlegg for salidretter, herunder diverse 
kampidretter, vektløfting, styrkeløft og dans. På grunnlag av stor 
interesse for den nye ordningen med støtte til private prosjekter 
i 2015 ba vi om at rammen for investeringer ble økt til 50 mill. 
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Vi ba også bystyret om å øke tilskuddet til Aktiv på dagtid, 
Seniorprosjektet – 60pluss ekstra og Treningskontakt i tråd med 
det vi ba om i budsjettbrevet. 
 
Byrådets tilleggsinnstilling, 19. november
Med nytt byråd (AP, SV og MDG) etter kommunevalget var det 
spenning og forventning til hvilken vei idrettspolitikken skulle 
ta. Tilleggsinnstillingen var det nye byrådets første mulighet til 
å gjøre endringer med utgangspunkt i det foregående byrådets 
forslag fra 23. september. 

Skuffelsen var stor i idrettskretsen og i det brede lag av 
Osloidretten når hovedgrepet i forslaget var å trekke tilbake 
bevilgningen til Åsland skytebane (96,45 mill. kr) for å 
finansiere en økt satsing på kunstgress. Som tillegg til de 
fem rehabiliteringsprosjektene som allerede lå inne ble det 
satt av 48,75 mill. kr til rehabilitering av baner på Linderud, 
Ellingsrud, Prinsdal, Kalbakken, Romsås og Tveita og 13,125 
mill. kr til en ny bane, Gressbanen II. Omdisponeringen 
ble begrunnet med Åsland-prosjektet var ute av kontroll, 
både økonomisk og fremdriftsmessig, og et stort behov for 
rehabilitering av kunstgressbaner. Det ble også foreslått 6,575 
mill. kr til rehabilitering av diverse garderobeanlegg.

Som reaksjon på tilleggsinnstillingen sendte idrettskretsen 
et brev til bystyret, 27. november. I brevet ble det uttrykt 
skuffelse og frustrasjon over de prioriteringer som var gjort 
på tvers av idrettskretsen innspill, med favorisering av 
kunstgressbaneprosjekter fremfor høyere prioriterte tiltak. Vi 
argumenterte videre for at Åsland skytebane må realiseres på 
grunnlag av historiske lovnader, faktiske behov og idrettens 
samlede prioritering. Vi påpekte at kostnadsøkningen i siste 
runde i hovedsak er en konsekvens av arbeidet med Follobanen 
– godkjent av Oslo kommune gjennom reguleringsvedtak, og 
at dette er et urimelig grunnlag for å skrote et høyt prioritert 
idrettsanlegg. 
 
Budsjettvedtak i bystyret
Med støtte fra budsjettpartner Rødt ble byrådets forslag 
til idrettsbudsjett vedtatt uten tallmessige endringer. 
Budsjettvedtaket inneholdt likevel noe interessante 
verbalvedtak knyttet til Åsland og Valle Hovin. Bystyret 
ber byrådet i forbindelse med revidert budsjett foreta en 
gjennomgang av prosjektet og kostnadene knyttet til ny 
skytebane på Åsland. (S16), og byrådet bes legge fram sak om 
prosjektering av Valle Hovin ishall, senest i forbindelse med 
revidert budsjett (S18).
 
Kommuneplanen – Oslo mot 2030
Kommuneplanen ble vedtatt i bystyret 23. september 2015. Oslo 
Idrettskrets er tilfreds med at den nye kommuneplanen ivaretar 
idrettens interesser på en bedre måte enn det tidligere planer 
har gjort. Planen inneholder viktige formuleringer knyttet til 
idrettsanleggenes betydning som en viktig del av den sosiale 
infrastrukturen. I arbeidet med planen har idrettskretsen vært 
opptatt av, og fått gjennomslag for:
• At idrettsanlegg konkret listes som del av den nødvendige 

infrastrukturen i byen, og er med i vurderingen av 
rekkefølgekrav i større reguleringssaker.

• Samkjøring av idrettens og skolens behov i 
arealplanlegging

• Utvikling av en «Oslonorm» for idrettsanlegg i byen
• At eksisterende idrettsanlegg er gitt beskyttelse gjennom 

krav til erstatningsarealer
• Aktivitetssoner i Marka
 
På den negative siden påpekes et savn av klare målsettinger, 
planverktøy og bestemmelser som kan ivareta idrettens 
behov for arealer, men planen sier altså at det skal utvikles en 
”Oslonorm”. Dette er viktig da det oppleves svært varierende 
i hvilken grad idrettsfeltet får oppmerksomhet i kommunens 
plansaker.

Behovsplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet
Som følge av vedtak i bystyret i 2013 har Oslo kommune 
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. 

Idrettskretsen har gjennom året bidratt aktivt med innspill 
til prosjektet og vært representert i kommunens sentrale 
referansegruppe. Planen var ute på offentlig høring sommeren 
2015 og var ventet behandlet i bystyret i forbindelse med 
kommunebudsjettet. Byrådet, verken det avtroppende eller 
påtroppende, fremmet noen plan. Nytt byråd har meddelt at 
behovsplanen vil bli fremmet høsten 2016.

Kommunevalget 2015  
Frem mot valgdagen 14.september gjorde idrettskretsen flere 
tiltak for å sette idretten på dagsorden. Hovedbudskapet fra 
idrettskretsen var økonomisk løft for anleggsinvesteringer, sikre 
idrettens plass i byutviklingen, og idrett i skolen. 

Alle partiene i bystyret ble utfordret til å besvare spørsmål 
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om sentrale idrettssaker, og svarene ble publisert på egne 
nettsider og i sosiale medier. 

Hovedarrangementet ble avholdt på Voldsløkka i samarbeid 
med ISU Sagene og Sagene Idrettsforening. Voldsløkka ble 
valgt fordi det etablerte idrettsområdet der er under press av 
planer om boligutvikling og skoleetablering. Det ble et fint 
arrangement med appeller og debatt, og med deltagelse fra alle 
partigruppene i bystyret. 

Det ble også publisert debattinnlegg i aviser og i egne 
kommunikasjonskanaler. Idrettskretsen deltok aktivt i debatten 
om aktivitetssoner knyttet til Markagrensa.
 
Skifte av byråd - byrådserklæringen
Resultatet av valget ga grunnlag for et byrådskifte og 19. 
oktober ble den politiske plattformen for et byrådssamarbeid 
mellom Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne og Sosialistisk 
Venstreparti presentert. 

Idrettskretsens vurdering var at byrådserklæringen ga 
forventninger om et løft for idretten i Oslo. Byrådserklæringen 
pekte på den lave dekningsgraden når det gjelder idrettsanlegg 
i Oslo, og at gjennomføringsevnen på vedtatte idrettsanlegg 
har vært for svak. Anlegg som alt er planlagt, men ikke 
gjennomført, må ha prioritet når det gjelder iverksetting. 

Den politiske plattformen beskriver også behovet for å 
gjennomføre en behovsanalyse, noe idrettskretsen tolker som 
at det nye byrådet har til hensikt å videreføre arbeidet med 
behovsplanen. Byrådserklæringen holder fast ved at det skal 
være gratis for barn og unge å bruke kommunens anlegg, og at 
den vil sikre gode kommunale støtteordninger til idretten.

De frivillige organisasjonene inviteres til en dugnad for å 
gjøre byen bedre, og tiltak som Aktiv på dagtid, 60pluss og 
Treningskontakt skal prioriteres. Alt dette er politikk som 
idrettskretsen til fulle stiller seg bak og som vil bli fulgt opp i 
kommende periode.

Markasaker 
Verneforskrifter
I mars 2015 vedtok Kongen i statsråd forskrift om vern av i alt 9 
naturreservater som geografisk også er regulert av Markaloven.

Idrettskretsen med flere har ment at dette er uheldig siden 
anvendelse av naturvernloven her er motivert av muligheten 
til å utbetale erstatning til skogeier. Vi har derfor arbeidet for 

endring av erstatningsbestemmelsen i markaloven § 11, og 
i oktober kom en gledelig respons fra departementet som i 
en høringssak foreslår endringer som ønsket. Arbeidet med 
verneforskriftene har foregått i godt samarbeid med andre 
organisasjoner innenfor og utenfor idretten. NIF sentralt har 
engasjert seg i saken på en prisverdig måte. 

Markarådets arbeid
Markarådet er et regjeringsoppnevnt rådgivende organ med 
hjemmel i Markaloven. OIK har vært fast representert i rådet 
ved generalsekretær Magne Brekke og seniorrådgiver Robert 
Gausen som vara. 

Flerbruksplan for Oslo kommunes skoger
Oslo Idrettskrets har deltatt i styringsgruppe og arbeidsgrupper 
for arbeidet med ny flerbruksplan for kommuneskogen. 
Arbeidet i 2015 har i hovedsak vært konsentrert om 
dokumentet som omhandler mål og retningslinjer, og som 
danner grunnlaget for flerbruksplanen. 

