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ØIK er Norges Idrettsforbund (NIF) sitt fylkesledd i Østfold. ØIK bestod pr. 31.12.17 av 431 idrettslag,  
12 Regioner og 18 idrettsråd med 85 321 medlemskap. Bedriftsidretten har 69 Lag og 5280 medlemskap. 
Totalt antall lag 500 og totalt antall medlemskap 90 601 (Idrettsregistreringen 2017).

Styret har hatt meget god dialog med fylkespolitikere og kommunepolitikere, spesielt knyttet til skolebruks- 
planen og interkommunale anlegg.

Med iverksettingen av en stor moderniseringsprosess i norsk idrett har dette krevd mye innsats fra hele organisas-
jonen. Det gjelder både høringer, dialogmøter sentralt og lokalt. I tillegg har det vært stor aktivitet når det gjelder 
idrettskretsenes regionalisering som kom som et resultat av den offentlige regionaliseringsreformen for fylkeskom-
munene. I den anledning ble det i mai 2018 tatt initiativ til å etablere et Interimsstyre for regionaliseringen av Østfold, 
Akershus og Buskerud idrettskretser til Viken idrettskrets.

Østfold idrettskrets (ØIK) er et fellesorgan for idretten i Østfold. Idrettskretsens oppgaver er definert i Norges 
Idrettsforbunds lover §5-2. Idrettskretsen skal arbeide med lovpålagte oppgaver og saker av felles interesse for 
idretten samt idrettspolitiske innsatsområder, spesielt overfor  
fylkeskommunen, regionale organer/etater og kommunene, for å styrke idrettens rolle og bedre idrettslagenes 
rammevilkår. Idrettskretsen skal gi service og støtte overfor idrettsråd, særkretser/regioner og idrettslag for å 
styrke aktivitets-, kompetanse- og anleggsutviklingen samt sørge for informasjons- og opplysningsvirksomhet om 
idrettens verdier og verdiskapning. Idrettskretsen har ansvar for at det opprettes idrettsråd i hver kommune.

ØSTFOLD IDRETTSKRETS
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Idrettens visjon 

Idrettsglede for alle 
 

SISTE RAPPORT I ØIKS 100ÅRIGE HISTORIE

Det er avholdt 9 styremøter i 2019 og det er behandlet 
97 saker. Styret i ØIK sitter ut 2019, deretter tar nyvalgt 
styre for Viken idrettskrets over. 
 
Styrets protokoller ligger på kretsens hjemmesider.

NIF MØTER  
IK-ledermøte, Gardermoen, den 3 .- 4. mai 
IK-ledermøte, Harstad, den 20. - 22. september 2019 
Ledermøte Gardermoen den 28. - 30. november 2019 
Idrettstinget, Lillehammer den 24. -26. mai 
Åpen time i etterkant av Idrettsstyremøtene 

Styret 2018-2020

Fra venstre: Emilie Karoline Karlsen, Åge Wedøe, Roar Lund, Erik Unaas (vara), Hilde Stokke(leder),  
Ingunn Hensel, Shakeel Reehman, Hilde Gravnås(vara), Eric Müller, Toril Johansen (organisasjonssjef). 

Østfold idrettskrets (ØIK) er et fellesorgan for idretten i Østfold. Idrettskretsens oppgaver er definert i  
Norges Idrettsforbunds lover §5-2. Idrettskretsen skal arbeide med lovpålagte oppgaver og saker av 
felles interesse for idretten samt idrettspolitiske innsatsområder, spesielt overfor fylkeskommunen, 
regionale organer/etater og kommunene, for å styrke idrettens rolle og bedre idrettslagenes rammevilkår. 
Idrettskretsen skal gi service og støtte overfor idrettsråd, særkretser/regioner og idrettslag for å styrke 
aktivitets-, kompetanse- og anleggsutviklingen samt sørge for informasjons- og opplysningsvirksomhet 
om idrettens verdier og verdiskapning. Idrettskretsen har ansvar for at det opprettes idrettsråd i hver 
kommune.

ØIK er Norges Idrettsforbund (NIF) sitt fylkesledd i Østfold. ØIK bestod pr. 31.12.18 av 433 idrettslag  
10 Regioner og 18 idrettsråd med 85690 medlemskap. Bedriftsidretten har 28 Lag og 3916 medlemskap. 
Totalt antall lag 461 og totalt antall medlemskap 89606 (Idrettsregistreringen 2018).

ANNET 
• Greåker IFs 100 års jubileum 
• Selbak TIF 100 års jubileum 
• Møte med Østfoldbenken om spillemidler 
• Div. møter med Sarpsborg, Fredrikstad  
 kommuner, samt fylkeskommunen når  
 det gjelder felles interkommunale anlegg. 
• NM-veka Rogaland, 27. – 28. juni 
• Møter og representasjon WOC-19 
• Ladies Tour of Norway 
• Nasjonal Idrettsrådskonferanse,  
 Møre og Romsdal

Idrettens verdier 

Ambisiøs, Leken, Åpen, 
Inkluderende
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Styret har representert på årsmøter i idrettsrådene og kretsting for særidrettene. 
 
ADMINISTRASJONEN 
ØIKs administrasjons har i 2019 bestått av 5 ansatte. Som kan leses av oppstillingen nedenfor har ØIK hatt 
en meget stabil stab med lite fravær i mange år, noe som vitner om trivsel og godt arbeidsmiljø. 

