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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
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Forord
Idrettsglede for alle!
2018 ble året da «idrett for alle» ble satt skikkelig på kartet i Osloidretten og i norsk
idrett for øvrig. De tydelige klasseskillene i Oslo gjenspeiler idrettsdeltagelsen så tydelig
at grep må gjøres om idrettens visjon om idrettsglede for alle skal være troverdig.
Kretsstyret vedtok en handlingsplan senhøsten 2017 som ble implementert gjennom
året og begrepene Foregangsklubb og Idrettsløft så dagens lys. Stor innsats har vært
rettet mot de deler av byen der idrettstilbudet er svakt, og der vi har identifisert behov
for å styrke idrettslagene og gi barn og unge et godt aktivitetstilbud. Når bystyret i
revidert budsjett vedtok ekstra støtte på 8,5 mill. kr til dette arbeidet var det en viktig
anerkjennelse og et viktig bidrag for langsiktig arbeid.
Økonomiske barrierer for idrettsdeltagelse har blitt løftet frem og diskutert på nasjonalt
nivå i 2018. Oslo Idrettskrets har utfordret hele idretten på dette temaet gjennom hele
året, og vært aktivt til stede på idrettens nasjonale møteplasser.
God informasjon og påvirkning av alle ledd i idretten er nødvendig for å oppnå nødvendige og varige endringer. Vi har så vidt startet et arbeid som vil utvikles over flere år,
og vi setter pris på all støtte vi opplever fra egen organisasjon og fra politisk hold i Oslo.
Sammen skal vi finne de gode løsningene for at enda flere kan være en del av idrettsfellesskapet i Oslo, uansett størrelsen på lommeboken.
			Sveinung Oftedal
			
Leder

Årets idrettslag i 2018: Lyn Ski
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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:

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 2018
Kretstinget 2018

Det 40. ordinære tinget for Oslo Idrettskrets ble gjennomført
på Quality Hotel 33, mandag 11. juni 2018. Det var 90
stemmeberettigede representanter tilstede ved tingets åpning.
Tingforhandlingene ble ledet av Grethe Fossli og Øystein
Sundelin.
Strategisk plan for perioden 2016 – 2020 ble vedtatt
videreført uten endringer. Etter forslag fra Grorud IL vedtok
kretstinget å gå inn for at det legges til rette for at alle idretter
der dette er aktuelt, kan drives på helårsbasis.

Styremøter og AU-møter

Styret i Oslo Idrettskrets avholdt 11 styremøter i 2018 og
behandlet 105 saker.
Arbeidsutvalget (AU) besto av Sveinung Oftedal (leder), Nils
Johan Waldenstrøm, Emilie Jarto og Kate Hege Nielsen (vara)
frem til tinget. Etter tinget ble det valgt nytt AU med Sveinung
Oftedal, leder, Elisabeth Skarsbø Moen og Sigurd Solem,
medlemmer, og Hedi Anne Birkeland, varamedlem.
AU gjennomfører møter ved behov. AU hadde ett møte i
2018.
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.

Forholdet til idrettslagene

Oslo Idrettskrets har løpende dialog og yter service til
idrettslagene. Idrettsanlegg, organisasjonsutvikling og
tilskuddsordninger er viktige områder for idrettslagenes hvor
det etterspørres bistand. 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. Idrettskretsen vektlegger viktigheten av
organisasjonspleie og kompetanseøkning i alle ledd for å
nå egne målsettinger. Satsingen på klubbutvikling er derfor
videreført og forsterket i 2018.

Idrett for alle

I erkjennelse av store ulikheter i idrettstilbudet omkring
i byen og en faretruende kostnadsutvikling i deler av
Osloidretten vedtok kretsstyret en handlingsplan for «idrett
for alle» høsten 2017. Målet for arbeidet er å sikre et rimelig
og godt basistilbud til alle barn i byen og at flere ungdommer
forblir i idrettslagene. Arbeidet har blitt fulgt opp i 2018 med
hovedfokus på informasjons- og påvirkningsarbeid. I revidert
budsjett for Oslo kommune (juni 2018) ble vi hørt og tildelt
ekstraordinære midler, 8,5 mill. kr. til dette arbeidet. Kretsstyret
vedtok også at inntil 10% av de lokale aktivitetsmidlene
(LAM) kan finansiere særskilt innsats for å inkludere flere i
idrettsaktivitet.
I tillegg til å spre budskapet om at Osloidretten nå tar idrett
for alle på alvor ble det i 2018 startet opp to ulike konsepter for
klubbutvikling, foregangsklubb og idrettsløft.

Foregangsklubb innebærer at klubber som allerede
er administrativt velfungerende utfordres særskilt på
aktivitetsutvikling og deltagelse. Foregangsklubben skal dekke
et naturlig geografisk område og engasjere befolkningen
der. Ni idrettslag ble høsten 2018 valgt ut som de første
foregangsklubbene i Oslo, etter en åpen invitasjon. De ni
utvalgte ble gitt et grunntilskudd på kr 250 000 for et treårig
partnerskap. Fire av foregangsklubbene ble i tillegg tildelt støtte
for definerte tiltak.
Idrettsløft i bydelene er rettet mot områder i byen hvor
idrettstilbudet er svakt, og hvor det er behov for særskilt
innsats for å styrke idrettslagene og gi barn og unge et godt
aktivitetstilbud. Fire områder er i første omgang valgt ut for
idrettsløft. Disse er Frogner (Majorstua), Grønland/Tøyen,
Romsås og Søndre Nordstrand.

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).
ISU og særidrettene inviteres til to stormøter i året for å
diskutere aktuelle temaer. Vårmøtet 2018 ble avholdt 19. april
på Osloidrettens Hus. Tema for kvelden var Oslo kommunes
behovsplan for idrett og friluftsliv. Bymiljøetaten var invitert
til møtet for å gjennomgå høringsutkastet og beskrive arbeidet
med planen. Idrettskretsen redegjorde for egen foreløpig
vurdering av forslaget til behovsplan. Dette skapte godt
engasjement og etaten fikk med seg mange gode innspill i
det videre arbeidet med planen. Det ble også orientert om
idrettskretsens arbeid med handlingsplanen for idrett for alle.
Behovsplanen var også tema på høstsemesterets møte
som ble avholdt på Ekeberg 10. oktober. Idrettsbyråden Rina
Mariann Hansen presenterte byrådets forslag til behovsplan
for 2019-2028, med tilhørende handlingsprogram for perioden
2019 – 2022. En engasjert forsamling stilte spørsmål og
gav innspill til byråden. OIK redegjorde for arbeidet med
foregangsklubber og idrettsløft i bydelene.

Samarbeidet med Oslo kommune

Oslo kommune er idrettskretsens viktigste
samarbeidspartner og en sentral premissleverandør for den
frivillige idrettens virksomhet. I 2018 har vi bygget videre
på våre felles målsettinger om en aktiv befolkning gjennom
idrettsdeltagelse.
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 er idrettskretsens
viktigste administrative kontaktpunkt og samarbeidspartner.
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Behovsplanen for idrett og friluftsliv ble i 2018
utviklet videre med en grundig revisjon. Store deler av
idrettsorganisasjonen har sammen med OIK gitt innspill
til planarbeidet. Behovsplanen ble vedtatt av bystyret 19.
desember.

