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Oslo Idrettskrets (OIK) er en av 19 idrettskretser i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).
Kretsen ble stiftet i 1917 og holder til i Osloidrettens Hus på Ekeberg.
Oslo Idrettskrets er idrettsråd i Oslo kommune.
Oslo Idrettskrets, Ekebergveien 101, 1178 Oslo
e-post: oslo@idrettsforbundet.no
www. idrettsforbundet.no/oslo
• facebook.com/osloidrettskrets
• twitter.com/osloidrett
• instagram/osloidrettskrets
Forsidebildet: Tøffe tak i Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb, årets idrettslag 2017
Bilde over og t.h: Trening i alle aldre hos Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb
Alle foto: Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb.
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Forord
De første svømmetakene. Lukk øynene - øyeblikket står klart for deg. Gleden. Følelsen av mestring.
Eller - skihoppet på 2 meter. Du klarte det - du stod! Medaljen fra din første fotballcup. Du bar den
stolt rundt halsen. Eller da den tøffeste jenta på håndballen for første gang sentra til DEG, og du scora!
Alt dette – øyeblikkene som ga deg følelsen av mestring, fellesskap, gleden av å trene sammen med
andre, stoltheten av å bære lagets drakt – alt dette er tidløst. Idrettsgleden bærer du med deg hele livet.
Slik har det vært gjennom alle tider. Å gi alle muligheten til å oppleve idrettsglede vil alltid være vår
viktigste oppgave.
Vi vokser som mennesker når vi får bekreftelse på vår verdi, vårt bidrag, når vi drar lasset sammen,
når vi merker at vi blir sterkere etter å ha vært slitne, når vi når et mål, når kropp og hode spiller
sammen. Dette er kjernen i idretten. En idrettsplass er en møteplass.
Oslo vokser som by. Vi blir flere mennesker. Men skal Oslo virkelig vokse som by – bli en enda
bedre by å bo i - må Oslo vokse som idrettsby. Vi må ha flere rom som barn, unge, voksne, eldre og
funksjonshemmede kan fylle med aktivitet, og vokse i som mennesker. Det er plass til idrett i byen.
I de kommende årene er det avgjørende at Oslos politikere velger å gi plass til idretten, investerer i
idrettsanlegg – møteplasser – investerer i mennesker som skaper en bedre by.
Norge var et fattig land da Oslo Idrettskrets ble stiftet. I Kristiania – for hundre år siden - gikk omtrent
10500 personer på Fattigkassa. Første verdenskrig pågikk. Det var rasjonering. Blant annet på melk,
kjøtt og flesk. Byen hadde nok å stri med. Arbeidsdagen var lang. På tross av dette drev folk med
idrett. Det har vi gjort gjennom alle tider.
Nå er landet rikt. Vi har større muligheter enn noen gang til å skape det samfunnet vi vil ha. Vi
har nye utfordringer. På kort tid har Oslo blitt en flerkulturell by. Noen kom hit for å søke arbeid.
Noen kom hit fordi de flyktet fra krig og forfølgelse. De trengte et trygt sted å bo. Det har gitt byen
nye utfordringer og nye muligheter. Igjen er idretten arenaen hvor folk møtes på likefot. Vi bindes
sammen. Vi er rike nok til å sørge for at alle – uavhengig av kultur, hudfarge, kjønn, alder, funksjon
eller ballast – alle skal ha mulighet til å drive idrett.
Idrettens utfordring er å skape en arena som er attraktiv nok. Bygge en kultur for både tradisjon
og fornyelse. Linjegymnastikken er borte, men idrettsmangfoldet er større enn noen gang. Det
mangfoldet vil blomstre også i de kommende årene. Vi vil få det til gjennom å fungere godt sammen
i idrettslagene. Et godt organisert og drevet idrettslag vil skaper gode idrettstilbud. Kjernen i vår
organisering er frivillighet. Den kjerneverdien skal vi sørge for holder seg sterk også i de kommende
tiårene.
Velg Osloidretten. Velg å la Osloidretten vokse i Marka, i Byen og på Fjorden. Gjennom alle tider også i tiden fremover.
Sveinung Oftedal
Leder
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Strategisk plan 2016-2020
Strategisk plattform
Visjon:

Vi skaper idrettsglede!

Virksomhetsidé:

Oslo Idrettskrets skal fremme idrettens interesser i Oslo.

Hovedmål:

Osloidretten skal tilby attraktive idrettstilbud som gir livslang deltagelse.

Verdier:

Oslo Idrettskrets skal være en kompetent, engasjert, troverdig og åpen organisasjon.

Innsatsområder
Aktivitet
Mål: Idrett og fysisk aktivitet for alle som ønsker det.
For å oppnå dette vil vi:
• utvikle idrettslagene slik at de kan tilby attraktive og lett tilgjengelige idrettstilbud i tråd med ungdommenes egne
ønsker og behov
• finne gode løsninger for barn og unge som har begrensende økonomiske ressurser
• videreutvikle tiltak for rekruttering, aktivisering og inkludering av underrepresenterte grupper
• arbeide for et hensiktsmessig samarbeid mellom skolen og idretten
• fokusere på utvikling av aktiviteter for voksne i et folkehelseperspektiv, herunder også utvikling av bedriftsidretten

Kompetanse
Mål: En veldrevet idrettsorganisasjon med kompetente og motiverte tillitsvalgte
For å oppnå dette vil vi:
• tilby kurs- og kompetansehevende tiltak tilpasset de behov som finnes, og til enhver tid sørge for at tiltakene er av
god kvalitet
• tilse at alle idrettslag driver sin virksomhet i henhold til idrettsforbundets lover og regler
• stimulere til frivillig virksomhet, og spesielt arbeide for at flere ungdom og kvinner tar tillitsverv i styrer og utvalg

Anlegg
Mål: 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
• arbeide for tilstrekkelige økonomiske rammer for utbygging, drift og vedlikehold av idrettsanlegg
• sikre at idretten har innflytelse på utbyggingsrekkefølgen av anlegg basert på gode behovsanalyser
• utnytte de eksisterende anleggsressursene maksimalt og sikre rettferdig fordeling
• arbeide for at idrett skal kunne utøves i marka, på sjøen og på landeveien på en sikker og bærekraftig måte.

Norsk idretts felles verdier er basis for alt vi gjør.
Organisasjonsverdiene: frivillighet, demokrati, lojalitet, likeverd.
Aktivitetsverdiene: glede, fellesskap, helse og ærlighet.
Vedtatt på kretstinget 11.juni 2016
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Årsberetning 2017
Styrets arbeid
Styremøter og AU-møter

Styret i Oslo Idrettskrets avholdt 11 styremøter i 2017 og 94
saker ble behandlet.
Arbeidsutvalget (AU) besto av Sveinung Oftedal (leder), Nils
Johan Waldenstrøm, Emilie Jarto og Kate Hege Nielsen (vara).
AU gjennomfører møter ved særskilte behov. AU hadde ingen
møter i 2017.
Styrets medlemmer har deltatt på ulike møter og samlinger
i Norges Idrettsforbund, på særkretsting, på jubileer og
mottagelser for idrettslag, idrettsarrangementer samt
konferanser og seminarer.

Jubileumsåret 2017

I 1917 ble Kristiania Kredsforbund for Idræt stiftet som
den første versjonen av det som i dag er Oslo Idrettskrets.
I 100 år har oppgaven vært den samme - å tilrettelegge for
idretten i Oslo. Jubileet ble offisielt markert med feiring i
Oslo rådhus 3. mai. Den årlige prisseremonien ble utvidet til
en jubileumsmarkering. Oslo kommune var vertskap med
Ordføreren i spissen.
I stedet for å lage en tradisjonell jubileumsbok ble det som
dokumentasjon av historien laget et flott jubileumsmagasin
på 124 sider. Magasinet gir et bilde av idrettsbyen Oslo i dag,
setter dagens virksomhet inn i en historisk sammenheng og
presenterer idrettskretshistorien i komprimert form.

Åpenhet

Styret har hatt særskilt fokus på egen oppfølging av
Bernanderutvalgets anbefalinger om åpenhet i norsk idrett
og implementert praksis tilpasset egen virksomhet. Oslo
Idrettskrets har ikke mottatt begjæring om innsyn fra media
eller annen 3.part, men vil praktisere full åpenhet om det skulle
skje.
OIK følger NIFs nye retningslinjer, samt kommunale normer
og krav der dette er relevant.
Kretsstyrets og generalsekretærens reise- og
representasjonskostnader vil fremkomme som noter til
regnskapet.
Kontrollkomiteen har ikke ønsket å implementere noen
endring i sin praksis.

Forholdet til idrettslagene

Velfungerende idrettslag over hele byen er idrettskretsens
viktigste verktøy for å kunne nå målsettingen om å tilby
attraktive idrettstilbud og livslang idrettsglede. Idrettskretsens
viktigste oppgave er derfor å legge til rette for idrettslagenes
virksomhet med anlegg, yte service og kompetanse til
organisasjonsutvikling og bidra med økonomiske betingelser.
Veiledning og tilsyn er nødvendig for å sikre at
virksomheten foregår i henhold til idrettens egne regler
samt de føringer og lovkrav som er gitt av myndighetene. At
offentlige tilskuddsmidler forvaltes på en skikkelig måte er
en forutsetning for den tilliten OIK er gitt gjennom dagens

ordninger.
Anleggssituasjonen i Oslo er fortsatt kritisk og det kreves
store investeringer over lang tid for å nå et tilfredsstillende
kapasitetsnivå sammenlignet med landsgjennomsnitt.
Utviklingen gjennom 2017 viste en betydelig satsing og
bekrefter at det sittende byrådet har til intensjon å følge opp det
ambisiøse handlingsprogrammet som er vedtatt i behovsplanen
for idrett og friluftsliv. Det er også en lovende utvikling i
hvordan idrettens arealbehov behandles i byplanleggingen, noe
OIK har hatt stort fokus på de senere årene.
Aktiviteten i Osloidretten har aldri vært større og bredere
enn den er i dag, men dette har ikke vært noen sovepute for
OIK i 2017. I erkjennelse av store ulikheter i idrettstilbudet
omkring i byen og en faretruende kostnadsutvikling i deler av
Osloidretten har det sentrale spørsmålet vært hvordan vi som
idrettskrets kan påvirke. Ordfører Marianne Borgen utfordret
oss på dette temaet under vårmøtet for ISU og særkretser. En
prosess med gjennomgang av aktuelle virkemidler og vurdering
av aktuelle tiltak resulterte til slutt i en handlingsplan for ”idrett
for alle” for gjennomføring i 2018. Målet for arbeidet er å sikre
et rimelig og godt basistilbud til alle barn i byen og at flere
ungdommer forblir i idrettslagene.
Idrettskretsen er i økende grad bevisst viktigheten av
organisasjonspleie og kompetanseøkning i alle ledd for oppnå
egne målsettinger. Satsingen på klubbutvikling er derfor
videreført og forsterket i 2017.

