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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
Idrett og skole
Idrettskretsen har gjennom mange år arbeidet for et nærmere samarbeid mellom
Osloidretten og Osloskolen, og har lenge ønsket at idrettslag skal kunne fylle en mer
aktiv rolle i skolehverdagen. Praksis rundt omkring i byen har vært svært varierende og
det er behov for en mer strukturert tilnærming til hvordan idrettslag og skoler skal jobbe
sammen.
I 2019 har samarbeidet med skolesektoren kommet flere steg videre og det er etablert
samarbeid med Utdanningsetaten på flere områder. Et pilotprosjekt for samarbeid i AKS
er etablert og det er felles ønske om å videreutvikle samarbeidsformer for hele skolen. Vårt
eget prosjekt på Ekeberg med etablering av avdeling for videregående skole inneholder et
bredt skolefaglig samarbeid med store ambisjoner fra både skolen og idretten.
Bedre samarbeid med skolen er viktig for arbeidet med idrett for alle. Bare gjennom skolen
kan vi møte alle barn og sørge for at alle gis mulighet til å delta. Sammen med skolen kan
vi finne de beste løsningene for å fjerne barrierer for deltagelse og skape lokale tilbud som
engasjerer og aktiviserer barn og unge.
Idretten har masse kompetanse og ressurser som kan skape en mer aktiv skole, og skolene
har kunnskap og innsikt idretten trenger for bedre tilrettelegging av sine tilbud. Vi ser
frem til å videreutvikle samarbeidet med Osloskolen i årene som kommer.
Sveinung Oftedal
Leder

Årets idrettslag 2019: IF Frøy
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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 2019
Styremøter og AU-møter

Styret i Oslo Idrettskrets avholdt 11 styremøter i 2019 og
behandlet 96 saker.
Arbeidsutvalget (AU) besto av Sveinung Oftedal, leder,
Elisabeth Skarsbø Moen og Sigurd Solem, medlemmer, og Hedi
Anne Birkeland, varamedlem.
AU gjennomfører møter ved behov. AU hadde ett møte.
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.

Idrettstinget

Idrettstinget 2019 ble avholdt på Lillehammer 24.-26.mai.
De fem delegatene fra OIK var Sveinung Oftedal, Elisabeth
Skarsbø Moen, Lars Trælvik, Hedi-Anne Birkeland og Toril
Fiskerstrand.
OIK fremmet fire forslag til idrettstinget, hvorav to
lovforslag: Opprettelse av påtalenemnd i NIF og opprettelse
av enhet for granskning i NIF. OIK fremmet også forslag
om at «Idrettsstyret utreder en ombudsmannsordning» og
at «Idrettsstyret skal arbeide for at vi i Norge får en lov som
kriminaliserer den økonomiske gevinsten ved doping».
Forslaget om kriminalisering av økonomiske gevinster ved
doping ble enstemmig vedtatt etter at et omforent forslag med
Idrettsstyret ble fremlagt.
Forslaget om Idrettsombud ble trukket all den tid
Idrettstinget vedtok forslag fra Idrettsstyret som angir at
idrettsombud skal utredes.
OIKs to lovforslag fikk ikke nødvendig flertall.
Til valgkomiteen i NIF fremmet kretsstyret forslag på Sven
Mollekleiv som ny idrettspresident og Zaineb Al-Samarai som
nytt idrettsstyremedlem. Begge var innstilt av valgkomiteen.
Mollekleiv tapte valget som ny idrettspresident, men
Al-Samarai ble valgt som medlem av idrettsstyret.

Ekstraordinært kretsting

Et ekstraordinært kretsting ble avholdt 21. oktober. Planer
for utvikling av Osloidrettens Hus på Ekeberg ble presentert.
Kretstinget godkjente de fremlagte økonomiske rammer for
realisering av nytt Osloidrettens Hus og ga kretsstyret fullmakt
til opptak av lån på inntil 450 millioner kroner.

Forholdet til idrettslagene

Oslo Idrettskrets har med rollen som både idrettskrets og
idrettsråd mange ulike oppgaver inn mot idrettslagene i Oslo.
Idrettsanlegg, organisasjonsutvikling og tilskuddsordninger er
viktige områder for idrettslagenes hvor det etterspørres bistand.
Satsingen på klubbutvikling er videreført og forsterket i løpet av
2019.
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.

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. Høsten 2019 ble det
gjennomført høring av kriteriene for fordeling av treningstid i
kommunale idrettsanlegg, og for retningslinjene for tildelingen
av kommunale bidrag. 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 2019 ble avholdt 28. mai
på Osloidrettens Hus. Idrettsbyråden Rina Mariann Hansen
var invitert for å presentere byrådets sak om barrierer for
deltagelse i idretten i Oslo. Leder og generalsekretær orienterte
videre om aktuelle saker fra Idrettstinget, og om status for
utviklingsarbeidet på Ekeberg.
Høstens møte ble avholdt i forbindelse med det
ekstraordinære kretstinget 21. oktober. Tema var arbeidet
med ny strategisk plan for Oslo Idrettskrets. En foreløpig
evaluering av måloppnåelse i planen for perioden 2016 –
2020 ble gjennomgått. Det ble også presentert resultater
fra en spørreundersøkelse hvor organisasjonsleddene var
invitert til å rangere viktigheten av idrettskretsens ulike
virksomhetsområder og oppgaver.

Samarbeidet med Oslo kommune

Oslo kommune er idrettskretsens viktigste
samarbeidspartner og en sentral premissleverandør for den
frivillige idrettens virksomhet. I 2019 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.
Særlig gledelig er det at kontakten og samarbeidet med
Utdanningsetaten er vesentlig styrket gjennom året. Et konkret
partnerskap for å knytte idretten og skolen nærmere sammen er
etablert og skal utvikles inn i 2020.

