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Usikre tider
Heller ikke 2021 ble slik noen av oss hadde forventet. Vinteren 2021 innebar den lengste 
nedstenging av Osloidretten siden krigen. Usikkerheten var stor og bekymringene mange, 
men våre idrettslag og særidretter har snudd seg rundt og bidratt i nye krafttak for å holde 
idrettsfelleskapet tilgjengelig for så mange som mulig. Vi kan slå fast at idretten i Oslo har 
klart seg forbløffende bra gjennom en pandemi som ble lengre enn noen kunne forutse, og 
som fortsatt ikke er over.

Heldigvis ga sommerhalvåret oss mulighet til å fylle våre idrettsanlegg med aktivitet, og 
gi idrettsgleden og tilhørigheten tilbake til dem vi er til for. For mange barn og unge har 
idretten aldri vært viktigere enn nå.

Noe positivt har også pandemien ført med seg. Den har vist hva idretten kan levere av 
samfunnsverdi, og hvor viktige idrettslagene er for trygge og gode oppvekstsvilkår. Mange 
har fått noen aha-opplevelser om hvor viktig det er for byen at idrettslagene kan være til 
stede for barn, unge og voksne i sitt nabolag. Det skal vi bygge videre på.

Nå står vi igjen foran en vinter med usikkerhet om hva de kommende ukene vil bringe 
av begrensninger for aktiviteten, men myndighetenes anerkjennelse av idretten som en 
ansvarlig aktør også innen smittevern gir håp om at denne vinteren blir bedre enn den 
forrige. Stor takk til alle som lojalt har stilt opp og vært sitt ansvar bevisst, samtidig som 
man har gjort det man kan for å skape aktivitet og tilbud innenfor regelverk i stadig 
endring.

Vårt hovedfokus har vært å få mest mulig idrettsaktivitet raskt tilbake i normalt gjenge, og 
redusere frafall så mye som mulig. Vi ønsker å satse enda mer på ungdommen for å sikre at 
de er med oss videre som både aktive, frivillige og ansatte. Vi skal fortsette det langsiktige 
arbeidet med å bryte ned barrierer for ungdommens deltakelse i idretten. Idretten trenger 
ungdommen, og ungdommen trenger idretten.

Oslo Idrettskrets ønsker å rette en stor takk til politikerne i Oslo som mer enn noen 
gang skjønner hvor viktig idretten er for byen, og som støtter opp om idrettslagenes 
virke og utvikling, og ikke minst opprettholder et høyt investeringsnivå for nye og gamle 
idrettsanlegg. Vi trenger fortsatt mer plass for alle som vil være med. Vår jobb er å fylle 
anleggene med idrettsmangfold. En stor takk til alle som deltar i, hjelper til, heier på og 
støtter idretten i Oslo for å skape en hverdag fylt av gode opplevelser. Dere har aldri vært 
viktigere enn nå.

Sveinung Oftedal 
Leder

Forord

Årets idrettslag i 2021: Sportsklubben Sterling - her inne i Vahl flerbrukshall



4 Oslo Idrettskrets - Årsberetning 2021

Strategisk plan 2020-2024

Innsatsområder
Variert og rimelig idrett
Mål: Økonomi skal fjernes som barriere for idrettsdeltagelse for barn og unge i Oslo.

Tiltak:
• Utfordre særidrettene til å lage regler og retningslinjer for å begrense kostnader, og skape kultur for moderasjon.
• En normalkostnad for et barn i Osloidretten skal defineres innenfor de ulike idrettene.
• De økonomiske rammebetingelsene for idrettens virksomhet skal styrkes.
• Sikre at tilskuddsmidler til barne- og ungdomsidrett ikke finansierer andre formål.
• Sørge for at idrettslagene etterlever barneidrettsbestemmelsene.
• Legge til rette for at barn og ungdom møter et koordinert og allsidig idrettstilbud.
• Arbeide for at barn og ungdom gis reell medbestemmelse i utforming av eget idrettstilbud.
• Inngå formelt partnerskap med Oslo kommune slik at idrettslagene kan etablere nærmere samarbeid med skolen.

Bedre idrettslag
Mål: Oslo skal ha et heldekkende nettverk av gode idrettslag som møter folks aktivitetsbehov lokalt.

Tiltak:
• Effektivisere organisasjonen gjennom samarbeid og tydelig rolle- og oppgavefordeling på alle nivå. Virkemidlene i 

klubbutviklingsarbeidet skal tilpasses det enkelte idrettslags behov.
• Etablere kvalitetsprogrammet «Nabolagsklubb» for fleridrettslag med nærmiljøfokus.
• Økonomiske tilskuddsordninger til idrettslagene skal behovsprøves og målrettes for å utjevne forutsetningene for 

idrettslagsdrift.
• Videreutvikle satsingen på idrettsløft i bydelene.
• Etablere fellestjenester innenfor økonomiområdet.
• Belønne kompetansebygging ved at klubbutvikling knyttes til økonomiske insitamenter.
• Økt satsing på klubbutvikling som underbygger frivillighet og demokrati.
• Stimulere til mangfoldig representasjon blant tillitsvalgte.

Kortreist idrett
Mål: Alle barn og unge skal kunne delta i idrettsaktivitet i funksjonelle anlegg i eget nærmiljø.

Tiltak:
• Det skal etableres en Oslonorm for anleggsdekning, som skal danne grunnlag for byens arealplanlegging og 

anleggsprioriteringer.
• 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.
• Påvirke til en anleggsutvikling som fremmer jenters deltagelse, og utjevner geografiske forskjeller.
• Fordeling av brukstid på anlegg skal benyttes som et aktivt virkemiddel for å sikre idrett for alle.
• Trening og konkurranse for barn og unge skal tilbys med kortest mulig reisevei fra hjemmet.
• Arbeide for kollektivløsninger for idrettens transportbehov lokalt.
• Sikre at idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og idrettsanlegg på skoler blir utformet slik at de også kan benyttes av 

organisert idrett.

Visjon: 
Sammen skaper vi idrettsglede!

Hovedmål: 
Osloidretten skal tilby attraktive idrettstilbud som fører til livslang deltakelse.

Resultatmål 2024: 
Minst 60% av ungdom på 10. skoletrinn i Oslo skal delta i idrettslagsaktivitet.

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

Vedtatt på kretstinget 7.oktober 2020
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Årsberetning 2021
Styremøter og AU-møter

Styret i Oslo Idrettskrets har i 2021 avholdt 11 styremøter og 
behandlet 133 saker. Pandemien har begrenset den utegående 
aktiviteten for styremedlemmene, og styret har i stor grad 
gjennomført sine møter digitalt. Arbeidsutvalget (AU) i 2021 
har bestått av Sveinung Oftedal, leder, Kate Hege Nielsen og 
Lars Trælvik, medlemmer, og Caroline Saastad, varamedlem.

Styret og administrasjonen var samlet til helgeseminar i 
september på Soria Moria, Holmenkollen. 

Forholdet til idrettslagene
Oslo Idrettskrets har med rollen som både idrettskrets 

og idrettsråd mange ulike oppgaver inn mot idrettslagene i 
Oslo.  Å sikre gode vilkår for tilgang på idrettsanlegg, og gode 
økonomiske støtteordninger til idrettslagenes drift, står sentralt 
i kretsens arbeid. 

Idrettskretsen har også en viktig oppgave i å veilede og 
skolere idrettslagene i organisasjonsarbeidet.