Dette er:  
Toril A. Johansen Organisasjonssjef   100 % fra   1.9.2002 – d.d. 
Christian Karlsen Rådgiver idrett    100 % fra 29.3.2006 – d.d. 
André Hansen  Fagleder «Aktiv på Dagtid»  100 % fra   1.9.2007 – d.d. 
Frode Jensen  Fagkonsulent kurs og kompetanse 100 % fra   1.7.2010 – d.d. 
Alexandra Hastings Prosjektleder UT (Ungdom Trener) 100 % fra   1.8.2013 – 31.12.15 
    Administrasjonskonsulent  100 % fra   1.1.16 – 31.3.16 
    Organisasjonskonsulent   100%   fra  1.4.16– d.d.

MØTER  
Organisasjonssjef møter – 4 stk. 
Fagsamlinger i regi av idrettsforbundet, para, kompetanseutvikling, lov og org. 
Interimsstyret Viken/ansatt seminar, den 8. - 9. februar på Mastemyr 
Ansattseminar og interimsstyremøte, den 8. - 9. november, Buskerud 
 
UNGDOMSLEKER BALTIC SEA, POLEN DEN 11. - 13. OKTOBER  
Invitert av Karlstad kommune som er med i et samarbeid med idrettsorganisasjoner rundt Østersjøen, «Baltic Sea». 
De ønsker flere land med, bl.a Norge, Danmark og Finland. ØIK ble derfor invitert til å delta på møte angående  
fremtidige leker og organisering i Polen. Lekene er for ungdom 14-17 år og avholdes hvert 2. år på rundgang mellom 
medlemslandene. Samarbeidet virker viktig og nyttig, og Viken administrasjonen vil ta dette videre.

Etter vel 17 år i sjefsstolen i Østfold idrettskrets, har organisasjonssjef Toril A. Johansen valgt å gå over i  
pensjonistenes rekker fra og med 1.1.20.  
Hun takkes av for lang og tro tjeneste med en samling for styret og ansatte i januar. 
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STRATEGI

«IDRETTEN SKAL» - NIFs strategiplan vedtatt på idrettstinget i juni 2019, består av 4 strategiske satsningsområder 
«Idretten vil». Det skal lages planverk som legger føringer for hvordan innsatsen i organisasjonen skal rettes frem mot 
2023� 
 
ØIKs årsrapport for 2019 er organisert i tråd med satsningsområdene i «Idretten vil» og vil synliggjøre hva ØIK i 2019 
har arbeidet med i tilknytning til disse 4 satsningsområdene.

I tillegg suppleres rapporten med aktuell informasjon om ØIKs øvrige aktivitet, organisasjonsinfo mm.

Livslang idrett Bedre idrettslag Flere og bedre idrettsanlegg Bedre Toppidrett
ApD Digitalisering Samarbeid med Toppidrettsutvalg

YouMe  Moss Opplæring Østfold fylkeskom. OLT Øst

ØIK-vgs-sfo/skole Påvirkning Greåker vgs St�Olav

Kontroll mva Fredrik II

Kontroll rapp. Fredrikstad Arena

Samordna rapp. Anleggsplan

Bistand lov Anleggsutvalg

Aktivisering av ungdom / utvalg

Para

AKTIV PÅ DAGTID 
Aktiv på dagtid har vært driftet av Østfold idrettskrets, 
hvor Østfold fylkeskommune, NAV Østfold arbeids- 
livssenter og 16 kommuner har vært med og finansiert 
ordningen. 2019 har vist seg å være et utfordrende år 

for finansieringen. Da regjeringen vedtok en ny  
inkluderende arbeidslivsavtale, endret også  
betingelsene seg dramatisk for Aktiv på dagtid. Med 
et inntektsbortfall på ca 750 000,- har de deltakende 
kommunene og Østfold fylkeskommune bevilget ekstra 
midler, og uten deres innsats hadde en måtte endre 
vesentlig på aktivitetstilbudet. 

• 16 kommuner har deltatt sammen med  
 Østfold fylkeskommune i samarbeidet 
• 1950 personer har deltatt 
• Deltakerne kommer fra 65 land 
• Gjennomsnittsalderen på deltakeren er 53 år 
• 410 personer har annen etnisitet en norsk.

Beskrivelse av strategiene følger: 

Livslang idrett
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BEDRE IDRETTSLAG

Kurs Antall kurs Antall timer Antall deltakere

Barneidrett 9 94 104
Ungdomsidrett 13 103 138
Styrearbeid 14 59 83
Idrettsråd 15 51 85
Andre tiltak 28 145 687
Sum 79 452 1097

DIGITALISERING 
I forbindelse med moderniseringsprosessen i norsk idrett var det stor enighet om at digitalisering av idretten var noe 
av det aller viktigst idretten måtte ta tak i. Et felles samordnet digitaliseringsverktøy for hele idretten, ansees som 
nøkkelen for å få til store og gode forbedringer i norsk idrett til beste for idrettslagene. I hele 2019 har arbeidet pågått 
i NIF med å etablere et digitalt økosystem som gir tilgang til effektive, integrerte og brukervennlige digitale verktøy.

En viktig forutsetning for å kunne levere gode digitale løsninger, er at man har god kvalitet på opplysninger om 
medlemmer og aktive i norsk idrett. NIF har derfor hatt sterkt fokus på å sikre at alle idrettslag tilknyttet norsk 
idrett oppdaterer løpende opplysninger om medlemmer og aktive i Idrettens sentrale database. I dette arbeidet har 
idrettskretsen bidratt både i innspillmøter, undersøkelser, støtte og informasjon til idrettslagene.