Oslobudsjettet
Budsjettbrevet
Det årlige brevet med innspill til kommunens budsjettarbeid
ble sendt 26. mars. I brevet ble det lagt særskilt vekt på
behovet for økt støtte til aktivitetsutvikling. Oslo kommune ble
invitert til å bli med på et arbeid for å sikre at idretten forblir
medlemsstyrt, bygges på frivillighet og legger til rette for
deltagelse uten økonomiske barrierer.
Rammetilskuddet: Rammetilskuddet utgjør en vesentlig
grunnfinansiering for driften av idrettsorganisasjonen i Oslo. Vi
ba om en justering av tilskuddet for 2019 opp til 49,27 mill. kr
(5 % vekst fra 2018).
Klubbutvikling og inkluderingsarbeid: Vi ba om økt
tilskudd for å kunne intensivere og utvikle vårt arbeid med
klubbutvikling og inkludering. Vi presenterte en områdesatsing
for å utvikle flere velfungerende idrettslag slik at alle områder i
byen får aktivitetstilbud tilpasset lokale barn og unges behov og
betalingsevne. I tillegg ba vi om finansiering av et program for
foregangsklubber med målsetting om å redusere økonomiske
barrierer for deltagelse. Vi ba om en samlet ramme for
klubbutvikling- og inkluderingsarbeidet, på 8,5 mill. kr.
Idrettens folkehelsearbeid: Vi ba om tilskudd for å
opprettholde og utvikle våre tiltak innenfor folkehelse slik:
• en videreføring av tilskuddet til 60pluss - 2,8 mill. kr
• en økning på 1 mill. kr til Aktiv på dagtid - 5 mill. kr
• en økning på 160 000 kr til 60pluss ekstra - 0,5 mill kr
Idrett og skole: Vi gjentok behovet for å utvikle konsepter for
formålsnyttig samarbeid mellom skolen og idretten. Vi foreslo 2
mill. kr til et pilotprosjekt i 2019.
Midler til idrettsanlegg: Vi uttrykte støtte til de ambisiøse og
strengt nødvendige planene for anleggsutvikling i kommunal
regi, slik det kom frem i forslaget til handlingsprogram for
2019 – 2022. Vi ba om tilstrekkelige midler til utrednings- og
prosjekteringsarbeid, og til investering på ufordelt ramme slik
at prosjektene kan realiseres fortløpende og i henhold til plan.
Utredning idrettsprosjekter: Vi pekte på behovet for langsiktig
planlegging for idrettsanlegg. Tomtesikring, reguleringsarbeid
og konseptutvikling er ressurskrevende og tar lang tid. Vi ba om
at Oslo kommunes kapasitet og kompetanse til å sikre idrettens
interesser i et langsiktig byutviklingsperspektiv ivaretas.
Rehabilitering kommunale anlegg: Vi ba også om en ramme
på 130 mill. kr til rehabilitering av kommunale anlegg i 2019.
Private idrettsanlegg - realisering av idrettsanlegg i
samarbeid med idrettslag: Vi viste til at det er stor interesse
for ordningen og at det er registrert mange aktuelle prosjekter
for kommende tildelingsrunder. Vi ba om utvidet ramme for
ordningen til 60 mill. kr per år fra 2019.
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Revidert budsjett 2018, 20. juni
Revidert 2018-budsjett ble vedtatt i bystyret 20. juni og
inneholdt flere idrettsrelaterte saker. Innenfor anlegg var den
største nyheten at kostnadsrammen for nye Jordal Amfi ble økt
til 694 mill. kr. Etter søknad ble det bevilget ekstra tilskudd på
2 mill. kr til Christiania roklub for merkostnader i forbindelse
med mudringsprosjektet i Bogstadvannet. Det ble også avsatt
utredningsmidler med 8 mill. for Mortensrud friidrettshall.
Som et ekstra tiltak i utsatte områder i Oslo ønsker byrådet
å styrke Oslo idrettskrets sommerpatrulje for ungdom i
alderen 13—19 år i fire uker av skolens sommerferie. Bystyret
vedtok også å støtte OIKs arbeid for å øke lavinntektsfamiliers
deltagelse i idretter med 8,5 mill. kr.
Byrådets budsjettforslag for 2019, 27. september
Byrådets forslag til budsjett 2019 (sak 1) ble lagt frem 27.
september. Rammetilskuddet var foreslått men en svært liten
justering, 300 000 kr, som ikke kompenserer for medlemsvekst
og prisjustering.
Øvrige driftstilskudd innenfor inkludering og folkehelse var
i forslaget uendret fra 2018-budsjettet.
Som vedlegg til budsjettforslaget la byrådet frem en
revidert behovsplan for idrett og friluftsliv. Behovsplanen
dokumenterer et fortsatt stort behov for idrettsinvesteringer
og handlingsprogrammet for 2019 – 2022 viser en samlet
investeringsplan (inkludert bad og skoleanlegg) på 6,2 mrd.
kroner. Byrådet følger opp behovsplanen ved at det fylles
opp med midler på ufordelt ramme slik at prioriterte anlegg
fortløpende kan gis finansiering når de er ferdig utredet og
kvalitetssikret.
I et brev til partiene i bystyret uttrykte vi tilfredshet med
at satsingen på idrettsanlegg i byen videreføres og forsterkes i
byrådets forslag. Vi ba om at en nedskalert versjon av ishallen
på Valle Hovin finansieres og tas inn i handlingsprogrammet
og realiseres i økonomiplanperioden. Vi ba om at rammen
for ordningen med støtte til private prosjekter i regi av
idrettsorganisasjoner økes fra 40 til 60 mill. kr per år. På
driftssiden ba vi om økt tilskudd til Aktiv på dagtid og satsting
på et partnerskap mellom skole og idrett.
Byrådets tilleggsinnstilling, 15. november
I byrådets tilleggsinnstilling til budsjettet ble det foreslått
godkjent kostnadsramme for rehabilitering av Homlia bad med
49 mill. kr.
Bystyrets budsjettvedtak, 12. desember
og behandling av behovsplanen 18. desember
Idrettsbudsjettet ble vedtatt i bystyret uten større endringer
fra byrådets forslag. Samlet sett ble 2018 er svært godt
budsjettår for idretten i Oslo.
Behovsplanen for idrett og friluftsliv ble behandlet i bystyret
18. desember. Flere tilleggspunkter ble vedtatt, herunder at
bystyret ber byrådet:
• søke å finne midler til ny isflate på Valle Hovin til revidert
budsjett.
• restarte prosjekteringen av flerbrukshall på Frogner stadion og
sørge for at denne tas inn i idrettsbehovsplanen for 2019-2028.
• prioritere Åsland skytehall i neste rullering av Behovsplan for
idrett og friluftsliv i 2020.

Oslo Idrettshaller AS

Det var ikke aktivitet i selskapet i 2018.

Årsberetning 2018

Nasjonal idrettspolitikk

Norges Idrettsforbund har i 2018 arbeidet med en
moderniseringsprosess med sikte på å gjennomføre større
endringer i organisasjonen på Idrettstinget i 2019. Dokumentet
«Moderniseringsprosjektet - Fremtidig organisering av norsk
idrett» var på høring høsten 2018. Oslo Idrettskrets svarte på
høringen med budskap om at vi ikke stiller oss ikke bak den
organisasjonsmodell som fremgår av høringsforslaget, og at en
modell som foreslått vil være til skade for norsk idrett.
Idrettsstyret har lagt frem forslag til ny anleggspolitikk som
har vært på høring i organisasjonen. Oslo Idrettskrets svarte på
høringen med hovedbudskap om at reelle behovsvurderinger
må ligge til grunn for prioriteringer av anleggsmidler.
Økonomiske barrierer for idrettsdeltagelse har også blitt
diskutert på nasjonalt nivå i 2018. Oslo Idrettskrets har
utfordret på dette temaet gjennom hele året, og vært aktivt til
stede på aktuelle møteplasser.