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).
Praksisen med halvårlige stormøter for ISU og særidrettene
for å diskutere aktuelle temaer ble videreført i 2017. Torsdag
20. april ble vårmøtet avholdt på Osloidrettens Hus. Ordfører
Marianne Borgen holdt et engasjerende innlegg hvor hun
reiste spørsmål om alle har råd til å være med i idretten i
Oslo. Møtet samlet nærmere 60 lokale idrettsledere. Leder
og generalsekretær i Oslo Idrettskrets utdypet ordførerens
utfordringer og viste mulige tiltak og virkemidler.
Høstsemesterets møte ble avholdt 18. oktober, også i
Osloidrettens Hus. Spørsmålene rundt kostnadsnivået i idretten
var igjen tema. Denne gang med mer grunnlagsdata som enda
tydeligere viser at Oslo er en delt by med tanke på deltagelse i
idrett og at det er idrettslagene eller idrettene selv som velger
eget kostnadsnivå. Deltakerne ble utfordret og det ble en frisk
debatt om temaet.

Samarbeidet med Oslo kommune

Oslo Idrettskrets har gjennom arbeidet i 2017 ytterligere
forsterket det gode samarbeidet med Oslo kommune. Både
politisk og administrativt har kommunen tatt nye steg mot
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Kretsstyret 2016-2018: f.v: Ingar Lae, Nils Johan Waldenstrøm, Toril
Fiskerstrand, Sveinung Oftedal, Sigurd I. Solem, Emilie Jarto, Kate Hege
Nielsen og Katrine Sølvberg.

en aktiv forvaltning av en bevisst idrettspolitikk. Det er
med tilfredshet vi registrerer at kommunes målsettinger på
idrettsfeltet i stor grad sammenfaller med idrettens egne
målsettinger, og at vi i fellesskap med kommunen tar aktive steg
for å aktivisere en enda større del av byens befolkning.
Idrettskretsen pleier jevnlig kontakt med byrådet, bystyrets
komiteer og de ulike partigruppene i bystyret. Administrativt
er det god dialog med aktuelle byrådsavdelinger, etater og
kommunale foretak rundt aktuelle problemstillinger som
berører idrettens interesser. Bymiljøetaten har gjennom 2017
styrket sin kapasitet og kompetanse på idrettsområdet og
er idrettskretsens viktigste administrative kontaktpunkt og
samarbeidspartner.
Behovsplanen for idrett og friluftsliv er etablert som et
sentralt styringsdokument for idrettsarbeidet i Oslo kommune.
I 2017 er det fra Oslo kommune - Bymiljøetaten sin side lagt
ned mye arbeid med grunnlaget for revisjon av planen som skal
vedtas i 2018. Idrettskretsen har sammen med øvrige deler av
idrettsorganisasjonen i Oslo bidratt i arbeidet.

Oslobudsjettet
Lovbestemte organer 2017:
Styret:

Sveinung Oftedal, leder, Oslo Kajakklubb
Nils Johan Waldenstrøm, nestleder, Spkl. Vidar
Sigurd I. Solem, medlem, Bygdøy Monolitten IL
Ingar Lae, medlem, Oslo SK og Njård
Emile Jarto, Oslo Turnforening
Toril Fiskerstrand, Korsvoll IL
Kate Hege Nielsen, Bækkelagets spkl
Rasmus Olstad Semmerud, 1. vara, Høybråten og Stovner IL *)
Katrine Sølvberg, Spkl Rye 2.vara
Ingrid Maurstad, medlem, ansattes representant
Kjetil Moberget, vara, ansattes representant

Lovutvalget:

Gunnar-Martin Kjenner, leder, Ski- og fk. Lyn
Tina Mjelde, medlem, OPIL
Morten Justad Johnsen, KNS
Ingrid Tollånes, vara, Ellingsrud IL
Rune Nordby, vara, Tveita IL

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:

Norvald Mo, leder, Rommen Spkl. og Stovnerkameratene
Christin Sund, medlem, SF Grei
Svein Storjord, medlem, Ullern IF og Ballerud Golfklubb
Brit Baldishol, vara, Bjørndal IF
*) Rasmus Olstad Semmerud fratrådte kretsstyret 1.august grunnet
ansettelse i et idrettslag.
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Oslo Idrettskrets - Årsberetning 2017

Budsjettbrevet
Idrettskretsens innspill til byrådets budsjettarbeid for 2018
ble sendt 3. mars. Som følge av den vedtatte behovsplanen,
med tilhørende handlingsprogram for idrettsanlegg (vedtatt
i bystyret i desember 2016), ble budsjettbrevet dette året noe
annerledes bygget opp enn tidligere års budsjettinnspill.
Oppfølging av det ambisiøse handlingsprogrammet i
behovsplanen var hovedfokus for anleggsområdet, mens det
ble lagt større vekt på behovet for økt satsing på klubbutvikling,
inkludering og deltagelse for alle.
Rammetilskuddet
Vi ba om at rammetilskuddet til Osloidretten for 2018 skulle
utgjøre 48 mill. kr. basert på tilskuddet i 2017 og med normal
justering for pris- og aktivitetsvekst.
Særskilte tiltak - folkehelse- og inkluderingsarbeid
Vi gjentok igjen ønsket om prosjektmidler for et partnerskap
mellom skolen og idretten, der idrettslag som leverandør av
aktivitet til skole og aktivitetsskole prøves ut og evalueres.
Vi ba om tilskudd for å opprettholde og utvikle
virksomheten i de øvrige aktivitetstiltakene. Klubbtiltak
storby, idrett og utfordring og sommerpatruljen er samlet i en
tilskuddspott, særskilte tiltak OIK. Totalt ba vi om 16 mill. kr
fordelt slik:
• en økning på 1,3 mill. kr til særskilte tiltak - 5,8 mill. kr
• en økning på 400 000 kr til 60pluss - 2,7 mill. kr
• en økning på 1 mill. kr til Aktiv på dagtid - 5 mill. kr
• en økning på 160 000 kr til 60pluss ekstra - 500 000 kr
• et tilskudd på 2 mill. kr til prosjekt idrett og skole
Midler til idrettsanlegg
Vi uttrykte stor glede over det ambisiøse
handlingsprogrammet som ble vedtatt for
idrettsanleggsinvesteringer i perioden 2017 - 2020, og at
vår hovedinteresse er å se de prioriterte anleggene realisert i
henhold til fremdriftsplanen.
I tillegg ba vi om at følgende bevilgninger presentert
under kategoriene nye anlegg, utredning idrettsprosjekter,
rehabilitering og støtte til private prosjekter.

Styrets arbeid
Nye anlegg
Vi ba om totalt 269 mill. kr som avsetning til følgende
anleggsprosjekter med oppstart i 2018:
• Jordal skateanlegg (15 mill. kr)
• Ekeberg skole idrettshall - sosiale funksjoner (4 mill. kr)
• Valle Hovin skøytehall (250 mill. kr)
Utredning idrettsprosjekter
Vi ba om at friidrettshall på Mortensrud utredes som et
selvstendig anleggsprosjekt, og plassering av en permanent
idrettshall på Tøyen.
Rehabilitering kommunale anlegg
Vi foreslo midler til å rehabilitere kunstgressanlegg etter
behov, stipulert til fem baner (30 mill. kr). Vi ba også om en
ramme på 100 mill. kr til rehabilitering av andre kommunale
anlegg i 2018.
Private idrettsanlegg - realisering i samarbeid med idrettslag
Vi viste til at det er stor interesse for ordningen og
det er registret mange aktuelle prosjekter for kommende
tildelingsrunder. Vi ba om utvidet ramme til 60 mill. kr per år
fra 2018.
Revidert budsjett 2017, 23. mai / 21. juni
Byrådets forslag til revidert 2017-budsjett ble presentert 23.
mai, og vedtatt i bystyret 21. juni.
Aller viktigst her var forslagene til godkjent kostnadsramme
for fire prosjekter som OIK har jobbet lenge for.
Kostnadsrammen (P85) for Åsland skytebane fastsettes til
110 mill., for Grorud flerbrukshus til 223 mill., for Årvoll
skole flerbrukshall og klubbhus Årvoll IL 193,6 mill., og for
Bestumkilen ro- og padlebane til 30 mill. kr inkl. mva.
At bystyret vedtar kostnadsramme for prosjekter betyr at
anleggene faktisk skal realiseres. Prosjektene finansieres fra
tidligere avsatte midler på ufordelt ramme og får tildelt egne
prosjektnummer i budsjettet.
Forslaget inneholdt også flere nye bevilgninger på
driftsbudsjettet til Bymiljøetaten herunder midlertidig hall på
Tøyen og forprosjekteringsmidler til Dælenenga idrettshall,
Tokerud skoles flerbrukshall og nytt Manglerud bad. I
behandlingen i bystyret kom det noen ytterligere påplussinger
med kunstgress på Klosterenga og sletting av gjeld for Alna
ridesenter.
Byrådets budsjettforslag for 2018, 27. september
Byrådets forslag til budsjett 2018 (sak 1) ble lagt frem 27.
september.
Byrådet følger opp behovsplanen ved at det fylles opp med
midler på ufordelt ramme. Nye prosjekter som ble omtalt
videreført etter forprosjekt og som aktuelle for oppstart i
2018/2019 var flerbrukshall på Ullern og Korsvoll, samt
Tøyenbadet. Støtten til seniorprosjektet 60pluss ble foreslått økt
med 500 000 kroner. Øvrige driftstilskudd til særskilte tiltak ble
foreslått med samme tildeling som i 2017.
I et brev til partiene i bystyret uttrykte vi tilfredshet
med hovedlinjene i byrådets budsjettforslag. Vi ba om
prioritet for Valle Hovin, Ekeberg skoles idrettshall og Jordal
skateanlegg som anlegg som vi mente burde være modne for
investeringsvedtak og/eller avsetting i økonomiplanen. Det ble