Aktivitetssoner
Mye av markadebatten i 2015 handlet om forslaget om 
opprettelse av aktivitetssoner i marka, i forbindelse med 
kommuneplanen. Intensjonen er å definere områder i 
randsonen til Marka hvor det kan tillates større grad av 
tilrettelegging, og at dette kan gjennomføres uten så tunge 
prosesser som tiltak i Marka ellers krever. Oslo Idrettskrets 
støttet forslaget som også ble vedtatt i bystyret.

Oslo Idrettshaller AS (OIAS) 
OIAS er et pådriverselskap som i samarbeid med Oslo 
kommune arbeider for gjennomføring av et program med åtte 
idrettshaller i Oslo. OIK har en eierandel på 51% i selskapet, 
mens de øvrige aksjepostene eies av seks særforbund og Oslo 
Bedriftsidrettskrets. OBOS er sponsor for selskapet siden 
oppstarten i 2005. OIK takker OBOS for deres betydelige bidrag 
til idretten i Oslo.

OIKs representanter i styret har vært Rolf Nyhus (leder), 
Richard Pedersen, Christin Sund og Nils Johan Waldenstrøm 
(vara). Etter generalforsamlingen i selskapet kom Nils Johan 
Waldenstrøm inn som fast medlem til erstatning for Richard 
Pedersen. Norvald Mo kom inn som nytt varamedlem. 
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Bystyrets endelige vedtak om 
investeringer i idrettsanlegg 2016

Tiltak Sum 
(i 1000 kr) 

Voldsløkka, landhockey- og kunstisbane 15 000   

Voldsløkka, skatehall 22 000

Lambertseter fleridrettshall 30 000

Frogner stadion, is/fleridrettshall 100 000

Kunstgressbane Gressbanen II 13 125

Kunstgressbaner rehabilitering
(Løren, Kringsjå, Hallager, Haugerud, Grorud, 
Linderud, Ellingsrud, Prinsdal, Kalbakken, 
Romsås, Tveita)

80 000

Samarbeid med private (investeringsbudsjettet) 30 000

Samarbeid med private (driftsbudsjettet) 10 000

Rehabilitering diverse 35 000

Skoleidrettshall Brynseng  
(sjablongmessig anslag)

100 000

Rehabilitering garderober diverse 2 575

Rehabilitering Linderudkollen sportsstue 
garderober

4 000

SUM for 2016 431 700

For hallselskapet var 2015 et positivt år hvor flere av 
prosjektene i programmet hadde god fremdrift. Leirskallen 
turnhall ble tatt i bruk i desember 2015, mens Lambertseter 
fleridrettshall ble vedtatt i forbindelse med budsjett 2016. 
Undervisningsbygg KF har jobbet med prosjektering av Årvoll 
fleridrettshall som er ventet å stå klar høsten 2017. I lys av at 
samarbeidsavtalen selskapet har med Oslo kommune går ut i 
2016 ble det innledet en dialog med kommunen for å avklare 
forventninger og eventuelle forpliktelser partene imellom. 
Dermed er det kun Korsvoll som gjenstår i det tidligere vedtatte 
hallprogrammet.

Nasjonal idrettspolitikk
Idrettstinget i 2015 ble avholdt i Trondheim, 5. - 7. juni. De fem 
delegatene fra OIK var Norvald Mo, Christin Sund, Nils Johan 
Waldenstrøm, Caroline Rømming Varmbo og Amjad Munir. 

OIK fremmet tre lovendringsforslag til tinget. Forslaget 
om etablering av klageadgang over ugyldige vedtak ble 
kraftig imøtegått av idrettsstyret som mente at forslaget 
ville innebære en rettsliggjøring av idretten som ikke er 
hensiktsmessig. Forslaget ble nedstemt med stort flertall. 
Forslaget om etablering av enhet for gransking av økonomiske 
misligheter ble under debatten trukket ved at OIK fremmet et 
nytt forslag om å innarbeide tekst om økonomisk gransking i 
Idrettspolitisk dokument. Dette justerte forslaget fikk ikke støtte 
fra redaksjonskomiteen, og ble nedstemt med klart flertall da 
det ble tatt opp til votering under den endelige behandling av 
Idrettspolitisk dokument. Med bakgrunn i liten støtte fra Tinget 
til våre forslag, trakk vi under debatten det tredje forslaget som 
gikk på etablering av en påtalenemd. 

Forslag til Idrettspolitisk dokument (IPD) var på høring 
og ble behandlet av kretsstyret i mars. I høringssvaret til 
NIF ga OIK støtte til satsingsområdene og målsettingene i 
dokumentet. Satsingen på tilrettelegging for de som ikke ønsker 
å konkurrere, eller i mindre grad har ambisiøse prestasjonsmål 
ble trukket frem som spesielt positivt. Det ble også spesifisert at 
barne- og ungdomsidretten må prioriteres i ressursfordelingen 
selv om det også skal gis mer oppmerksomhet til 
voksenidretten. Vi ga for øvrig innspill på dokumentets 
struktur og omfang. 

Forslaget til IPD som ble lagt frem på tinget hadde utelatt 
flere av punktene som omhandlet breddeperspektivet i 
ungdomsidretten. Gjennom behandlingen på tinget ble disse 
tatt inn igjen etter forslag fra OIK og andre. 

Vi foreslo også opprettelse av en sentral ressursgruppe 
for å veilede og bistå særforbund og idrettskretser i saker av 
økonomisk kriminalitet. Forslaget ble avvist, men intensjonen 
om å styrke arbeidet for avdekking og oppfølging av økonomisk 
kriminalitet ble innarbeidet. OIK foreslo også å stryke 
programerklæringen i IPD, men dette ble avvist. Til forundring 
for mange ble programerklæringen til slutt vedtatt med ni 
punkter uten at ungdomsidretten ble løftet frem.

Under valgene fremmet OIK forslag på Marcela Bustos fra 
Oslo som medlem av idrettsstyret. Hun var ikke innstilt av 
valgkomiteen. Forslaget på henne fikk nok stemmer, og hun ble 
valgt. 

OIKs videre involvering i nasjonal idrettspolitikk 
skjer primært gjennom halvårlige ledermøter for NIF og 
idrettskretsene, samt egne dialogmøter der også særforbundene 
deltar.

Lovutvalget har bestått av Gunnar-Martin Kjenner (leder), 
Veslemøy Viervoll og Tina Mjelde (medlemmer) og Kate Hege 
Nielsen og Rune Nordby (varamedlemmer).
Astrid Johannessen fra administrasjonen har vært utvalgets 
sekretær.

Det er avholdt to møter i utvalget og det er blant annet 
behandlet 30 lover innsendt fra idrettslagene i Oslo.  
Lovutvalget har også i 2015 jobbet videre med blant annet 
temaet «idrettskrim» og andre aktuelle saker.  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 og Veslemøy Viervoll fra utvalget 
deltok på Norges idrettsforbunds lov- og organisasjonsseminar 
samt Nordisk idrettsjuridisk konferanse på Rica Holmenkollen 
Park Hotell i oktober. Astrid Johannessen og Audun Eikeland 
deltok fra administrasjonen.  

Lovutvalget

Representanter fra osloidretten i NIF
Idrettsstyret: Børre Rognlien, president og Astrid Waaler Kaas, 
medlem (begge frem til Idrettstinget i juni). Marcela Montserrat 
Fonseca Bustos, Vibecke Sørensen (ny), medlemmer.

Domsutvalget: Laila Andresen og Thomas Bornø, 
medlemmer.

Appellutvalget: Kathinka Mohn, nestleder, Tina Mjelde og 
Jeppe Normann, medlemmer.

Lovutvalget: Steinar Birkeland, leder og Johan Fr. Remmen, 
medlem. 

NIFs anleggsutvalg: Helene Bugge og Nils Johan 
Waldenstrøm (medlemmer).
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Ansatte i Oslo Idrettskrets
Magne Brekke, generalsekretær 

Stab:
Øyvind Nedre, økonomisjef
Robert Gausen, seniorrådgiver
Audun Eikeland, rådgiver
Astrid Johannessen, konsulent
Kjetil Moberget, anleggsrådgiver

Kompetanse og klubbutvikling:
Kathe Langvik, avdelingsleder
Ingrid Maurstad, rådgiver
Hege Walsig Skau, konsulent
Miriam Olsbø, prosjektmedarbeider

Fysisk aktivitet og helse:
Ingvild Reitan, avdelingsleder
Jane Dreyer, faglig leder, Apd
Bjørn-Helge Haugen, idrettspedagog, Apd
Frode Svardal, idrettspedagog, Apd (sluttet 28.aug)
Mona Haugland, idrettspedagog, Apd
Anniken Aldrigde, idrettspedagog, Apd
Anders Lidin Hansen, idrettspedagog, Apd
Silje K. Idland, idrettspedagog, Apd
Louise Larsen Dahl, prosjektleder, Treningskontakt

Osloidrettens Hus og Ekeberg Idrettshall:
Siv Marie Hawor, driftssjef 
Rune Hebjerk, vedlikeholdssjef
Ola Visslund, driftsassistent
Hajrudin Aganhodzic, driftsassistent

Oslo Idrettskrets hadde 22,1 årsverk (herav 11,9 årsverk 
kvinnelige ansatte) i 2015. Sykefraværet utgjorde 1,8 % mot 
2,1 % i 2014. Korttidsfraværet (inntil 8 uker) var på 1,8 % og 
langtidsfraværet (over 8 uker) var på 0 %.