Med målsetting om velfungerende idrettslag over hele byen 
driver idrettskretsen et omfattende kurs- og kompetansearbeid. 
I tråd med langtidsplanen brukes tilskuddsforvaltning og 
treningstidsfordeling aktivt for å fremme idrett for alle. 
Utviklingsprogrammet Nabolagsklubb rammer inn mye av 
dette arbeidet, og har fått en sentral plass i inkluderingsarbeidet. 
Styret har også lykkes med å øke det kommunale tilskuddet til 
dette arbeidet.

Veiledning og tilsyn er nødvendig for å sikre at virksomheten 
foregår i henhold til lover og regler. Dette er viktig for å sikre 
rettferdig fordeling, og for at tillitten til bevilgende myndigheter 
skal opprettholdes. 

Situasjonen med Covid-19 har stilt særlige krav til 
idrettskretsens informasjonsarbeid i 2021. Idrettslagene har 
stått i en utfordrende situasjon i balansen mellom kravet til 
forsvarlig smittehåndtering og ønsket om å drive aktivitet. 
Idrettskretsen har gitt støtte og rådgivning i jevnlige digitale 
informasjonsmøter og i direkte dialog med idrettslagene.

Regnskapstjenester for idrettslag
NIF har bestemt seg for å avslutte forsøket med å tilby 

regnskapstjenester for idrettslag, et forsøk som ble igangsatt 
etter initiativ fra OIK. Ti idrettslag, hvorav åtte er fra Oslo 
har deltatt, og meldingen om at tilbudet ville opphøre skapte 
sterke reaksjoner. I samråd med idrettslagene ble det bestemt 
at OIK skal videreføre tjenesten. Det tas sikte på å etablere 
regnskapstjenester for idrettslag som et varig tilbud.

Kontakt med ISU og særidretter
Idrettens samarbeidsutvalg i bydelene (ISU) og særidrettenes 

kretser og regioner er viktige samarbeidspartnere og 
kontaktpunkter 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. 

Det ble gjennom 2021 avholdt jevnlige informasjons- og 
dialogmøter med særidrettene om koronasituasjonen.

 

Samarbeidet med Oslo kommune
Oslo kommune er idrettskretsens viktigste 

samarbeidspartner og en sentral premissleverandør for 
den frivillige idrettens virksomhet. 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. 
De viktigste kontaktpunktene for idrettskretsen i det daglige 
arbeidet er i Bymiljøetaten og i byrådsavdelingen for kultur, 
idrett og frivillighet. 

Et krevende år med skiftende regler for idretten og mye 
usikkerhet har stilt særlige krav til samarbeidet med kommunen 
i 2021. Å kommunisere de til enhver tid gjeldene regler for 
aktivitet og bruk av kommunale anlegg har stått sentralt. 

Oslo Idrettskrets samarbeider også med bydelene om 
ulike prosjekter og tiltak. I bydel Grorud og i bydel Søndre 
Nordstrand er det inngått formelle partnerskap for å bedre 
idrettstilbudet i områdene. 

Bevegelsesglede i Osloskolen er et samarbeidsprosjekt 
mellom Utdanningsetaten og OIK. I prosjektet testes ulike 
modeller for samarbeid mellom skoler og lokale idrettslag. 

 
Oslobudsjettet

Gjennom vedtak i kommunens budsjett legges rammene 
for økonomiske tilskudd til Osloidretten. De kommunale 
budsjettene definerer også omfang og kvalitet i bygging, drift 
og vedlikehold av kommunale idrettsanlegg. Oslo Idrettskrets 
følger derfor kommunens budsjettarbeid nøye gjennom året.

Budsjettbrevet for 2022
OIK sendte det årlige budsjettbrevet til byrådet 10. mai. I 

brevet uttrykker styret idrettens ønsker for Oslo kommunes 
idrettsbudsjett, herunder driftstilskudd til Osloidrettens 
virksomhet og bevilgninger til anleggsutvikling. 

På driftssiden ba styret om:
• justering av rammetilskuddet til 51,8 mill. kr 
• 4 mill. kr ekstra til klubbutvikling- og inkluderingsarbeidet 

(særskilte tiltak OIK)
• 10 mill. kr til en ny satsing på jobbprogram for ungdom
• justering av tilskuddet til folkehelsearbeidet til 7,3 mill. kr

På anleggssiden ba styret om oppfølging av behovsplanen 
med nødvendige avsetninger for gjennomføring av vedtatte 
prosjekter i handlingsprogrammet. Som tillegg ble følgende 
anlegg foreslått for finansiering:
• Åsland Skytebane 
• Jordal klubbhus
• to nye kunstgressbaner
• rundløype terrengsykkel Skullerud 
• Idrettens hus Nordbyen - utvidelse av leieavtale for 

kampidrett
Styret argumenterte også for at ordningen for realisering av 

idrettsanlegg i samarbeid med idrettslag måtte økes til 60 mill. 
kr per år.
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Revidert budsjett 2021, 16. juni
Byrådet la frem sitt forslag til revidert budsjett for Oslo 

kommune 20. mai. Forslaget ble vedtatt i bystyret 16. juni, uten 
endringer i de idrettsrelaterte sakene. Følgende ble vedtatt:
• 20 mill. kr. til gjennomføring av sommeraktiviteter i 

idrettslagene.
• 15 mill. kr. til idrettskretsens arbeid med utvikling av 

nabolagsklubber.
• Godkjent kostnadsramme for Stovner bad med 

kostnadsramme på 820 mill. kr.
• Bygging av idrettshall ved etableringen av Bentsebrua skole 

(Sagene).

Byrådets budsjettforslag for 2022, 15. september
Byrådets forslag til budsjett 2022 (sak 1) ble lagt frem 

15. september. Rammetilskuddet ble foreslått økt med 1 
mill. kr. til 48,9 mill. kr., mens tilskuddet til klubbutvikling/
inkludering og til folkehelseprosjektene ble foreslått uendret fra 
2021-budsjettet. 

Innspill til byrådets budsjettarbeid, 6. oktober
I et brev til byrådet ga idrettskretsen honnør til kommunens 

pågående satsing på idrettsanlegg, og støttet den fremlagte 
behovsplanen. Som innspill til det videre budsjettarbeidet ble 
følgende saker fremmet:
• Økt tilskudd til klubbutviklingsarbeidet
• Idrettens sommeraktivitet 2022
• Jobbprogram for ungdom
• Økt støtte til drift av private anlegg og kompensasjon for 

leieutgifter
• Støtte til anleggsprosjekter i regi av idrettslag

Byrådets tilleggsinnstilling, 16. november
I byrådets tilleggsinnstilling var det lagt inn forslag om økt 

ramme (samlet 10 mill. kr) for idrettskretsens arbeid med 
klubbutvikling og inkludering. Arbeidet med Nabolagsklubber 
ble spesielt benevnt som bakgrunn for det økte tilskuddet.

På anleggssiden ble det foreslått finansiering av to nye 
prosjekter. Løren aktivitetspark og flerbrukshall (257 mill. kr.), 
og et samlet prosjekt for ferdigstilling av Jordal Idrettspark med 
klubbhus, skate-anlegg og kunstgress med undervarme (150,1 
mill. kr.).