OPPLÆRING 
Kompetanseutvikling

Aktivitetstilbudet er delt opp i 2 terminer 
• Vinter/vår 
• Sommer/vinter

Flere idrettslag/kretser har levert aktivitet som bl.a 
Aremark IF, Fredrikstad og Sarpsborg kajakk klubb,  
Fredrikstad klatreklubb og Friskis og Svettis Fredrikstad 
og Sarpsborg.

YOUNG MENTOR – Aktivitetsleder kurs ved 9 barne-
skoler i Moss. Opplæring i ledelse av medelever i  
diverse leker tilpasset barneskolen for friminutt og i 
skolehverdag.

FULL RULLE 
Gjennom prosjektet/samarbeidet «Full rulle» har 
Frederik II og St. Olav vgs sine idrettslinjer vært ute i 
barneskoler og SFO og hatt fysak praksis. Dette er et 
prosjekt som i 2019 har ført til at Frederik II har hatt 
sine 172 elever (vg 2 og vg 3) ute i skole og SFO å har til 
sammen aktivisert ca. 1350 barn. St.Olav har med sine 
51 elever (vg 3) vært ute å aktivisert ca. 130 SFO-barn 
i 2019�
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Bilde CK/FJ

DEN STORE IDRETTSHELGA 
Den store idrettshelga ble gjennomført fra 25.-27. 
oktober på Quality hotell i Sarpsborg. Et samarbeid 
mellom Østfold idrettskrets, NFF Østfold, Bandyregion 
SørØst, OLT Øst, Østfold Rytterkrets, Østfold Gym- og 
turnkrets, Østfold svømmekrets og Norges Klatrefor-
bund. 221 deltakere. ØIK sto for Anleggskonferanse, 
kurs i klubbadmin og spillemiddelkurs (i samarbeid 
med Østfold fylkeskommune). Særkretsene sto for sine 
egne kurs.

PÅVIRKNING 
ØIK har arbeidet kontinuerlig med påvirkning, infor-
masjon og støtte til idrettslagene, slik at de rakest 
mulig får utført nødvendige rapporteringsoppgaver og 
kan ta i bruk nye verktøy.

KONTROLL AV IDRETTSLAG 
Kontroll merverdiavgift

Det har i 2019 blitt gjennomført stikkprøver i 11 
idrettslag i forbindelse med momskompensasjon for 
idrettslag. Denne gang var det følgende klubber som 

ble kontrollert.

Sarpsborg Tennisklubb

Borg Mc Klubb

Torp Idrætsforening

Spydeberg Turnforening

Mørk Golfklubb

TTIF Hovedstyret

Fredrikstad Klatreklubb

Aremark Idrettsforening

Råde BMX Klubb

Rakkestad Idrettsforening

Idd Sportsklubb

Yven IF

 
Det ble funnet 5 avvik i disse undersøkelsene.   
I 4 av disse klubbene med søknadsgrunnlaget  
oppjustert. Klubbene har da trukket ut flere kost-
nader enn nødvendig i sin beregning. Noe som vis-
er at det er fordelaktig med kontroller. Det har også 
blitt kontrollert om idrettslagene har gjennomført 
årsmøte, og at valgene er i tråd med NIFs lov.
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Opptak av idrettslag og veiledning i forhold til 
søknadsprosessen. Hvordan stifte et idrettslag? 
Hva er et idrettslag? Hvilke regler må man forholde 
seg til? Hvilke posisjoner og verv er påkrevd?

Nedleggelse av idrettslag. Oppløsning og utmeld-
ing av NIF. Hvordan opprette en ny gruppe i et 
idrettslag? Hvordan legge ned en gruppe? Må man 
være medlem av et særforbund? Godkjenning 
av lovendringer: Hvert fjerde år (på Idrettstinget) 
justeres og endres NIFs lov, og da må også alle 
idrettslagene revidere sine lover, og så sende  
lovene til idrettskretsen for godkjenning.  
Veiledning i forkant av årsmøtet: Krav til innkalling, 
agenda og protokoll. Hvem er valgbare? Hvem har 
møterett og stemmerett? Krav til kjønnsfordeling 
og behandling av dispensasjonssøknader. Hvordan 
gjennomføre valg?

Tips og råd til valgkomiteen. Spørsmål i forhold 
til medlemskapet: Når er man medlem? Har man 
krav på å bli medlem? Når kan idrettslaget stryke 
et medlem? Kan et idrettslag frata medlemskap 
fra medlem som har betalt sin kontingent? Styrets 
rolle: Hvilket mandat har styret? Hva er styrets 
oppgaver? Veiledning i forhold til styrearbeid og 
gjennomføring av styremøter. Gruppestyrer i hver 
enkelt idrett i et fleridrettslag. Hvilken makt har et 
gruppestyre i forhold til hovedstyret? Hvilke full-
makter kan gis?

Økonomi: Hvilke lover og regler gjelder? Her får vi 
spørsmål om lønn, skatt, regnskap, budsjett, bank-
konti, styrehonorar, kjøregodtgjøring, arbeidsgiver-
avgift osv. Økonomiske misligheter: Enten unders-
lag eller økonomisk rot.  
 