Administrasjonens arbeid
2015 har på mange måter vært et normalår for administrasjonen i Oslo Idrettskrets. Uten de store 
hendelsene, og med stabilitet i arbeidsstokken har det vært fullt fokus på kjerneoppgavene.  
Strategisk plan for Oslo Idrettskrets 2012 - 2016 har vært førende for årlige handlingsplaner vedtatt av 
kretsstyret. Nytt byråd fra høsten 2015 medførte behov for å skape nye relasjoner og nye kontaktflater.

Forholdet til Oslo kommune
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. Administrasjonen hadde i 2015 god dialog med 
både ledelse og utøvende ledd i BYM.

I 2015 ble det nye kommunale foretaket Kultur- og 
Idrettsbygg KF (KID) opprettet. Foretaket viderefører mye av 
kompetansen fra Oslo2022 og er kommunens byggherre ved 
prosjektering og bygging av idrettsanlegg. Etableringen av KID 
er i tråd med idrettskretsens tidligere ønsker og anses som et 
riktig skritt for idrettssektoren i Oslo. Administrasjonen har 
etablert god og jevnlig dialog med KID.  

Utdanningsetaten (UDE) og Plan- og bygningsetaten (PBE) 
er også viktige kommunale etater som administrasjonen pleier 
kontakt med. 

Oslo idrettskrets har et tett samarbeid med bydel Stovner 
med mål om bærekraftige idrettslag. I dette samarbeidet inngår 
en prosjektmedarbeider som jobber ut mot idrettslagene.

Administrasjonen pleier god kontakt med aktuell 
byrådsavdeling for idrett. Etablert praksis der idrettskretsen 
inviteres med i møter mellom byråden og lokalidretten er 
videreført i 2015.

Det er fortsatt en utfordring for administrasjonen at 
idrettsarbeidet i Oslo kommune er fragmentert og mangler 
tydelig ledelse. Osloidretten trenger et sterkt fagmiljø for idrett 



13

Administrasjonens arbeid

OIK årsberetning 2015

i kommuneadministrasjonen for å møte dagens utfordringer, 
spesielt med tanke på byutvikling og tilgangen til idrettsanlegg.

Informasjonsvirksomhet
Informasjonsvirksomheten gjøres i all hovedsak digitalt, via 
egne nettsider, sosiale media og nyhetsbrev. Datainnsamling 
gjøres også digitalt for søknader, idrettsregistrering 
påmeldinger og spørreundersøkelser ol.

I løpet av 2015 fikk kretsen ny nettside. I den forbindelse 
ble all underliggende informasjon restrukturert og oppdatert. 
Fortsatt er kretsens nettsider en del av Idrettsforbundets 
nettløsning. Siden overgangen til nye nettsider har det blitt 
lagt ut 47 nyhetssaker. Etter overgangen til nye nettsider har 
trafikken på nettsidene økt. 

I løpet av 2015 ble det sendt ut fem nyhetsbrev. 
Nyhetsbrevene går til alle idrettslag, særkretser, regioner og 
øvrige som abonnerer på nyhetsbrevet. Nyhetsbrevet er vår 
primære formidler av informasjon direkte til idrettslagene.

Facebooksiden til OIK får stadig mer oppslutning og vi når 
stadig ut til flere som har interesse for idretten i Oslo. 

Twitter benytters spesielt for å spre budskap til aktive følgere 
innen politikk og media.

Media benyttes aktivt i saker der vi søker oppmerksomhet. I 
2015 ble dette gjort særlig rundt kommunevalget og budsjettet 
for Oslo kommune for 2016.

Rådgivning og saksbehandling
Administrasjonen er sekretariat for viktige forvaltningsmessige 
oppgaver i norsk idrett, fra staten via NIF og direkte fra Oslo 
kommune. Staben tilbyr rådgivning og utøver kontroll med 
idrettslagenes drift iht samfunnets og idrettens lover, samt påser 
at forutsetninger for økonomisk støtte er til stede. 

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

I 2015 fikk Osloidretten 19 nye idrettslag, mens 14 ble 
nedlagt. 2 idrettslag ble fratatt medlemskap etter vedtak i 
kretsstyret.

11 særkretser/regioner var leietagere med kontorer i 
Osloidrettens Hus i 2015. Ekeberg Café & Catering la ned 
driften i Ekeberg Idrettshall i februar. Idrettens Helsesenter er 
ny leietager i lokalene i de gamle cafelokalene. De overtok også 
aerobicsal, barfotkorridor, en garderobe og halve vestibylen juli 
2015. Idrettens Helsesenter og Idrettsbarnehagen har vært de 
største leietakerne utenom idretten. 

Ekeberg Idrettshall ble i 2015 hovedsakelig benyttet av 
idrettslag i Oslo. De største leietakerne var Bækkelagets 
Sportsklub, Nordstrand IF, Oslo Bedriftsidrettskrets og flere 
skoler. En annen stor leietaker er Privatistkontoret som leier 
hallen to ganger i året for gjennomføring av privatisteksamen. 
Universitetet i Oslo har også avviklet en uke med eksamen i 
Ekeberg Idrettshall.

Møterommene på Osloidrettens Hus lånes ut gratis til 
særkretser /regioner og idrettslag. Det er stor daglig bruk av 
møterommene.

Ny energisentral og ventilasjonsanlegg
Ombygging i Ekeberg Idrettsbarnehage som startet i 2014 ble 
avsluttet i august.  Idrettens Helsesenter startet med ombygging 
i sine lokaler september 2015. Det har blitt installert en ny 
energisentral og nye ventilasjonsaggregat i Ekeberg Idrettshall. 
Den gamle oljefyren ble byttet ut med miljøvennlig bergvarme. 
Dette har vært et prosjekt som Oslo Idrettskrets har jobbet med 
store deler av 2015. Formell overtagelse av varme – og ventila-
sjonsanlegget ble gjennomført i slutten av november. 

Annet vedlikehold
Andre større vedlikeholds og oppgradering gjennomført i 2015: 
• Møterom i 3.etasje utvidet. 
• Møterom til fotball i 2.etasje utvidet.
• Ny brannsentral og oppdatering av branntegninger.
• Nye brannslanger og brannslukningsapparat i hus og hall.
• Opprydding og utbedring av spredernett i 2. og 3.etasje. 
• Oppgradering av felt D med ny belysning, himling og 

akustikkplater. 
• Oppgradering av belysning i fyrrom.
• Ny dør til fyrrom og adkomst til tak.
• Omgjøring av gamle ventilasjonsrom til lagerrom i hall. 
• Omluftaggregat er gjort om til friskluftaggregat på felt D.

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 
bl.a. gratis bruk av møtelokaler for særkretser og 
idrettslag i Oslo.

For ansatte på Osloidrettens Hus vektlegges  
kompetansetilbud og samarbeid, samt et godt og 
inkluderende arbeidsmiljø.  

Driften er basert på et godt helse-, miljø- og 
sikkerhetsarbeid. 

Bildet: - Ekeberg Idrettshall med nye ventilasjonsaggregat på taket.



14 OIK årsberetning 2015

Idrettsanlegg og byutvikling

Som følge av vedtak i bystyret i 2013 er det arbeidet med 
en behovsplan som skal bli et politisk styringsverktøy for 
utviklingen av idrettsanlegg og frilufts- og friområder 
Oslo kommune. OIKs administrasjon har bidratt aktivt i 
prosjektarbeidet og vært representert i kommunens sentrale 
referansegruppe.

Behovsplanen som var ute på offentlig høring sommeren 
2015 viste med all tydelighet at det er behov for store 
investeringer i idrettsanlegg de kommende år. Planen 

Underkapasiteten på idrettsanlegg i Oslo er fra tidligere vel dokumentert i nasjonale offentlige 
utredninger og i idrettens egne statistikker. I løpet av 2015 har vi kommet et skritt nærmere at Oslo 
kommune selv anerkjenner behovet. 