Nye Osloidrettens Hus

Styret og administrasjonen har jobbet intensivt med
utviklingsplanene for Ekeberghallen og Idrettens Hus gjennom
hele 2019. I partnerskap med Bækkelagets Sportsklub er det
arbeidet for å utvikle et økonomisk bærekraftig prosjekt med
nye idrettsanlegg og moderne kontor- og møtefasiliteter.
Før sommerferien ble det avklart en betydelig interesse fra
Osloskolen for å etablere elevplasser for videregående skole i
anlegget. Forhandlingene om en leieavtale pågikk hele høsten.
De økonomiske rammene for utviklingsprosjektet ble godkjent
av kretstinget 21. oktober.
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Oslobudsjettet
Budsjettbrevet
Det årlige brevet med innspill til kommunens budsjettarbeid
ble sendt 4. april. Til budsjettet for 2020 ba vi om støtte til
videreføring og styrking av viktige tiltak for å kunne skape
idrettstilbud for enda flere. Oppsummert ba vi om at:
• rammetilskuddet – grunnfinansieringen for drift av idrettsorganisasjonen og idrettslagene - kompenseres for 5% aktivitetsog prisvekst.
• idrettslag som eier og driver egne anlegg gis en ekstra støtte på
2 mill. kr.
• idrettskretsens innsats for økt deltagelse i idretten økes til 10
mill. kr.
• idrettens folkehelsearbeid styrkes med 1,1 mill. kr.
• handlingsprogrammet i behovsplanen for idrett og friluftsliv
sikres finansiering frem til og med 2022, samt at tilstrekkelige
midler legges til for realisering av skøytehall på Valle Hovin.
• ordningen for realisering av idrettsanlegg i samarbeid med
idrettslag økes til 60 mill. kr.
• det settes av minst 2 mill. kr på Utdanningsetatens budsjett for
å utvikle og formalisere konsepter for formålsnyttig samarbeid
mellom skolene og idrettslagene i Oslo.
• kommunens etater og foretak tildeles tilstrekkelige midler til å
sikre god langsiktig planlegging, utrednings- og prosjekteringsarbeid.
• bymiljøetaten tilføres nødvendige driftsmidler for å kunne ivareta de kommunale anleggene og legge til rette for den
idrettslige aktiviteten.
Innspill til revidert budsjett 2019
Vi ba om at rammen for kommunalt etableringstilskudd
til idrettsprosjekter i regi av idretten ble økt for å møte
årets søknader innenfor ordningen. Videre ba vi om at
Bymiljøetatens idrettsdrift ble tilført nødvendige midler
for å opprettholde funksjonell drift av byens idrettsanlegg.
Bakgrunnen for dette var at etatens idrettskapittel for drift var
rammet av underskudd fra 2018, som ble pålagt dekket inn i
2019.
Revidert budsjett 2019, 19. juni
Bystyret vedtak av revidert budsjett for 2019 inneholdt
flere viktige idrettssaker. Det ble vedtatt kostnadsramme
(gjennomføringsvedtak) for nye Tøyenbadet med fleridrettshall
på 1 414 mill., og for Korsvoll fleridrettshall (inkl. barnehage og
klubbhus) på 245 mill. kr.
Videre ble det avsatt 15 mill. kr i tilskudd for å arrangere VM
i bryting i Oslo i 2021. Til reguleringsarbeid for Stovner bad,
2,5 mill. kr. Til forprosjektering av Valle Hovin, 1,5 mill. kr, og
til tilpasning av Grünerhallen til GET-liga krav, 500 000 kr.
Byrådets budsjettforslag for 2020, 25. september
Byrådets forslag til budsjett 2020 (sak 1) ble lagt frem 25.
september. Rammetilskuddet ble foreslått økt med kr 900 000,
til 48,2 mill. kr. Øvrige driftstilskudd innenfor klubbutvikling/
inkludering og folkehelse var i forslaget uendret fra
2019-budsjettet.
Med begrunnelsen “å legge til rette for et bedre idrettstilbud
for barn”, ble det på (kap. 211 Aktivitetsskolen) foreslått å
bevilge 12 mill. til et treårig pilotprosjekt til et samarbeid
mellom idretten og Aktivitetsskolen. Utdanningsetaten skal
lede prosjektet og vil samarbeide med Oslo idrettskrets om
prosjektgjennomføringen. Dette er en spennende nysatsing som
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idrettskretsen har jobbet lenge for.
For anleggsinvesteringer la byrådet vekt på å følge opp
behovsplanens handlingsprogram. I økonomiplanperioden
2020–2023 er det innarbeidet 6 mrd. i investeringsmidler til nye
idrettsanlegg og rehabilitering av eksisterende idrettsanlegg.
Bymiljøetatens driftsbudsjett for idrett ble foreslått styrket
med 10 mill. kr. årlig i økonomiplanperioden.
Byrådets tilleggsinnstilling, 14. november
I byrådets tilleggsinnstilling til budsjettet ble det foreslått
realisering av Tokerud fleridrettshall med planlagt ferdigstilling
i 2021, og en kostnadsramme på 175 mill. Til rehabilitering
av Bøler bad ble det foreslått en bevilgning på 60 mill. kr
for gjennomføring i 2020. For å opprettholde en stram
fremdriftsplan for Majorstuen fleridrettshall ble det foreslått
oppstartsmidler, 5 mill. kr i 2020. Endelig kostnadsramme for
investeringsbeslutning skal fremmes i revidert budsjett 2020.
Innspill til bystyrets budsjettbehandling, 18. november
I et brev til de politiske partiene i bystyret ba vi om økte
rammer til idrettskretsens arbeid med klubbutvikling og Aktiv
på dagtid. På anleggssiden ba vi om nødvendige driftsmidler for
å kunne ivareta de kommunale idrettsanleggene. Vi oppfordret
til videreføring av rutinen med løpende rehabilitering av byens
kunstgressbaner, og 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.
Bystyrets budsjettvedtak, 11. desember
Til rehabilitering av kunstgressbanene på Veitvet og
Kjelsåsmyra ble det vedtatt bevilgning på 22 mill. kr.
Idrettsbudsjettet ble ellers vedtatt uten større endringer fra
byrådets forslag.