AIK gir råd i forhold til hvordan idrettslaget kan 
rydde opp og få på plass bedre interne rutiner. I 
underslagssaker gir vi idrettslaget råd om hvordan 
saken best håndteres og hvordan styret går frem 
for å anmelde saken til politi og/eller NIFs domsut-
valg�

Idrettslaget som arbeidsgiver: Selv om idretten i all 
hovedsak drives på frivillig basis er det stadig flere 
idrettslag som nå har ansatte. Når er en person 
å betrakte som ansatt? Hvilket ansvar har styret 
som arbeidsgiver? Hvilke lover og regler gjelder? 
Kommersielle aktører og sponsorer: Idrettskretsen 
får en del spørsmål når det gjelder samarbeid med 
eksterne aktører. Noen idrettslag har også valgt å 
skille deler av driften ut i et aksjeselskap eller et 
driftsselskap.

Habilitetsspørsmål: Når er en person inhabil? 
Hvem bestemmer hvem som er habil? Hvordan 
skal habilitetsreglene praktiseres? Konfliktsaker: 
Idrettslaget klarer ikke alltid å løse saken selv og 
ber derfor idrettskretsen om hjelp.  
Det dreier seg ofte om personkonflikter, der en 
eller flere personer i klubben ikke klarer å sa-
marbeide eller fungere sammen. Oppfølging av 
bekymringsmeldinger: Idrettskretsen kartlegger 
situasjonen, gir råd og treffer nødvendige vedtak. 
I særlige tilfeller kan idrettskretsen ta over ad-
ministrasjonen av et idrettslag, for å sørge for å få 
idrettslaget inn i lovlige former igjen. Samordnet 
søknad og rapportering: Hvert år må alle idrettslag 
rapportere inn medlemstall, aktivitetstall osv. til 
Norges idrettsforbund. Idrettskretsen følger opp 
og påser at idrettslagene kommer i mål med denne 
rapporteringen.

TYPISKE SAKER OG OMRÅDER IDRETTSKRETSEN HAR JOBBET MED
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SAMORDNA RAPPORTERING 
ØIK har bidratt sammen med NIF og særforbundene, til 
at idrettslagene gjennomfører samordnet rapportering. 
Dette er minnet om via e-post, facebook, nyhetsbrev 
og via telefon. 
I løpet av rapporteringsperioden så har vi hjulpet en-
kelte lag direkte med å gjennomføre rapporteringen.  
 
BISTAND LOV 
ØIK har gjennom hele året dialog med ledere, 
styremedlemmer, trenere og enkeltmedlemmer i 
både idrettslag, særkretser/regioner og idrettsråd 
når det gjelder NIFs lov og diverse utfordringer innen-
for denne. Antall saker varierer mye både i omfang og 
antall, men gjennomsnittlig en sak pr. dag. I 2019 har 
ØIK vært involvert i 6-7 konfliktsaker som veiledere. 

PARAIDRETT 
Idrettskonsulent Vigdis Mørdre er ansvarlig for para-
idretten i Østfold og Akershus. Hun har kontor i Aker-
shus idrettskrets med noen arbeidsdager på Østfold-
kontoret i løpet av året. Hennes oppgave er å gi bistand 
til idrettslagene og påvirke til økt tilrettelegging for 
parautøvere i lagene. I tillegg markedsføre idrettens 
tilbud til målgruppen og veilede aktuelle utøvere inn i 
rett klubb og/eller idrett.

PARAIDRETTSDAGEN 
Paraidrettsdagen er et samarbeid mellom Østfold 
idrettskrets, Norges idrettsforbund, Kalnes vgs 
idrettsfag og NAV hjelpemiddelsentralen. Paraidretts- 
dagen er en arena hvor idretter kan vise frem sine til-
bud og barn og unge kan få teste ut aktiviteter i trygge 
og tilrettelagte omgivelser. 185 deltakere fra hele fylket 
deltok den 25.september i Kalneshallen.

SPORTSSKOLEN 
Sportsskolen er et samarbeid mellom Østfold 
idrettskrets, Norges idrettsforbund, Kalnes vgs 
idrettsfag og NAV hjelpemiddelsentralen. 
 Sportsskolen er et tilrettelagt tilbud for barn og unge 
med ulke funksjonsnedsettelser. 33 deltakere fra hele 
Østfold deltok i 2019 fra man-tors første uken av  
sommerferien.
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UNGDOMSUTVALGET 
I 2019 har ungdomsutvalget i ØIK bestått av 
 Emilie Karoline Karlsen (leder), Madelen Cengiz, Ama-
lie- Marie Hov Malkenes og Hanne Sjöqvist. Frode 
Jensen har vært administrasjonens representant i ut-
valget. Utvalget har i 2019 hatt fokus på klubbesøk og 
oppfølging av ungdomsutvalg. Utvalget har avholdt 6 
møter i 2019, 3 hvert halvår. 

Utvalget startet året med deltakelse på Landsmøte for 
ungdomsutvalg i Stavanger 4.-6. januar. Helgen bød på 
spennende foredrag, erfaringsutveksling og nettverks-
bygging for utvalgene som deltok. Alle deltakerne fikk 
også ta del i Rogaland IKs 100 års jubileum og Idretts-
gallaen 2019� 

I mars startet ungdomsutvalget et samarbeid med Øst-
fold fotballkrets i forbindelse med deres lansering av 
et lederutviklingsprogram for ungdom. 16. mars ar-
rangerte de konferanse på Quality Hotel i Sarpsborg og 
ungdomsutvalget bidro med foredrag om å være ung 
og engasjert i idretten. 