Ny kommuneplan vedtatt høsten 2015 og store byutviklingsprosjekt har økt behovet for å 
tydeliggjøre idrettens plass i Oslo. Stadig flere innbyggere betyr hardere kamp om arealene innenfor en 
sterkt avgrensede byggesone. I marka og på fjorden er det også mange interesser som krever sin plass. 
Det er en stor og viktig oppgave for Oslo Idrettskrets å sikre plass til idretten slik at byens innbyggere, 
spesielt barn og unge, kan drive sin idrettslige aktivitet i nærhet til hjemmet. 

dokumenterer at utfordringen med anleggskapasiteten i Oslo 
er prekær, og at det i de kommende år kreves et langt høyere 
investeringsnivå enn det vi ser i dag. Oslo kommunes egne 
beregninger viser at investeringer for rundt en milliard kroner 
vil være nødvendig bare for å opprettholde dagens dekning, og i 
tillegg kommer investeringer i bad.

 I tillegg til økt investeringstakt er det nødvendig at det sikres 
tilstrekkelige arealer for idrettsanlegg. Hverdagsaktivitet må 
kunne skje der folk bor og OIK jobber for at idrettsanlegg skal 
behandles som en del av den nødvendige sosiale infrastrukturen 
i byen. Det finnes ingen lovmessige minstekrav til avsetting 
av arealer til idrettsanlegg, og Oslo kommune har heller ingen 
egne føringer for arealdisponeringen til fordel for idretten. Som 
verktøy for byplanleggingen har vi argumentert for etablering 
av en «Oslonorm» for idrettsanlegg. Normen skal angi krav 
til arealer for idrettsformål sett opp mot innbyggertall og 
befolkningssammensetning. 

Stort press på arealene i byggesonen gjør at også etablerte 
idrettsområder blir vurdert for benyttelse til andre formål. 
I 2015 har vi sett at det for Voldsløkka er presentert private 
forslag om skole og boliger i den etablerte idrettsparken. Og på 
fotballbanen ved Domus Athletica ønsker Studentsamskipnaden 
å bygge studentboliger. OIK har synliggjort denne 
problemstillingen i valgkampen og i forbindelse med 
behandlingen av ny kommuneplan. 
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Skoleidrettshaller
Prinsippet om at det skal bygges idrettshaller i stedet for 
gymsaler i nye skoleprosjekter er fortsatt en viktig strategi for 
å bedre hallsituasjonen i byen. Tidligere har det vært kjempet 
fra sak til sak for at dette prinsippet skulle etterleves. I løpet av 
2015 har vi opplevd en større grad av involvering selv om dette 
fortsatt varierer stort fra prosjekt til prosjekt.

I løpet av 2015 har Skolebehovsplanen 2016-2026 vært 
ute på høring og ble vedtatt i bystyret i desember. OIK 
leverte et omfattende høringsinnspill som indikerer idrettens 
forventninger i forbindelse med kommende skoleutbygginger. 

I tillegg har administrasjonen vært involvert i oppstart 
av prosjektene på Tokerud skole, Vestli skole og Refstad 
skole, samt prosjekteringen av hallen ved Uranienborg skole. 
I prosjektet på Årvoll skole har det vært flere runder med 
omkamp knyttet til innholdet i hallen som skal bygges. 

Det åpnet fem nye hallflater i Oslo i 2015, alle i forbindelse 
med skoler: Ekeberg, Grefsen, Teglverket og Veitvet skole, samt 
Ullern videregående skole.

Byutvikling og reguleringsplaner
Det er gitt uttalelser i forbindelse med en rekke saker, 
både reguleringssaker på enkelteiendommer og større 
byutviklingsplaner som berører større områder i byen. 

Av større områdeplaner har vi behandlet:
• Hovinbyen – Oslos største byutviklingsprosjekt
• Planprogram for området Skøyen/Bestumkilen
• Planprogram Mortensrud – herunder Mortensrud 

idrettspark
• Tøyenparken – Nytt bad og bruk etter at Munch flytter
• Veiledende plan for offentlig rom (VPOR) Stovner-

Rommen
Det er også gitt uttalelser i flere reguleringssaker, herunder:
• Domus Athletica – forslag om studentboliger på 

kunstgresset
• Ny Vestli skole
• Skullerud idrettsarena – ny skistadion og tilhørende 

løypenett
• Turvei Grinda-Sognsvann
• Uelandsgate 85 (Heidenreichtomta på Voldsløkka) 

Bildet over: Hvor skal barna leke? I en by med økende befolkningstetthet vil det være en evig kamp om arealene. For Oslo Idrettskrets er det viktigste 
at både dagens og morgendagens barn og unge kan være fysisk aktive i sitt nærområde.
Bilde t.v: Veitvet skole og flerbrukshall er et eksempel til etterfølgelse. Nært samarbeid mellom skole og idrett er viktig, både mht anleggsutvikling og 
tilrettelegging av aktiviteter. 
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Aktuelle anleggssaker
Dælenenga idrettshall
Hallen har vært utsatt mange ganger på grunn av diskusjoner 
om plassering og det eksisterende klubbhusets verneverdi. 
Reguleringssaken kommer trolig ut på høring i 2016.

Frogner is- og flerbrukshall
Ved Frogner stadion er det planlagt en ishall og en idrettshall. 
Prosjektet er vedtatt i Bystyret med tilhørende finansiering, men 
videre prosjektering har vist at prosjektet er «underfinansiert».

Jordal Amfi
Bystyret har vedtatt at nytt Jordal Amfi skal realiseres. Det er nå 
utarbeidet tre ulike alternativer som vil danne grunnlag for en 
offentlig høring på nyåret i 2016.

Leirskallen basishall for turn
Oslos første kommunale basishall for turn ble ferdigstilt i 
desember 2015. Hallen har blitt godt tatt imot i turnmiljøet og 
aktiviteten starter opp for fullt i januar 2016.

Lillomarka Arena
Reguleringsplan for området ble er vedtatt 2015. Det er også gitt 
tillatelse til å legge til rette for rulleskiløype i anlegget, noe som 
gjør at realisering av anlegget blir enda viktigere for skiidretten. 
Videre fremdrift er avhengig av finansiering.

Mortensrud idrettspark
Etter å ha vært ute av drift hele sesongen 2014/2015 som følge 
av rehabiliteringsarbeider, ble fjellhallen åpnet igjen i september 
2015. Hele idrettsparken er i dårlig forfatning slik den står i dag, 
blant annet er både fotballbanen og landhockeybanen utslitt. 
Kommunen arbeider med en plan for hele Mortensrudområdet 
som vil ha betydning for hvordan idrettsparken vil se ut 
i framtiden. Cricketbane, ny idrettshall (allerede vedtatt i 
Bystyret), klubbhus, nye kunstgressbaner og friidrettshall er 
blant de ønskede elementene i «nye Mortensrud idrettspark».

Åsland skytehall
Noe overraskende ble finansieringen til prosjektet trukket ved 
kommunens budsjettbehandling i desember 2015. Arbeidet 
med å realisere hallen startet dermed på nytt igjen.

Kunstgressbaner
Det er også i 2015 vært jobbet med en rekke 
kunstgressbaneprosjekter. Det har blitt realisert nye baner på 
Bjørndal (11er), Grefsen skole (7er) og Korsvoll (5er). I tillegg 
har banene på Holmlia/Lusetjern, Korsvoll, Nordstrand, Røa og 
Årvoll blitt rehabilitert.

Kommunal støtte til private anlegg
I forbindelse med Oslo kommunes reviderte budsjett 2015 
ble det opprettet en ny støtteordning som i større grad åpner 
for samarbeid mellom kommune og idrettslag i arbeidet 
med å realisere nye idrettsanlegg. Det ble tildelt midler til 
ferdigstillelse av ridehall hos Søndre Nordstrand Rideklubb, 
Grefsen Tennisklubbs tennishall, Heming ILs klubbhus og ny 
Nordstrandshall.

Bildene over og under: Leirskall turnhall ble tatt i bruk i desember 2015.

Bildet over: Arbeidet med nytt Jordal Amfi skjøt fart i 2015.
Bildet under: Linderudkollen skiarena ble tatt i bruk til vinteren 2015/16.
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Kompetanse- og klubbutvikling
Idrettskretsen har som oppgave å følge opp idrettslagenes 
drift. Godt organisasjonsarbeid, bevissthet omkring styrets 
ansvar og strategisk ledelse danner godt grunnlag for god 
aktivitetsutvikling. Idrettslag med ordnet økonomi og gode 
administrative rutiner er bedre egnet til å tiltrekke seg og 
beholde motiverte tillitsvalgte, trenere og ledere. OIK tilbyr kurs 
og andre kompetansehevende tiltak som bidrag til dette.