Osloidrettens Hus og Ekeberg Idrettshall

Osloidrettens Hus og Ekeberg Idrettshall eies og drives
av Oslo Idrettskrets. Anlegget skal drives til det beste
for osloidretten. Anlegget legger til rette for et godt og
inkluderende arbeidsmiljø for de ansatte i idrettskretsen og
særkretsene/regionene. Driften er basert på et godt helse-,
miljø- og sikkerhetsarbeid.
Ti særkretser/regioner har vært leietagere med faste
kontorplasser i Osloidrettens Hus i 2018. Idrettens Helsesenter
og Idrettsbarnehagen har vært de største leietakerne utenom
idretten.
Fra 1.1.2018 har alle kontorareal i 2. og 3.etasje i
Osloidrettens Hus vært utleid til idretten.
Ekeberg Idrettshall ble i 2018 hovedsakelig benyttet av
idrettslag i Oslo. De største leietakerne i hallen var Bækkelaget
Sportsklubb, Oslo Bedriftsidrettskrets og flere skoler. Hallen ble
også utleid til gjennomføring av privatisteksamen. Anlegget er
også viktig for gjennomføringen av Norway Cup.
Møterommene på Osloidrettens Hus lånes ut gratis til
særkretser /regioner og idrettslag. Det er stor daglig bruk av
møterommene.
Det er gjennomført løpende vedlikehold og
rehabiliteringsarbeid gjennom året. Hallen har blant annet
fått et ansiktsløft med nytt panel rundt tribuneanlegget og
kjøreporter.

Idrettsanlegg og byutvikling

Da Oslo kommune vedtok Behovsplan for idrett og friluftsliv
i 2016 var dette første gang på ny lest. Behovsplanen omtaler
Oslo kommunes anleggsstrategi for de kommende 10 årene og
en handlingsplan som omtaler hvilke anlegg som skal bygges
den kommende 4-årsperioden. I løpet av 2018 har planen
vært til revidering, med en stor høringsrunde som involverte
idrettslag, ISUer og særidretter. Kommunens grundige
høringsarbeid har gjort at omtalen av ulike anleggstyper ble
videreutviklet slik at planen nå inkluderte enda flere idretter
enn den forrige versjonen.
Politisk behandling av behovsplanen førte til en diskusjon
av kommunens idrettspolitikk på et strategisk nivå og ikke
bare en diskusjon om enkeltprosjekter. Dette innebar at
totalen av kommunens innsats for idretten ble løftet frem. I en
situasjon der arealpolitikk og lange byggeprosesser blir mer
sentralt, er forutsigbarhet trolig en viktig faktor for suksess.

Selv om Behovsplan for idrett og friluftsliv 2019-2028 fortsatt
har et forbedringspotensial i omtalen av arealutfordringen og
langsiktige problemstillinger, er Oslo Idrettskrets godt fornøyd
med utviklingen av planen.
Med planen fulgte også en betydelig økonomisk satsning (se
eget kapittel om budsjettprosessen), der behovsplanen blir fulgt
opp med penger. Dette gir en betydelig økt sannsynlighet for at
behovsplanens handlingsprogram faktisk blir gjennomført.
Byutvikling
I løpet av 2018 har det blitt levert uttalelser i følgende saker:
Områderegulering Skøyen
Områderegulering Slemdal
Planprogram med VPOR for Hasle og Valle Hovin
Planprogram med VPOR for Skullerud
Etterbruk av Huken pukkverk
Detaljregulering av Lille Herbern (Oslo Seilforening)
Detaljregulering av Tokerud idrettshall
Utvikling av Jerikobakken
Arealmangel
Kommuneplanens arealdel blir stadig viktigere i tiden
som kommer for å sikre tilstrekkelig med arealer til idrett.
I kommunens arbeid med en ny kommuneplan har det
fra OIKs side blitt adressert flere utfordringer med dagens
politiske prosesser. Eksempler kan være at naturkvaliteter og
landskapsformasjoner brukes som argumenter mot bygging
av idrettsanlegg (selv i eksisterende idrettsparker), ulike
rekkefølgekrav gjør at enkeltprosjekter påføres urimelige
tilleggskostnader eller det settes krav til erstatningsarealer som
oppfattes som urimelige – f.eks. når et utendørs idrettsanlegg
skal erstattes med et innendørs idrettsanlegg.
Foreslåtte strategier fra OIKs side var å sørge for «riktig
regulering» av eksisterende idrettsparker, maksimere utnyttelse
av eksisterende idrettsparker, foreta strategiske tomteervervelser
og foreta aktive tomtesøk der behovet er størst – særlig i
sentrumsbydelene.
Kunstgressbane eller studentboliger
SiOs ønske om å bygge studentboliger på kunstgressbanen
ved Domus Athletica har vært en viktig prinsipiell sak for
idretten fordi den utfordret eksisterende kommuneplans
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.» Gjennom 2017 og 2018
har OIK jobbet sammen med OSI og studentidrettsforbundet
for å sikre videre drift av banen, eventuelt sikre erstatning for
nedbygging av idrettsanlegget. Saken har vært viktig med tanke
på den pressede arealsituasjonen i byen.
Saken endte med at Plan- og bygningsetaten ikke anbefalte
forslaget fordi det ikke var planlagt fullverdig erstatning for
11er-banen på tomta. Planene fikk heller ikke støtte i det
politiske miljøet, noe som gjorde at SiO trakk sitt forslag.
Formelt sett ble reguleringssaken forkastet av Bystyret i deres
møte 14. november 2018.
Klosterenga
Et annet tilfelle som illustrerer den pressede arealsituasjonen
i byen er SK Sterlings ønske om kunstgress på den gamle
grusbanen Klosterenga. I et tett befolket område med mange
barn og få ledige tomter har det vist seg komplisert å realisere
en kunstgressbane på en eksisterende grusbane. Bekkeåpning,
skulpturpark og ønsket om kunstgressbane var alle interesser
Oslo Idrettskrets - Årsberetning 2018
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som kjempet om plassen. Saken ble mye omtalt i media i løpet
av 2018 der både kunstforkjempere og kunstgressforkjempere
fremmet sin sak. Det hele endte med et kompromiss der
både kunstgressbanen og skulpturparken blir realisert –
forhåpentligvis i løpet av 2019.
Ny skolebehovsplan
Skolebehovsplanen 2019-2028 var på høring i løpet av året
og ble vedtatt i desember sammen med Oslo-budsjettet 2019.
De siste utgavene av skolebehovsplanen har i stadig større grad
innarbeidet en helhetstenkning knyttet til skole og frivillig
virksomhet. For idretten har det vært særdeles viktig at det
nå bygges idrettshaller i stedet for tradisjonelle gymsaler ved
nybygging eller større rehabiliteringsprosjekter. Samtidig er
det fortsatt et potensiale for å utnytte andre deler av skolen,
både ute og inne, som en aktivitetsarena for idretter som ikke
nødvendigvis har behov for idrettshallens dimensjoner. Det er
fortsatt store gevinster å hente i samlokalisering av skole- og
idrettsfunksjoner i Oslo. Årvoll idrettshall ble ferdigstilt
høsten 2018. Hallen er plassert midt mellom Årvoll skole og
idrettsplassen og er et godt eksempel på smart lokalisering.