for øvrig lagt vekt på behovet og potensialet i å øke støtten til
klubbutviklingsarbeidet og Aktiv på dagtid.
Byrådets tilleggsinnstilling, 16. november
I byrådets tilleggsinnstilling til budsjettet ble det foreslått
godkjent kostnadsramme for flerbrukshall på Ullern på 166
mill. og for ishallen på Frogner 231 mill. kr. På driftsbudsjettet
ble det foreslått midler til rehabilitering av Ellingsrud
ridesenter, 5 mill. kr, videre utredning av alternativer for Valle
Hovin og leieavtale for Idrettens Hus Nordbyen (fleridrettshall
og turnhall).
Budsjettenighet, 30. nov og bystyrets vedtak, 13. des
Resultatet av budsjettforhandlingene mellom byrådspartiene
og Rødt ble presentert 30. november. Enigheten sikret de mange
gode forslagene i fremlagt budsjettforslag. Idrettsbudsjettet ble
vedtatt i bystyret 13. desember uten større endringer. Samlet
sett ble 2017 er svært godt budsjettår for idretten i Oslo.

Oslo Idrettshaller AS

2017 markerte avslutningen av selskapet slik det har fungert
siden stiftelsen i 2006. En betydelig andel av restmidlene i
selskapet ble tildelt OIK for rehabilitering av Ekeberghallen,
mens øvrige midler er satt av til andre gode formål etter
innstilling fra aksjonærene. OBOS har gått inn og erstattet
særforbundene som eier av selskapet (49%) sammen med OIK
(51%). ”Nye OIAS” har som intensjon å utvikle, eie og drifte
idrettsanlegg tilknyttet boligprosjekter i regi av OBOS.

Nasjonal idrettspolitikk

Idrettspolitikken nasjonalt ble i 2017 preget av et stadig
mer utfordrende samarbeidsklima mellom idrettsforbundet
og kulturministeren. Idrettsforbundet ble gjennom året jevnlig
utfordret på åpenhet, økonomiske disposisjoner og likestilling,
og fremleggingen av kostnadsbilag fra tiden før idrettstinget
i 2015 gav stor negativ medieoppmerksomhet. Det førte også
med seg stor intern uro i organisasjonen, blant annet med skifte
av generalsekretær. Oslo Idrettskrets har holdt fast på en linje
om at det ønskes full åpenhet, men har vektlagt å fremme sine
syn i idrettens egne kanaler.
Idrettsforbundet ble i 2017 også tydelig utfordret på rollen
som tilrettelegger for fysisk aktivitet og egenorganisert idrett.
Drevet frem av Venstre på Stortinget ble det utlyst midler
til opprettelse av et ”ressurssenter for egenorganisert idrett”.
I utlysningen ble det spesifisert at Norges Idrettsforbund
ikke kunne søke oppdraget - en tydeliggjøring av at motivet
er å skape et alternativ til NIF. Oppdraget ble tildelt Oslo
Skateforening og Landsforeningen Ungdom og Fritid.
Stortingsvalget høsten 2017 gikk uten at idretten klarte å
markere seg i særlig grad. OIK valgte å ha hovedfokus på saken
om full momskompensasjon i kommunikasjonen i egne kanaler.

Representanter fra Osloidretten i NIFs organer

Idrettsstyret: Marcela Montserrat Fonseca Bustos og Vibecke
Sørensen, medlemmer.
Lovutvalget: Steinar Birkeland, leder og Johan Fredrik
Remmen, medlem.
Domsutvalget: Laila Andresen og Thomas Bornø,
medlemmer.
Appellutvalget: Kathinka Mohn, nestleder, Tina Mjelde og
Jeppe Normann, medlemmer.
Oslo Idrettskrets - Årsberetning 2017
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Styrets fordeling av kontakt med særkretser/regioner og ISU i bydelene
Endret per 1.august da Rasmus Olstad Semmerud fratrådte kretsstyret.
Bydeler / ISU
Sveinung Oftedal

Særkretser / regioner
Oslo Bedriftsidrettskrets
Oslo Fotballkrets
Oslo Skikrets

Nils Johan Waldenstrøm

Østensjø

Oslo Friidrettskrets
Oslo Svømmekrets
Oslo Ishockeykrets
Norges Motorsportforbund Region Øst
Oslo Boksekrets

Kate Hege Nielsen

Sagene

Oslo og Akershus Rytterkrets

Gamle Oslo

Østlandet Vektløfterkrets
Styrkeløftregion Øst
Tennisregion Østlandet Øst
Oslo og Akershus skiskytterkrets

Sigurd I. Solem

Ullern

Judoregion Øst

Søndre Nordstrand

Oslo Rokrets

Alna

Oslo og Akershus Bandyregion
Norges Bordtennisforbund Region Øst

Emilie Jarto

Nordstrand

Oslo og Akersh. Gymnastikk.- og Turnkrets

Grünerløkka

Oslofjorden Badmintonkrets
Øst-Norsk Dansekrets
Norges Volleyballforbund Region Øst

Ingar Lae

Frogner

Oslo Bowlingkrets

Vestre Aker

NBBF Region Øst

Bjerke

Akershus og Oslo Skøytekrets
Oslo Skytterkrets
Oslo Rugbykrets

Toril Fiskerstrand

Nordre Aker

Oslo og Akershus Curlingskrets

St. Hanshaugen

Norges Håndballforbund Region Øst
Oslo og Akershus Dykkekrets
Oslo og Akershus Brytekrets
Oslo og Akershus Seilkrets

Katrine Sølvberg

Stovner

NCF Region Øst

Grorud

Oslo og Akershus Vannskikrets
Akershus og Oslo Orienteringskrets
Akershus/Oslo Bueskytterkrets

Lovutvalget
Det er avholdt to møter i utvalget og det er blant annet behandlet 49 innsendt lover fra idrettslagene i Oslo (hvorav mange av
disse er behandlet opptil flere ganger). Det er ukentlig kontakt mellom utvalgets leder og administrasjonen i OIK, og lederen
møter i kretsstyrets møter når dette er ønsket fra styrets side.
Astrid Johannessen fra administrasjonen har vært utvalgets sekretær.
Gunnar-Martin Kjenner fra utvalget deltok på Norges idrettsforbunds lov- og organisasjonsseminar i oktober. Tina Mjelde og
Morten Justad Johnsen var også deltakere på seminaret. Fra administrasjonen deltok Astrid Johannessen og Audun Eikeland.
8
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Faksimiler fra OIKs 100-års jubileumsmagasin
Oslo Idrettskrets - Årsberetning 2017

9

Administrasjonen
Ansatte i Oslo Idrettskrets

Magne Brekke, generalsekretær
Stab:
Øyvind Nedre, økonomisjef
Robert Gausen, seniorrådgiver
Audun Eikeland, rådgiver
Astrid Johannessen, rådgiver
Kjetil Moberget, anleggsrådgiver
Kompetanse og klubbutvikling:
Kathe Langvik, avdelingsleder
Ingrid Maurstad, rådgiver
Hege Walsig Skau, konsulent
Espen Pedersen, rådgiver (sluttet 1.august)
Fysisk aktivitet og helse:
Jane Dreyer, avdelingsleder
Lene Holm, faglig leder, Apd (permisjon)
Bjørn-Helge Haugen, fung faglig leder, Apd
Mona Haugland, idrettspedagog, Apd (permisjon)
Anniken Aldrigde, idrettspedagog, Apd (sluttet 31.mars)
Anders Lidin Hansen, idrettspedagog, Apd
Silje K. Idland, idrettspedagog, Apd (60%)
Miriam Blåmoli Holiløkk, idrettspedagog, Apd
Dag Hildor Nyvik Aas (40%)
Runa Vikestad (vikariat fra 1.april)
Madeleine Ulsaker Knudsen (vikariat fra 1.april)
Osloidrettens Hus og Ekeberg Idrettshall:
Siv Marie Hawor, driftssjef
Rune Hebjerk, vedlikeholdssjef
Ola Visslund, driftsassistent
Hajrudin Aganhodzic, driftsassistent