 Det er gjennomført 93 ulike kurs og samlinger med ca. 1500 
deltagere i 2015. Av disse er:
• 9 startmøter
• 17 klubbesøk
• 5 virksomhetsplansprosesser
• 15 klubbens styrearbeid i praksis
• 13 temamøter + 3 kompetansepåfyll
• 5 kurs om organisasjon, økonomi, lover og regler 
• 5 kurs i Klubbadmin
• 7 møter eller samlinger med ISU’er
• 3 aktivitetslederkurs
• 3 kurs for personer med funksjonsnedsettelse
• 2 samlinger for daglig ledere
• 4 lederkurs og oppfølgingssamlinger for ungdom
• 2 treningskontaktkurs

 
Inkludering i idrettslag / klubbutvikling
Målet med tiltaket er å øke antallet aktive barn og ungdom i 
idrettslagene og å nå ut til grupper som det erfaringsmessig 
har vært vanskelig å nå med det ordinære, tradisjonelle 
idrettstilbudet. Idrettslagene tildeles midler for å gjennomføre 
aktivitetstiltak som ikke krever medlemskap og som er gratis for 
deltakerne. Det er en målsetting at deltakerne skal introduseres 
for, og bli inkludert i den medlemsbaserte aktiviteten.

 Tiltakene finansieres av Kulturdepartementet (KUD) via 
NIF, og Oslo kommune. Kriteriene gitt av KUD fastslår at 
midlene skal benyttes til inkludering av barn og ungdom med 
minoritetsbakgrunn, og spesielt jenter. I kriteriene gitt av Oslo 
kommune er målgruppen inaktive/ uorganisert barn og unge. 

Denne forskjellen gir oss et handlingsrom som gjør det mulig å 
nå flere barn og unge.

 I 2015 ble det gitt tilskudd til 103 tiltak i 63 ulike idrettslag. 
Dette er en oppgang på 29 tiltak og 15 idrettslag fra 2014. 

Størrelsen på tilskuddene varierer i størrelse fra 7 000 til  
250 000 kroner.  Det ble totalt tildelt kr 4 957 000. Av dette var 
kr 2 830 000 fra den statlige ordningen, og kr 2 127 000 fra den 
kommunale ordningen.     

For tredje gang arrangerte OIK idrettsskole i høstferien for 
barn i 5. - 7. klasse i Ekeberg Idrettshall. I overkant av 100 barn 
fikk prøve seg i ti ulike idretter, og vi fikk gode tilbakemeldinger 
på tilbudet.

OIK arrangerte i samarbeid med Akershus idrettskrets 
inkluderingskonferanse for alle tilskuddsmottakerne. Dette 
er en nyttig arena for å skaffe seg ny kunnskap, samt å 
knytte kontakt med andre idrettslag som også fokuserer på 
inkludering. 

På vegne av NIF behandlet vi søknadene til NIFs 
flyktningfond.  To idrettslag ble tildelt midler og gjennomførte 
aktiviteter. 200 mindreårige flyktninger på Torshov 
transittmottak fikk gleden av å bli med på fotballtreninger 
med Skeid, og håndballtreninger med Kjelsås IL. To svært 
kjærkomne tilbud i en ellers lite aktiv hverdag.

Oslo Idrettskrets vil at alle som ønsker å drive med idrett og fysisk aktivitet skal ha muligheten til det. 
For å nå en slik målsetting er vi avhengig av velfungerende idrettslag med godt motiverte tillitsvalgte og 
ansatte, som ser verdien av å tilby et åpent, inkluderende og variert aktivitetstilbud. 

OIK tilbyr et omfattende program av kompetansehevende tiltak som setter idrettslagene i stand til å 
tilby attraktive aktiviteter og godt miljø. Som tillegg til idrettslagenes ordinære aktiviteter organiserer 
OIK tiltak rettet mot særskilte satsingsområder. Målgruppen for tiltakene er inaktive barn og ungdom, 
og det er spesielt fokus på å få med flere jenter.

Utvikling, kompetanse og inkludering
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Idrett og utfordring
Idrett og utfordring er en ordning som organiseres i bydelene 
gjennom tverrfaglig samarbeid blant annet mellom uteteam, 
barnevern, SALTO koordinator, politi, fritidsklubber, 
helsesøster og skole. Tiltakene benytter idrett som metode og 
retter seg mot barn i aldersgruppen 12-19 år som står i fare 
for å utvikle problematferd. Målet er å redusere rusmisbruk, 
vold, hærverk og isolering av ungdom. Idrett og utfordring 
finansieres av Oslo kommune med kr 1,5 mill. I 2015 ble 38 
tiltak i 12 bydeler finansiert gjennom ordningen.

 Bydelene tilbyr stor variasjon i aktivitetene for 
ungdommene. Eksempler er ballaktiviteter, yoga, dans, klatring, 
kampsport, saltrening med rene jente, - eller guttegrupper, 
parkour, skogturer med og uten hund, styrketrening, ridning 
og mer fartsfylte aktiviteter som gokart, alpint, aking, trial med 
mer. Noen grupper reiser også på ulike turer med overnatting i 
bl.a. skog og mark. Dette er for mange en ny opplevelse. I tillegg 
kombineres ofte aktivitet med 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 ungdommer 
fungerer bedre på skolen og mange ungdommer bidrar også inn 
som ledere i gruppene etter selv å ha har vært med i en gruppe. 
Flere bydeler rapporterer at det er mange ungdommer som 
fortsetter i organisert idrett etter deltagelse i programmet.

Sommerpatruljen
OIKs Sommerpatrulje tilbyr aktivitet i en ellers sommerstille 
by for ungdommer i alderen 13-19 år. OIK videreførte tidligere 
års opplegg med å forankre aktivitetene i klubbenes nærmiljø.  
Haugerud IF, Bøler Basket, Åsbråten IL og Sagene IF (ny) 
var arrangører for hver sin aktivitetsuke i eget nærmiljø. OIK 
samarbeidet tett med idrettslagene i planleggingen og bidro 
med veiledning av aktivitetsledere.  Idrettslagene mottar 
økonomisk støtte til gjennomføringen.  Sommerpatruljen 
finansieres av Oslo kommune med kr 400 000.

Fysisk aktivitet og helse
I OIKs visjon «vi skaper idrettsglede» ligger det et ønske om at alle skal få oppleve verdien av trening i 
fellesskap. Troen på idrett som metode for livsstilsendring og økt livskvalitet er drivende for idretts- 
kretsens engasjement i folkehelsearbeidet. Med finansiering fra Oslo kommune har OIK utviklet  
aktivitetstiltak for målgrupper som av ulike årsaker ikke finner tilbud hos idrettslaget eller hos andre 
aktører i byen. Tiltakene er viktige bidrag til kommunens forebyggende helsearbeid.

Aktiv på dagtid
Målet med Aktiv på dagtid (Apd) er å aktivisere og integrere 
personer i Oslo som er i en trygdesituasjon. Tilbudet gis til 
folk bosatt i Oslo mellom 18-67 år som mottar en trygdeytelse 
i form av sykepenger, arbeidsavklaringspenger, uføreytelser, 
overgangsstønad, dagpenger eller økonomisk sosialstøtte. 
Mange av deltakerne har både fysisk og psykisk dårlig helse 
og har behov for tett oppfølging av idrettspedagoger og 
instruktører med god faglig kunnskap, som motiverer og 
tilrettelegger aktivitetene. 

I 2015 ble det registrert 1748 deltakere, av disse hadde 
1178 deltakere personlig treningskort. 570 deltakere hadde 
avtalekort, disse kom fra ulike kommunale og statelige 

institusjoner og tiltak, og mange rekrutteres gjennom 
spesialisthelsetjenesten. Det ble også registrert 162 ledsagerkort. 
Det har de siste årene vært en liten nedgang i antall deltakere 
totalt, men hver deltaker trener mer enn tidligere, slik at det til 
enhver tid er flere deltakere på aktivitetene enn tidligere år. Det 
koster kr 500 per kalenderår å trene i Apd. Aktivitetene foregår 
på åtte ulike steder rundt i byen.

Apd har et variert aktivitetstilbud som omfatter 
helsestudio, timer i sal (starttime, styrketime, yoga, pilates, 
qigong, mensendieck, mage/rygg, stretch, zumba), sykkel, 
vannaktiviteter (vanntrening, frisvømming), ballaktiviteter, 
klatring og diverse ekstra arrangementer (sykkelmaraton, 
klatretur, kostholdsforedrag, turer osv.). Det er lav terskel for 
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deltagelse i aktivitetene.
For deltakere mellom 18-30 år har Aktiv på dagtid UNG 

(ApdUNG) blitt videreført. Målet med ApdUNG er å ha 
aktiviteter som er attraktive for de yngste i målgruppen, 
samtidig som det er en arena hvor de kan møte jevnaldrende. 