26. mars arrangerte ungdomsutvalget fagkveld for ung-
domsutvalg i idrettslag på Idrettens Hus i Østfoldhallen. 
Her ble alle utvalgene som har signert avtale med ØIK 
invitert for å få litt faglig innputt, utveksle erfaringer 
og bygge nettverk. På samlingen fikk deltakerne en 
innføring i bruk av årshjul og deltok i tre forskjellige 
workshops med temaene e-sport, hersketeknikker og 
ungdomsutvalgets rolle i idrettslaget. 
 
25. april ble det gjennomført et felles møte for ung-
domsutvalgene i Østfold IK, Akershus IK og Buskerud 
IK. På dette møtet ble det kartlagt hva slags oppgaver 
de tre utvalgene hadde hatt til nå og drøftet hva slags 
rolle og oppgaver et ungdomsutvalg kunne ha i den 

framtidige Viken idrettskrets. Tankene ble lagt fram 
for interimsstyret som jobbet med å utvikle den nye 
idrettskretsen.

1.-15. juni 2019 representerte utvalgets leder, Emilie, 
Norges idrettsforbund på Internasjonalt Olympisk 
Akademi i Hellas, sammen med Sigurd Roestad fra 
Buskerud. Dette er en samling arrangert av IOC, der 
unge idrettsengasjerte fra hele verden samles for å 

UNGDOMSLØFTET
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lære om Olympismen, utveksle erfaringer og bygge 
nettverk. De holdt foredrag om sine erfaringer fra 
akademiet på Norges Olympiske Akademi i 1.-4. au-
gust�

21. august arrangerte ØIK, Ungdomsutvalget og Halden 
idrettsråd ungdomskveld i Halden, med deltakere fra 
ulike idrettslag i kommunen, både unge og voksne. 

Høsten gikk med til å planlegge Ungdomskonferansen. 
Ungdomsutvalget valgte «psykisk helse» som tema for 
konferansen og ønsket å rette fokus mot betydningen 
av å være en del av et idrettsfellesskap. Konferansen 
skulle etter planen gjennomføres høsten 2019, men ble 
flyttet til januar 2020 og slått sammen med en samling 
for ungdomsutvalg i idrettslag.  

UTSTYRSPOOL 
ØIK har støttet 23 IL med midler (5.000,-/ 
10.000,-) for oppstart av Utstyrspool i sin klubb/IL. Det 
er gitt bestemte retningslinjer for etablering og driften 
av poolen.

EKSTRAORDINÆRE STØTTEMIDLER 
Østfold idrettskrets hadde i 2018 et årsresultat på kr. 
420.000. Styret i ØIK vedtok at overskuddet skulle gå til 

aktiviteter i idrettslag og idrettsråd. Midlene ble utlyst 
etter «prinsippet førstemann til mølla» i mars 2019. 28 
aktiviteter/tiltak fra 22 IL fikk støtte i størrelsesorden 
5.000- 20.000.

STØTTE TIL NM 
ØIK er opptatt av viktigheten av å stimulere til 
mesterskapsarrangement i Østfold, slik at vi trekker 
folk og utøvere til regionen vår. Det gir positive 
ringvirkninger for idrettslagene og Østfoldsamfunnet. 
Kretsen har derfor støttet 7 IL med 5.000,- til 20.000,- 
til deres NM arrangement.

FLERE OG BEDRE IDRETTSANLEGG 
Idretten i Østfold har vært akterutseilt når det gjelder 
tilgang på idrettsanlegg. Imidlertid ser et langsiktig 
arbeid nå ut til å bære frukter, og vi ser nå en økende 
politisk vilje til å prioritere idretten lokalt og regionalt.
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SAMARBEID MED FYLKET

ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE/SKOLEBRUKSPLANEN 
Østfold idrettskrets har blitt involvert i arbeidet med 
skolebruksplanen til Østfold fylkeskommune.  Involver-
ingen har bakgrunn i fylkeskommunen ønske om et an-
leggsløft. Her har de ønsket å ha med idrettens sitt syn/
behov ved bygging av nye idrettsanlegg ved bl.a Fredrik 
II (Fredrikstad) og Greåker VGS (Sarpsborg). I prosessen 
rundt dette interkommunale arbeidet har flere sær-
idretter vært involvert som f.eks Norsk friidrett Østfold 
og Norges Håndballforbund region Øst. 
 
FREDRIK II FLERBRUKSHALL OG GREÅKER VGS 
FLERIDRETTSHALL MED FRIIDRETT 
Idrettskretsen har her sammen med Sarpsborg og  
Fredrikstad idrettsråd arbeidet for at kommunene 

skulle benytte muligheten for å få til et interkommun-
alt samarbeid med hverandre og fylkeskommunen. 
Resultatet ble at kommunene 20. juni vedtok at de ville 
gå for nevnte samarbeid.

Idretten i kommunene inviteres til brukermedvirknings 
prosesser med idrettsrådet for det videre arbeid. 
Østfold fylkeskommune gjennomførte et åpent 
informasjonsmøte for det interkommunale samarbei-
det i Fredrikstad/Sarpsborg for interesserte torsdag 07. 
november på fylkeshuset. Ca 50 personer møtte. 
 
Østfold fylkeskommunen vedtok 20. juni sin deltakelse 
i det interkommunale samarbeidet med de to tidligere 
nevnte kommuner. 