Kommunevalget 2019

I forbindelse med kommunevalget ble de politiske partiene i
Oslo invitert til å besvare 10 spørsmål om rammebetingelsene
for idretten i byen. Temaene som ble omhandlet var
idrettsanlegg og investeringsvilje, byplanlegging for idrett, samt
organisasjonsarbeid og inkludering.
Idrettsdebatt ble gjennomført i forbindelse med Mortensrud
Festival 2019, 31. august.
Valgresultatet la grunnlag for et fortsatt rødgrønt samarbeid
i byråd. Til forhandlingene av ny politisk plattform for
byrådssamarbeidet gav idrettskretsen innspill med følgende
hovedpunkter:
• Byrådserklæringen må uttrykke anerkjennelse av idrettens
betydning i hovedstaden, både som aktivitetsskaper, sosial
møteplass og bidragsyter til lokal tilhørighet, folkehelse og
inkludering.
• Byrådserklæringen må uttrykke et prioriteringsprinsipp for
sikring av areal til idrettsformål i byens byutvikling slik at mål
for idrettsanlegg kan dekkes, og at byens befolkning har et
idrettstilbud der de bor.
• Byrådserklæringen må uttrykke et mål om samarbeid mellom
Osloidretten og Osloskolen.
• Byrådserklæringen bør anerkjenne at en idrettssatsing støtter
opp under utviklingen av Oslo som en grønn og klimavennlig
by.
• Byrådserklæringen må uttrykke en strategisk satsing på idretten som partner i kommunens folkehelsearbeid – et kommunalt
senter for forebyggende helsearbeid og trening bør etableres
sentralt i byen
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Oslo Idrettshaller AS

Det var ikke aktivitet i selskapet i 2019.

Nasjonal idrettspolitikk

OIKs involvering i nasjonal idrettspolitikk skjer primært
gjennom høringsuttalelser, halvårlige ledermøter for NIF og
idrettskretsene, samt egne dialogmøter der også særforbundene
deltar.
Forslag til ny langtidsplan for norsk idrett (Idretten Vil)
ble behandlet av kretsstyret i januar. I høringssvaret til NIF ga
OIK støtte til forenklingene i dokumentene og i all hovedsak
satsingsområdene og målsettingene. Vi uttrykte imidlertid at
målformuleringene under innsatsområdene bør erstattes av
strategiske grep og tiltak.
Kulturdepartementet initierte i mai oppstart av arbeid
med ny statlig idrettsmelding. OIK var til stede under
departementets oppstartsseminar holdt et 3-minutteres innlegg.
OIKs skriftlige innspill ble sendt inn før fristen 31.desember.

Osloidrettens Hus og Ekeberg Idrettshall

Osloidrettens Hus og Ekeberg Idrettshall eies og drives
av Oslo Idrettskrets. Anlegget er en viktig møteplass for
Osloidretten og arena for kompetanseutvikling og samarbeid.
Driften er basert på et godt helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.
Ti særkretser/regioner leide kontor i Osloidrettens Hus i
2019. Idrettens Helsesenter og Idrettsbarnehagen har vært de
største leietakerne utenom idretten. Alle kontorarealene i 2. og
3.etasje i Osloidrettens Hus vært utleid til idrettsorganisasjoner.
Møterommene på Osloidrettens Hus har lånes ut gratis til
særkretser /regioner og idrettslag. Det har vært stor daglig bruk
av møterommene gjennom året.
Ekeberg Idrettshall ble i 2019 hovedsakelig benyttet av
idrettslag og skoler. De største leietakerne var Bækkelaget
Sportsklubb, Oslo Bedriftsidrettskrets og Osloskolen. De største
enkeltarrangementene i hallen var privatisteksamen (en uke),
og bespisningen for Norway Cup.
På grunn av det planlagte store byggeprosjektet som skal
starte i 2020 har det kun blitt gjennomført enkelt vedlikehold i
2019. Store deler av høsten gikk til å forberede og gjennomføre
flytting til midlertidige lokaler i Brynsveien 13.

Idrettsanlegg og byutvikling

At byen klarer å legge til rette med anlegg og områder er en
forutsetning for idrettens virksomhet i Oslo. Underkapasitet
kombinert med stadig befolkningsvekst utfordrer sterkt byens
evne til planlegging og gjennomføring av idrettsprosjekter.
Samtidig blir det stadig mer utfordrende å finne nye arealer til
idrettsanlegg.
Behovsplanen for idrett og friluftsliv er siden 2017
etablert som et viktig plandokument for idrettsanlegg i Oslo.
Behovsplanen omtaler Oslo kommunes anleggsstrategi for
de kommende 10 årene og en handlingsplan som omtaler
hvilke anlegg som skal bygges den kommende 4-årsperioden.
Utviklingen gjennom 2019 viser at planen virker etter
intensjonene; det er større forutsigbarhet i anleggsbyggingen,
idretten har fått en større plass i flere byutviklingsprosjekter og
planlagte prosjekter finansieres og gjennomføres. Arbeidet med
behovsplanen er et løpende arbeid. I 2019 har det blitt jobbet
med revisjon av planen som skal gjelde for perioden 2021 –
2024. Oslo Idrettskrets har bistått Bymiljøetaten i dette arbeidet.