Finansieringen av Apd kommer hovedsakelig fra Oslo 
kommune, Velferdsetaten. I tillegg fikk Apd et tilskudd fra Oslo 
universitetssykehus HF.

60pluss - tiltak for eldre  
OIK har siden 2003 organisert seniortiltaket 60pluss. Tiltaket 
finansieres i sin helhet av Oslo kommune. Målet er å aktivisere 
inaktive personer over 60 år bosatt i Oslo. 60pluss skal være et 
gratis tilbud om regelmessig fysisk og sosial aktivitet. 

I 2015 har det vært 40 aktive grupper fordelt på alle bydelene 
og flere av gruppene har sin forankring i idrettslag. Totalt har 
60pluss aktivisert ca. 2250 deltakere. Turgåing er den vanligste 
aktiviteten, og i tillegg har noen grupper andre aktiviteter som 
bl.a. gymnastikk, dans, yoga, minigolf, fotball og roing. 60pluss 
er et positivt innslag i hverdagen til mange over 60 år.

Frivillige gruppeledere er ansvarlige for aktivitetene i 
gruppene. De største gruppene har også assistenter som hjelper 
til. For å motivere og inspirere gruppelederne, har det vært 
gjennomført fire gruppeledersamlinger med temaforedrag. I år 
har det blitt gjennomført en overnattingstur for gruppeledere, 
med blant annet besøk og omvisning på Hadeland Glassverk.

«60plussdagen» ble arrangert for tredje året på rad 1. 
oktober. Den markerer 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. 
150 deltakere var med på arrangementet.

Den Gylne Spaserstokk er et gratis tilbud som inngår i 
60pluss. I 2015 ble det registrert 403 deltakere. Deltakerne 
registrerer sine gåturer i løpet av sommerhalvåret. Når sesongen 
avsluttes blir de tildelt stokker, pins og merker. Mange av 
deltakerne har deltatt i over 20 år.

Bildet: deltakere på 60plussdagen som arrangeres hver høst i forbindelse 
med FNs internasjonale eldredag.

60pluss ekstra - Seniorprosjektet 
60pluss ekstra er et treningstilbud for osloborgere over 60 
år. Målet er å tilrettelegge lavterskelaktiviteter med fokus 
på styrketrening, og som samtidig fungerer som sosiale 
møteplasser. 60pluss ekstra ble startet opp i 2013 og har hatt 
jevn pågang av nye deltagere. 

Treningstilbudet består av styrketrening flere ganger 
i uka i tillegg til yoga, pilates/stretch, trim til musikk og 
vanngymnastikk. Treningen ledes av idrettspedagoger og 
kvalifiserte instruktører som veileder og motiverer. Totalt 
380 deltakere i alderen 60 til over 90 år har deltatt og betalt 
deltakeravgiften på kr 350 i 2015.   

Høsten 2015 ble det gjennomført en motivasjonskampanje 
med god deltagelse. OIK har også deltatt med stand og 
aktiviteter på Pensjonistenes Holmenkolldag og Seniorderby på 
Bjerkebanen.

Treningskontakt – et alternativ til støttekontakt
Målet med treningskontakt er å skolere støttekontakter slik at 
de kan gi brukerne av tjenesten et tilbud om mer fysisk aktivitet 
og fokus på helse i hverdagen. Partnerskapsbydelene er bydel 
Nordre Aker, Grorud, Grünerløkka, Østensjø, Sagene, Frogner, 
Nordstrand, Gamle Oslo og Alna. 

I 2015 er det gjennomført to treningskontaktkurs med ca. 40 
deltakere. Gjennom et 12 timers kurs får deltagerne kunnskap 
om treningslære, ernæring, motivasjon, kommunikasjon og 
psykisk helse. Deltakerne gjennomfører en praktisk aktivitetsdel  
og får informasjon om idrettens tilbud til målgruppen.

I tillegg har det blitt gjennomført oppfølgingssamlinger 
for støtte- og treningskontakter i samarbeid med 
partnerskapsbydelene, hvor fysisk aktivitet og helse har blitt satt 
på agendaen.
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NOTE 2015 2014

1

INNTEKTER

Sponsor- og salgsinntekter 395 974 1 689 809

Offentlige tilskudd 2 61 875 796 61 345 601

Andre inntekter 3 10 009 723 9 632 303

Sum driftsinntekter 72 281 493 72 667 713

KOSTNADER

Varekostnad 0 0

Lønns- og personalkostnader 4 14 864 279 15 846 825

Avskrivninger 6 813 620 121 075

Tilskudd 46 761 923 45 087 229

Andre driftskostnader 5 8 668 777 11 311 315

Sum driftskostnader 71 108 599 72 366 445

Driftsresultat 1 172 893 301 269

Finansposter

Finansinntekter 354 197 647 945

Finanskostnader 922 1 238

Sum finansposter 353 275 646 706

Prosjektoverføringer

Overført fra i fjor 4 777 773 5 197 390

Overført til neste år 12 3 839 999 4 777 773

Sum prosjektoverføringer 937 774 419 617

ÅRSRESULTAT 2 463 942 1 367 592

Disponering av årets resultat

Til/fra egenkapital 2 263 942 -1 287 408

Avsetning/selvpålagte restriksjoner 200 000 2 655 000

Sum disponering 2 463 942 1 367 592

Resultatregnskap
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EIENDELER NOTE 2015 2014

Anleggsmidler

Varige driftsmidler

Bergvarmeanlegg 6 9 660 000 0

Inventar og utstyr 6 249 109 289 702

Sum varige driftsmidler 9 909 109 289 702

Finansielle anleggsmidler

Investeringer i aksjer og andeler 7 218 600 218 600

Langsiktige fordringer 9 5 557 739 869 247

Sum finansielle anleggsmidler 5 776 339 1 087 847

Sum anleggsmider 15 685 448 1 377 549

Omløpsmidler

Fordringer

Kundefordringer 8 2 344 513 733 516

Andre kortsiktige fordringer 1 305 460 205 252

Sum fordringer 3 649 974 938 768

Bankinnskudd, kontanter o.l. 10 1 218 524 15 812 967

 

Sum omløpsmidler 4 868 498 16 751 735

SUM EIENDELER 20 553 946 18 129 284

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital 11 10 392 323 9 024 731

Årsresultat 11 2 463 942 1 367 592

Sum egenkapital 12 856 266 10 392 323

Gjeld

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld 1 715 549 1 655 258

Skatt og offentlige avgifter 375 897 108 686

Overført til neste år 12 3 839 999 4 777 773

Annen kortsiktig gjeld 1 766 235 1 195 244

Sum kortsiktig gjeld 7 697 680 7 736 961

Sum gjeld 7 697 680 7 736 961

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 20 553 946 18 129 284

Balanse per 31.desember 2015
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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 anleggs-
midler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer 
som skal tilbakebetales innen ett år er klassifisert som omløpsmidler. 
Ved klassfisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende 
kriterier lagt til grunn.

Bergvarmeanlegget er vurdert til netto verdi av anskaffelseskost 
og offentlige tilskudd. Netto verdi er fordelt for lineær avskrivning 
over 15 år med start i 2015. 

Andre 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: 2015 2014

Statlig tilskudd 0 835 000

Øremerket tilskudd Oslo kommune 55 129 575 53 619 000

Øremerket tilskudd NIF 3 444 912 3 611 916

Rammetilskudd fra NIF 2 255 712 2 167 868

Momskompensasjon 1 040 359 1 011 428

VO-tilskudd 5 238 10 389

Andre tilskudd 0 90 000

Sum 61 875 796 61 345 601

Note 3  Andre inntekter

Regnskapsposten består av: 2015 2014

Leieinntekter 8 697 615 8 491 180

Deltakeravg., abonnenter, 
gjenopptaksgebyr

934 389 861 037

Bingo 76 600 78 530

Andre inntekter, inklusiv 
forsikringsoppgjør brannskade

301 119 201 557

Sum 10 009 723 9 632 303

Note 4 Lønns- og personalkostnader   

Regnskapsposten består av: 2015 2014

Lønn fakturert fra NIF 12 340 401 13 048 926

Lønn instruktører OIK 1 523 250 1 395 243

Andre lønnsytelser 526 822 1 039 677

Andre personalkostnader 473 806 362 979

Sum 14 864 279 15 846 825

Antall årsverk 22,1 20,1
 
NIF har det formelle arbeidsgiveransvaret for ansatte i Idrettskretsen 
og kostnaden presentert i kretsens regnskap utgjør videre- 
faktureringen av lønn fra NIF. 

Antall årsverk reflekterer antall årsverk som er utført for kretsen i 
regnskapsåret.

Idrettskretsen utbetalte lønn gjennom året til 190 personer 
tilknyttet de prosjektene idrettskretsen er engasjert i.