Bystyrets budsjettvedtak, 11. desember 
Budsjett for Oslo kommune 2022 ble vedtatt i bystyret 11. 

desember. Byrådet hadde før bystyrebehandlingen sikret flertall 
for sitt budsjett gjennom avtale med partiet Rødt. Byrådets 
forslag til idrettsbudsjett ble vedtatt med følgende tillegg:
• 7,7 millioner kroner til nytt kunstgressdekke på Nordre 

Åsen.
• 8 millioner til undervarme på Bjøråsen kunstgress, 

Romsås.
Oppsummert kunne kretsstyret konstatere at idretten kom 

godt ut av budsjettarbeidet i 2021. Oslo kommunes satsing 
på bygging av idrettsanlegg fortsetter på et tilfredsstillende 
nivå. Det er også gledelig at støtten til klubbutvikling- og 
inkluderingsarbeidet i idrettskretsen har fått et reelt løft. 

 
Nasjonal idrettspolitikk

Idrettskretsens involvering i nasjonal idrettspolitikk skjer 
primært gjennom høringsuttalelser, halvårlige ledermøter 
for NIF og idrettskretsene, samt egne dialogmøter der også 
særforbundene deltar. Det idrettspolitiske arbeidet i 2021 måtte 
igjen handle mye om håndtering av covid-19. Restriksjoner og 
regler for gjennomføring av aktivitet og økonomiske støtte- og 
kompensasjonsordninger var viktige saker. 

Idrettstinget 2021
Usikkerheten omkring pandemien og ønsket om å 

gjennomføre et fysisk møte gjorde at Idrettstinget 2021 ble 
gjennomført i to deler. Det ordinære tinget ble gjennomført 
digitalt, 28. – 29. mai. De fem representantene fra OIK var Lars 
Trælvik, Hedi-Anne Birkeland, Caroline Saastad, Tiitu Berg-
Johnsen og Øystein Sundelin.

OIK fremmet ett forslag til tinget. Dette var en gjentagelse 
av forslaget fra 2019 om opprettelse av påtalenemnd i 
NIF. Idrettsstyret støttet forslaget prinsipielt, men ikke 
i innretningen. Idrettsstyrets innstilling gikk imot at 
enkeltpersoner skulle kunne anmelde en sak til påtalenemnda, 
stikk i strid med intensjonene i OIKs forslag. Etter intensive 
forhandlinger klarte man likevel å samle tinget om å inkludere 
enkeltmedlemmers rett til å anmelde i lovverket. 

Forslaget om å avvikle forbudet mot å oppholde seg i 
simulert høyde (høydehus) var ellers saken som fikk mest 

Pandemien fortsatte gjennom hele året, og vinteren 2021 ble den lengste perioden med nedstengt idrett i Oslo.
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oppmerksomhet på tinget. Norske utøveres rett til å konkurrere 
på like vilkår som andre var hovedargumentet for å endre 
reglene, og forslaget ble vedtatt. 

Det ekstraordinære idrettstinget ble gjennomført på 
Gardermoen lørdag 16. og søndag 17. oktober. For Oslo 
Idrettskrets møtte Sveinung Oftedal, Lars Trælvik, Birgit 
Opland, Kari Margrete Hove og Øystein Sundelin. Av 
saker med interesse for OIK var blant annet fastsettelse 
av retningslinjer for bruk av høydehus, finansiering av 
idrettsrådene med LAM-midler, og valg av medlemmer til etisk 
råd og påtalenemnd.

Idrettens organisering og idrettskretsens oppgaver
Rolleforståelse og oppgavefordeling mellom NIF-linjen 

og særforbundslinjen, og mellom de nasjonale og regionale 
ledd i norsk idrett, er spørsmål som er tilbakevendende. OIKs 
engasjement i en konfliktsak mellom Oslo Bedriftsidrettskrets 
og Norges Bedriftsidrettsforbund gjorde det tydelig at man 
ser ulikt på roller og oppgaver i ulike deler av organisasjonen. 
Spørsmål om arbeidsgiveransvar og styringsrett har stått 
sentralt i diskusjonen. Kretsstyret har ønsket å løfte saken 
idrettspolitisk da den reiser prinsipielle spørsmål omkring 
idrettsdemokratiet og maktfordelingen i organisasjonen.

Osloidrettens Hus og Ekeberg Idrettshall
Osloidrettens Hus og Ekeberg Idrettshall eies og drives 

av Oslo Idrettskrets. Anlegget skal drives til det beste for 
osloidretten. Dette innebærer leie av idrettsareal, tilrettelegging 
for kompetanseutvikling og samarbeid, samt et godt og 
inkluderende arbeidsmiljø for de ansatte i idrettskretsen og 
særkretsene/regionene. Driften er basert på et godt helse-, 
miljø- og sikkerhetsarbeid.

De gamle kontorarealene i Osloidrettens Hus er ferdig 
rehabilitert og Idrettens Helsesenter flyttet over i nye lokaler 
på slutten av året. Barnehagen og skytterlokalet har også blitt 
oppgradert. Barnehagen ble driftet i midlertidige lokaler i 2021. 
I påvente av bygging av nye kontorlokaler på Ekeberg har OIKs 
administrasjon, sammen med syv særkretser/regioner, sine 
kontorer i Brynsveien 13.

De største leietakerne i Ekeberg Idrettshall i 2021 var 
Bækkelagets Sportsklub, Oslo Bedriftsidrettskrets, samt 
Kongshavn og Lambertseter videregående skoler. Norway 
Cup ble avlyst, og det ble heller ikke gjennomført andre større 
arrangementer i 2021. I påvente av utbygging er det kun utført 
enkelt vedlikehold og utbedringer. Driften har ellers vært 
belastet med mye merarbeid på grunn av stadige endringer i 
smittevernregler og utvidet behov for tilsyn og renhold.

Nye Osloidrettens Hus
2021 ble et frustrerende år i påvente av kommunal 

behandling av nødvendige leieavtaler, festeavtaler og 
kommunale garantier. Prosjektet var ferdig rigget for 
oppstart, men ble demobilisert da bystyrebehandling i juni 
uteble. Stansen ble fra kommunens side forklart med behov 
for avklaringer av spørsmål rundt statsstøtte- og offentlig 
konkurransereglement. 

Idrettsanlegg og byutvikling 
Bedre anleggsdekning og tilgang på idrettsanlegg der 

folk bor er viktige forutsetninger for aktivitetsutvikling i 
idrettslagene. Anleggssituasjonen for idretten i Oslo er stadig 
utfordrende selv om det også har skjedd mye positivt på dette 
området.

Å sikre idrettens plass i byutviklingen er en viktig og 
utfordrende oppgave for OIK.

Når byen vokser blir det stadig vanskeligere å finne 
tilstrekkelige arealer til alle ønskede formål. Behovsplanen for 
idrett og friluftsliv er Oslo kommunes styringsdokument for 
planlegging og finansiering av nye kommunale idrettsanlegg. 
Idrettskretsen har løftet behovet for at denne planen også 
utvikles til å fungere som et verktøy for arealplanlegging for 
idrett, foreløpig uten resultater.

Marka er en viktig arena for idretten i Oslo. De siste årene 
har vi sett at behandlingen av idrettssaker knyttet til marka, 
og som er i berøring med grøntområder, bremses. Kretsstyret 
finner det urovekkende at kommunens holdning til idrettens 
plass i marka går i restriktiv retning. 

Aktuelle anleggssaker 
Valle Hovin

Rehabiliteringen av kunstisbanen på Valle Hovin er vedtatt 
for gjennomføring, og 2021 har gått med til prosjektering og 
arbeid med anbud og kontrakter. Anlegget skal ferdigstilles i 
2022.