Byutvikling og reguleringssaker

Arealproblematikken er et stadig viktigere tema i
anleggspolitikken i Oslo. Premissene for hvordan byen ser
ut om 20, 30 eller 40 år bestemmes nå. Selv om resultatene
ikke vises med det første, er det viktig at idrettens behov
fremmes i disse sakene. Arbeidet i 2019 har i hovedsak vært
konsentrert rundt påvirkning av større områdereguleringer.
Hovedvirkemidler har vært utarbeidelse av modeller for
arealbehov og definisjon av arealkrav målt opp mot antall nye
innbyggere i byen.
Høringsuttalelser
I løpet av 2019 er det levert skriftlige uttalelser i følgende
saker:
•
Bautatomten Midtstuen
•
Bjerke Travbane
•
Fremtidig bruk av Ormsund leir
•
Grefsen- og Trollvannskleiva
•
Haugerud og Trosterud
•
Huseby vannbehandlingsanlegg
•
Lilleakerbyen
•
Løren aktivitetspark (Lørenveien 64)
•
Majorstuen knutepunkt og sporområde
•
Myntgata 2
•
Nedre Rommen (VPOR)
•
NRK-tomta (Bjørnstjerne Bjørnsons plass 1)
•
Områderegulering Stubberud
•
Relokaliseringstomt for husene i Brynsbakken
•
Rulleskiløype Sognsvann
•
Stovner bad (Aasta Hansteens vei 2)

Aktuelle anleggsaker
Ullern idrettshall og Grorud idrettshall
Begge anleggene har vært i byggeprosess i 2019 og skal åpnes
for idrettens bruk i 2020.
Korsvoll idrettshall
Vedtaket om å bygge Korsvoll idrettshall kom i 2019.
Dermed startet prosjekteringen av den siste av de åtte hallene
som ble initiert av Oslo Idrettshaller AS. Hallen er ventet
ferdigstilt i 2022/2023.
Tøyenbadet
Sommeren 2019 ble det vedtatt å rive det gamle Tøyenbadet
for å bygge nytt bad og fleridrettshall på samme sted.
Tøyenbadet hadde sin siste åpningsdag nyttårsaften 2019. «Nye
Tøyenbadet» er planlagt ferdigstilt sommeren 2023. Midlertidig
idrettshall på “Sirkustomta” ble etablert.
Jordal Amfi
Etter å ha møtt på flere utfordringer tidlig i byggeprosessen
fikk prosjektet fart gjennom 2019. Planlagt ferdigstillelse er
høsten 2020.
Sonja Hennie ishall
Første spadetak ble tatt i desember 2018 og arbeidene har
gått for fullt gjennom 2019. Hallen er planlagt ferdigstilt mot
slutten av 2020.
Haugerud idrettspark
På Haugerud er behovet for rehabilitering av Haugerud
skole og Trosterud skole sett i sammenheng med et ønsket
områdeløft rundt Haugerud senter, inkludert idrettsparken.
Oslo Idrettskrets - Årsberetning 2019
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De lokale idrettslagene i området, Haugerud IF og Norsk Judo
og Jiu-jitsu Klubb, har deltatt i planarbeidet som vil gi hele
området et betydelig løft. Reguleringssaken var ute på høring
mot slutten av 2019.

Det ble det ikke gjort fordeling av utendørs kunstisbaner fra
OIK sin side, og fordelingen ble løst av bandy og lengdeløp
skøyter lokalt. Fordelingen ble sterkt preget av at Valle Hovin
ikke var i drift denne sesongen.

Dælenenga idrettshall
Over 10 års planprosess for nye fleridrettshall ble sluttført
våren 2019 da Kommunal- og moderniseringsdepartementet
stadfestet bystyrets vedtak om å rive det gamle klubbhuset.
Arbeidet med prosjektering av anlegget ble satt i gang.

Svømmeanlegg
Totalt ble det fordelt 839,5 banetreningstimer til idrett i
svømmeanleggene høsten 2019 (nedgang 5,7 % fra 2018).
Holmlia bad var stengt i perioden. Fordi Tøyenbadet stengte
1.1.2020, ble det kun fordelt 820,5 banetreningstimer til idrett i
svømmeanleggene våren 2020 (nedgang 7,9 % fra 2018).
Følgende idretter hadde rettigheter i fordelingen (andel av
totalt tilgjengelig tid i parentes): svømming (76,1 %), triathlon
(6,8 %), undervannsrugby (2,6 %) og svømmekurs (14,6 %).

Støtte til private anlegg
Ved tildelingen i desember 2019 fikk følgende prosjekter
støtte:
• Kongelig Norsk Seilforening – Garderobebygg, båthus/
verksted og lysanlegg
• Oslo Tennisklubb – Tennishall m/klubbhus
• SF Grei – Garderobebygg i tilknytning til fotballhall
Totalt ble det fordelt 27 400 000 kr til disse formålene.
Kommunal drift av idrettsanlegg
2019 ble preget av en presset økonomisk situasjon
i Bymiljøetatens idrettsavdeling. Større og mindre
utbedringstiltak ble satt på vent eller overlatt til idrettslagene å
håndtere.

Fordelingspolitikk

I løpet av 2019 er det gjennomført fordeling av brukstid
i 5 ulike anleggskategorier: aktivitetssaler, idrettshaller,
isanlegg (herunder ishaller og kunstisbaner), svømmeanlegg
og uteanlegg sommer (herunder fotballbaner). Retningslinjer
gjeldene fra sesongene 2019/2020 og sommersesongen 2020 ble
vedtatt av kretsstyret i februar 2019.
Revisjon av retningslinjer - høringsprosess
Som grunnlag for kretsstyrets revisjon av retningslinjene
for fordeling av tid i kommunale idrettsanlegg i 2020, ble det
i andre halvdel av 2019 gjennomført en større høringsprosess
i organisasjonen. Det ble gjennomført syv møter der ulike
aktører var invitert, og det ble gjennomført en skriftlig høring.
Aktivitetssaler
Totalt ble det fordelt 891 treningstimer i aktivitetssalene
(økning på 3,8 % fra 2018). Følgende idretter hadde rettigheter
i fordelingen (andel av totalt tilgjengelig tid i parentes): boksing
(2,5 %), bordtennis (14,4 %), bryting (14,5 %), dans (10,4 %),
fekting (4,7 %), judo (7,2 %), kampsport (32,9 %), kickboksing
(13,2 %) og paraidrett (0,3 %).
Idrettshaller
Totalt ble det fordelt 1 621,5 treningstimer i idrettshallene
(økning på 10,6 % fra 2018). Følgende idretter hadde rettigheter
i fordelingen (andel av totalt tilgjengelig tid i parentes):
badminton (3,4 %), basketball (18,1 %), cheerleading (1,5 %),
dans (0,5 %), futsal (1,8 %), gym og turn (5,9 %), håndball (38,3
%), innebandy (15,8 %), landhockey (2,4 %), roller derby (0,2
%), ultimate frisbee (0,1 %), volleyball (3,6 %), paraidrett (1,4
%) og andre tiltak (6,8 %).
Isanlegg
Totalt ble det fordelt 266,5 treningstimer i ishallene (økning
på 3,1 % fra 2018). Følgende idretter hadde rettigheter i
fordelingen (andel av totalt tilgjengelig tid i parentes): OBIK
(1,2 %), ishockey (85,8 %), kortbane (0,6 %), kunstløp (8,1 %),
paraidrett (1,7 %) og publikum (2,7 %).
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Uteanlegg sommer
Totalt ble det fordelt 4 597,82 timer i uteanleggene
sommeren 2020 (det finnes ikke sammenlignbare tall fra
fordelingen for 2019-sesongen). Følgende idretter hadde
rettigheter i fordeling av tid i uteanleggene sommer (andel av
totalt tilgjengelig tid i parentes): amerikansk fotball (0,83 %),
baseball/softball (0,30 %), cricket (4,35 %), fotball (83,64 %),
friidrett (5,65 %), lacrosse (0,17 %), landhockey (1,21 %), rugby
(0,62 %), tennis (1,27 %), OBIK (0,86 %) og andre tiltak (1,09
%).