Lønn til generalsekretær utgjør kr 678 723 og annen godtgjørelse 
var kr 20 827.

Revisjonshonorar er kostnadsført med kr 154 352 inkl. mva. til 
lovpålagt revisjon.

Det er utbetalt kr 44 000 i styrehonorarer. 
Det er ikke gitt lån til ansatte pr. 31.12.15.

Note 5 Andre driftskostnader    
Regnskapsposten består av: 2015 2014

Driftskostnader Osloidrettens Hus 2 140 176 2 972 442

Driftskostnader Ekeberg Idrettshall 2 259 308 3 608 626

Kretsstyret/IR 168 357 233 653

Driftskostnader administrasjon 973 982 834 007

Driftskostnader prosjektene 3 126 954 3 662 587

Sum 8 668 776 11 311 315
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Note 6 Varige driftsmidler             2015  2014

Økonomisk levetid 5 år 10 år 15 år* SUM SUM

Anskaffelseskost 01.01.15 420 443 219 072 639 515 687 217

Tilgang 81 753 10 351 274 10 433 027 17 700

Avgang -66 100 -20 701 -86 801 -65 402

Tap avgang driftsmiddel 0 0

Anskaffelseskost 31.12.15 436 096 198 371 10 351 274 10 985 741 639 515

Akkumulerte avskrivninger pr. 31.12.15 243 223 147 183 691 274 1 081 680 349 813

Bokført verdi pr. 31.12.15 177 220 71 889 9 660 000 9 909 109 289 702

Årets avskrivninger 813 620 121 075
   
Lineær avskrivningsplan: 
* Basert på det økonomiske omfanget av investering i Bergvarme som energikilde, og entreprenørens informasjon om investeringens 
økonomiske levetid, har idrettskretsen vurdert avskrivningsplanen for investeringen til 15 år.   
Reell anskaffelseskost Bergvarmeanlegg: kr 13 363 670. Fratrekk for offentlige tilskudd: kr 3 012 396.
   
Note 7 Finansielle anleggsmidler       

Investering i aksjer Ansk.-Tidspunkt Forretningskontor Stemme og eierandel Kostpris Bokført verdi

Oslo Idrettshaller AS 14.09.06 Oslo 51 % 100 218 600

Oslo Idrettshaller AS hadde i 2015 et underskudd på kr 87 438 og en egenkapital pr. 31.12.15 på kr 11 659 565.

Note 8 Kundefordringer
Debitormassen er oppført til pålydende med fradrag for usikre fordringer på kr 44 088.

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 1 218 524 utgjør bundne skattetrekksmidler kr 188 103.

Note 11 Egenkapital

Egenkapital med anbefalt fremtidig bruk *) Annen egenkapital Sum egenkapital

Egenkapital pr. 01.01.15 8 139 838 2 252 485 10 392 323

Årets endring i egenkapital:

Årets resultat fra annen egenkapital 2 263 943 2 263 943

Fremtidig bruk 200 000 0 200 000

Egenkapital pr. 31.12.15 8 339 838 4 516 428 12 856 266

*) Kapitalavsetningene omfatter bl.a. midler til vedlikehold, kretsting, 100-års jubileum, AFP og forskningsformål. 

Note 12 Annen kortsiktig gjeld       

Regnskapsposten består av: 2015 2014

Overførte prosjektmidler, Aktiv på dagtid 1 630 871 2 368 510

Overførte prosjektmidler, 60pluss 1 144 175 1 124 173

Overførte prosjektmidler, 60pluss ekstra 66 726 163 515

Overførte prosjektmidler, Treningskontakter 0 162 485

Overførte prosjektmidler, Inkludering i idrettslag -5 451 0

Overførte prosjektmidler, Storby klubbtiltak 129 278 283 531

Overførte prosjektmidler, Idrett og utfordring 52 313 4 614

Overførte prosjektmidler, Sommerpatruljen 71 894 44 933

Overførte prosjektmidler, Klubbutvikling 82 171 62 462

Overførte prosjektmidler, Områdeløftet Stovner -118 574 0

Overførte prosjektmidler, Rammetilskudd Oslo kommune 786 597 563 550

Sum 3 839 999 4 777 773



24 OIK årsberetning 2015

Kretsstyrets økonomiske beretning 2015
Innledning
Oslo Idrettskrets 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 ved siste idrettsregistrering (pr 31.12.2014) 645 
idrettslag, 620 bedriftsidrettslag, 38 særkretser/regioner og totalt 332 441 
medlemskap. 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 1,8 % mot 2,1 % i 2014. Korttidsfraværet (inntil 8 uker) 
var på 1,8 % og langtidsfraværet (over 8 uker) var på 0 %.

Ansatte
I idrettskretsen har det i gjennomsnitt vært 22,1 årsverk (herav 11,9 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, tilskudd kanalisert via NIF og andre særskilte statlige tilskudd. 
Idrettskretsen utbetalte i tillegg godtgjørelse til 190 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 2015. Styret er 
ikke kjent med forhold som er oppstått etter regnskapsavslutningen som endrer 
dette forhold og anser at det er grunnlag for fortsatt drift. Utestående fordringer 
er bokført til pålydende etter avsetning til tap på krav.

Sekretariatet, inkludert drift av Ekeberg Idrettshall og Osloidrettens hus, 
hadde et driftsoverskudd etter finansposter på kr 2 463 942 mot budsjetterte 
kr 2 135 100 i overskudd. Idrettskretsens drift ble styrt mot et betydelig 
overskudd i 2015. Oppsparte likvide midler ble benyttet til pålagt endring 
av varmekilde for Ekeberg idrettshall, noe som igjen medførte innskjerping 

av vedlikeholdsbehovet på høsten for å ikke overbelaste idrettskretsens 
likviditet. Prosjektene Aktiv på dagtid, 60pluss, 60pluss Ekstra, Klubbtiltak, 
Sommerpatruljen, Områdeløfte Stovner og Idrett og utfordring overfører samlet 
kr 3 839 999 til 2016. Dette sikrer drift noen måneder inn i det nye året før nye 
tilskudd utbetales fra stat og kommune.

Rammetilskuddet fra Oslo kommune var i 2015 på kr 41 402 543. I tillegg 
disponerte kretsstyret til fordeling kr 563 550 som var overført fra tidligere år, 
samt kr 13 688 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 137 klubbene og særkretsene som deltok i bingospill fikk utbetalt kr 
7 006 373 (7 264 480 i 2014 på 131 klubber). Nå som 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.

I 2015 ble den gamle oljefyren i Ekeberg idrettshall erstattet av miljøvennlig 
bergvarme og nytt ventilasjonsanlegg. Investeringen preget likviditeten, 
samtidig som at eiendelene nå i stor grad er bundet opp i varige driftsmidler. 
Den årlige avskrivningen av investeringen utgjør i underkant av de historiske 
årlige kostnadene for fyringsolje. Investeringen i bergvarmen var nå 
påtrengende, og måtte ha blitt foretatt senest 2020 i henhold til kommunale 
miljøkrav om oppvarming av idrettshaller. Revisjon er kostnadsført med  
kr 154 352 inkl. merverdiavgift til BDO AS.

Øremerkede midler tildelt i 2015 til bruk i 2016 for prosjektene Aktiv på 
dagtid, 60pluss, 60pluss Ekstra, Klubbtiltak, Sommerpatruljen, Områdeløfte 
Stovner og Idrett og utfordring, er bokført med kr 3 839 999 til avsetning i 
balansen.

Styret gjør følgende disponeringer av overskuddet for 2015: til annen 
egenkapital kr 2 263 942 og kr 200 000 til jubileum OIK 100 år i 2017.

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 44 000 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.

Oslo, 18.april 2016
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ÅRSBERETNINGEN FRA 
KONTROLLKOMITEEN I 

OSLO IDRETTSKRETS FOR 2015

I henhold til NIFs lov § 2-12 avgir kontrollkomiteen herved sin 
beretning til idrettskretstinget.

Det har vært avholdt 2 møter i kontrollkomiteen i 2015. 

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 revisor. Komiteen har 
fått 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 2015 
og det styrebehandlede årsregnskapet for 2015. Styrets beretning 
og årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven. 
Kontrollkomiteen har fått seg forelagt revisjonsberetningen for 2015, 
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 2015 godkjennes av idrettskretstinget.