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 fremmet deretter innsigelse i saken. I løpet
av 2018 har saken vært til mekling hos Fylkesmannen uten
en løsning. En endelig avgjørelse tas av Kommunal- og
moderniseringsdepartementet i løpet av 2019.
Idrettens hus Nordbyen
På initiativ fra ildsjeler i Høybråten og Stovner IL ble et
gammelt industribygg tatt i bruk midlertidig som turnhall.
Sent i 2017 kom vedtaket om kommunal leie av lokalene, noe
som har gjort at videreutvikling av anlegget ble startet opp i
2018. Når anlegget står ferdig sommeren 2019 vil det inneholde
basishall for turn, en standard idrettshall og en aktivitetssal.
Jordal Amfi
Prosjektet som har møtt sine utfordringer i møtet med
Hovinbekken ble dessverre utsatt nok en gang i løpet av 2018.
Denne gangen er det vanskelige grunnforhold som er grunnen
til utsettelsen. Nytt tidspunkt for planlagt ferdigstillelse er
høsten 2020.
Lillomarka Arena
Arenaen hadde offisiell åpning i juni 2018 og etter å ha
tjuvstartet bruken på slutten av 2017, ble anlegget tatt i bruk
for fullt i 2018. Fortsatt gjenstår noen mindre arbeider i
anlegget, men i løpet av 2019 blir det ferdigstilt til glede for
både langrennsløpere, skiskyttere, orienteringsløpere, den
lokale hundeklubben og alle andre som benytter anlegget som
inngangsport til marka.
Nordstrand Arena (Nordstrandhallen)
Nordstrand Arena sto ferdig til sesongstart 2018/2019 og ble
feiret med åpningsfest i november 2018. Hallen erstattet den
gamle Nordstrandhallen fra 1955 og har fått én hallflate mer
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enn i den gamle hallen. Prosjektet er blant annet finansiert med
støtte fra den kommunale ordningen «tilskudd til realisering av
idrettsanlegg».
Sonja Hennie ishall (Frogner ishall)
Første spadetak ble tatt i desember og arbeidene er full gang.
Hallen er planlagt ferdigstilt høsten 2020.
Ullern idrettshall
I Ullern idrettspark skal det bygges en ny idrettshall som kan
benyttes av hallidrettene. Bygging startet i desember 2018 og
planlagt ferdigstillelse er høsten/vinteren 2020.
Åsland
Skytehallen på Åsland venter fortsatt på en endelig
realisering. Jernbanedirektoratet/Bane Nor SF har midlertidig
ekspropriert tomten i forbindelse med bygging av Follobanen,
noe som gjør at Oslo kommune ikke har råderett før i 2022.
Prosjektet er ikke nevnt Behovsplan for idrett 2019-2028, men
i Bystyrets behandlingen av planen bes Byrådet om å prioritere
Åsland skytehall i neste rullering av Behovsplan for idrett og
friluftsliv.
Kunstgressbaner
I 2018 ble det bygget nye kunstgressbaner på Tonsenhagen/
Disen (11er-bane), Kalbakken 2 (11er-bane) og Kampen park
(5er-bane). I et samarbeid mellom Oslo kommune og OBOS
ble det bestemt at det skal bygges og driftes undervarme i
kommunal regi på utvalgte baner. Kalbakken 2 var den første
banen i denne satsningen.
Banene Nordstrand 2 (9er-bane), Jeriko (7er-bane),
Furuset «Trimmen» (7er-bane) og Monolitten (5er-bane) ble
rehabilitert i 2018.
Støtte til private anlegg
Ved tildelingen i desember 2018 fikk følgende prosjekter
støtte:
• Bygdø Tennisklubb – Tennishall under bakken med baner på
taket
• Furuset Allianseidrettslag – Aktivitetssal, garderober, lager og
sosiale rom i Furuset Forum
• Oslo Golfklubb – Nytt klubbhus med garderober, aktivitetssal,
fasiliteter for vintertrening, lager mm.
• Oslo Kajakklubb – Ny brygge og oppgradering av eksisterende
brygge.
• Oslo Tennisklubb – Tennishall med klubbhus
• Røa Allianseidrettslag – Infrastruktur for snøproduksjon
• SF Grei – Fotballhall
Totalt ble det fordelt 60 337 000 kr til disse formålene.

Fordelingspolitikk

I løpet av året er det gjennomført fordeling av brukstid i 5
ulike anleggskategorier: aktivitetssaler, idrettshaller, isanlegg
(herunder ishaller og kunstisbaner), svømmeanlegg og
uteanlegg sommer (herunder fotballbaner). Retningslinjer for
de ulike anleggskategoriene ble revidert og vedtatt av kretsstyret
i februar 2018.
Aktivitetssaler
Totalt ble det fordelt 858 ukentlige treningstimer i
aktivitetssalene og følgende idretter hadde rettigheter i
fordelingen (andel av totalt tilgjengelig tid i parentes): boksing
(0,0 %), bordtennis (14,9 %), bryting (15,1 %), dans (10,2 %),
fekting (3,8 %), judo (7,5 %), kampsport (40,4 %), kickboksing
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(7,8 %) og paraidrett (0,3 %).
Idrettshaller
Totalt ble det fordelt 1 466 ukentlige treningstimer
i idrettshallene og følgende idretter hadde rettigheter i
fordelingen (andel av totalt tilgjengelig tid i parentes):
badminton (3,4 %), basketball (18,2 %), cheerleading (1,5 %),
dans (0,4 %), futsal (2,0 %), gym og turn (4,0 %), håndball (42,3
%), innebandy (17,3 %), landhockey (2,0 %), roller derby (0,3
%), ultimate frisbee (0,1 %), volleyball (4,1 %), paraidrett (1,3
%) og andre tiltak (3,0 %).
Isanlegg
Totalt ble det fordelt 258,5 ukentlige treningstimer i ishallene
og følgende idretter hadde rettigheter i fordelingen (andel av
totalt tilgjengelig tid i parentes): bedriftsidrett (1,2 %), ishockey
(84,9 %), kortbane (0,8 %), kunstløp (8,3 %), paraidrett (1,7
%) og publikum (3,1 %). I ishallene fikk kortbane tildelt tid for
første gang.
Det ble ikke gjort fordeling av utendørs kunstisbaner fra OIK
sin side, og fordelingen ble løst av bandy og lengdeløp skøyter
lokalt.
Svømmeanlegg
Totalt ble det fordelt 1976,5 ukentlige banetreningstimer
i svømmeanleggene og følgende idretter hadde rettigheter
i fordelingen (andel av totalt tilgjengelig tid i parentes):
publikumstid (54,9 %), svømming (33,8 %), triathlon (2,0 %),
undervannsrugby (1,1 %) og svømmekurs (8,1 %).
Uteanlegg sommer
Følgende idretter hadde rettigheter i fordeling av tid i
uteanleggene sommer: amerikansk fotball, baseball/softball,
cricket, fotball, friidrett, lacrosse, landhockey, rugby og tennis.
Det ble for første gang fordelt tid i et tennisanlegg da
tennisanlegget ved Frogner stadion kom med i fordelingen.