Bedre rettssikkerhet har vært en fanesak i mer enn 10 år, og på Idrettstinget 
2021 fikk OIK fullt gjennomslag for sin sak. Hyggelig med full støtte fra 
lederplass i Aftenposten.
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Korsvoll idrettshall
Korsvoll idrettshall er den siste av de åtte hallene som ble 

initiert av Oslo Idrettshaller AS. Anleggsarbeidene har pågått 
gjennom 2021 og hallen er ventet å stå ferdig høsten 2022.

Tøyenbadet
I 2019 ble det vedtatt å rive det gamle Tøyenbadet for å bygge 

nytt bad og idrettshall på samme sted. De fysiske arbeidene 
med det nye anlegget har startet opp i 2021. Dessverre har 
prosjektet blitt både dyrere og ett år forsinket, noe som betyr 
at «Nye Tøyenbadet» er planlagt ferdigstilt sommeren 2024. 
Under byggearbeidene har badet blitt erstattet av et midlertidig 
bad på Økern.

Majorstua idrettshall
Rett ved siden av nye Sonja Henie ishall (åpnet i 2020) 

bygges det en idrettshall med plass til en basketbane. 
Byggearbeidene ble startet opp i 2021 og det er ventet at 
anlegget er klart til bruk i løpet av 2023.

Haugerud idrettspark 
Planleggingen av nye Haugerud idrettspark har pågått 

gjennom hele året. Det er bekymring i lokalidretten omkring 
planarbeidet, både når det gjelder idrettsflater og sosiale 
funksjoner i de nye anleggene. 

Dælenenga idrettshall 
Et mangeårig regulerings- og planleggingsarbeid er 

ferdigstilt og entreprenør for bygging av idrettshall på 
Dælenenga ble valgt mot slutten av 2021. Prosjektet har 
planlagt ferdigstillelse mot slutten av 2023.

Løren ishall
Høsten 2021 kom byrådet med nyheten om at Løren 

ishall skal rives og at en ny ishall skal bygges på samme sted. 
Prosjektet er en del av en større utvikling av Løren idrettspark. 
Arbeidet med forprosjektering og involveringsprosesser startet 
opp før jul.

Stovner bad
På Stovner er det vedtatt bygging av nytt bad med 

25m-basseng. I 2021 har man jobbet med prosjektering, og 
badet skal etter planen stå ferdig i 2025.

Manglerud bad
Rett ved Manglerud skole bygges det nytt bad. Bygget skal 

inneholde musikkskole, ungdomsklubb og svømmeanlegg. 
Byggingen startet i 2020 og pågikk gjennom 2021. 
Svømmeanlegget skal inneholde hovedbasseng, opplærings-/
behandlingsbasseng og familiebasseng. For stup blir det 1m, 3m 
og 5m.  Anlegget skal åpne i 2022.

Byutvikling og reguleringssaker
Oslo Idrettskrets følger aktuelle byutviklingsprosjekter og 

hevder idrettens interesser gjennom offentlige høringer, og 
gjennom dialog med aktuelle etater. I 2021 har planprogrammet 
for kommuneplanens arealdel, kommunens store plan for 
disponering av arealene i byen, vært på høring. Idrettskretsen 
har også gitt innspill til skolebehovsplanen for Oslo kommune, 
en plan som er viktig for realisering av idrettshaller og 
aktivitetssaler. Øvrige høringssaker hvor OIK har gitt innspill 
er:
• Oppstart av planarbeid for Ellingsrudåsen skole
• Oppstart av planarbeid for IKEA Furuset (Strømsveien 

303)

• Økern Torgvei 6 m.fl. (ny skole, boliger og park)
• Oppstart av planarbeid for Haugerudsenteret
• Områderegulering Skøyen (begrenset høring)

Fordeling av tid i kommunale anlegg 
I 2021 er det gjennomført fordeling av brukstid i fem 

ulike anleggskategorier: aktivitetssaler, idrettshaller, isanlegg 
(herunder ishaller og kunstisbaner), svømmeanlegg og 
uteanlegg sommer (herunder fotballbaner). Retningslinjer 
gjeldene for sesongene 2021/2022 og sommersesongen 2022 ble 
vedtatt av kretsstyret i februar.

I første halvår var innendørsanleggene i hovedsak stengt for 
aktivitet som følge av pandemien. I juni ble det mulig for barn 
og unge å starte opp igjen, mens voksne kunne starte opp i 
løpet av sommeren. Høstsesongen gikk i stor grad som normalt 
helt frem til midten av desember da det igjen ble innført 
anbefalinger som begrenset aktiviteten innendørs, spesielt for 
ungdom og voksne.

Aktivitetssaler 
Totalt ble det fordelt 1 267,5 ukentlige treningstimer i 

aktivitetssalene (økning på 22,3 % fra 2020). I tillegg kommer 
egen fordeling for tid i helgene. Følgende idretter hadde 
rettigheter i fordelingen (andel av totalt tilgjengelig tid i 
parentes): boksing (6,1 %), bordtennis (10,7 %), bryting (15,1 
%), dans (9,3 %), fekting (3,4 %), judo (6,5 %), kampsport (37,2 
%), kickboksing (9,1 %) og paraidrett (0,2 %). 

 Idrettshaller 
Totalt ble det fordelt 1 712,45 ukentlige treningstimer i 

idrettshallene (økning på 0,1 % fra 2020). I tillegg kommer 
egen fordeling for arrangementstid i helgene. Følgende idretter 
hadde rettigheter i fordelingen (andel av totalt tilgjengelig tid i 
parentes): badminton (3,2 %), basketball (17,2 %), cheerleading 
(2,0 %), dans (0,6 %), futsal (1,5 %), gym og turn (5,8 %), 
håndball (34,3 %), innebandy (14,9 %), landhockey (2,0 %), 
roller derby (0,2 %), ultimate frisbee (0,2 %), volleyball (3,9 %), 
paraidrett (1,9 %) og andre tiltak (12,5 %). 

 Isanlegg 
På grunn av bryte-VM i Jordal Amfi og arbeider i 

Ungdomshallen ble det utarbeidet tre ulike versjoner av 
fordelingen som har dekket ulike deler av sesongen i ishallene. 
Når alle anleggene etter hvert kom i normal drift så fordelingen 
ut som følger:

Totalt ble det fordelt 371,5 brukstimer i ishallene (økning 
på 0,1 % fra 2020). Følgende idretter hadde rettigheter i 
fordelingen (andel av totalt tilgjengelig tid i parentes): OBIK 
(0,8 %), ishockey (76,0 %), kortbane (3,8 %), kunstløp (9,1 %), 
rinkbandy (3,7 %), paraidrett (1,5 %), publikum (2,3 %) og 
andre tiltak (0,7 %). 2,1 % av tiden er satt av til preparering av 
isen.

Totalt ble det fordelt 238,75 brukstimer på kunstisanleggene 
(en nedgang på 5,4 % fra 2020). Fordelingen ble sterkt preget 
av at Valle Hovin ikke var i drift. Følgende idretter hadde 
rettigheter i fordelingen (andel av totalt tilgjengelig tid i 
parentes): bandy (67,4 %), hurtigløp skøyter (6,4 %), OBIK (0,8 
%), paraidrett (0,5 %) og publikum (17,2 %). 7,6 % av tiden er 
satt av til preparering av isen.   