Dato: 07.03.16

Revisjonsberetninger
REVISORS BERETNING
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Oslo kommunes pris til årets idrettslag 2015
Ready Idrettsforening

Ildsjelprisen 2015
Max Kristian Sætre fra Lindeberg Sportsklubb

Priser og stipend

Bildet: Ready Idrettsforening motar prisen for årets idrettslag 2015 fra direktør for Bymiljøetaten, Hans Edvardsen. Foto: Sturlasson

Den årlige prisseremonien i Oslo rådhus ble avholdt 21. april. Arrangementet, som arrangeres av Oslo 
kommune med hjelp fra Oslo Idrettskrets, ble en høytidsstund for prismottakere og publikum. Det ble 
delt ut priser til årets ildsjel, årets idrettslag, ærespriser til fortjenestefulle utøvere samt idrettsstipender. 

Utøver Klubb Idrett

Heidi Engmark Lunde Viqueens Cheerleaders cheerleading

Inger Kavlie Christiania Roklub roing

Jarl Magnus Riiber IL Heming kombinert og hopp

Jenny T. Vatne Nordstrand Sportsskyttere skyting

Karen Elisabeth Hoddø Hesthammer Oslo styrkeløftklubb styrkeløft

Kristin Hjelstuen Oslo Skiskytterlag skiskyting

Marianne Madsen Christiania Roklub roing

Marthin Hamlet Nielsen Lambertseter Bryteklubb bryting

Milos Joksimovic Oslo Wushuklubb wushu

Tirill Nanett Bjørnestad Næss Pointfighter Kickboxingklubb kickboxing

Oslo kommunes idrettsstipend 2015
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Bildet: mottakere av Oslo kommunes idretsstipend 2015 sammen med byråd Guri Melby og leder av miljø- og samferdselskomiteen Marianne Borgen. 
Foto: Sturlasson

Kvinner Menn

Cheerleading Viqueens Cheerleaders

Badminton Marius Myhre, Haugerud IF

Bandy Ready IF

Innebandy Sveiva Innebandy

Basket Ullern

Biljard (9-ball) Damianos Giallourakis, Oslo Biljardklubb

Biljard (snooker) Andre Hellerud, Oslo Biljardklubb

Bordtennis Anna Grutle Aasebø, Fokus BTK

Bowling Heidi Thorstensen, Frogner BK

Fekting Caroline Piasecka, Bygdøy Fekting Fredrik Backer, Njård Fekting

Petanque Grorudalen Petanqueklubb  
(Rune Kristoffersen, Benny Bel-Lafkih, Robert Pettersen)

Friidrett Isabelle Pedersen, IL i BUL

Ishockey Vålerenga Ishockey

Judo Alert Holtmann, Oslo Judo Klubb

Karate Steffen Larsen, Tiger Karateklubb

Kickboxing Tommy Henry Macpherson, Fighter Kickboxingklubb

Klatring (buldring) Hannah Midtbø, Oslo Klatreklubb Thilo Schröter, Kolsås Klatreklubb

Luftsport Ronny Helgesen, Oslo Paragliderklubb

Roing Marianne Madsen, Christiania Roklubb

Riding Ida Johansen, Ekeberg Rideklubb

Seiling Tim Sandberg, KNS

Tennis Malene Helgø, Furuset Tennis IF

Volleyball Oslo Volley

Osloidrettens kongepokalvinnere i 2015
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I 2015 bevilget bystyret kr 41 402 543 som rammebevilgning til idretten i Oslo. Dette utgjorde kr 1 545 543 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 563 550 som var overført fra tidligere år, samt kr 13 688 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.

Disponible midler i 2015 er brukt slik (2014-tall i parentes):

Adm./driftstilskudd klubber 23.037.376 (20.410.510)

Refusjon anleggs- og lokalleie 5.901.830 (  6.197.370)

Skiheiskort 580.020 (     619.990)

Leie av badene 1.950.000 (  2.063.200)

Anleggsstøtte, driftsbidrag 3.707.050 (  4.476.182)

Energitilskudd Furuset Forum 1.600.000 (  1.600.000)

Anleggsstøtte, spesielle tiltak 250.000 (     297.000)

Reisetilskudd 163.999 (     175.000)

Stipend 120.000 (     120.000)

Andre formål 150.000 (     175.000)

Idrett for funksjonshemmede 350.000 (     450.000)

Adm./driftstilskudd særkretser  1.137.400 (  1.120.750)

Adm./driftstilsk. Oslo Idrettskrets 2.150.000 (  2.150.000)

Overført 786.597 (     563.550)

Disponert 41.884.272 (40.418.552)

Rammebevilgninger Oslo kommune

Faktasider

Navn Ut dato

Oslo Håndballklubb 13.02.2015 Nedlagt

Solli Plass IBK 13.02.2015 Nedlagt

Oslo KunTao Klubb 13.02.2015 Utmeldt

EZ Ulitmate frisbee team 13.02.2015 Nedlagt

Tryvann Skiklubb 13.02.2015 Nedlagt

Frogner Frisbeeklubb 18.02.2015 Nedlagt

Lille Skien Idrettslag 18.02.2015 Nedlagt

Oslo Hang- og paragliderklubb 19.02.2015 Nedlagt

Fryktløs Atletklubb 20.02.2015 Nedlagt

Dælenenga Bokseklubb 23.02.2015 Nedlagt

Stovner Bordtennisklubb 23.02.2015 Nedlagt

Ringen Fotballklubb 26.02.2015 Nedlagt

Bislett Capoeiraklubb 24.06.2015 Utmeldt

Fagerborg Basketballkubb 22.10.2015 Utmeldt

Klubber utmeldt/nedlagt i 2015
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Faktasider
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Navn Klubbnr Opptatt Ant medl Idrett/særforb

Oslo Mosjonsoftball klubb 03011572 12.01.2015 22 soft-/baseball

Kalbakken cricket klubb 03011573 14.01.2015 14 cricket

Trosterud cricket klubb 03011574 14.01.2015 20 cricket

Tryvann Cykleklubb 03011575 21.01.2015 11 sykling

FTT Oslo Sykkelklubb 03011576 09.02.2015 14 sykling

Torden Bokseklubb 03011577 24.02.2015 17 boksing

Carl Berner Rugbyklubb 03011578 23.03.2015 32 rugby

Torshov Fightklubb 03011579 27.03.2015 17 kampsport/kickboksing

Nordtvet Rideklubb 03011580 13.04.2015 36 rytter

Trensammen IL 03011581 26.05.2015 10 friidrett

Christiania Atletklubb 03011582 03.06.2015 11 vektløft/styrkeløft

Nordstrand taekwondo klubb 03011583 16.06.2015 18 kampsport

Nofødra kampsportklubb 03011585 11.08.2015 16 kampsport

Oslo Multiklatreklubb 03011586 12.08.2015 17 klatring

Oslo I Liq Chuan Klubb 03011587 20.08.2015 13 kampsport

Tøyen Sportsklubb 03011589 14.09.2015 14 friidrett

Ryen Kampsportklubb 03011590 20.10.2015 14 kampsport

Oslo Hip Hop Danseklubb 03011591 13.11.2015 74 dans

Idrettsforeningen Nordstrand Aktivitetspark 03011592 26.11.2015 38 sykling/klatring

Idrettslag opptatt i OIK/NIF 2014

Navn Dato

Tao Kampsportklubb 19.08.2015 Mistet/fratatt medlemskapet

Sangrok Kwan Lilleaker IL 04.11.2015 Mistet/fratatt medlemskapet

City Cricket klubb (KL03010979) og Haugerud IF (KL03010117) er sammenslått til Haugerud IF (KL03010117), 30. mars 2015.

Tap av medlemskap

Endring av idrettskretstilhørighet fra Oslo IK til Akershus IK
Navn Dato

Zero Pistolklubb 08.01.15

Navneendring i 2015

Navn fra Til navn Klubbnr Dato

Aker Hockeyklubb Aker Sportsklubb 03010329 20.01.15

Aker Sportsklubb Mortensrud-Aker Sportsklubb 03010329 22.06.15

Sammenslått i 2015

Gjenopptak av medlemskap
Navn Klubbnr Opptatt Ant medl Idrett/særforb

Oslo Fridykkerklubb 03011187 24.02.2015 24 dykking
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Bydeler / ISU Særkretser / regioner
Norvald Mo 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

Styrets fordeling av kontakt med særkretser/regioner og ISU i bydelene
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Strategisk plan 2014-2016
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.

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.

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 beslut-
tende 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.

Organisasjonsutvikling: 
Kompetansearbeid og klubbprosesser bidrar til å gjøre idretts-
organisasjonen bedre rustet til å møte fremtidens utfordringer.

Samarbeid i idrettsorganisasjonen: 
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.

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: 
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.

Miljø:  
OIK skal utarbeide en egen miljøpolicy.

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

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. 

Hvilke virkemidler skal vi 
bruke for å nå våre mål og 
intensjoner?

Prioriterte innsatsområder
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Oslo Idrettskrets
Ekebergveien 101
1178 Oslo

www.idrettsforbundet.no/oslo
www.facebook.com /osloidrettskrets
www.twitter.com/osloidrett