Utvikling, kompetanse og inkludering

Utviklingsavdelingen har det siste året økt ressursene
betraktelig for å styrke arbeidet med klubbutvikling,
kompetanse og inkludering. Handlingsplanen for idrett for alle
som ble vedtatt av kretsstyret i 2018 er fulgt opp i 2019 med stor
aktivitet.
Samlet ble det gjennomført 127 kurs eller
kompetansehevende tiltak med 1237 deltager i 2019.
Kurs og temamøter
Effektiv klubbdrift i henhold til lover og regler fordrer
kompetanse blant ansatte og tillitsvalgte i idretten.
Klubbens styrearbeid i praksis (13 kurs) og Klubben som
arbeidsgiver er viktige kurs som tar for seg styrets arbeidsform
og forholdet mellom styret og ansatte.
Videre ble det i 2019 arrangert kurs i Klubbadmin (4 stk.),
økonomistyring, Visma og sosiale medier.
Det ble arrangert 42 temamøter med tema etter ønsker og
behov fra idrettslag, bl.a. møter om GDPR, verdiarbeid som
konfliktløser, valgkomitearbeid, barneidrettsansvarlig, mobbing
etc.
Aktivitetslederkurs
Det ble gjennomført fire aktivitetslederkurs for barneidrett i
2019.
Foregangsklubb
Ni foregangsklubber har gjennom 2019 arbeidet med
organisasjonsutvikling, kompetanseheving, erfaring- og
nettverksbygging for å prøve ut nye metoder og tiltak for å
bygge bærekraftige klubber for alle barn og unge i Oslo. Flere
av klubbene har utviklet nye konsepter i samarbeid med
idrettskretsen. Klubber fra bydelene Nordre Aker, Alna, Vestre
Aker, Sagene og Østensjø deltar i konseptet.
Klubbene har i 2019 jobbet med klubbene gjennom flere
møteplasser, med fokus på:
• Bevisstgjøring rundt klubbenes rolle i nærmiljøet
• Lokalt tilpasset idrettstilbud

Årsberetning 2019
• Godt og kontinuerlig samarbeid med skoler og barnehager
• Åpenhet for etablering av ny aktivitet
• Begrense kostnader for deltakelse
• Erfaringsutvekslinger
Idrettsløft 2019
I Søndre Nordstrand har vi i 2019 inngått partnerskapsavtale
med bydelen om ansettelse av Idretts- og kulturkonsulent. I
tillegg har vi skrevet avtale med Klemetsrud IL og MortensrudAker Sportsklubb om å hjelpe de to idrettslagene med
administrative ressurser. I Gamle Oslo har arbeidet til Tøyen
Sportsklubb og Sportsklubben Sterling blitt fulgt opp spesielt,
og for sistnevnte har idrettskretsen gitt særskilt støtte til å
ansette daglig leder.
Romsås IL har startet opp en klubbutviklingsprosess, støttet
av både OIK og bydel Grorud. På Frogner har idrettskretsen
gått sammen med Bymiljøetaten, bydelen og Majorstua skole
for å styrke det lokale idrettstilbudet på Frogner stadion
og i Majorstua-området. Fra høsten 2019 er det etablert
et samarbeid for å gi et godt idrettstilbud for alle barna i
aktivitetsskolen på Majorstua skole.
Inkludering i idrettslag
Inkludering i idrettslag er en tilskuddsordning som forvaltes
av Oslo Idrettskrets. Målet med ordningen 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. Ordningen er
finansiert med 2,3 mill. kr. fra Oslo kommune og 4 mill. kr fra
Kulturdepartementet via NIF.
I 2019 fikk 51 idrettslag i Oslo tilskudd for å arrangere
til sammen 85 aktivitetstiltak. Det er blant annet
arrangert ukentlige treninger, ferietilbud og åpen hall. I
april ble det i samarbeid med Akershus IK arrangert en
inkluderingskonferanse for arrangørklubbene.
Aktivitetsguide
Aktivitetsguidene skal hjelpe barn og unge inn i aktivitet i
idrettslag. Aktivitetsguidene er i direkte dialog med familiene,
finner passende aktivitetstilbud og følger til aktivitetene.
Aktivitetsguide er etablert i 11 bydeler og har i løpet av 2019
hjulpet 229 barn og unge med å finne sitt idrettslag. Rundt 50
guider, som behersker til sammen 25 ulike språk, har deltatt
i arbeidet. OIK samarbeider med idrettslag, ulike enheter
i bydelene skolene. Aktiviteten ble finansiert av Barne-,
ungdoms- og familiedirektoratet og Stiftelsen Dam.
Idrett og utfordring
Idrett og utfordring bruker idrett som metode for å redusere
rusmisbruk, vold, hærverk og isolering av ungdom. Aktiviteten
organiseres i bydelene gjennom tverrfaglig samarbeid, oftest
mellom uteteam, barnevern, SALTO koordinator, politi,
fritidsklubber, helsesøster og skole. Det er et bredt spekter av
aktiviteter som tilbys i Idrett og utfordringsgruppene. Det er
positivt å registrere at flere av deltagerne begynner i organisert
idrett etter deltakelsen i en idrett og utfordringsgruppe. Idrett
og utfordring finansieres av Oslo kommune med kr.1,8 mill. I
2019 ble 45 tiltak i 14 bydeler finansiert gjennom ordningen.