Svømmeanlegg 
Totalt ble det fordelt 903 banetreningstimer til idrett i 

svømmeanleggene. Dette var en økning på 15,0 % fra 2020 
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og skyldes at erstatningsbad for Tøyenbadet kom på plass før 
sesongstart. Følgende idretter hadde rettigheter i fordelingen 
(andel av totalt tilgjengelig tid i parentes): fridykking (1,4 %), 
svømming (92,4 %), triathlon (3,9 %) og undervannsrugby (2,3 
%).  

Uteanlegg sommer 
Totalt ble det fordelt 4 497,23 timer i uteanleggene 

sommeren 2021 (nedgang på 2,2 % fra fordelingen for 2020-
sesongen – nedgangen skyldes i all hovedsak endret tellemåte 
for eksisterende anlegg). Følgende idretter hadde rettigheter 
i fordeling av tid i uteanleggene sommer (andel av totalt 
tilgjengelig tid i parentes): amerikansk fotball (0,9 %), baseball/
softball (0,3 %), cricket (5,0 %), fotball (82,3 %), friidrett (5,9 
%), lacrosse (0,2 %), landhockey (1,2 %), rugby (0,6 %), tennis 
(1,3 %), OBIK (1,0 %) og andre tiltak (1,2 %). 

 
Klubbutvikling og inkludering

Klubbutvikling- og inkluderingsarbeidet er en viktig del av 
virksomheten i Oslo Idrettskrets. Dessverre har pandemien 
vært en brems for gjennomføring av planlagte aktiviteter 
og prosesser ute i idrettslagene i 2021. I administrasjonens 
arbeid har det blitt lagt vekt på videre utvikling av konseptet 
Nabolagsklubb, og på samarbeidet mellom idrettslagene, 
særidrettene og idrettskretsen. 

Kurs og kompetansetiltak
Det ble totalt gjennomført 108 kurs eller 

kompetansehevende tiltak for idrettslagene/særidrettene i 
2021.  De 1222 deltagerne var jevnt fordelt mellom kvinner 
og menn. Det ble blant annet arrangert klubbens styrearbeid 
i praksis (13 kurs), valgkomiteens oppgaver (1 kurs), 
kontrollutvalgets oppgaver (2 kurs) og økonomistyring (2 
kurs). En stor del av kompetansearbeidet foregår innenfor 
rammen til nabolagsklubbkonseptet. Det ble gjennomført åtte 
informasjonsmøter med idrettslagene og særidrettene for å 
følge opp smittevernregler i praksis.

Nabolagsklubb 
Det er 25 idrettslag i Oslo som har hatt status som 

Nabolagsklubb i 2021. Konseptet Nabolagsklubb har 
gjennomført sitt andre driftsår, og har høstet gode erfaringer 
som legger til rette for å utvide med flere idrettslag. Styret har 
besluttet at særidrettslag også skal kunne delta i programmet, 
og administrasjonen har jobbet med modeller for hvordan dette 
skal iverksettes. Nabolagsklubb har god støtte i Oslo kommune, 
og bevilgningene til arbeidet er økt betydelig i 2021.

Gjennom programmet skal idrettslagene gis kraft til å 
innta en tydelig posisjon for barn og unges oppvekstsvilkår. 
Idrettslagene mottar et grunntilskudd og kan i tillegg 
nyttiggjøre ulike stimuleringsordninger som knyttes til 
bestemte aktiviteter. De fem innsatsområdene som alle 
klubbene skal jobbe med er inkludering, kompetanse, 
frivillighet og dugnad, ungdomssatsing og klubbhåndbok. 
Nabolagsklubbene er aktive innenfor mange av OIKs ordninger 
og tiltak, herunder Inkludering i idrettslag, ferieaktivitetene, 
og aktivitetsguide. I idrettslagene Sterling SK og Klemetsrud IL 
har man som et prøveprosjekt hatt støtte til daglig leder i to år. 
Målet er å etablere basis for sunn og bærekraftig drift. 

Hver klubb har en dedikert kontaktperson i OIKs 
administrasjon, og det gjennomføres jevnlige oppfølgingsmøter. 
Tett oppfølging og støtte gjør at idrettslagene oppnår 
solid drift og et godt grunnlag for videre utvikling. Hos 

flere av nabolagsklubbene er det lagt ekstra vekt på å 
utnytte idrettsanleggene til det beste for barn og unge i 
lokalmiljøet, noe som har ført til positiv utvikling i flere av 
klubbene. Utvikling av lokale nettverk med bydel, skoler og 
andre idrettslag er også positive effekter av arbeidet.  Det 
registreres også at nabolagsklubbene har kommet godt ut 
av pandemien når det gjelder aktivitetsgjennomføring og 
medlemskapsutvikling. 

Samarbeid med særidrettene om klubbutvikling
For å lykkes med organisasjonsarbeidet og 

aktivitetsutviklingen i idrettslagene legger OIK stor vekt 
på samarbeid med de ulike særforbundene. Dette arbeidet 
er videreutviklet i 2021. Gjennom jevnlige møter, kurs og 
ulike tiltak har vi sammen kunnet styrke arbeidet med 
klubbutviklingsarbeidet i Oslo. Forståelse av roller og oppgaver 
er viktig for at dette skal fungere best mulig. Oslo Idrettskrets 
har gjennom året gjort konkrete tiltak sammen med følgende 
idretters forbund, nasjonalt eller regionalt: bandy, fotball, 
bryting, bowling, cricket, hundekjøring, kampsport, squash, 
svømming og volleyball. 

Inkludering i idrettslag
Inkludering i idrettslag er en tilskuddsordning forvaltet 

av OIK, med midler fra Oslo kommune og staten. Midler gis 
til aktivitetstiltak for barn og unge mellom 6- 19 år som er 
åpne og uforpliktende. Deltagelsen skal være gratis eller ha 
lav kostnad. På denne måten ønsker man å senke terskelen til 
idrettsaktivitet, og synliggjøre hvilke muligheter som finnes. 
Tiltakene skal bidra til varig deltagelse i idrettslagenes ordinære 
aktiviteter. Det var 60 idrettslag, med til sammen 127 tiltak som 
fikk tildelt midler i 2021. I tillegg har 18 tiltak blitt gjennomført 
med overførte midler fra 2020.

Oslo Idrettskrets gjennomførte den årlige 
inkluderingskonferansen på MEET Ullevål, 4.november. 
Samlingen hadde 51 deltakere og bestod av både workshops og 
ulike foredragsholdere. Temaet for dagen var «Hvordan få flere 
jenter med i idretten?». 

Ferieaktiviteter
Med finansiering fra kommunen har idretten i Oslo 

forsterket tilbudet av gratis, eller svært rimelige ferieaktiviteter 
gjennom pandemiårene 2020 og 2021.  

Sommerpatruljen
Sommerpatruljen er aktivitetsuker for ungdom som 

arrangeres av idrettslag med støtte fra Oslo Idrettskrets. 
Idrettslagene rekrutterer egne ungdommer til å stå for 
planlegging og gjennomføring av aktivitetene. Idrettskretsen 
bidrar med kursopplegg og veiledning. Nytt av året var at 
tidligere arrangører og Nabolagsklubber ble invitert til å søke 
om å være arrangører. Følgende klubber søkte og fikk tildelt 
sommerpatruljen i 2021: Sportsklubben Sterling, Klemetsrud 
IL, Linderud IL, Haugerud IF, Holmlia Sportsklubb og 
Høybråten og Stovner IL. 