Administrasjonens arbeid

Administrasjonens arbeid var preget av stabilitet og godt
arbeidsmiljø. Samarbeidet med Oslo kommune var utmerket
både administrativt og politisk. Administrasjonen har et nesten
daglig samarbeid med kommunen på det administrative plan.
Bymiljøetaten (BYM) som vår nærmeste fagetat i kommunen
opplevdes å ha mer kapasitet til å fylle sin rolle som kommunalt
fagmiljø for idrett enn tidligere.
Administrasjonen har hatt ryddige og gode samarbeidslinjer
med Kultur- og Idrettsbygg KF (KID), Utdanningsetaten (UDE)
og Plan- og bygningsetaten (PBE).
Administrasjonen pleier også god kontakt med aktuell
byrådsavdeling for idrett. Praksisen der idrettskretsen inviteres
med i møter mellom byråden og lokalidretten ble videreført.
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.
Informasjonsvirksomheten gjøres i all hovedsak digitalt, via
egne nettsider, sosiale media og nyhetsbrev.
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Osloidrettens Hus og
Ekeberg Idrettshall
Osloidrettens Hus og Ekeberg Idrettshall eies og drives av
Oslo Idrettskrets. Driften er basert på et godt helse-, miljø- og
sikkerhetsarbeid.
Ti særkretser/regioner leide kontor i Osloidrettens Hus
i 2017. Idrettens Helsesenter og Idrettsbarnehagen har
vært de største leietakerne utenfor idrettsorganisasjonen.
På kveldstid og i helgene benyttes Osloidrettens Hus som
møtested for særkretser og idrettslag, og til kurs og andre
kompetansehevende tiltak i egen regi.
Oslo Fotballkrets overtok lokalene til Anatomix og
Naprapatene da de flyttet ut ved årsskifte 2016/2017. Oslo
Bedriftsidrettskrets overtok en del av Oslo Fotballkrets gamle
lokaler og det ble gjort en ombygging hos begge leietakere de
første månedene i 2017.
Fra 1.1.2017 har alle kontorareal i 2. og 3.etasje i
Osloidrettens Hus vært utleid til idretten.
Ekeberg Idrettshall ble i 2017 hovedsakelig benyttet
av skoler på dagtid og idrettslag på kveldstid. De største
leietakerne var Bækkelagets Sportsklub, Nordstrand IF, Oslo
Bedriftsidrettskrets og Osloskolen. Privatistkontoret leier hallen
enkelte ganger i året for gjennomføring av privatisteksamen.
Norway Cup leier hallen hver sommer.
Møterommene på Osloidrettens Hus lånes ut gratis til
særkretser /regioner og idrettslag. Det er stor daglig bruk av
møterommene.

Vedlikeholds- og oppgraderingarbeid i 2017

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ombygging av lokalene til Oslo Fotballkrets og Oslo
Bedriftsidrettskrets.
Oppfølging av bygging av nytt toalett i svingen/felt D i hall.
Heisbar sving for friidretten har blitt fjernet, hulrom har
blitt fylt igjen og tettet. Det samme har blitt gjort med
lengde hoppegrop i hall.
Rehabilitering av hallflate.
Gamle teleskoptribuner har blitt fjernet da disse var gamle
og skadet gulvet i hallen.
Innkjøpt nye tribuner og ombygging av areal til
oppbevaring av disse i hall.
Ny belysning i hall.
Bytte av et strømskap og ny lysstyring har blitt installert i
hall.
Montering av utelamper rundt Osloidrettens Hus.
Innkjøp og montering av nye resultattavler i hall.
Nytt tak i inngangsparti og installasjon av drikkefontene i
hall.

Planarbeid for nytt Osloidrettens hus og utvikling av nye
og bedre idrettsfasiliteter på Ekeberg innenfor rammen av
bystyrets områdeprogram (vedtatt desember 2016) har pågått
gjennom året. Planarbeidet har vært gjennomført i samarbeid
med Bækkelagets spkl/Norway Cup. Ekstern bistand og
prosjekteringsledelse har vært innkjøp fra Backe Idrettsbygg
AS.

Administrasjonens arbeid

Idrettsanlegg og byutvikling
Arbeid med idrettsanlegg er et viktig fokusområde for OIK.
Derfor er det gledelig at vi opplever at prosessene stadig blir
bedre. Implementeringen og gjennomføringen av Behovsplan
for idrett og friluftsliv 2016-2026 har så langt vært en positiv
opplevelse. I tillegg har budsjettprosessene så langt fulgt opp
ambisjonene i behovsplanen. Samarbeidet med Byrådsavdeling
for kultur, idrett og frivillighet, Bymiljøetaten, Kultur- og
idrettsbygg KF og Plan- og bygningsetaten har vært positivt,
og vi opplever en god dialog med stadig økt forståelse for
hverandres synspunkter.
Bymiljøetaten startet arbeidet med en revidering av
behovsplanen, og de aller fleste særidrettene har på en eller
annen måte vært involvert i den tidlige fasen av dette arbeidet.
Ny plan skal vedtas politisk i 2018.

Byutviklingsområder/reguleringssaker

Også i 2017 er det jobbet mye med byutvikling og høringer
i forbindelse med reguleringsplaner. Saken av størst prinsipiell
betydning har vært SiO sitt ønske om å bygge studentboliger
på kunstgressbanen ved Domus Athletica. Her har OIK jobbet
sammen med OSI og studentidrettsforbundet for å sikre videre
drift av banen, eventuelt sikre erstatning for nedbygging av
idrettsanlegget. Kravet er begrunnet med en formulering i
kommuneplanens samfunnsdel der det heter følgende: «I de
tilfeller hvor kommunen ønsker å omregulere arealer fra idrett
til boligutbygging eller annen utbygging, skal det samtidig
avsettes erstatningsareal for idrettsanlegg.»
Saken er viktig med tanke på den pressede arealsituasjonen i
byen. Det er et viktig prinsipp at idrettsarealer ikke skal bygges
ned når mangel på arealer vil være et av de største problemene
som osloidretten kommer til å møte i tiden framover. Saken
tester også om byens politikere følger opp egne prinsipper i
praksis. Det er ventet at saken kommer til politisk behandling i
løpet av 2018.
Andre aktuelle byutviklingssaker har vært:
• Huken
• Grønmo
• Voldsløkka (ny skole/videreutvikling av idrettsparken)
• Områdeprogram for Skøyen
• Områdeprogram for Haugerud og Trosterud
• VPOR for Nedre Rommen
• VPOR for Valle Hovin
Det er også gitt uttalelser i en rekke reguleringssaker, herunder:
• Ny hall i Løren idrettspark (ved Refstad skole)
• Vestli skole med idrettshall
• Ny skole Bjørvika/Lohavn
• Ny skole på Frysja
• Kyststi i Bestumkilen
• Ny T-banetunell gjennom Oslo sentrum
• Økern Torgvei

Arbeid med ny skolebehovsplan

Skolebehovsplanen 2018-2027 (barne- og ungdomsskolen)
var på høring i løpet av året. Planen hadde denne gangen
tatt enda et sted i retning av å ta hensyn til idrettens
plass i skoleanleggene. I større grad enn tidligere har
skolebehovsplanen blitt koordinert med behovsplanen for

idrett. Høringsutkastet omtaler idrettshaller på en god måte,
mens det fortsatt finnes det uutnyttede muligheter når det
gjelder andre anleggstyper.
I løpet av året ble det åpnet to nye skoleanlegg med
tilhørende idrettshaller; Brynseng skole og Valle Hovin vgs.
Begge skolene ble bygget med hall av basketstørrelse.

Aktuelle anleggsaker
Dælenenga idrettshall
Saken om Dælenenga idrettshall har en lang og broket
historie etter flere diskusjoner om plassering og verneverdien
til det gamle klubbhuset i idrettsparken. Etter at Byantikvaren
lanserte et alternativ 2, som innebærer å bygge idrettshallen
over ishallen, har Byrådet igjen bestemt at alternativ 1, som
innebærer å rive de gamle klubbhuset, er den beste løsningen.
Riksantikvaren har fremmet innsigelse i saken og den er sendt
til mekling hos Fylkesmannen. En endelig avgjørelse tas trolig
av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
Frogner ishall
I løpet av året ble det bestemt at idrettshallen, som tidligere
var en del av prosjektet, skulle tas ut av prosjektet pga økonomi.
Ishallen er vedtatt med finansiering og byggearbeidene skal
starte opp i løpet av 2018.
Lambertseter idrettshall og brytehall
Hallen var opprinnelig en del av Oslo Idrettshallers
prosjekter og ble valgt ut for å gi en av Oslos første drabantbyer
en idrettshall, nesten 70 år etter at den første familien flyttet
inn. I tillegg til en standard idrettshall er det også bygget en
brytehall med tre brytematter. Åpningen ble feiret i desember
2017.
Voldsløkka landhockey- og kunstisbane
Den kombinerte landhockey- og kunstisbanen på Voldsløkka
er den første i sitt slag og ble åpnet høsten 2017. Anlegget vil bli
benyttet av landhockey på sommeren, og vil bli islagt til glede
for bandyspillere om vinteren.
Vahl idrettshall
Da tomten der idrettshallen «Hangar’n» sto ble solgt til en
privat utbygger, ble det også lagt inn en forutsetning om at det
nye bygget på tomten skulle inneholde en ny idrettshall. Hallen
i Vahls gate er på mange måter et nybrottsarbeid som viser at
det også er mulig å realisere idrettsanlegg i det som defineres
som «tett by». Hallen ble åpnet i begynnelsen av året.
Lillomarka Arena
Arbeidene startet opp i desember 2016 og det meste av
anlegget ble ferdig til vintersesongen startet i slutten av 2017.
Fortsatt gjenstår enkelte elementer, f.eks. arrangementshus
og skiskytterblinker, men dette er ventet å stå ferdig i løpet av
første halvår 2018.
Sandvolleyballbaner på Kringsjå
Det første sandvolleyballanlegget for organisert idrett ble
åpnet på Kringsjå. Tidligere har alle sandvolleyballbanene
i Oslo vært klassifisert som nærmiljøanlegg, noe som har
gjort det vanskelig å være organisert volleyballspiller i Oslo.
På sommerdager med godt vær har det vært så godt som
umulig å finne ledig bane. Derfor ble anlegget ønsket hjertelig
velkommen av volleyballmiljøet generelt og Koll spesielt.
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Idrettens hus Nordbyen (Rommen)
Da turngruppa i Høybråten/Stovner måtte finne nye
lokaler til sin aktivitet startet ildsjeler prosjektet Idrettens
hus Nordbyen. Etter å ha fungert som en midlertidighet i
et gammelt industrilokale i et par år, nærmer prosjekt seg
realisering med idrettshall, turnhall, fire aktivitetssaler,
styrkerom og sosial sone. I desember 2017 kom endelig det
kommunale vedtaket om leieavtale med gårdeier. Dette betyr
at anlegget forhåpentligvis kan utvikles og tas i bruk i løpet av
2018.
Jordal Amfi
Gamle Jordal Amfi ble revet i starten av året. Dessverre møtte
prosjektet på problemer med en kulvert som gikk under den
gamle hallen. Dette første til at den stipulerte åpningsdatoen ble
utsatt med et år.
Nordstrandshallen
Det som var Oslos første idrettshall, Nordstrandshallen,
ble også revet i januar. I løpet av våren og sommeren startet
arbeidet med en ny to-flate-hall som skal erstatte den gamle
hallen. Nordstrand IF skal eie og drifte hallen, men Oslo
kommune har bidratt økonomisk gjennom ordningen «tilskudd
til realisering av idrettsanlegg».
Åsland
Etter mange år med arbeid for skytehallen på Åsland, fikk
skyttermiljøet den gledelige beskjeden om at anlegget ble
endelig vedtatt i budsjettet for 2017. Gleden ser derimot til å bli
satt på vent da tomten helt uventet ble midlertidig ekspropriert
av staten ved Jernbanedirektoratet/Bane Nor SF i forbindelse
med bygging av Follobanen. Dette betyr at kommunen i
utgangspunktet ikke har råderett over tomten før i 2022.
Fremdriften er i skrivende stund uavklart.
Kunstgressbaner
I 2017 ble det bygget ny 7er-bane med kunstgress på
Holmlia, mens Romsås/Humleby, Brynbanen, Trasop og
Marienlyst ble rehabilitert.
Støtte til private anlegg
Ved tildelingen i desember 2017 fikk følgende anlegg støtte:
• Heming IL – padeltennisbaner, minitennisbane og ballvegg
• Holmenkollen Tennisklubb – tennishall og uteanlegg
• IF Nordstrand aktivitetspark – parkouranlegg (del av en
større aktivitetspark)
• Linderud IF – idrettshall