ANLEGGSPLANEN 

Prioriterte anlegg/prosjekter i idrettskretsens 
plan for regionale og interkommunale anlegg:

Idrettskretsens sin vedtatte anleggsplan fikk god  
uttelling i Østfold fylkeskommunen sitt fylkestingmøte 
20.juni. Følgende anlegg fikk midler:

• Østfoldhallen – kr 1 000 000
• Svømmehall 50m Halden – kr 13 000 000
• Anlegg med regional funksjon Moss –  
 kr 4 000 000
• Anlegg med regional funksjon Indre Østfold  
 – kr 4 000 000
• Rackethall Eidsberg - kr 1 000 000
• Skøytebane overbygg Trøgstad – 3 000 000
• Tennishall i Sarpsborg – kr 1 000 000

PÅVIRKNINGSARBEID POLITISK 
Idrettskretsen har understøttet bl.a idrettsråd i 
hallutfordringer etter forespørsel og idrettslag 
som har trengt støtte til sine prosjekt.

ANLEGGSKONFERANSE 
Anleggsutvalget avholdt konferanse under den 
store idrettshelga fredag 25. oktober. Det deltok 
53 personer på konferansen.

Det ble rettet fokus på kunstgress, Østfold  
modellen – anleggsløftet og hva som kreves for å 
etablere e-sport i klubbhus.
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SPILLEMIDLER VIKEN FYLKESKOMMUNE FRA 2020 
Anleggsutvalget avholdt møte 05. juni med fylkespoli-
tikerne fra Østfold som var med i fellesnemda for Viken 
fylkeskommune.  Saken gjaldt fordeling av spillemidler 
for kommende år for Viken  
fylkeskommune, og viktigheten av å ta hensyn til da-
gens ordning, og ikke forhaste en ny fordelingspolitikk.

13. juni vedtok fellesnemda dette: Inntil Viken fylkest-
ing vedtar en felles praksis for forvaltning av spillem-
iddelordningen til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, 
skal økonomiske bindinger gjennom tidligere deltilsagn 
til anlegg, samt de gamle fylkenes vedtatte handling-
sprogram og prioriteringspraksis følges innen tidligere 
fylkesgrenser. For å tilstrebe en forutsigbar finansiering 
av anlegg, skal de tidligere fylkenes estimerte ven-
tetid på tildeling av midler vektlegges. Dette som en 
overgangsordning inntil ny felles praksis er vedtatt for 
Viken.    

ANLEGGSUTVALGET - MØTER  
Anleggsutvalget har gjennomført 3 møter i 2019 i 
tillegg til deltagelse på diverse møter, samlinger og 
konferanser.

Anleggsutvalget har gjennomført 2 møter med Ak-
ershus og Buskerud idrettskrets ifm med hvordan 
arbeidet har vært gjennomført i de andre kretsene, og 
hvordan en ser for seg å arbeide videre med anleggsar-
beidet i Viken idrettskrets.

Østfold idrettskrets og anleggsutvalget har  
samarbeidet med Østfold fylkeskommune i  
gjennomføring av 3 spillemiddelkurs  
• Tirsdag 30. april i Rakkestad  
• Onsdag 8. mai i Råde Idrettslags klubbhus  
• Lørdag 26.oktober, Quality hotell Sarpsborg

23.-24. september deltok Østfold idrettskrets med ad-
ministrasjonen på fagsamling som fylkeskommunene i 
Buskerud, Akershus og Østfold inviterer kommunenes 
administrasjon/idrett til. 

Administrasjonen har gjennomført flere møter med 
administrasjonen i de andre kretsene for forberedelse 
for Viken IK. Administrativ ressurs i ØIK har deltatt på 
nasjonalt team anlegg sin oppstarts samling. 

BEDRE TOPPIDRETT 
 
 
TOPPIDRETTSUTVALGET 
Toppidrettsutvalget i ØIK har hatt to møter våren 2019. 
 
Utvalget skal supplere OLT-øst i sitt arbeid, og fokuset 
på disse møtene har vært større idrettsarrangement, 
og hvordan man kan påvirke og hjelpe idrettslag til å 
få og gjennomføre disse i fylket. Det har også vært et 
fokus å tilby antidoping og kostholdinfo til idrettsfag 
og toppidrettsfag på idrettslinjene i fylket. Alle skolene 
som tilbyr dette, har fått tilbud om opplegget.  
3 skoler har foreløpig takket ja til å gjennomføre sem-
inaret. St. Olav vgs., Wang toppidrett og Fredrik II har 
alle gjennomført en slik dag. Da gjennomfører alle 
elevene programmet Ren utøver fra Antidoping Norge 
i forkant, før man har et miniseminar med Antidoping 
Norge og en kostholdsekspert.   
Det er ca. 200 idrettselever som har gjennomført dette. 

OLYMPIATOPPEN ØST – OLT 
Ressursgruppen for OLT Øst har kun hatt ett møte i 
2019. Her er nestleder i ØIK og organisasjonssjefen 
representert. OLT Øst har hatt aktivt og godt år, med 
mange baller i luften. Et para prosjekt i samarbeid med 
ØIK, skolene i Fredrikstad OLT sentralt m.fl er igangsatt.

ST. OLAV VGS 
I år som tidligere år har samarbeidet med  
St. Olav vgs skole vært godt. St. Olav vgs skoles top-
pidrettslinje eies formelt av ØIK og driftes av skolen 
som har det faglige ansvaret. ØIK har gjennom året 
hatt møter i forbindelse med årlige skoleinntak, forele-
sning for toppidrettslinjen om spillemidler og pengefly-
ten i idretten, samt felles møter med skolen og OLT Øst
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Roy Moberg ble tildelt Østfold 
idrettskrets sin siste og høyeste ut-
merkelse, IDRETTSKRETSPOKALEN.