Idrettssommeren 2021 
Med erfaringene fra 2020 og pandemien fortsatt pågående 

søkte OIK midler for en gjentagelse av sommerprogrammet. 
Målet var å gi gode opplevelser for barn og unge, skape 
ytterligere motivasjon og engasjement hos frivillige tillitsvalgte, 
rekruttere flere til varig aktivitet, og gi sommerjobber til 
ungdom. Bystyret bevilget 20 millioner kroner i revidert 
budsjett for 2021. Senere ble det bevilget ytterligere 1 
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million kroner til programmet fra Oslo Kommunes 
sommerskoleprosjekt.

Gjennom 378 aktivitetsuker i 76 idrettslag ble det 
registrert over 44 000 barn og ungdommer i aktivitet. 5278 
kursdeltagere deltok i grunnleggende svømmeopplæring i regi 
av svømmeklubbene. 1407 sommerjobber ble skapt gjennom 
prosjektet.

Høstferien
Med restmidler fra sommerprosjektet ble det gjennomført 

aktiviteter i høstferien. 20 idrettslag organiserte en bredde av 
aktiviteter med 1395 registrerte deltagere. 

Aktivitetsguide
I arbeidet for å redusere økonomiske, kulturelle, og språklige 

barrierer for deltakelse i idretten er aktivitetsguiden et viktig 
verktøy. Aktivitetsguiden går i direkte kontakt med familiene, 
og hjelper barn og unge inn i et passende idrettstilbud. 
Aktivitetsguiden er et tilbud i hele Oslo, og har fungert siden 
2017. I 2021 fikk vi inn søknader for å bistå 246 barn og unge, 
og vi har hatt 32 aktivitetsguider som til sammen snakker 18 
ulike språk i arbeid. Idrettskretsen har god dialog med flere 
skoler og ulike tjenester i bydelene for å finne frem til familier 
som trenger et tilbud. Aktivitetsguiden er i 2021 finansiert av 
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Stiftelsen DAM.

Unge ledere 
Ungdom er et eget innsatsområde i utviklingsprogrammet 

Nabolagsklubb. Gjennom samarbeid med OIK tilbys 
idrettslagene flere alternativer for en ekstra innsats på 
ungdomsidrett, herunder lederutdanning, støtte ved etablering 
av ungdomsutvalg i idrettslaget, workshop sammen med 
idrettskretsens ungdomsnettverk. Idrettslagene oppfordres også 
til å rekruttere unge representanter til verv, og til deltakelse 
på OIKs arrangementer av ungdom, for ungdom. Arbeidet 
med lederkurs, digitale arrangementer og klubbesøk har blitt 
prioritert i 2021.

Lederkurs for ungdom (LFU) har blitt gjennomført tre 
ganger i 2021. 48 deltakere har gjennomført alle åtte moduler. 
Deltakerne blir kjent med annen engasjert idrettsungdom 
og lærer om egne styrker og ressurser. Ett kurs (15-19 år) ble 
gjennomført med fysisk tilstedeværelse, og to av kursene (15-19 
og 20-26 år) ble gjennomført som kombinasjon av digitale og 
fysiske samlinger. Kursene i 2021 bærer preg av rekordmange 
påmeldte deltakere, men også høy andel koronarelaterte 
avlysninger tett opp mot kursstart. 

Oslo Idrettskrets har også stilt med kurslærere til lokale 
lederprogrammer hos Vålerenga Fotball (Ung Leder og 
Jobbsjansen) og Furuset IF (Alnaskolen). Det er arrangert 
åtte kurs for ferieinstruktører, seks kurs digitalt på tvers av 
idrettslag, og to kurs lokalt hos Hauketo IF og Oslo Kajakklubb. 

Ungdomsnettverket 
Oslo Idrettskrets har et aktivt ungdomsnettverk som 

gir et viktig bidrag til idrettskretsens kjernevirksomhet. 
Ungdomsnettverket har samlet inn erfaringer fra idrettslag, og 
har i 2021 gjennomført ti digitale klubbesøk med idrettslag som 
ønsker innspill og dialog om sin ungdomssatsing. Det er også 
utarbeidet en mal på praktisk workshop for ungdomsutvalg 
i idrettslagene. Ungdomsnettverket har gjennomført en 
temakveld om psykisk helse, informasjonsarbeid i sosiale 
medier og gitt presentasjoner i ulike fora.

Fem av nettverksmedlemmene var engasjert i sommerjobb 
for OIK i forbindelse med sommerprosjektet. Over 70 idrettslag 

ble besøkt og det ble skrevet artikler, og publiserte bilder og 
videosnutter i sosiale medier.

Paraidrett
Oslo Idrettskrets samarbeider tett med de ulike 

særforbundene og deres organisasjonsledd om å bistå klubbene 
i arbeidet med paraidrett.  Til tross for pandemien har det vært 
en positiv utvikling, med etablering av flere nye paratilbud 
i 2021. Oslo Idrettskrets har mer enn doblet tilskuddet til 
paraidrett gjennom kommunale bidrag.

Arbeidet med paraidrett nasjonalt har fokus på opprettelse 
av ambassadørklubber for å styrke parafeltet og rekrutteringen.  
Aktive parautøvere brukes som ambassadører i klubb for 
å synliggjøre tilbudet. OIK har lagt inn paraidrett som 
satsingsområdet i konseptet Nabolagsklubb, og er godt i gang 
med arbeidet. 13 av de 25 nabolagskubbene har paratilbud ved 
utgangen av året. Det har vært merkbart flere henvendelser til 
OIK relatert til paraidrett enn tidligere år.

Det ble i løpet av året gjennomført en rekke paraidrettskurs 
og temakvelder – både i Oslo, men også i samarbeid med andre 
kretser rundt om i landet med digitale kurs. Deltagelsen har 
variert alt fra 20 til godt over 100 deltakere. I september ble det 
gjennomført en paraidrettsdag med over 60 deltakere. Et tall 
som er uvanlig høyt for en slik dag for bevegelseshemmede.

Videre har vi jobbet med informasjonsarbeid, opprettholdt 
kontakt med helsesportsentre, rehabiliteringsinstitusjoner, 
skoler, NAV lokalt og andre kommunale tjenester, samt 
enkeltutøvere i arbeidet med rekrutering til paraidretten.

Idrett og utfordring
Idrett og utfordring er et tiltak som bruker idrett som 

metode for å redusere rusmisbruk, vold, hærverk og isolering 
blant 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 til 
ungdommene, og aktivitetene kombineres med sosiale 
aktiviteter og samtalegrupper. 

Idrett og utfordring finansieres i sin helhet av Oslo 
kommune. I 2021 ble 1,8 mill. kr. fordelt på 55 tiltak 
i 14 bydeler. Oslo Idrettskrets sin oppgave er foruten 
tilskuddsforvaltningen, å arrangere nettverkssamlinger og gi 
faglig støtte til ungdomsarbeiderne i bydelene. 

Fysisk aktivitet og helse
Oslo Idrettskrets driver med god støtte fra Oslo kommune 

flere folkehelsetiltak for mennesker som normalt ikke finner 
frem til det ordinære idrettstilbudet i lagene. Troen på idrett 
som metode for livsmestring er drivende for engasjementet. 

Aktiv på dagtid
Aktiv på dagtid (Apd) 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 instruktører med god faglig 
kunnskap for å lykkes med trening. Hovedbasen for aktiviteten 
er i egne lokaler i Storgata 38. At treningen kan foregå i egne 
lokaler skaper et trygt og godt miljø for deltagerne. Aktiviteter 
som tilbys andre steder i byen er vanngym, svømming, klatring, 
ballaktiviteter m.m. Omkring 1/3 av deltagerne kommer fra 
ulike kommunale og statlige institusjoner og tiltak, og mange er 
rekruttert gjennom spesialisthelsetjenesten. 