Fordelingspolitikk

I løpet av året er det gjennomført fordeling av brukstid i 5
ulike anleggskategorier:
• Aktivitetssaler
• Idrettshaller
• Isanlegg (herunder ishaller og kunstisbaner)
• Svømmeanlegg
• Uteanlegg sommer/fotballbaner
I 2016 gjorde bystyret vedtak om at «svømmeidretten» skulle
benytte idrettsanlegg gratis på lik linje med andre anleggstyper.
Dette førte til at 2017 var første året hvor det ble gjort en
fordelingsprosess på svømmeanlegg (fordeling gjaldt for
sesongen 2017/2018).
I retningslinjene for idrettshallfordelingen ble det vedtatt
et nytt punkt som gjør at en idrett får avkortning hvis den
overstiger en viss størrelse i fordelingen.
Det ble det ikke gjort fordeling av kunstisbaner fra OIK
sin side, og fordelingen ble løst av bandy og lengdeløp skøyter
lokalt.

Årets idrettsanlegg 2017

Samme år som skateboard ble tatt opp som idrett i
Norges Idrettsforbund, fikk også den nye skatehallen på
Voldsløkka prisen som årets idrettsanlegg av BAD, PARK OG
IDRETT. Kultur- og Idrettsbygg KF fikk dermed en fortjent
annerkjennelse for sin jobb. I juryens begrunnelse het det blant
annet: «Oslo Skatehall fremstår som åpen, inkluderende, lys
og bevisst i sine valg av elementer og arealutnyttelse. Med sine
arkitektoniske valg og sine høye materialkvaliteter representerer
anlegget varighet, stolthet og innbyr til allsidig aktivitet for
brukere i alle aldre. Oslo kommune, som anleggseier, skal ha ros
for å gi skatebevegelsen et lenge etterlengtet anlegg.»
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Årets idrettsanlegg 2017

Administrasjonens arbeid

Utvikling, kompetanse og inkludering
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. Det tilbys kurs
og andre kompetansehevende tiltak som bidrag til dette. OIK
driver også målrettet arbeid for utvikling og rekruttering til
paraidrett.
Det er gjennomført 131 ulike kurs og samlinger med ca. 1500
deltagere i 2017. Av disse er:
• 11 start- og oppfølgingsmøter
• 15 klubbesøk
• 6 virksomhetsplanprosesser
• 8 oppfølgingsmøter
• 15 klubbens styrearbeid i praksis
• 38 temamøter
• 3 kurs økonomistyring
• 2 kurs i KlubbAdmin
• 20 møter eller samlinger med ISU’er
• 3 aktivitetslederkurs barneidrett og 2 moduler barneidrett
• 2 samlinger for daglig ledere
• 4 kurs lederkurs og oppfølgingssamlinger for ungdom
• 2 kurs med temaer for å tilrettelegge for personer med
funksjonsnedsettelse

Ungdomsnettverket

I januar 2017 ble det etablert et nettverk med 10 ungdommer
fra osloidretten. Ungdomsnettverket har fått som mandat å
bidra til å utvikle ungdomsidretten i Oslo ved å få idrettslag til
å sette fokus på målgruppen, og gi innspill til styret i OIK med
forslag til ulike tiltak.
Ungdomsnettverket gjennomførte ulike kompetansehevende
tiltak og har tilegnet seg kunnskap for å kunne påvirke
idrettslagenes tilbud til ungdom. Med tiltak som alternative
treningsformer, kompetansetilbud tilpasset ungdom og
klubbutvikling skal ungdomsnettverket bidra til å bevisstgjøre

både ungdom og styrene i idrettslaget til å iverksette tiltak i
idrettslagene.

Inkludering i idrettslag / Klubbtiltak Storby

Målet med tiltakene er å øke antall aktive barn og ungdom
i idrettslagene og å nå ut til grupper som det 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, eller tilnærmet
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, spesielt jenter, og barn og
unge i lavinntektsfamilier. 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. Gjennom de 90 tiltakene 61 idrettslag i
Oslo arrangerer, gis det et aktivitetstilbud til mellom 30004000 barn hver uke. Idrettslagene gjør en kjempejobb med å
inkludere enda flere barn og unge i idretten, men vi er ikke i
mål før idrettslagenes medlemsmasse gjenspeiler lokalmiljøets
demografi. I mars arrangerte OIK inkluderingskonferanse
for alle tilskuddsmottakerne, i samarbeid med Akershus IK.
Inkludering i IL er finansiert med 2,4 mill. fra Oslo kommune
og 3,675 mill. fra Kulturdepartementet via NIF.

Aktivitetsguide

Oslo Idrettskrets ble i 2017 tildelt kr 500 000 fra Bufdir til
prosjektet Aktivitetsguide. Gjennom dette prosjektet ønsker vi
å bidra til at barn som idretten ellers ikke når, blir inkludert i
idretten gjennom å bedre kommunikasjon mellom familien,
idrettslaget og bydelen. 32 aktivitetsguider som snakker 19 ulike
språk er engasjert i prosjektet. OIK samarbeider med idrettslag,
enheter i bydelene, Furuset bibliotek og aktivitetssenter, og
Norges musikkorpsforbund i prosjektet som er igangsatt i
bydelene Alna, Stovner, Vestre Aker, Sagene, St. Hanshaugen,
Grünerløkka, Gamle Oslo og Østensjø.

Idrettskretsens ungdomsnettverk
Oslo Idrettskrets - Årsberetning 2017
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Idrett og utfordring

Idrett og utfordring er en ordning som organiseres i
bydelene gjennom tverrfaglig samarbeid, oftest mellom
uteteam, barnevern, SALTO koordinator, politi, fritidsklubber,
helsesøster og skole.
Bydelene står for opprettelse av gruppene og utvelgelsen
av ungdommer som får delta. Tiltakene retter seg mot
barn i aldersgruppen 11-19 år som står i fare for å utvikle
problematferd og som faller utenom det etablerte idretts- og
kulturtilbudet som gis gjennom idrettslag og foreninger. Målet
er å redusere rusmisbruk, vold, hærverk og isolering av ungdom
ved å bruke idrett som metode.
Det er mange ulike aktiviteter som tilbys i Idrett og
utfordringsgruppene i bydelene. Noen eksempler er yoga,
klatring, innendørs fallskjermhopping, skøyter, luftakrobatikk
på nysirkus, boksing, egenvektstrening i de ulike Tufteparkene
rundt i Oslo, ballaktiviteter, selvforsvarskurs, badeturer,
skogsturer med og uten hund, styrketrening, ridning og mer
fartsfylte aktiviteter som båtkjøring, gokart, alpint, aking,
trial med mer. Ofte er aktivitetene gjennomført i rene jente
eller guttegrupper. Noen reiser på ulike turer med overnatting
hvor de fisker, padler kano, står slalåm eller går langrenn. En
jentegruppe har, etter å ha trent frem til sommeren med ulike
aktiviteter gått Besseggen. Ofte kombineres aktivitet med
annen type sosial aktivitet som matlaging, konflikthåndtering
samtalegrupper. Erfaringen viser at tiltak som varer over tid
gir ungdommen følelse av mestring og positiv utvikling, og
det rapporteres tilbake at dette fører til større engasjement
både på skole og i fritiden. Flere ungdommer bidrar også
inn som ledere i gruppene etter selv å ha har vært med i en
gruppe. Flere bydeler rapporterer at det er flere ungdommer
som fortsetter i organisert idrett etter å ha deltatt i en Idrett og
utfordringsgruppe
Idrett og utfordring finansieres av Oslo kommune med
kr.1,8 mill. I 2017 ble 45 tiltak i 13 bydeler finansiert gjennom
ordningen.