ØSTFOLD IDRETTSKRETS – 100 ÅR

JUBILEUMSFESTEN 
Festen hadde 122 deltakere. Her var idrettspresident-
en, innehavere av idrettskretsens pokal, fylkesordfører 
Ole Haabeth og ordfører for Fredrikstad, Halden og 
Eidsberg, sistnevnte også varamedlem til ØIK styret 
og styreleder i Buskerud IK. Ellers representanter fra 
særkretser og idrettsråd, andre innbudte gjester, styret 
og ansatte/tidligere ansatte, kursinstruktører o.a.

Kulturværste Fredrikstad, hadde ansvar for opplegg 
og regi, og i samarbeid med ØIK hadde de lagt et flott, 
underholdende, minnerikt og verdig program for 
festen. Dette med historisk kavalkade i ord, bilder og 
pantomime, artistshow, taler, og kulturelt innslag med 
oppvisning fra Fredrikstad Turn og flere idrettsklubber 
i Østfold.

Alt sammen bundet fint og humoristisk sammen av 
toastmaster Alexander Hermansen�

2 priser à 25.000 ble tildelt 2 Østfoldtalenter som er 
aktuelle for OL-2020. nemlig: 

• Madeleine Rubinstein, 23 år, judo,  
 Fredrikstad kampsportklubb 

• Erik Solbakken, 24 år, Moss roklubb

Scandic satte opp en pris på kr. 10.000 til en 
parautøver/synshemmet. Denne ble tildelt Ann Helen 
Aune, 18 år, Mysen pistolklubb.

SAMARBEID MED ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE 
Det har vært et utstrakt og godt samarbeid med Øst-
fold fylkeskommune, siden organisasjonssjefen til-
trådte i 2002. Allerede i 2003 etablerte vi i fellesskap 
idrettskonferansen, som ble avholdt som jubileum-
skonferansen i 2019, som siste gang i ØIK /ØFK regi. 
Vi har siden hatt nært samarbeid både når det gjelder 
anlegg, spillemidler, prosjekter/prosjektstøtte, utvalg, 
folkehelsekoordinatorer og partnerskap Østfoldhelsa 
for å nevne noe.  I 2019 har vi fortsatt Aktiv på Dagtid 
som vi etablert i 2007. På anlegg har vi samarbeidet 
godt i alle år med anleggsprioriteringer og anleggskurs. 
De siste 3 årene har vi hatt et tett samarbeid både med 

Dag Otto Lauritzen, fortalte engasjert 
i ord og bilder fra sitt liv og virke som 
toppidrettsutøver.

Jubileumskonferanse og jubileumsfest ble avholdt på Scandic City hotell, Fredrikstad  
på selve stiftelsesdagen 19.4.2019.

JUBILEUMSKONFERANSEN 
Vår årlige idrettskonferanse, i samarbeid med Østfold fylkeskommune, siden 2003, ble for siste gang i ØIKs historie 
arrangert- Jubileumskonferansen 2019. Konferansen hadde 75 deltakere. 

Østfolds kandidat til NIFs Årets ildsjel  
Ingar Steen Johannesen, fikk overlevert diplom  
fra idrettspresident Tom Tvedt.
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Panel med 5 aktører som har markert seg i Østfoldidretten, i dialog med konferansier, fortalte om opplevelser,  
utfordringer og gleder ved å være toppidrettsutøver: Ørjan Løvdal, ishockey - Erlend Johnsen, fotball –  
Ragnhild Aamodt, håndball – Sigrun Østreng, turn – Roy Moberg - Ladies tour of Norway.

administrasjon og politikere når det gjelder skolebruk-
splanen og store interkommunale anlegg både i Fre-
drikstad og Sarpsborg. Anlegg vi kan glede oss over er 
besluttet realisert og ferdigstilles i 2023.

SALG AV IDRETTENS HUS, ROLVSØY  
Da det ble utfordringer for fotballkretsen med hensyn 
til videre leie av Østfoldhallen, valgte fotballkretsen 
å si opp sin leieavtale på Idrettens Hus, Rolvsøy. Fot-
ballkretsen ønsket seg nye lokaler på Sarpsborg sta-
dion, samlokalisert med Sarpsborg-08. Fotballkretsen 
flyttet dit i juni 2019. 

Med fotballkretsens oppsigelse av leieavtalen, ØIKs 
største leietaker, kom det til å bli mange ledige kontor-
er på Idrettens hus. Det var også noen ledige kontorer 
fra før på huset, samtidig som det var et behov for en 
skikkelig oppgradering/oppussing av kontorlokalene. 
Dette ville medført en del kostnader, om en skulle 
fortsette å ha tilhold der. ØIK har holdt hus i egne eide 
lokaler, Idrettens hus på Rolvsøy siden 1992, så ØIK 
har hatt mange år i disse lokalene. ØIK styret vedtok 
derfor å selge Idrettens hus og gå over til et leieforhold 
på Værste i Fredrikstad. At valget falt på Værste som 
ny lokasjon henger sammen med det store potensialet 
vi ser mulighet for samarbeid og synergier med de 
mange aktører som befinner seg deg. Det kan nevnes:

Høyskolen i Østfold, Testlabben, Olympiatop-
pen Øst (OLT), Helsehuset, FFK, Wang toppidrett, 
idrettsavdelingen Fredrikstad kommune, diverse kom-
petansebedrifter.

Nye Arena Fredrikstad og Fredrik II med store 
idrettsanlegg og idretter bl.a. Stjernen og FBK.