Utvikling, kompetanse og inkludering
Kurs- og kompetansehevende tiltak
Med mål om veldrevne idrettslag og kompetente og
engasjerte tillitsvalgte arbeider vi for å tilby de rette verktøy og
virkemidler til våre idrettslag som hver dag jobber for en enda
mer aktiv osloidrett. Etterspørselen etter kompetansehevende
tiltak har de siste årene økt kraftig. Mange ønsker å få kunnskap
om hvilke lover og regler som gjelder for å kunne gjøre en enda
bedre jobb. Og det er stadig flere som tenker strategisk for å
tiltrekke seg enda flere som ønsker å drive idrett. Vår erfaring er
at de idrettslagene som er bevisst sin rolle og bruker litt tid på
kunnskap- og kompetansehevende tiltak opplever vekst, bedre
forståelse for hvordan et idrettslag skal drives og ikke minst
forventningsavklaringer gjennom strategisk planarbeid.
Mange idrettslag ser behov for et planrettet arbeid for å
spare tid. Vi har gjennomført 7 planprosesser i 2018 og startet
opp 5 prosesser som blir ferdigstilt i 2019. Idrettslag som har
gjennomført planprosesser følges opp over tid.
Vårt mest populære kurs, Klubbens styrearbeid i praksis, er
blitt en naturlig start på kommende styreperiode for mange. Vi
arrangerer ca. 30 kurs pr. år.
I samarbeid med Akershus idrettskrets arrangert vi to
samlinger for daglige ledere i idrettslag, en dagsamling på
Ekeberg og en studietur til Stockholm. Totalt var 70 daglig
ledere med på disse to tiltakene.
I 2018 arrangert vi 15 temamøter med tema etter ønsker og

behov fra idrettslag, bl.a. møter om GDPR, verdiarbeid som
konfliktløser, valgkomitearbeid, barneidrettsansvarlig, mobbing
etc.
Vi har også gjennomført 2 kurs i økonomistyring, 6
aktivitetslederkurs og 1 klubbadminkurs.
Vi tilbyr «lederkurs for ungdom» til ungdom som har påtatt
seg å være instruktør, trener eller ønsker å påta seg et verv
eller oppgave i idrettslaget. Kurset gir deltakerne innsikt i å
være rollemodell, kommunikasjon og hvordan gjøre hverandre
gode. Totalt deltok 105 ungdommer på 12 ulike kurs. Det ble
gjennomført to oppfølgingssamlinger for ungdom som har
deltatt på kurs.
Totalt sett gjennomførte ca.150 idrettslag med ca. 1700
deltakere kurs eller kompetansehevende tiltak gjennom 2018.
Oppstart idrettsløft og foregangsklubb
Kretsstyret vedtok tidlig på året en handlingsplan for «idrett
for alle», med to konkrete tiltak: Idrettsløft og Foregangsklubb.
Som en følge av Bystyrets vedtak i revidert budsjett om 8,5 mill.
i ekstra støtte til deltakelse i idretts- og friluftsaktiviteter for
lavinntektsfamilier fikk vi nødvendig handlingskraft til å starte
tiltakene.
Idrettsløft har som formål å styrke idrettslagenes tilbud og
organisasjon i ressurssvake deler av byen, i samarbeid med
bydel, skole og kommunale etater. Arbeidet med idrettsløft
er startet opp i Gamle Oslo/Günerløkka, Søndre Nordstrand,
Frogner og på RomsåsForegangsklubber er et initiativ der velfungerende idrettslag
inviteres til samarbeid og å gå foran i arbeidet med «idrett for
alle» med mål om at alle barn og unge skal ha mulighet til å
drive idrett med venner i eget nærmiljø. Etter åpen kunngjøring
med søknader fra 35 idrettslag ble 9 idrettslag valgt ut for å
delta i et partnerskap med OIK.
Ung Leder
Lederkurs for ungdom (LFU) har fokus på det å være en
rollemodell i lokalmiljøet, hvordan bygge seg selv og andre i
et team, aktivitetslederrollen, kommunikasjon, planlegging
og coaching. Det ble i 2018 gjennomført et fullt kurs og to
oppfølgingssamlinger, i samarbeid med Akershus idrettskrets.
I tillegg til ordinære lederkurs har vi bidratt med «mini-LFU)
hos ulike idrettslags egne skoleringer, herunder Furuseth
IF (Alnaskolen), Tøyen SK (Tøyenakademiet), Vålerenga
samfunn med jobbsjansen, og prosjektet S.T.O.L.T i bydel
Alna. Haugerud IF har også startet sin egen utdanning for unge
ledere i aldergruppen 16-26 med støtte fra OIK.
Samarbeid med skole
OIK har i 2018 samarbeidet med flere idrettslag som har
prosjekter på lokale skoler. I «Forbildeprosjektet» til Grorud
I.L. og Vålerenga samfunn er målet å bygge forbilder som kan
gå inn i yngre klasser og motivere yngre elever til en mer aktiv
deltakelse i kroppsøving. «Ung Leder Vålerenga», i regi av
Vålerenga samfunn er et lignende prosjekt. Vi har også inngått
et samarbeid med Haugerud IF og Haugerud ungdomsskole,
om skolering av aktivitetsledere. Målet er å motivere
ungdommene til å lede aktivitet både i skoletiden og i regi av
idrettslaget. I idrettsløft for Romsås er det etablert et samarbeid
mellom skolen og lokale idrettslag som idrettskretsen
finner forbilledlig og som følges opp overfor Romsås IL og
skoleledelse.
Paraidrett
I 2018 ble arbeidslederansvaret for fagkonsulent paraidrett
Oslo Idrettskrets - Årsberetning 2018
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i Oslo overdratt fra Norges idrettsforbund til Oslo idrettskrets
(OIK). OIK har dermed hatt en fagkonsulent paraidrett ansatt i
en 60 % stilling.
Aktivitetstallet for parautøvere i Oslo har holdt seg jamt de
siste årene - også utover i 2018.
OIK har i samarbeid med enkelte særforbund bistått flere
klubber med å opprette nye enkelttilbud, samt utvidelse av
eksisterende tilbud. OIK har fordelt kommunale bidrag til 36
klubber med aktivitet for funksjonshemmede.
Det er i 2018 startet opp arbeid med en handlingsplan for
paraidretten i Oslo.
OIK samarbeider med helsesportsentre,
rehabiliteringsinstitusjoner, skoler, NAV lokalt og andre
kommunale tjenester, samt enkelt utøvere i arbeidet med
rekrutering til paraidretten. Vi deltar også i nasjonale fora for
paraidrett.
Ungdomsnettverket
Nettverket har i 2018 bestått av 7 aktive ungdommer
med tilhørighet i ulike deler av byen. Flere av medlemmene
ungdomsnettverket har vært med som kursholdere for unge
ledere. Nettverket har deltatt på flere nasjonale samlinger og
konferanser, samt samlinger i OIK-regi.
Aktivitetslederkurs barneidrett
Det har blitt gjennomført fem kurs med fokus på barneidrett
i 2018. Kursene som har blitt gjennomført er «foreldrerollen»,
«aktivitetslederkurs barneidrett» og «temakveld for
barneidrettsansvarlige».
Inkludering i idrettslag / Klubbtiltak Storby
Gjennom 90 tiltak i 61 idrettslag er det gitt et ukentlig gratis
aktivitetstilbud til ca. 3200 barn i 2018. 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.
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/ uorganiserte barn og unge. 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 3,7 mill. fra Kulturdepartementet via NIF.
Aktivitetsguide
Aktivitetsguidene er bindeledd mellom familien, idrettslaget
og bydelen og skal hjelpe barna inn i idrettsaktivitet. Det
er utdannet over 60 aktivitetsguider hvorav 35 er engasjert
i prosjektet. Guidene behersker til sammen 20 ulike språk.
OIK samarbeider med idrettslag, enheter i bydelene, Furuset
bibliotek og aktivitetssenter, og Norges musikkorpsforbund i
prosjektet som er igangsatt i 10 bydeler. I 2018 har 160 barn
fått hjelp til å finne sitt idrettslag. Aktiviteten er finansiert av
Bufdir, Extrastiftelsen og Oslo kommune.
Idrett og utfordring
Idrett og utfordring bruker idrett som metode for å redusere
rusmisbruk, vold, hærverk og isolering av ungdom. Bydelene
står for opprettelse av gruppene og utvelgelsen av ungdommer
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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.
Sammensetningen av gruppene kan være ulike i de
forskjellige bydelene. Noen grupper er lagt opp som rene
aktivitetsgrupper, noen har kombinert aktivitet med
annen type sosial aktivitet som matlaging, samtalegrupper,
konflikthåndtering, lekselesing med mer. Sammensetningen
av gruppene er også ulik avhengig av de ulike utfordringene
ungdommene står ovenfor. Aktiviteten foregår både i
skoletiden, rett etter skolen og om kvelden. Det er også noen få
som har helgeaktiviteter.
Det er et bredt spekter av aktiviteter som tilbys i Idrett
og utfordringsgruppene. Blant jentene er dans, yoga,
selvforsvarskurs, ridning og turer i skog og mark populært.
Andre aktiviteter som tilbys er klatring, nysirkus, ulike
ballaktiviteter, motorsport og ulike vinteridretter som skøyter,
slalåm og aking. Om sommeren er badeturer populært, gjerne i
etterkant av avholdt svømmekurs i gruppen.
Idrett og utfordring finansieres av Oslo kommune med 1,8
mill. kr. I 2018 ble 44 tiltak i 13 bydeler finansiert gjennom
ordningen.
Sommerpatruljen
OIKs Sommerpatrulje har i 2018 gjennomført 8
ukers aktivitet for ungdommer i alderen 13-19 år.
Innsatsen ble forsterket sammenlignet med tidligere år
da det på forsommeren ble stor oppmerksomhet omkring
ungdomskriminalitet. Aktiviteten er gjennomført i samarbeid
med idrettslagene Åsbråten IL, SK Sterling, Holmlia SK og
Høybråten og Stovner Idrettslag.
Det er lagt vekt på ungdommers deltagelse i planlegging og
gjennomføring av Sommerpatruljen. Erfaring har vært at denne
organiseringen fører til større oppmerksomhet og deltakelse
blant ungdommene. OIK bidro med utforming av aktiviteten og
veiledning av idrettslagene. Det ble kjøpt felles profileringstøy
til instruktørene og laget markedsføringsmateriell. Klubbene ble
tildelt økonomisk støtte til gjennomføringen. Sommerpatruljen
ble finansiert av Oslo kommune totalt med 1,1 mill. kr.
Idrettsskole 2018
I samarbeid med Sportsklubben Sterling ble det arrangert
idrettsskole med varierte aktiviteter både i vinterferien og
høstferien 2018. Aktiviteten foregikk ved Vahl skole og
idrettshall og invitasjon ble sendt alle barneskoler i Oslo,
spesielt rettet mot barn i 5.-7. klasse.
Ungdommer i idrettslaget fikk jobb som hjelpeinstruktører
og hadde ansvar for barna gjennom dagen. Flere av
ungdommene har gjennomgått lederkurs for ungdom. OIK sto
for all planleggingen i forkant.