Sommerpatruljen

For 20. år på rad har OIK’s Sommerpatrulje vært med på å
skape aktivitet i en sommerstille by for ungdommer i alderen
13-19 år.
OIK videreførte tidligere års opplegg med å forankre
aktivitetene i klubbenes nærmiljø. De samme klubbene som
hadde Sommerpatruljen i fjor ble også forespurt i år, Haugerud
IF, Åsbråten IL, SK Sterling og Sagene IF. OIK samarbeidet med
klubbene med planlegging, utforming og veiledning, og står for
felles plakat og klær til ungdommene som jobber denne uken.
Klubbene fikk økonomisk støtte til gjennomføringen.
Vi ser at i de klubbene hvor ungdommene selv som stod for
både planlegging og gjennomføring av sommeraktivitetene
fungerte aktivitetene best, og hadde flest deltakere. Dette var
ungdommer hvor de fleste har deltatt på Lederkurs for ungdom
i forkant. Her fikk de en praktisert hva de hadde gjennomgått
på lederkurset.
Sommerpatruljen finansieres av Oslo kommune med kr. 400
000.
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Fysisk aktivitet og helse
Oslo Idrettskrets er i partnerskap med Oslo kommune
leverandør av aktivitet for målgrupper som normalt ikke
finner tilbud hos idrettslagene. Troen på idrett som metode for
livsmestring er drivende for engasjementet. Det har i 2017 vært
lagt vekt på oppsøkende virksomhet og mer informasjon om
tilbudene.

Aktiv på dagtid

Aktiv på dagtid (Apd) ble startet i 1995 av Oslo
Idrettskrets og har siden blitt videreutviklet til et omfattende
aktivitetstilbud. Målet er å aktivisere og integrere personer i
Oslo som er i en trygdesituasjon. Målgruppen er osloborgere
mellom 18-67 år som mottar en trygdeytelse (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. Det
koster kr 500 per kalenderår å trene i Apd. Aktivitetene foregår
på åtte ulike steder rundt i byen.
Apd er et lavterskeltilbud som når mange med behov
tilrettelagt trening. I 2017 ble det registrert 1650 deltakere,
av disse hadde 1141 deltakere personlig treningskort og 509
deltakere hadde avtalekort. Disse kom fra ulike kommunale og
statlige institusjoner og tiltak, og mange rekrutteres gjennom
spesialisthelsetjenesten. Det ble også delt ut 162 ledsagerkort.
Det har vært et jevnt antall deltagere de siste årene. Det
oppleves trengsel på de daglige aktivitetene, som skyldes at hver
deltaker trener mer enn tidligere.
Apd har et variert aktivitetstilbud som omfatter helsestudio,
timer i sal (starttime, styrketime, yoga, pilates, qigong,
mensendieck, mage/rygg, stretch, aerobic og zumba), sykkel,
vannaktiviteter (vanntrening, frisvømming), ballaktiviteter,
klatring og diverse ekstra arrangementer (bowling, klatretur,
bootcamp, «maratontimer», kostholdsforedrag og joggegruppe)
Høsten 2017 startet Apd UT. Introduksjon til friluftsliv
gjennom varierte turer og aktiviteter i Oslomarka. Det er
gjennomført både padle-, ski/ake,- og skøytedag.
For deltakere mellom 18-30 år har Apd UNG blitt videreført.
Målet med Apd UNG er å gi de unge attraktive aktiviteter, en
arena hvor de kan møte jevnaldrende. Egne timer har blitt satt
av til klatring og styrkesirkel i sal.
Apd finansieres av Oslo kommune og OUS HF.

60pluss - treningsgrupper for eldre

OIK har siden 2003 organisert 60pluss med mål om å
aktivisere inaktive personer over 60 år bosatt i Oslo. 60pluss skal
være et gratis tilbud om regelmessig fysisk og sosial aktivitet
organisert av frivillige gruppeledere. I 2017 har det vært 43
aktive grupper fordelt på alle bydelene. En ble avsluttet og en
ny ble startet, en egen kvinnegruppe med eldre pakistanske
kvinner. Flere av gruppene har sin forankring i idrettslag.
Totalt har 60pluss aktivisert ca. 2300 deltakere i 2017.
Turgåing er den vanligste aktiviteten, og i tillegg har noen
grupper andre aktiviteter som bl.a. gymnastikk, dans, yoga,
minigolf, fotball, innebandy, roing, tennis og bordtennis.
Frivillige gruppeledere er ansvarlige for aktivitetene i
gruppene. For å motivere og inspirere gruppelederne har det
vært gjennomført 4 gruppeledersamlinger med relevante

Administrasjonens arbeid
tema og foredrag. Det er gjennomført førstehjelpskurs for
gruppelederne.
«60plussdagen» ble arrangert for femte året på rad 28.
september. Den markerer FNs internasjonale eldredag 1.
oktober. OIK inviterte alle 60pluss gruppene og seniorer i
Oslo til tur i skulpturparken på Ekeberg, etterfulgt av enkel
servering og levende musikk. Det var ny rekord med 300
deltakere på arrangementet. Frivillige fra 60pluss hjalp til med å
gjennomføre arrangementet.
Den Gylne Spaserstokk er et gratis tilbud som inngår i
60pluss. I 2017 ble det registrert 188 deltakere, en nedgang fra
året før. Dette skyldes antageligvis svært høy alder på deltagere
og lite rekruttering på institusjonene. 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 og flere deltagere er over 90 år.
60pluss finansieres av Oslo kommune.

60pluss ekstra

60pluss ekstra er et treningstilbud for osloborgere over 60
år. Målet er å tilrettelegge lavterskelaktiviteter med fokus på
styrketrening, som samtidig fungerer som sosiale møteplasser.
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, vanngymnastikk og frisvømming. Treningen ledes av
idrettspedagogene og kvalifiserte instruktører som veileder og
motiverer. Deltakeravgiften for 2017 var kr 390. Tilbudet har
blitt svært populært og i 2017 økte antallet til 460 deltagere.
60 pluss ekstra mottar et mindre tilskudd fra Oslo kommune,
for øvrig er tilbudet finansiert av deltageravgiften.

Super innsats på 60pluss ekstra. Foto: Erik Berglund.
Oslo Idrettskrets - Årsberetning 2017

15

Regnskap 2017
Resultatregnskap
NOTE

2017

2016

406 704

353 961

69 330 047

66 083 132

1
INNTEKTER
Sponsor- og salgsinntekter
Offentlige tilskudd

2

Andre inntekter

3

Sum driftsinntekter

11 180 355

11 892 172

80 917 106

78 329 264

KOSTNADER
Lønns- og personalkostnader

4

14 792 218

15 698 059

Avskrivninger

6

1 435 224

827 752

53 525 438

49 301 293

9 961 061

9 110 699

79 713 941

74 937 802

1 203 165

3 391 462

397 721

388 771

1 551

5 828

396 170

382 944

4 930 581

3 839 999

Tilskudd
Andre driftskostnader

5

Sum driftskostnader
Driftsresultat
Finansposter
Finansinntekter

7

Finanskostnader
Sum finansposter
Prosjektoverføringer
Overført fra i fjor
Overført til neste år

12

Sum prosjektoverføringer
ÅRSRESULTAT

11

5 020 558

4 930 581

-89 977

-1 090 582

1 509 358

2 683 824

Disponering av årets resultat
Til/fra egenkapital
Avsetning/selvpålagte restriksjoner
Sum disponering
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2 309 358

183 824

-800 000

2 500 000

1 509 358

2 683 824

Regnskap 2017

Balanse per 31.desember 2017
EIENDELER

NOTE

2017

2016

Anleggsmidler
Varige driftsmidler
Oppgradering Ekeberg idrettshall

6

16 993 600

8 970 000

Inventar og utstyr

6

364 976

242 686

17 358 576

9 212 686

Sum varige driftsmidler
Finansielle anleggsmidler
Investeringer i aksjer og andeler

7

218 600

218 600

Langsiktige fordringer

7

7 868 396

5 689 969

8 086 996

5 908 569

25 445 573

15 121 254

1 730 993

3 215 481

Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmider
Omløpsmidler
Fordringer
Kundefordringer

8

Andre kortsiktige fordringer

9

7 717 337

3 460 363

9 448 331

6 675 844

2 084 623

1 736 630

Sum omløpsmidler

11 532 954

8 412 474

SUM EIENDELER

36 978 527

23 533 728

Sum fordringer
Bankinnskudd, kontanter o.l.

10

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital

11

15 540 089

12 856 266

Årsresultat

11

1 509 358

2 683 824

17 049 447

15 540 089

7 961 800

0

7 961 800

0

3 059 205

1 846 349

Sum egenkapital
Annen langsiktig gjeld
Finansiering oppgradering

6

Sum langsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Skatt og offentlige avgifter

74 933

166 568

Overført til neste år

12

5 020 558

4 930 581

Annen kortsiktig gjeld

9

3 812 583

1 050 140

Sum kortsiktig gjeld

11 967 280

7 993 639

Sum gjeld

19 929 080

7 993 639

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

36 978 527

23 533 728

Oslo Idrettskrets - Årsberetning 2017
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Noter til regnskapet

Note 1 Regnskapsprinsipper				
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og
god regnskapsskikk i Norge.			
Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk, er klassifisert som
anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler.
Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som
omløpsmidler. Ved klassfisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er
tilvsvarende kriterier lagt til grunn.
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 periodisering til den
perioden aktiviteten skjer.