Sommerpatruljen
OIKs Sommerpatrulje er et ferietilbud til ungdommer.
Målsettingen er å få med flest mulig ungdom i alderen 13-19 år,
men vi ser også at yngre barn gjerne ønsker å delta.
Tidligere års opplegg med å forankre aktivitetene i
klubbenes nærmiljø ble viderført. Arrangørklubbene var
Åsbråten IL, SK Sterling, Holmlia Sportsklubb og Høybråten og
Stovner Idrettslag.
De utvalgte klubbene ligger sentralt i bydeler hvor
idrettskretsen har satt inn ekstra innsats for å løfte
idrettstilbudet. OIK sin rolle har vært å bidra til utforming
av aktiviteten og veiledning overfor idrettslagene som er
arrangører. Lokale ungdommer utdannes som aktivitetsledere
og gis ansvar for gjennomføringen.
Sommerpatruljen ble i 2019 finansiert av Oslo kommune
med kr. 400 000.
Idrettsskole 2019
Idrettsskolen i 2019 ble arrangert i samarbeid med
Oslo og Akershus Bandyregion og Sportsklubben Sterling.
Vinterferieaktivitet ble en kick-off for oppstart av innebandy
som idrett i SK Sterling. I høstferien ble det arrangert
idrettsskole med flere idretter.
Paraidrett
Oslo idrettskrets driver målrettet arbeid for utvikling og
rekruttering til paraidrett.
I samarbeid med særforbund har vi bistått klubber med å
opprette nye enkelttilbud og styrke eksisterende tilbud. Det
er fordelt kommunale bidrag til 34 klubber med aktivitet for
funksjonshemmede. Det ble gjennomført flere paraidrettskurs
for trenere og aktivitetsledere, og det ble arrangert en fagkveld
for idrettslag.
OIK har drevet generelt informasjonsarbeid og bidratt
med individuell rådgivning og rekruttering av utøvere til
paraidrett. OIK deltar i utviklingsprosesser sammen med
Olympiatoppen, og deltar i nasjonale fora for paraidrett. Andre
samarbeidspartnere er helsesportsentre, Sunnaas sykehus,
rehabiliteringsinstitusjoner, skoler, NAV lokalt og andre
kommunale tjenester. Aktivitetstallet for parautøvere i Oslo har
hatt positiv vekst gjennom 2019.
Unge ledere
Lederkurs for ungdom i alderen 15-19 år ble gjennomført
våren 2019, med påfølgende oppfølgingssamling. Idrettskrets
har i tillegg stilt med kurslærere til lederprogrammer i
idrettslag, totalt 23 kurskvelder/dager. Samarbeidsklubbene
var Furuset IF (Alnaskolen), Tøyen SK (Tøyenakademiet),
Vålerenga IF (Ung Leder og Jobbsjansen), Haugerud IF (Ung
Leder 15-25 og Ung Leder 9. trinn), og Grorud IL/Vålerenga
IF (Forbildeprosjektet). OIK har bidratt med faglig innhold i
kursene, mens idrettslagene og skolene har stått for oppfølging
av ungdommene i det daglige.
Ungdomsnettverket
Etter en periode med lite aktivitet i ungdomsnettverket, ble
det høsten 2019 tatt initiativ til ny rekrutteringsrunde. Det ble
gjennom en søknadsprosess tatt opp 6 nye medlemmer med
variert erfaring, idrettsbakgrunn og tilhørighet i byen. De nye
medlemmene er i alderen 18 til 25 år. Nettverket startet med
bli-kjent-tur og planlegging av sitt arbeid for 2020. Tidligere
medlemmer i nettverket er fremdeles aktive som kursholdere
for idrettskretsen.
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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. I tillegg til de
daglige aktivitetene har idrettskretsen deltatt på en rekke ulike
arrangementer for å vise frem tilbudene.
Aktiv på dagtid
Aktiv på dagtid gir et omfattende tilrettelagt treningstilbud
til personer i Oslo som er i en trygdesituasjon. Mange av
deltakerne har både fysisk og psykisk dårlig helse og har behov
for tett oppfølging av idrettspedagoger og instruktører med god
faglig kunnskap.
Hovedbasen for aktiviteten i 2019 var i egne lokaler i
Storgata 38. At treningen kan foregå i egne lokaler skaper et
trygt og godt miljø for deltagerne. Øvrig aktivitet foregår på syv
ulike steder rundt i byen. Deltagerne kom fra ulike kommunale
og statelige institusjoner og tiltak, og mange er rekruttert
gjennom spesialisthelsetjenesten. Mange trener med ledsagere.
Daglig har nærmere 300 personer møtt til trening i 2019.
Apd har et variert tilbud som omfatter helsestudio,
timer i sal (starttime, styrketime, yoga, pilates, qigong,
mensendieck, mage/rygg, stretch, aerobic balanse og zumba),
spinning, vannaktiviteter, ballaktiviteter, klatring og diverse
ekstra arrangementer som bowling, klatretur, bootcamp,
«maratontimer» og kostholds foredrag. Apd ekstra - tur og
kultur - har hatt et variert program hele året, med turer og
kultur utflukter både i byen, på vann, i oslomarka og øyhopping
på fjorden.
Aktiv på dagtid finansieres av Oslo kommune ved
Velferdsetaten og Oslo universitetssykehus-HF. I 2019 var
deltageravgiften 600 kr.
60pluss
OIK har siden 2003 organisert 60pluss. Målet 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. 60pluss
finansieres av Oslo kommune.
Totalt har 60pluss aktivisert drøye 2000 deltakere i
2019. Det er stor variasjon i aktivitetene. Bl.a. gymnastikk,
vanngymnastikk, dans, yoga, minigolf, fotball, innebandy,
roing, tennis og bordtennis. Men turgåing er den mest vanlige
aktiviteten. Ved utgangen av 2019 var det 47 aktive 60pluss
grupper fordelt på alle bydeler. Det ble etablert to nye 60pluss
grupper dette året. Friggs eldre 60pluss med gåfotball, og Lyns
eldre 60pluss med fotball fitness.
For å samle og motivere gruppelederne har det vært
gjennomført fire gruppeledersamlinger i 2019. Det ble inviterte
gjesteforelesere med aktuelle temaer. Sommerens tur for
gruppeledere og assistenter gikk til Hamar.
Den Gylne Spaserstokk er et gratis tilbud som inngår i
60pluss med regsiterering og premiering av gåturer. I 2019 ble
det registrert 283 deltakere.
60pluss ekstra
60pluss ekstra er et treningstilbud for osloborgere over 60
år. Målet er å tilby et variert og sosialt treningstilbud, med
hovedfokus på styrke- og balansetrening. 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, styrke-balanse sirkel, trim til musikk,
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bevegelighet og vanngymnastikk.
Høsten 2019 ble noe av styrketreningen flyttet til nye, flotte
lokaler i Nordstrand Arena. 60pluss ekstra har i overkant av 400
deltagere og oppleves som et svært viktig og attraktivt tilbud.
I 2019 kostet det kr 1500,- per semester å delta, og da kan
alle aktiviteter benyttes. Til 60pluss ekstra er delfinansiert av
Oslo kommune.