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. I tillegg til de
daglige aktivitetene har avdelingen gjennom 2018 deltatt på en
rekke ulike arrangementer for å vise frem tilbudene.
Aktiv på dagtid
Aktiv på dagtid (Apd) gir et omfattende treningstilbud
rettet mot personer i Oslo som er i en trygdesituasjon. Apd
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aktiviserer mennesker mellom 18-67 år som mottar en
trygdeytelse. Apd er et lavterskeltilbud som når mange med
behov for tilrettelagt trening. Mange av deltakerne har både
fysisk og psykisk dårlig helse og har behov for tett oppfølging av
idrettspedagoger og instruktører med god faglig kunnskap.
Apd har et variert tilbud 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). De faste
aktivitetene foregår på åtte ulike steder rundt i byen.
I 2018 ble det registrert 1682 deltakere. 1167 deltakere hadde
personlig treningskort mens 515 deltakere hadde avtalekort
gjennom kommunale og statlige institusjoner og tiltak. En god
del av deltagerne rekrutteres gjennom spesialisthelsetjenesten.
Det ble også delt ut 174 ledsagerkort. Det kostet 500 kroner å
trene i Apd i 2018.
Apd UT har hatt et variert program hele året, med turer både
i byen, på vann og i oslomarka. Apd UNG, for de mellom 18 og
30 år, ble videreført i 2018 med egne timer satt av til klatring og
styrkesirkel i sal.
Finansieringen av Apd kommer hovedsakelig fra Oslo
kommune ved Velferdsetaten, Oslo kommune og Oslo
universitetssykehus-HF.
60pluss
Målet med 60pluss er å aktivisere inaktive eldre, og
målgruppen er personer over 60 år bosatt i Oslo. 60pluss skal
være et gratis tilbud med regelmessig fysisk og sosial aktivitet
organisert av frivillige gruppeledere. Aktiviteten er finansiert av
Oslo kommune.
2018 ble avsluttet med 45 aktive 60pluss grupper fordelt på
alle bydeler. Det ble etablert to nye 60pluss grupper dette året.
De nye er Bøler 60pluss, der de eldre kan gå «inn på tur», og
Vålerengen Gåfotball 60pluss. Begge gruppene har hatt stor
oppslutning.
Flere av gruppene har sin forankring i idrettslag. Totalt har
60pluss aktivisert drøye 2000 deltakere i 2018. Turgåing er
den vanligste aktiviteten, men det er også grupper med andre
aktiviteter som bl.a. gymnastikk, vanngymnastikk, dans, yoga,
minigolf, fotball, innebandy, roing, tennis og bordtennis.
60pluss er et positivt innslag i hverdagen til mange eldre i Oslo.
Aktiviteten i 60pluss leders av frivillige gruppeledere.
De største gruppene har over 100 deltagere og er
organisert med assistenter som hjelper til. For å samle
og motivere gruppelederne har det vært gjennomført 4
gruppeledersamlinger i 2018. Det har vært temaforedrag med
inviterte gjesteforelesere. Sommeren 2018 ble det arrangert
fellestur for gruppeledere til Gamlebyen i Fredrikstad.
Oslo Idrettskrets gjennomførte i 2018 for første gang
Inspirasjonsdager 60pluss. Gjennom hele august var det tilbud
til alle seniorborgere i Oslo om en rekke nye og spennende
aktiviteter. Det var styrketrening og yoga ute i naturen,
stavgangkurs, svømmekurs, stolpejakt, padledag, boksing,
frisbeegolf og besøk i klatrepark.
Den Gylne Spaserstokk er et tilbud som inngår i 60pluss. I
2018 ble det registrert 280 deltakere, en oppgang fra året før.
Deltagerne registrerer sine gåturer i løpet av sommerhalvåret.
Når sesongen avsluttes blir de tildelt stokker, pins og merker.

osloborgere over 60 år. Det tilbys styrketrening flere ganger
i uka i tillegg til yoga, trim til musikk og vanngymnastikk.
Treningen ledes av idrettspedagogene og kvalifiserte
instruktører som veileder og motiverer.
Tilbudet i 60pluss ekstra ble utvidet i 2018 med flere
treningstilbud og treningssteder. Det ble registrert 395 deltagere
i 2018.
Til 60 pluss ekstra er delfinansiert fra Oslo kommune,
Velferdsetaten. I tillegg betalte deltagerne semesteravgift på kr
800 i 2018.

Lovutvalget

Det er i 2018 avholdt fem møter i utvalget. Av saker som er
behandlet nevnes innsendte lover fra idrettslagene. Utvalget har
også jobbet med flere lovendringsforslag for kretsstyret som
skal fremmes til Idrettstinget 2019. 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 og Rune Nordby fra utvalget
representerte Oslo Idrettskrets 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.