2016

0

0

62 118 000

59 016 000

Øremerket tilskudd NIF

4 073 429

3 917 210

Rammetilskudd fra NIF

2 219 433

2 169 944

906 249

947 108

12 936

15 910

0

16 960

69 330 047

66 083 132

Øremerket tilskudd Oslo kommune

Momskompensasjon
VO-tilskudd
Andre tilskudd
Sum
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Deltakeravg., abonnenter,
gjenopptaksgebyr

2017

2016

9 004 773

10 050 122

959 645

952 935

Bingo

105 762

55 249

Periodisert finansiering
oppgradering Ekeberghallen

569 700

0

Viderefakturerte kostnader

253 735

593 547

Andre inntekter
Sum
Note 4

286 740

240 319

11 180 355

11 892 172

Lønns- og personalkostnader			

Regnskapsposten består av:

2017

2016

Lønn fakturert fra NIF

12 955 314

12 805 712

Lønn instruktører OIK

580 183

1 739 081

Andre lønnsytelser

753 329

545 029

Andre personalkostnader

503 392

608 237

14 792 218

15 698 059

22,6

21,8

Sum
Antall årsverk

NIF har det formelle arbeidsgiveransvaret for ansatte i Idrettskretsen
og kostnaden presentert i kretsens regnskap utgjør viderefaktureringen av lønn fra NIF.
Antall årsverk reflekterer antall årsverk som er utført for kretsen
i regnskapsåret. Idrettskretsen utbetalte lønn gjennom året til 39
personer tilknyttet de prosjektene idrettskretsen er engasjert i.
Lønn til generalsekretær utgjør kr 743 500 og annen godtgjørelse
var kr 5 885. Generalsekretærens reise- og representasjonskostnader
var kr 34 279.
Revisjonshonorar er kostnadsført med kr 97 500 inkl. mva. til
lovpålagt revisjon. I tillegg har vi blitt belastet for kr 61 219 til andre
attestasjoner og kr 16 875 i annen bistand.
Det er utbetalt kr 57 000 i styrehonorarer. Kretsstyrets reise- og
representasjonskostnader var kr 32 857.
Det er ikke gitt lån til ansatte pr. 31.12.17.
Andre driftskostnader				
2017

2016

Driftskostnader Osloidrettens Hus

1 725 232

2 304 086

Driftskostnader Ekeberg Idrettshall

2 703 471

2 672 254

99 533

218 617

Kretsstyret/IR

2017

Statlig tilskudd

Leieinntekter

Regnskapsposten består av:

Offentlige tilskudd

Regnskapsposten består av:

Andre inntekter

Regnskapsposten består av:

Note 5

Skatter
Oslo Idrettskrets driver ikke skattepliktig virksomhet og er derfor
ikke skattepliktig.
Note 2

Note 3

Driftskostnader administrasjon

2 254 579

892 107

Driftskostnader prosjektene

3 178 246

3 023 635

Sum

9 961 061

9 110 699

Note 6 Varige driftsmidler
Bergvarmeanlegget er vurdert til netto verdi av anskaffelseskost
og offentlige tilskudd. Netto verdi er fordelt for lineær avskriving
over 15 år med start i 2015.
Det er i 2017 gitt et investeringstilskudd fra OIAS øremerket
rehabilitering og halloppgraderinger i Ekeberg Idrettshall. Dette
tilskuddet periodiseres over levetiden til de aktiverte investeringene.
Dette innebærer bruttoføring av tilskuddet, og at tilskuddet skal
behandles som utsatt inntektsføring og inntektsføres i takt med
avskrivningene. 					

Regnskap 2017

Økonomisk levetid

Inventar og utstyr

Oppgr. EIH

SUM 2017

SUM 2016

Anskaffelseskost 01.01.17

400 126

176 221

10 351 274

10 927 620

10 985 741

Tilgang

0

244 375

9 336 739

9 581 114

131 329

Avgang

-169 344

-76 221

-245 565

-188 001

0

0

Tap avgang driftsmiddel
Anskaffelseskost 31.12.17

230 782

344 375

19 688 013

20 263 170

10 929 069

Akkumulerte avskrivninger pr. 31.12.15

115 743

94 438

2 694 413

2 904 594

1 773 055

Bokført verdi pr. 31.12.17

115 039

249 938

16 993 600

17 358 576

9 156 014

80 025

42 060

1 313 139

1 435 224

827 752

5 år

10 år

15 år

Årets avskrivninger
Avskrivningsplan
Note 7

Finansielle anleggsmidler							

Investering i aksjer

Ansk.-Tidspunkt

Forretningskontor

Stemme og eierandel

Kostpris

Bokført verdi

14.09.06

Oslo

51 %

100

218 600

Oslo Idrettshaller AS

Oslo Idrettshaller AS hadde i 2017 et undeerskudd på kr 8 498 213 og en egenkapital pr. 31.12.17 på kr 430 102.
Egenkapitalen tilsvarer innskutt aksjekapital. Selskapet har nå kun to eiere der OBOS er den andre part med 49%.
Låneavtalen med vår leietaker Ekeberg Idrettsbarnehage AS løper som forventet. Totalt ble det lånt ut kr 5 957 739. Av dette utgjør vår
hovedstol pr 31.12.17 kr 5 424 211. Rentegodtgjørelse på lånet utgjorde i 2017 kr 165 013.
Note 8 Kundefordringer
Debitormassen er oppført til pålydende med fradrag for usikre fordringer på kr 35 850.
Det ble i 2017 i tillegg tapsført en fordring pålydene kr 35 825.
Note 9 Lån utstedt av Oslo Idrettskrets
Oslo Idrettskrets opprettholdt plasseringen av penger på et lavrisiko pengemarkedsfond. Innestående pr 31.12.17 var kr 7 381 016.
Renteavkastning/verdiøkning utgjorde i 2017 kr 204 466.
Midler fra Oslo Idrettshaller AS til forvaltnig for tidligere aksjonærer i selskapet er plassert med kr 2 601 712.
Oslo Idrettskrets har samtidig tilgodehavende merverdikompensasjon for oppgradering på kr 2 444 185.
Note 10 Bankinnskudd
Av likvide midler på kr 2 084 623 utgjør bundne skattetrekksmidler kr 31 013.
Note 11 Egenkapital
Egenkapital med anbefalt fremtidig bruk *)

Annen egenkapital

Sum egenkapital

10 839 838

4 700 252

15 540 090

2 309 358

2 309 358

Egenkapital pr. 01.01.17
Årets endring i egenkapital:
Årets resultat fra annen egenkapital
Fremtidig bruk
Egenkapital pr. 31.12.17

-800 000

0

-800 000

10 039 838

7 009 610

17 049 448

*) Kapitalavsetningene omfatter bl.a. midler til vedlikehold, kretsting, 100-års jubileum, AFP og forskningsformål.
Midler avsatt til 100-års jubileumet ble fullt ut benyttet i 2017.
Note 12 Annen kortsiktig gjeld							
Regnskapsposten består av:

2017

2016

Overførte prosjektmidler, Aktiv på dagtid

1 042 493

1 274 177

Overførte prosjektmidler, 60pluss

1 086 961

1 272 998

-21 718

1 576

Overførte prosjektmidler, 60pluss ekstra
Overførte prosjektmidler, Inkludering i idrettslag

-163

-7 991

Overførte prosjektmidler, Storby klubbtiltak

175 608

96 453

Overførte prosjektmidler, Idrett og utfordring

354 274

155 893

26 220

45 702

Overførte prosjektmidler, Klubbutvikling

452 877

282 042

Overførte prosjektmidler, Områdeløftet Stovner

257 070

0

Overførte prosjektmidler, Aktivitetsguide for flyktninger

475 924

337 958

Overførte prosjektmidler, Sommerpatruljen

Overførte prosjektmidler, Rammetilskudd Oslo kommune

1 171 009

1 471 773

Sum

5 020 556

4 930 581
Oslo Idrettskrets - Årsberetning 2017
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Kretsstyrets økonomiske beretning 2017
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 31.12.2016) 655
idrettslag, 384 bedriftsidrettslag, 34 særkretser/regioner og totalt 266 810
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 2,3 % mot 4,7 % i 2016. Korttidsfraværet (inntil 8 uker)
var på 1,2 % og langtidsfraværet (over 8 uker) var på 1,1 %.
Ansatte
I idrettskretsen har det i gjennomsnitt vært 22,6 årsverk (herav 11,8 årsverk
kvinnelige ansatte). Av disse var ca. 3,9 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 39 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. Andelen kvinner blant de ansatte er 53%.
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 2017. 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.
Oslo Idrettskrets markerte sitt 100-års jubileum i 2017. Det har i de foregående
årene blitt avsatt til sammen kr 800 000 for å skape tiltak i forbindelse med
vårt jubileum. Hele rammen ble benyttet i 2017, med den konsekvens at
driftsresultatet ble påvirket.
Driften av Ekeberg Idrettshall og Osloidrettens hus viser bærekraft med et
overskudd på kr 3 257 595, samtidig som at idrettskretsens øvrige drift av
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sekretariatet ble styrt mot et forventet underskudd. Prosjektene Aktiv på dagtid,
60pluss, 60pluss Ekstra, Klubbtiltak, Sommerpatruljen, Aktivitetsguidene og
Idrett og utfordring overfører samlet kr 5 020 558 til 2018. Dette er bokført til
avsetning i balansen, og sikrer drift noen måneder inn i det nye året før nye
øremerkede tilskudd utbetales fra stat og kommune.
Rammetilskuddet fra Oslo kommune var i 2017 på kr 46 000 000. I tillegg
disponerte kretsstyret til fordeling kr 1 471 773 som var overført fra tidligere år,
samt kr 516 326 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. Overføring til neste år
beløper seg til kr 1 171 011.
Det var 130 klubber og særkretser som deltok i bingospill gjennom Oslo
Idrettskrets. Disse fikk utbetalt avkastning på kr 7 414 301 (7 742 121 i 2016 for
138 klubber).
Ekeberg idrettshall ble oppgradert i 2017 med nytt gulv, tribuner og belysning.
I 2015 ble den gamle oljefyren i Ekeberg idrettshall erstattet av miljøvennlig
bergvarme og nytt ventilasjonsanlegg. Investeringen er balanseført sammen
med bergvarmeinvesteringen i 2015. Tilsvarende ble tilskudd til oppgraderingen
balanseført. Det settes like lang avskrivningsplan for disse investeringene.
Den årlige avskrivningen beløper seg netto til kr 743 400.
Kretsstyret har gjennom året arbeidet med utredning og planer for et
mulig påbygg til Ekeberg idrettshall for å utvikle Osloidrettens hus som et
mer hensiktsmessig og attraktivt tilbud for Osloidrettens og lokalidrettens
behov, herunder kunne sikre bærekraftig drift også kommende år. I denne
sammenheng har det vært kjøpt konsulenttjenester for kr 484 825.
Revisjon og bistand er kostnadsført med kr 175 594 inkl. merverdiavgift til
BDO AS.
Styret gjør følgende disponeringer av overskuddet på kr 1 509 358 for 2017:
fra OIK 100 år kr 800 000 og til annen egenkapital kr 2 309 358.
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 57 000 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.
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Priser og stipend
Den årlige prisseremonien i Oslo rådhus ble avholdt 3. mai samtidig med markering av vårt eget 100års jubileum. Arrangementet ble en ekstra flott høytidsstund for prismottakere og publikum. Oslo
kommune arrangerte seremonien med hjelp fra Oslo Idrettskrets. Det ble delt ut priser til årets ildsjel,
årets idrettslag, ærespriser til fortjenestefulle utøvere samt idrettsstipendier.
Oslo kommunes pris til årets idrettslag 2017

Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb

Ildsjelprisen 2017

Håkon Gisholt fra SK Vidar

Øverst: Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb mottar prisen for årets idrettslag 2017 fra direktør for Bymiljøetaten, Gerd Robsahm Kjørven. Foto:
Oslo kommune/Sturlasson
Nederst: Årets ildsjel, Håkon Gisholt, mottar stående applaus på Oslo rådhus. Foto: Oslo kommune/Sturlasson
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Priser og stipend

Oslo kommunes idrettsstipend 2017
Utøver

Klubb

Idrett

Anita Yvonne Stenberg

IK Hero

Banesykling

Allan Dahl Johansson

Aktiv skøyteklubb / IF Frøy

Hurtigløp på skøyter / sykling

Kristoffer Klev

Oslo Klatreklubb

Klatring

Marte Løvberg

Lambertseter Svømmeklubb

Svømming

Petter Bjerlin

Osloungdommens Motorsenters Trial (motorsport)
Trial-Klubb

Thea Selsing Jensen

Viqueens Cheerleaders

Cheerleading

Haakon Ludvig Stenmarck

Heming IL

Freeski

Joachim Jagge Lindstøl

Heming IL

Alpint

John Asp

Grorud Taekwondo klubb

Taekwondo

Pietro Oliver Giachino

Njård IL

Turn

Osloidrettens kongepokalvinnere i 2017
Kvinner
Ake/Bob/Skeleton
Cheerleading

Menn
Tor Haug Nørbech, Akeforeningen i Oslo, Kunstbaneaking

Viqueens Spirit, Viqueens Chearleaders,
Cheerleading Senior All Premier

Lacrosse

Oslo Legends, Oslo Lacrosse Club
NM Lacrosse Herrer

Badminton

Marius Myhre, Haugerud IF, Herre Single

Innebandy

Tunet IBK

Basket

Ullern

Centrum Tigers

Biljard
(Snooker 15 rød)

Christopher Schou Watts, Oslo Snookerklubb

Cricket

Star Cricket Klubb

Curling

Lag Skaslien: Kristin Skaslien, Anneline
Skårsmoen, Julie Molnar og Kristine Davanger,
Oslo Curlingklubb - NM Damer lag

Fektimg

Caroline Piasecka, Bygdøy Fekteklubb, Kårde

Boccia

Elisabeth Wilhelmsen, Oslo Handicapidrettslag

Petanque
Friidrett

Sturla Torkildsen, Njård Fekting, Kårde
Benny Bel-Lafkih, Lars Storaker Bruu og Ole Hågensen,
Grorudalen Petanqueklubb

Karoline Bjerkeli Grøvdal, IK Tjalve,
3000 m hinder

Gymnastikk og Turn

Pietro Oliver Giachino, Njård turnforening

Judo

Alert Holtman, Oslo Judoklubb

Kampsport - Kendo

Ken Rune Helland, Oslostudentenes IL

Kampsport - Jujutsu

Herman Hermansen, Oslo Karateklubb

Kickboxing

Thea Therese Næss, Fighter Kickboxingklubb

Klatring, buldring

Hannah Midtbø, Oslo Klatreklubb

Orientering

Thilo Schröter, Kolsås Klatreklubb
Øysten Kvaal Østerbø, Bekkelagets SK

Tennis

Melani Stokke, Nordstrand TK

Volleyball

Oslo Volley

Victor Durasovic, Nordstrand TK
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Faktasider
Medlemsstatistikk for Oslo Idrettskrets
Kvinner

Menn
26-

Sum
kvinner

0-5

6-12

13-19

20-25

26-

Sum
menn

SUM

8766

48700

106490

5969

35815

22761

12006

83769

160320

266 810

14529

8197

47876

103332

6154

36539

21874

11403

83105

159075

262 407

1132

569

824

3158

-185

-724

887

603

664

1245

4 403

0-5

6-12

13-19

31.12.2016

5272

28091

15661

31.12.2015

5396

27334

Endring

-124

757

20-25

Bedriftsidretten er ikke medtatt i medlemstallene. Samlet medlemstall i 2016 - inklusive bedriftsidretten - er 308 967.
Medlemstall for 2017 vil fremgå av årsrapport 2018. Idrettstinget 2015 vedtok å samordne rapportering og søknader fra
idrettslagene til NIF ved å flytte den årlige rapporteringen fra utgangen av januar til utgangen av april.
2015
Antall idrettslag i Oslo utenom bedriftsidretten
Antall idrettslag i Oslo inklusive bedriftsidretten

2016

658

655

-3

1 258

1 289
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Navneendring i 2017
Navn fra

Til navn

Oslo Basebalklubb

Oslo Pretenders Sportsklubb

16.01.2017

Affekt

Fekteklubben Affekt

24.04.2017

Nord Bygdø Kano og Kajakklubb

Nord Kano og Kajakk klubb

07.09.2017

Oslo HipHop Danseklubb

Oslo Urbane Idrettsforening

20.12.2017

Dato

Sammenslått i 2017
Bøler Turnforening er sammenslått med Gymnastikk- og turnforeningen Bjart (kl 03010024), 08.12.2017

Klubber utmeldt/nedlagt i 2017
Navn

Ut dato

Bårdar Swing Club

18.01.2017

Nedlagt

Dansehusets Danseklubb

07.04.2017

Nedlagt

Røkla IL

18.05.2017

Nedlagt

Christiania Skiklubb

15.05.2017

Nedlagt

Grefsen IL

15.05.2017

Nedlagt

Oslo Ingeniørhøgskoles IL

08.06.2017

Nedlagt

Rock’n Roll FK

09.08.2017

Nedlagt

Nordstrand Håndball Elite

11.08.2017

Nedlagt (konkurs)

Lindeberg Lazy Ducks IBK

14.08.2017

Nedlagt

Ringveien IBK

06.09.2017

Utmeldt

Oslomarka Idrettsklubb

11.09.2017

Nedlagt

Bekkelaget Gymnastikklag

11.09.2017

Nedlagt

Storo Cricket klubb

18.09.2017

Nedlagt

Pointfighter Kickboxingklubb

19.09.2017

Nedlagt

Mosjonsklubben OU92

19.09.2017

Nedlagt

Oslo I Liq Chuan Klubb

31.10.2017

Nedlagt

Partner Kickboxingklubb

22.11.2017

Nedlagt

KV Alpin

28.11.2017

Nedlagt
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Endring

Faktasider

Idrettslag opptatt i OIK/NIF 2017
Navn

Klubbnr

Opptatt

Ant medl

Idrett/særforb

Elveli Kjøre- og Rideklubb

3011607

20.01.2017

16

Rytter

Sykkelklubben Skar Oslo

3011608

01.02.2017

11

Sykling

Christiania Lacrosse

3011609

10.02.2017

14

Amerikanske idretter

Christiania Velociped klubb

3011610

13.03.2017

10

Sykling

Frognerparken Idrettslag

3011611

24.04.2017

11

Friidrett

Studentunionen Idrettslag

3011613

28.04.2017

10

Håndball

Kjelsås Bokseklubb

3011614

09.05.2017

15

Boksing

Grüner Vélo Idrettslag

3011615

12.05.2017

10

Sykling

HAB IL (Helse Aktiv og Bevegelse)

3011616

23.05.2017

10

Friidrett

Oslo Sentrum Danseklubb

3011617

04.07.2017

11

Dans

Oslo Linedance Klubb

3011619

15.07.2017

12

Dans

Sorte Drage Kampsportklubb

3011620

12.09.2017

11

Kampsport

Groruddalen Friidrettsklubb

3011621

31.10.2017

15

Friidrett

Holmenkollen Skiskytterklubb

3011622

22.12.2017

10

Skiskytter

Oslo Sumoklubb

3011623

22.12.2017

10

Bryting

Endring av idrettskretstilhørighet fra Oslo IK til Akershus IK
Navn

Dato

Ra Padleklubb

30.05.17

Aerobatic Club of Norway

30.05.17

Rammebevilgninger Oslo kommune
I 2017 bevilget bystyret kr 46.000.000 som rammebevilgning til idretten i Oslo. Dette utgjorde hele kr 1.750.000 mer enn året før
og var i samsvar med idrettskretsens innspill. Av dette var inntil 1,6 mill. kroner i energitilskudd til drift av Furuset Forum Ishall. I
tillegg til årets bevilgning kunne kretsstyret disponere kr 1.471.773 som var overført fra tidligere år, samt kr 516.326 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 2017 er brukt slik (2016-tall i parentes):
Adm./driftstilskudd klubber
Refusjon anleggs- og lokalleie
Skiheiskort
Leie av badene

25.177.700

(23.621.000)

7.857.792

( 6.598.870)

599.610

(

629.710)

35.000

( 2.062.922)

Anleggsstøtte, driftsbidrag

5.055.980

( 4.935.150)

Energitilskudd Furuset Forum

1.600.000

( 1.600.000)

Anleggsstøtte, spesielle tiltak

300.000

(

244.500)

Reisetilskudd

199.990

(

174.998)

Stipend

150.000

(

150.000)

Andre formål

203.716

(

175.000)

(

450.000)

Idrett for funksjonshemmede

500.000

Adm./driftstilskudd særkretser

1.687.300

( 1.106.400)

Adm./driftstilsk. Oslo Idrettskrets

3.250.000

( 2.300.000)

Elektronisk søknadsskjema
Overført
Disponert

200.000

0

1.171.011

( 1.471.773)

47.988.099

(45.520.323)
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Oslo Idrettskrets
Ekebergveien 101
1178 Oslo
oslo@idrettsforbundet.no

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