Lovutvalget

Det er i 2019 avholdt fem møter i utvalget. Av saker som
er behandlet nevnes innsendte lover fra idrettslagene. Det er
jevnlig 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.

Årsberetning 2019
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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 årsregnskapet til Oslo Idrettskrets.

•
•
•

Balanse per 31. desember 2019
Resultatregnskap for 2019
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
2019 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 2019.
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
identifisert ovenfor 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, på bakgrunn av arbeidet vi har utført, konkluderer med at disse andre opplysningene
inneholder vesentlig feilinformasjon, er vi pålagt å uttale oss om dette. Vi har ingenting å
rapportere i så henseende.
Styret 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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Årsregnskapet består av:
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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.
Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet
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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 andre 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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Tingvalgte organer 2019
Styret:

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

Lovutvalget:

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

Valgkomiteen:

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

Kontrollkomiteen:

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

Representanter fra Osloidretten i NIFs organer
Valgt på Idrettstinget 2015:
Idrettsstyret: Marcela Montserrat Fonseca Bustos (styremedlem) og Vibecke Sørensen (medlem).
Lovutvalget: Steinar Birkeland (leder) og Johan Fredrik Remmen (medlem).
Domsutvalget: Laila Andresen (medlem) og Thomas Bornø (medlem).
Appellutvalget: Kathinka Mohn (nestleder), Tina Mjelde (medlem) og Jeppe Normann (medlem).

Valgt på Idrettstinget 2019:
Idrettsstyret: Zaineb Al-Samarai (medlem), Sondre Sande Gullord (medlem), Vibecke Sørensen (visepresident).
Lovutvalget: Kjersti Elvestad (medlem)
Domsutvalget: Ingeborg Kristin Sunde (medlem), Nini Ring (medlem), Trude Gran Melby (medlem)
Appellutvalget: Jeppe Normann (medlem)

Ansatte i Oslo Idrettskrets
Magne Brekke, generalsekretær
Stab:
Kathe Langvik, seniorrådgiver økonomi
Robert Gausen, seniorrådgiver
Audun Eikeland, rådgiver
Astrid Johannessen, rådgiver
Kjetil Moberget, anleggsrådgiver
Klubbutvikling og inkludering:
Tone Holm Dagsvold, avdelingsleder (fra 1.mai)
Ingrid Maurstad, rådgiver (sluttet 31.august)
Hege Walsig Skau, rådgiver
Kaja Hauge Johansen, rådgiver
Simen Kjelsrud, rådgiver
Hans Alexander Mangen, rådgiver (fra 1.mai)
Ingvild Vårdal Bredesen, rådgiver (fra 1.april)
Henriette Søderstrøm, rådgiver
Sigrid Nestgaard Rød, rådgiver (fra 20.mai)
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Fysisk aktivitet og helse:
Jane Dreyer, avdelingsleder
Lene Holm, faglig leder, Apd
Bjørn-Helge Haugen, idrettspedagog, Apd
Mona Haugland, idrettspedagog, Apd
Runa Vikestad, idrettspedagog, Apd
Madeleine Knutsen, idrettspedagog, Apd
Silje K. Idland, idrettspedagog, Apd (permisjon)
Miriam Blåmoli Holiløkk, idrettspedagog, Apd
Nicolas Johansen, idrettspedagog (fra 1.februar)
Osloidrettens Hus og Ekeberg Idrettshall:
Siv Marie Hawor, driftssjef
Rune Hebjerk, vedlikeholdssjef
Ola Visslund, driftsassistent
Hajrudin Aganhodzic, driftsassistent

Faktasider

Medlemsstatistikk for Oslo Idrettskrets
Kvinner

Menn
26-

Sum
kvinner

0-5

6-12

13-19

20-25

26-

Sum
menn

SUM

8509

50729

113238

5763

37393

24434

12688

88864

169142

282 380

16774

8197

50203

110928

5807

37631

23711

12091

86774

166014

276 942

1872

312

526

2310

-44

-238

723

597

2090

3128

5 438

0-5

6-12

13-19

31.12.2019

5283

30071

18646

31.12.2018

5436

30318

Endring

-153

-2417

20-25

Bedriftsidretten er ikke medtatt i medlemstallene. Samlet medlemstall i 2019 - inklusive bedriftsidretten - er 308 866.