60pluss ekstra
60pluss ekstra er et tilbud om styrke- og balansetrening til
Oslo Idrettskrets - Årsberetning 2018

11

Regnskap 2018
Resultatregnskap

12

Oslo Idrettskrets - Årsberetning 201
2018

Balanse per 31.desember 2018

Regnskap 2018

Oslo Idrettskrets - Årsberetning 2018

13

Noter til regnskapet

14

Oslo Idrettskrets - Årsberetning 201
2018

Regnskap 2018

Oslo Idrettskrets - Årsberetning 2018

15

16

Oslo Idrettskrets - Årsberetning 201
2018

Regnskap 2018

Oslo Idrettskrets - Årsberetning 2018

17

18

Oslo Idrettskrets - Årsberetning 201
2018

Regnskap 2018

Oslo Idrettskrets - Årsberetning 2018

19

20

Oslo Idrettskrets - Årsberetning 201
2018

Regnskap 2018

BDO AS
Munkedamsveien 45
Postboks 1704 Vika
0121 Oslo

Uavhengig revisors beretning
Til styret i Oslo Idrettskrets
Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet
Konklusjon
Vi har revidert Oslo Idrettskrets' årsregnskap.

•
•
•

Balanse per 31. desember 2018
Resultatregnskap for 2018
Noter til årsregnskapet, herunder et
sammendrag av viktige
regnskapsprinsipper.

Etter vår mening:
Er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og
forskrifter og gir et rettvisende bilde av
selskapets finansielle stilling per 31. desember
2018, og av dets resultater for regnskapsåret
avsluttet per denne datoen i samsvar med
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i
Norge.

Grunnlag for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder
de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre
oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved
revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har
overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er
innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.
Annen informasjon
Ledelsen er ansvarlig for annen informasjon. Annen informasjon består av kretsstyrets økonomiske
beretning for 2018.

Penneo Dokumentnøkkel: 42WLH-8PDE4-3T53G-FN4I0-8A0HI-55HUD

Årsregnskapet består av:

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke annen informasjon, og vi attesterer ikke
den andre informasjonen.
I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese annen informasjon med det
formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom annen informasjon og
årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende
inneholder vesentlig feilinformasjon.
Dersom vi konkluderer med at annen informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt
å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.
Styrets og generalsekretærs ansvar for årsregnskapet
Styret og generalsekretær (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og
forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god
regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik internkontroll som den finner nødvendig
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for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som
følge av misligheter eller utilsiktede feil.
Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift
og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til
grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder
vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av
sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god
revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer.
Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir
vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke
økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.
For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:
https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger

Uttalelse om øvrige lovmessige krav
Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig
registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god
bokføringsskikk i Norge.

BDO AS
Eivin Redbo
statsautorisert revisor
(elektronisk signert)
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Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Faktasider

Tingvalgte organer 2018
Frem til kretstinget 2018

Etter kretstinget 2018

Styret:

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, medlem, Oslo Turnforening
Toril Fiskerstrand, medlem, Korsvoll IL
Kate Hege Nielsen, medlem, Bækkelagets spkl
Katrine Sølvberg, 2.vara, Spkl Rye
Ingrid Maurstad, medlem, ansattes representant
Kjetil Moberget, vara, ansattes representant

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

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

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, 1. vara, Høybråten og Stovner IL fratrådte
kretsstyret 1.august 2017 grunnet ansettelse i et idrettslag.

Sveinung Oftedal, leder, Oslo Kajakklubb (gjenvalg)
Elisabeth Skarsbø Moen, nestleder, Korsvoll IL (ny)
Kate Hege Nielsen, medlem, Bækkelagets SK (gjenvalg)
Sigurd I. Solem, medlem, Bygdøy Monolitten IL (gjenvalg)
Torill Fiskerstrand, medlem, Korsvoll IL (gjenvalg)
Katrine Sølvberg, medlem, SK Rye (gjenvalg)
Lars Trælvik, medlem, Bjørndal IF (ny)
Hedi Anne Birkeland, 1. vara, Oslo Handicap IL / OI svømming (ny)
Yassin El Barkani, 2. vara, Åsbråten IL (ny)
Rune Hebjerk, medlem, ansattes representant
Ingrid Maurstad, vara, ansattes representant

Kontrollkomiteen:

Terje Ahlsen, leder, DNB BIL (gjenvalg)
Helene Bugge, medlem, Sørkedalen Rideklubb (gjenvalg)
Nils Johan Waldenstrøm, SK Vidar (ny)
Anya Sødal, vara, Nordstrand Basketballklubb (gjenvalg)
Anders Åge Naglestad, vara, Vestre Akers Skiklub (gjenvalg)

Lovutvalget:

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

Valgkomiteen:

Norvald Mo, leder, Rommen Spkl. og Stovnerkameratene (gjenvalg)
Grethe Fossli, LOs BIL / Grorud IL (ny)
Svein Storjord, medlem, Ullern IF (gjenvalg)
Brit Baldishol, vara, Bjørndal IF (gjenvalg)

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.

Ansatte i Oslo Idrettskrets
Magne Brekke, generalsekretær
Stab:
Øyvind Nedre, økonomisjef (sluttet 1.september)
Robert Gausen, seniorrådgiver
Audun Eikeland, rådgiver
Astrid Johannessen, rådgiver
Kjetil Moberget, anleggsrådgiver
Kompetanse og klubbutvikling:
Kathe Langvik, avdelingsleder
Ingrid Maurstad, rådgiver
Hege Walsig Skau, rådgiver
Kaja Hauge Johansen, rådgiver
Simen Kjelsrud, rådgiver
Henriette Søderstrøm, rådgiver

Fysisk aktivitet og helse:
Jane Dreyer, avdelingsleder
Lene Holm, faglig leder, Apd
Bjørn-Helge Haugen, idrettspedagog
Mona Haugland, idrettspedagog
Runa Vikestad, idrettspedagog
Madeleine Knutsen, idrettspedagog
Silje K. Idland, idrettspedagog
Miriam Blåmoli Holiløkk, idrettspedagog
Anders Lidin Hansen, idrettspedagog (vikar, sluttet 31.august)
Osloidrettens Hus og Ekeberg Idrettshall:
Siv Marie Hawor, driftssjef
Rune Hebjerk, vedlikeholdssjef
Ola Visslund, driftsassistent
Oslo Idrettskrets - Årsberetning 2018

23

Medlemsstatistikk for Oslo Idrettskrets
Kvinner
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5436

30318

16774

31.12.2017

4896

29000

540

1318

Endring

Menn
20-25

Bedriftsidretten er ikke medtatt i medlemstallene. Samlet medlemstall i 2018 - inklusive bedriftsidretten - er 309 245.