Gjennom året ble treningstilbudet ukentlig tilpasset 
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smitterestriksjoner og lange perioder med nedstenging. 
Noe aktivitet kunne endelig starte opp inne i egne lokaler. 
Alternativer ble som året før, utendørstrening i flere av byens 
parker, samt digital trening på Facebook og Youtube. Utlån av 
utstyr og deltagere som fikk tilsendt treningsprogram og annen 
ønsket informasjon. 

Det andre pandemiåret ga naturlig nok en stor nedgang 
i antall brukere sammenlignet med tidligere år. De fleste 
valgte å se an situasjonen og ventet på full åpning. Det ble 
likevel registrert 332 deltagere, i tillegg til 172 avtalekort 
fordelt på ulike institusjoner. Det ble bestilt 80 ledsagerkort 
fra disse. Aktiv på dagtid finansieres av Oslo kommune ved 
Velferdsetaten og Oslo universitetssykehus-HF. I 2021 var 
deltageravgiften kr 600,- for personlig treningskort, og kr 350,- 
for avtalekort. 

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 omkring 2000 deltakere. 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 2021 var det 46 aktive 60pluss grupper fordelt 
på alle bydeler. Det ble registrert 164 deltakere i Den Gylne 
Spaserstokk i 2021. 

Covid rammet de eldre spesielt hardt også dette året. Noe 
uteaktivitet kunne starte igjen utpå våren. Noen grupper valgte 
å ikke gjenåpne, og mange eldre holdt seg hjemme inntil de 
var fullvaksinerte. Med kreativitet og pågangsmot var det 
likevel noe som klarte å holde det i gang. I egne lokaler rigget 
gruppeledere i Ormsund Roklub 60pluss opp til direktesendt 
sirkeltrening på Youtube, to ganger i uken gjennom hele året. 
Det ble gjennomført to gruppeledersamlinger i 2021. 

60pluss ekstra
60pluss ekstra er et treningstilbud for osloborgere over 60 

år. Målet er å tilby et variert og sosialt treningstilbud, og består 
av styrketrening, i tillegg til yoga, styrke-balanse sirkel, trim til 
musikk, bevegelighet og vanngymnastikk. Da nedstengningen 
fortsatte inn i 2021 var det kun 64 betalende deltagere. Det 
koster kr 1500,- per år for trening. Digital trening kunne man 
følge kostnadsfritt. Tidligere deltagere fikk løpende informasjon 
om situasjonen. Også her var mange svært engstelige for å 
bringe med seg smitte til barnebarn og gamle foreldre. 60pluss 
ekstra er delfinansiert av Oslo kommune. 
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Munkedamsveien 45 
Postboks 1704 Vika 
0121 Oslo 

 
 

Uavhengig revisors beretning Oslo Idrettskrets - 2021 side 1 av 2  

Uavhengig revisors beretning 
Til styret i Oslo Idrettskrets 

Konklusjon 

Vi har revidert årsregnskapet til Oslo Idrettskrets. 

Årsregnskapet består av: 

• Balanse per 31. desember 2021 
• Resultatregnskap 2021 
• Noter til årsregnskapet, 

herunder et sammendrag av 
viktige regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening: 

• Oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og 
• Gir årsregnskapet et rettvisende bilde av 

kretsens finansielle stilling per 31. desember 
2021 og av dets resultat for regnskapsåret i 
samsvar med regnskapslovens regler og god 
regnskapsskikk i Norge. 

 

Grunnlag for konklusjonen 

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene International 
Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er 
beskrevet nedenfor under Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er 
uavhengige av selskapet slik det kreves i lov, forskrift og International Code of Ethics for 
Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av the 
International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre 
øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår 
vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

Annen informasjon 

Styret og generalsekretær (ledelsen) er ansvarlig for annen informasjon. Annen informasjon består 
av kretsstyrets økonomiske beretning for 2021. 

Vår konklusjon om årsregnskapet ovenfor dekker ikke annen informasjon, og vi attesterer ikke på 
den andre informasjonen. 

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese annen informasjon. 
Formålet er å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom annen informasjon og 
årsregnskapet og den kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen av årsregnskapet, eller 
hvorvidt informasjon i annen informasjon ellers fremstår som vesentlig feil. Vi har plikt til å 
rapportere dersom annen informasjon fremstår som vesentlig feil. Vi har ingenting å rapportere i så 
henseende. 

Styret og generalsekretærs ansvar for årsregnskapet 

Styret og generalsekretær (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et 
rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er 
også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap 
som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 
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Faktasider

Styret:
Sveinung Oftedal, leder, Oslo Kajakklubb
Kate Hege Nielsen, nestleder, Bækkelagets SK
Caroline Saastad, medlem, Tunet innebandyklubb 
Lars Trælvik, medlem, Bjørndal IF 
Hedi Anne Birkeland, medlem, Oslo Handicap IL/OI svømming
Nils Einar Aas, medlem, Aktiv Skøyteklubb 
Karmjit Grewal, Bjerke og Veitvet Allidrett IF
Pia Helen Kristensen Moe, vara, Linderud IL 
Mojtaba Ameri, vara, Stovner Bokseklubb
Rune Hebjerk, medlem, ansattes representant
Ingrid Maurstad, vara, ansattes representant
 
Kontrollutvalget:
Sigurd I. Solem, leder, Bygdøy Monolitten IL 
Katrine Sølvberg, medlem, SK Rye 
Nils Johan Waldenstrøm, SK Vidar 
Anya Sødal, vara, Nordstrand Basketballklubb 
Anders Åge Naglestad, vara, Vestre Akers Skiklub 

 
Lovutvalget:
Gunnar–Martin Kjenner, leder, Ski- og fk. Lyn 
Ella Gjømle Berg, medlem, IL Try 
Morten Justad Johnsen, medlem, KNS 
Rune Nordby, vara, Tveita IL 
Tiitu Berg-Johnsen, vara, Bøler IF 
 
Valgkomiteen:
Svein Storjord, leder, Ullern IF 
Dag Endal, medlem, Haugerud IF
Ingri Beck Reithaug, medlem, Centrum Tigers IF
Barbro Tomter Dahlen, vara, Rustad IL

Tingvalgte organer 2021

Representanter fra Osloidretten i NIFs organer
 
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, økonomisjef (sluttet 31.oktober)
Nina Aggarwal, økonomisjef (startet 1.desember)
Robert Gausen, seniorrådgiver
Audun Eikeland, rådgiver
Astrid Johannessen, rådgiver
Kjetil Moberget, rådgiver
Christine Svoren, rådgiver (startet 1.desember)

Kompetanse og klubbutvikling:
Tone Holm Dagsvold, avdelingsleder
Hege Walsig Skau, rådgiver
Simen Kjelsrud, rådgiver
Ingvild Vårdal Bredesen, rådgiver
Sigrid Nestgaard Rød, rådgiver
Marit Slupstad, rådgiver
Mohamoud Abdikhadar Hussein, rådgiver
Katrine Klungland, rådgiver 

Fysisk aktivitet og helse:
Jane Dreyer, avdelingsleder 
Lene Holm, faglig leder, Apd
Bjørn-Helge Haugen, idrettspedagog
Mona Haugland, idrettspedagog
Runa Vikestad, idrettspedagog (sluttet 30.juni)
Madeleine Knutsen, idrettspedagog
Silje K. Idland, idrettspedagog
Miriam Blåmoli Holiløkk, idrettspedagog
Nicholas Johansen, idrettspedagog

Osloidrettens Hus og Ekeberg Idrettshall:
Siv Marie Hawor, driftssjef 
Rune Hebjerk, vedlikeholdssjef
Ola Visslund, driftsassistent
Hajrudin Aganhodzic, driftsassistent
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2020 2021 Endring

Antall idrettslag i Oslo utenom bedriftsidretten 571

Antall idrettslag i Oslo inklusive bedriftsidretten 771

MEDLEMSTALL FOR 2021 OPPDATERES FØR KRETSTINGET - Bedriftsidretten er ikke medtatt i medlemstallene. 