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

2018

2019

Endring

636

626

-10

1 055

975

- 80

Idrettslag opptatt i OIK/NIF 2019
Navn

Klubbnr

Opptatt

Ant medl

Idrett/særforbund

Slagferdig IL

0301.1636

27.02.2019

12

Friidrett

Oslo Skeet- og trapklubb

0301.1637

19.03.2019

14

Leirdue/Skytter

Carl Berner Idrettsforening

0301.1638

19.03.2019

30

Boksing/Jujutsu

Storgata Biljardklubb

0301.1639

27.03.2019

10

Biljard

Akerselva Padleklubb

0301.1640

20.06.2019

22

Padling

Søndre Nordstrand Widae Taekkyeon klubb

0301.1641

28.06.2019

10

Kampsport

Lilleaker Bryteklubb

0301.1642

08.08.2019

10

Bryting

Nordstrand Drillklubb

0301.1643

21.11.2019

28

Dans (drill)

Navneendringer i 2019
03.03.2019

Sentrum Cricket klubb endret navn til Sentrum S Cricket klubb

Sammenslåtte idrettslag 2019
28.01.2019
03.04.2019
07.08.2019

Aker Cricket klubb sammenslått med Vestli Cricket klubb
Søndre Nordstrand Cricket klubb sammenslått med Sentrum Cricket klubb
Bjørvika Pistolklubb sammenslått med Oslo Garnisons Pistolklubb

Endring av idrettskretstilhørighet
20.03.2019 fra Oslo Idrettskrets til Akershus Idrettskrets: Sykkelridderne Sykkelklubb

Tap av medlemskap 2019
Holmlia Cricketklubb 		

29.10.2019

Oslo Idrettskrets - Årsberetning 2019
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Idrettslag utmeldt/nedlagt i 2019
Navn

Ut dato

ATD Trialklubb

25.01.2019

Rufus Ballklubb

11.03.2019

Grüner Vèlo Idrettslag

20.03.2019

FK Setra

05.04.2019

Romerikslagets Idrettslag

13.05.2019

Solveien IBK

23.05.2019

Lindøya Innebandyklubb

08.08.2019

Fredensborg Ballklubb

16.08.2019

Team Peligroso

21.08.2019

Grorud Squashklubb

04.09.2019

Trosterud cricket klubb

12.11.2019

Stovner Cricket klubb

12.11.2019

Palmekysten IL

21.11.2019

Priser og stipend
Den årlige prisseremonien i Oslo rådhus ble avholdt 25. 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.

Oslo kommunes pris til årets idrettslag 2019
IF Frøy

Årets ildsjel 2019

Birger ”Biggen” Olsen, Sportsklubben av 1909

Oslo kommunes idrettsstipend 2016
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Utøver

Klubb

Idrett

Nora Korneliussen

Fokus Bordtennisklubb

Bordtennis

Katrine Winnem Jørgensen

Røa Fotball Elite

Fotball

Kasper Fosser

Heming Orientering / Heming IL

Orientering

Fabian Wilkens Solheim

Heming IL

Alpint

Eva Kummen

Lambertseter Svømmeklubb

Svømming

Mathias Berthet

Kongelig Norsk Seilforening og
Heming

Seiling og langrenn

Julie Charlotte Søderstrøm

Oslo turnforening

Apparat turn

Nikola Milatovic

Sportsklubben av 1909 (SP.09)
Bryting

Bryting

Oslo Idrettskrets - Årsberetning 2019

Faktasider

Osloidrettens kongepokalvinnere 2018
Idrett

Kvinner

Menn

Mix

15 Rød, biljard

Christoffer Schou Watts,
Oslo Snookerklubb

Badminton

Marius Myhre, Haugerud IL

Boccia

Per-Kristian Thorsrud,
Oslo Handicapidrettslag

Bordtennis

Borgar Haug, Fokus BTK

Buldring

Lisa Marie Kvandal,
Kolsås klatreklubb

Cheerleading

Viqueens Cheeleaders

Cricket

Bjørvika Cricket Klubb

Fekting, kårde

Irina Aschehoug, Njård Fekting

Friidrett

Karoline Bjerkeli Grøvdal,
IK Tjalve

Golf

Dorthea Forbrigd,
Oslo Golfklubb

Gymnastikk og turn
Innebandy

Bartosz Piasecki, Bygdøy Fekteklubb

Sofus Heggemsnes, Oslo TF
Tunet IBK

Judo
Kickboxing

Thilo Schröter, Kolsås klatreklubb

Sveiva Innebandy
Mohammad Reza Sedaghati,
Norsk judo og jiu-jitsu klubb

Kristin Vollstad, Fighter KBK

Hangi Amundsen, Fighter KBK

Kombinert

Jarl Magnus Riiber, Heming IL

Lacrosse

Oslo Lacrosse Club

Orientering

Andrine Benjaminsen,
Lillomarka OL

Petanque

Marius Wang, Marius Breimo og Max
Carlström, Oslo Petanque Club

Pool 9-ball Snooker

Damianos Giallourakis,
Oslo Biljardklubb

Radiostyrt bil
Rugby

Daniel Kobbevik, Oslo Modellbilklubb
Sagene IL

Sagene IL

Seiling

Nicolas Fadler Martinsen,
KNS

Squash

Adrian Ostbye, Oslo Squashklubb

Svømming

Henrik Christiansen,
Lambertseter svømmeklubb

Taekwondo WT

Sebastian Thune,
Grorod Taekwondo Klubb

Tennis

Malene Helgø, Furuset IL Tennis

Oslo Idrettskrets - Årsberetning 2019
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Årets ildsjel i Oslo, Birger ”Biggen” Olsen fra Sportsklubben av 1909
sammen med leder i Oslo Idrettskrets, Sveinung Oftedal.
Foto: Oslo kommune/Sturlason)

Bildet: Årets idrettslag, IF Frøy, sammen med avdelingsdirektør i
Bymiljøetaten, Kjetil Storaas Hansen. 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