Antall idrettslag i Oslo utenom bedriftsidretten
Antall idrettslag i Oslo inklusive bedriftsidretten

2017

2018

Endring

647

636

-11

1 107

1 055

- 52

Idrettslag opptatt i OIK/NIF 2016
Navn

Klubbnr

Opptatt

Ant medl

Idrett/særforbund

Grünerløkka Turnforening

03011624

27.02.2018

110

Gym & turn

Bjerke Kyeondang Kampsportklubb

03011625

06.04.2018

14

Kampsport

Oslo IL Triathlon

03011626

01.06.2018

10

Triathlon

Oslo Sandbrytingsklubb

03011627

15.06.2018

18

Bryting

Titan Fekteklubb

03011628

21.06.2018

34

Fekting

Gamle Oslo IF

03011629

29.08.2018

59

Bryting

Fagen – 1926 Bokseklubb

03011630

03.09.2018

15

Boksing

NORB-klubben

03011631

10.09.2018

15

Snowboard

Vallhall Kampsportklubb

03011632

10.10.2018

15

Boksing/Bryting/Kickboxing

Oslo GUC Capoeira Klubb

03011633

16.10.2018

38

Kampsport

Oslo Padleklubb

03011634

18.10.2018

25

Tennis

Ekeberg Sports klubb

03011635

18.12.2018

10

Basket/Friidrett

Navneendringer i 2018
22.02.2018
17.04.2018
20.04.2018
14.05.2018
04.06.2018
14.09.2018
21.12.2018

Fra Hammersborg Fotball klubb - til Gamle Oslo Fotball klubb
Fra Gøy-Nor Sportsklubb – til Christiania Ballklubb
Fra Oslo Østre Miniatyrskytterlag – til Oslo Østre Sportsskyttere
Fra Furuset Sentrum Landhockey IF – til Furuset Landhockeyklubb
Fra Lyn Toppfotball – til Lyn 1896 Fotballklubb
Fra HiOA Lacrosse – til OsloMet Lacrosse IL
Fra Oslo Biljard 1 PS – til Østkanten Biljardklubb

Sammenslåtte idrettslag 2018
02.02.18		
02.02.18		
22.06.18		
05.10.18		
19.12.18		
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Groruddalen Cricket klubb sammenslått med Mortensrud-Aker Sportsklubb kl 0301.0329
Grorud Cricket klubb sammenslått med Mortensrud-Aker Sportsklubb kl.0301.0329
Oslo Synkron sammenslått med Oslo Idrettslag Svømming kl 0301.1434
Oslo Capoeira klubb sammenslått med Haugerud IF kl 0301.0117
Skeid fotball sammenslått med Skeid kl 0301.0337
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Idrettslag utmeldt/nedlagt i 2018
Navn

Ut dato

Grünerløkka Basketballklubb

08.01.2018

Andes IK

16.01.2018

Sportsklubben Gjøa/Hard

23.01.2018

Maridalen Hestesportsklubb

14.02.2018

Croatia IL

22.02.2018

Fotballklubben Ørn Kristiania

22.03.2018

Birkelunden CK

23.03.2018

Hvil IK

12.04.2018

Oslo Kjelkehockeyklubb

13.04.2018

Økern Cykleklubb

26.04.2018

Hermes Turn og Idrettsforening

05.01.2018

Torsdagsdykket IL

28.05.2018

Ekeberg Håndballklubb

24.03.2018

Oslo Sipalki klubb

28.05.2018

Veteranskøyteklubben

28.05.2018

Ekeberg Fotballklubb

21.06.2018

Swoact Fotball

01.11.2018

Holmenkollbanen Miniatyrskytterlag

14.11.2018

Voldsløkka BK

21.12.2018

Endring av idrettskretstilhørighet
fra Oslo Idrettskrets til Buskerud Idrettskrets:
fra Akershus Idrettskrets til Oslo Idrettskrets:

19.03.2018
31.10.2018

Oslo og Omegn Hanggliderklubb
Ullensaker Cricket klubb som samtidig endret navn til Vestli Cricket klubb

Priser og stipend
Den årlige prisseremonien i Oslo rådhus ble avholdt 24. april. Oslo kommune arrangerte seremonien med hjelp fra Oslo
Idrettskrets. Det ble en høytidlelig og fin markering av idretten i Oslo. Priser ble delt ut til årets ildsjel, årets idrettslag, ærespriser til
fortjenestefulle utøvere samt idrettsstipendier.
Under kretstinget 11.juni ble idrettskretsens heders- og innsatspris delt ut.

Oslo Idrettskrets innsatspris

Prisen tildeles til enkeltpersoner eller organisasjoner for særlig fortjenestefulle prestasjoner innen idretten i Oslo.
• Stig-Andre Berge, Oslo Bryteklubb, bryting
• Simen Hegstad Krüger, Lyn Ski, langrenn

Oslo Idrettskrets hederspris

Prisen tildeles enkeltpersoner eller organisasjoner for særlig fortjenestefull administrativ virksomhet til beste for idretten i Oslo
Idrettskrets.
• Torgny Hasås, Grüner IL
• Käthe Bleken, IL Manglerud Star Fotball

Oslo kommunes pris til årets idrettslag 2018
Lyn Ski

Årets ildsjel 2018
Helge Sæther, Frigg FK

Oslo Idrettskrets - Årsberetning 2018
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Oslo kommunes idrettsstipend 2018
Utøver

Klubb

Idrett

Botond Davoti

Tøyen Taekwondo klubb

taekwondo (WTF)

Dilek Celik

Fighter Kickboxingklubb

kickboxing

Gøril Strøm Eriksen

Bækkelagets Spkl.

telemark

Helene Semb

Christiania Taekwondo klubb

taekwondo (ITF)

Henrik Røa

IL Heming

alpint

Marcus Thomsen

Tjalve

friidrett, kule

Marlene Farstad Grøttem

Fighter kickboxingklubb

kickboxing

Patrick Toth

Lambertseter Svømmeklubb

svømming

Steffen Lande Salomonsen

Fokus Bordtennisklubb

bordtennis

Vegard Dragsund Nilsen

Tjalve

friidrett

Osloidrettens kongepokalvinnere 2018
Idrett

Kvinner

Menn

Badminton

Marius Myhre, Haugerud IF

Biljard Snooker 15 rød

Christoffer Schau Watts,
Oslo Snookerklubb

Bryting

Oskar Marvik, Sportklubben 09

Cheerleading

Viqueens Cheerleaders

Cricket

Klemetsrud Cricket Klubb

Dans, breaking

Daniel Grindeland,
Oslo Urbane Idrettsforening

Fekting, kårde Kårde

Anne Marit Molvik,
Bygdøy Fekteklubb

Innebandy

Tunet IBK

Karate, Kumite

Andrine Hilton,
Tiger Karateklubb

Kickboxing

Kristin Vollstad,
Fighter Kickboxingklubb

Klatring

Tina Hafaas, Kolsås KK

Bartosz Piasecki, Bygdøy Fekteklubb

Tommy H. Macpherson,
Fighter Kickboxingklubb

Kombinert

Jarl Magnus Riiber, Heming IL

Lacrosse

Oslo Lacrosse Club

Petanque

Roing

Benny Bel-Lafkih, Lars Storaker
Bru og Youssef Taobane,
Grorudalen Petanqueklubb
Birgit Skarstein,
Christiania Roklubb

Seiling

Kristoffer Spone, Christen
Horn Johannessen, Børre
Hekk Paulsen og Sigurd Hekk
Paulsen, KNS

Squash

Adrian Østbye, Oslo Squashklubb

Taekwondo WT

Sebastian Thune,
Grorud Taekwondo Klubb

Tennis

26

Mix

Malene Helgø,
Furuset IL Tennis

Oslo Idrettskrets - Årsberetning 2018

Viktor Durasovic, Nordstrand TK

Faktasider

Årets ildsjel i Oslo, Helge Sæther fra Frigg Fotball sammen med
nestleder i Oslo Idrettskrets, Nils Johan Waldenstrøm.
Foto: Oslo kommune/Sturlason)

Bildet: Årets idrettslag, Lyn Ski, sammen med direktør for Bymiljøetaten,
Gerd Robsahm Kjørven. Foto: Oslo kommune/Sturlason)

Noen av de unge lovende som mottok idrettsstipend fra Oslo kommune av Ordføreren (Foto: Oslo kommune/Sturlason)
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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