Kvinner Menn

0-5 6-12 13-19 20-25 26- Sum 
kvinner 0-5 6-12 13-19 20-25 26- Sum  

menn SUM

31.12.2021

31.12.2020  4 464  28 395  17 110  7 573 47 844  105 386  5 357 37210  24 272  10 433  80 662  157 934  263 320

Endring

Medlemsstatistikk for Oslo Idrettskrets

Navn Klubbnr Opptatt Ant medl Idrett/særforbund

Gamle Oslo Roadracing lag 0301.7020 22.02.2021 32 Motorsportforb.

Helsfyr Kampsportklubb 0301.7023 04.05.2021 22 Kampsportforb.

Oslo Breakeforening (*) 0301.7024 17.06.2021 10 Danseforb.

Frikransen sykkelklubb (*) 0301.7025 21.06.2021 12 Skiforb. Og Cykleforb.

Bjerke Volleyballklubb 0301.7026 24.06.2021 20 Volleyballforb.

Torshovdalen Brettklubb (*) 0301.7029 04.11.2021 11 Brettforb.

Linderud Landhockeyklubb 0301.7030 15.11.2021 15 Bandyforb.

Vika og Filipstad Sportsklubb 0301.7031 02.12.2021 35 Bandy/Badminton/Volleyball

Oslo Vertklubb 0301.7032 13.12.2021 23 Brettforb.

Idrettslag opptatt i OIK/NIF 2021

Navneendringer i 2021

19.10.2021 Fra Abildsø Idrettslag til Rustad Abildsø Sportsklubb (RASK)
19.10.2021 Fra Carl Berner Idrettsforening til Grip Gamle Oslo Kampsportklubb

Sammenslåtte idrettslag 2021
 
15.01.2021 Rommen sportsklubb sammenslått med Vestli IL og endret navn til Stovner Sportsklubb
08.02.2021  Christiania svømmeklubb sammenslått med Sportsklubben Speed
18.05.2021 Oppsal cricketklubb sammenslått med  Mortensrud-Aker Sportsklubb

Endring av idrettskretstilhørighet

06.07.2021 Oslo Seilflyklubb endret tilhørighet til Viken Idrettskrets
17.11.2021 Nydalen Alpinklubb endret tilhørighet til Viken Idrettskrets 

*) Disse idrettslagene har valgt prøveordningen «Enklere idrettslag»
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Faktasider

Tap av medlemskap 2021

28.10.2021  Sagene Squashklubb

Navn Ut dato

Inter Furuset SK 22.01.2021

Panzer IL 22.01.2021

Dinamo Damefallet 22.01.2021

Oslo Sumoklubb 29.01.2021

Christiania Functional Fitnessklubb 03.03.2021

Oslo Danseklubb 18.05.2021

Havfruen Dykkerklubb 21.10.2021

Idrettslag utmeldt/nedlagt i 2021

Oslo kommunes pris til årets idrettslag 2021
Sportsklubben Sterling

Priser og stipend
Den årlige prisseremonien i Oslo rådhus ble grunnet pandemien utsatt fra våren til 30. september. Oslo kommune arrangerte 
seremonien med hjelp fra Oslo Idrettskrets. Det ble en høytidelig og fin markering av idretten i Oslo. Priser ble delt ut til årets 
ildsjel, årets idrettslag, ærespriser til fortjenestefulle utøvere samt idrettsstipend.
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Oslo kommunes idrettsstipend 2021

Utøver Klubb Idrett

Casper Rønning Royal Sportsklubb Vintertriathlon

Jonathan Wang-Norderud Christiania Roklubb Roing

Julie Kristine Braadland Oslo Turnforening Troppsgymnastikk/teamgym

Marcus Worren Lambertseter Bryteklubb Bryting

Markus Rooth IK Tjalve Friidrett mangekamp

Oda Scheele Nydalens Skiklub Orientering og skiorientering

Pia Young Vik Nydalens Skiklub Orientering

Sigrid Leseth Føyen Kjelsås IL Langrenn

Sunniva Eik Haave Oslo Klatreklubb Buldring 

Øyvind Kirkhus IL Heming Snowboard

Årets ildsjel 2021
 
Per Arne Grime, Oslo Judoklubb
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Faktasider

Osloidrettens kongepokalvinnere 2021

Idrett Fornavn Etternavn Idrettslag Gren

Norges Badmintonforbund Peter Rønn Stensæth Haugerud IF Herresingle

Norges Biljardforbund Umar Hayat Ali Oslo Snooker Snooker

Norges Brettforbund Hanne Eilertsen BSK Snowboard Slopestyle og 
Big air overall

Norges Bryteforbund Oskar Marvik Sportsklubben af 1909 Gresk/Romersk

Norges Danseforbund Victor Bautista Prag Bårdar Breaking

Norges Fekteforbund Pia Albertson Njård Fekting Kårdefekting

Norges Fekteforbund Sturla Torkildsen Njård Fekting Kårdefekting

Norges Fleridrettsforbund Marius Breimo, Marius Wang og Max 
Carlstrøm

Oslo Petanque club Pentanque - lag

Norges Fotballforbund Vålerenga Fotball Fotball

Norges Friidrettsforbund Karoline Bjerkeli Grøvdal IK Tjalve løp

Norges Functional  
Fitnessforbund

Kristin Holte Nydalen FFK Individuell Medley

Norges Gym- og Turnforbund Sofus Charles-Harris Heggemsnes Oslo Turnforening Turn menn

Norges Kickboxingforbund Kristin Vollstad Fighter Kickboxingklubb Fullkontakt

Norges Kickboxingforbund Henry MacPherson Fighter Kickboxingklubb Lettkontakt

Norges Klatreforbund Thilo Schröter Kolsås klatreklubb Buldring

Norges Motorsportforbund Daniel Kobbervik Oslo Modellbilklubb

Norges Orienteringsforbund Anne Margrethe Hausken 
Nordberg

Nydalen Orientering

Norges Orienteringsforbund Kasper Harlem Fosser Heming Orientering

Norges Padleforbund Eivind Vold Oslo Kajakklubb Sprint padling

Norges Roforbund Birgit Skarstein Christiana Roklub Damer, flattvannsroing

Norges Skiforbund Jarl Magnus Riiber Heming IL Kombinert

Norges Skøyteforbund Ragne Wiklund Aktiv SK Hurtigløp

Norges Squashforbund Adrian Østbye Oslo Squashklubb Squash

Norges Svømmeforbund Henrik Christiansen Lambertseter Svømmeklubb Svømming

Norges Tennisforbund Felix Benjamin Nordby Holmenkollen Tennisklubb Tennis



Oslo Idrettskrets
Brynsveien 13
0667 Oslo

oslo@idrettsforbundet.no

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