ØIK flyttet ut samtidig med fotballkretsen og øvrige 
særkretser i juni 2019. Lokalene ble solgt til Storebrand 
Eiendomsfond Norge KS, de samme som eier Østfold-
hallen kjøpesenter og fotballhallen. Storebrand var 
eneste interessent som gav bud�

Netto salgssummen etter fratrekk av meglerkostnader 
og andre salgsomkostninger ble  
kr. 7 635 298,20.

ETABLERING AV IDRETTENS HUS PÅ KRÅKERØY 
(VÆRSTEOMRÅDET) I FREDRIKSTAD 
Østfold idrettskrets inngikk leiekontrakt med Værste 
Utvikling AS f.o.m. 1.6.19 og etablerte seg raskt i de 
nye lokalene, sammen med Østfold Bedriftsidrettskrets 
og Østfold Bandykrets.  Administrasjonen ser på ved-
taket om flytting som nyttig, i relasjon til viktige sa-
marbeidspartnere og et sted hvor idretten kan utvikle 
et kraftsenter, basert på nåværende og fremtidige 
fasiliteter.  Tidspunktet for salg av Idrettens hus og 
flytting vurderes som fornuftig og i rett tid, all den tid 
fotballkretsen flyttet ut og det var behov for betydelig 
oppgradering av lokalene.

Ikke minst er det godt å kunne konsentrere seg om det 
faglige arbeide for best mulig tilrettelegging for idret-
ten, og ikke måtte håndtere alle slags driftsoppgaver og 
andre tidstyver, et privilegium som leietaker, fremfor å 
eie�
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På Værste er det kort vei til OLT Øst, HiØ og testlabben, 
Helsehuset, Fredrikstad kommunes idrettsavdeling, 
Wang toppidrett, FFK og samarbeid er allerede i gang.

VIKEN IDRETT  

Interimsstyret for Viken idrett 
ble formelt etablert den 22.05.18, Roar Bogerud leder i 
Buskerud idrettskrets (BIK) ble valgt til leder, med leder 
i Østfold idrettskrets (ØIK) Hilde Stokke og leder i Ak-
ershus idrettskrets (AIK) Nordis Vik Olaussen som nes-
tledere. Interimsstyret har i 2019 som i 2018, bestått 
av 3 representanter fra hver krets og de respektive 
organisasjonssjefer hhv Toril A. Johansen ØIK, Runar 
Sveen, AIK og Øivind Thorsen med Marit Skretteberg 
som prosjektleder fra BIK. Marit innehadde rollen som 
prosjektleder frem til ny organisasjonssjef for Viken, 
Kathinka Mohn ble ansatt og tiltrådte 1. mai 2019.

Interimsstyrearbeidet  
Det er avholdt 4 møter i det opprinnelige interimssty-
retmøte for Viken i 2019, i tillegg til en del møter i AU, 
dvs leder og de 2 nestlederne�

Siste møte i dette interimsstyret ble avholdt den 10.10, 
hvor siste hånden på verket ble lagt i forkant av ekstra 
ordinært kretsting for ØIK og konstituerende kretsting 
for Viken som ble avholdt den 19.10.19. Her ble ny lov 
og ny logo for Viken idrettskrets vedtatt, samt styre 
med komiteer for den nye Viken idrettskrets. 4 sty-
remedlemmer + vara fra hver av de 3 fylkene ble valgt. 

Det nye Viken styret fungerer som interimsstyre inntil 
oppstarten av Viken idrettskrets i 1.1. 2020.

Buskerud fikk styrelederen, Akershus 1. nestleder og 
Østfold 2. nestleder. Østfolds styremedlemmer ble: 
 
Ingunn Hensel, 2. nestleder - Mysen svømmeklubb 
Emilie Karoline Karlsen, styremedlem - Hvaler  
Volleyballklubb

Erik Unaas, styremedlem - Indre Østfold Orienterings- 
klubb 
Samir Tawfiq, styremedlem - Smaalene sykkelklubb 
Hilde Stokke, varamedlem - Hvaler Volleyballklubb

NIFS HEDERSMERKE MED DIPLOM 
Ble etter søknad fra Østfold idrettskrets tildelt Kåre 
Steffensen tildelt på ØIKs siste ekstraordinære ting. 
Kåre har vært leder i skikretsen fra 2004 til 20017, og 
nestleder i Trøgstad idrettsråd fra 2004 -. Han startet 
Trøgstad skiklubb og har vært leder der siden starten i 
2001 og frem til 2004.

Kåre er nå 76 år og har vært aktiv som tillitsvalgt i 
mange år. Kåre har tidligere vært rektor på Trøgstad 
ungdomsskole og skientusiast/ aktiv innen sporten. 
 

IR-UNDERSØKELSEN ØSTFOLD  
Norges idrettsforbund gjennomførte en landsdekkende 
idrettsråds undersøkelse i august 2019. Vi gjengir her 
funn fra Østfold og interessante funn på landsbasis.:

Om Østfold: 
10 idrettsråd svarte på undersøkelsen. Kommunene 
som er representert er Rakkestad, Marker, Rygge, 
Sarpsborg, Hobøl, Rømskog, Fredrikstad, Askim og 
Råde. Her er 6 av rådene kun drevet gjennom frivillig 
innsats, 2 idrettsråd har opptil 0,5 årsverk, mens 2 
idrettsråd har mer enn 1 årsverk.
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6 av kommunene som svarte hadde ordfører fra  
Arbeiderpartiet, 3 hadde ordfører fra Høyre og  
1 kommune med ordfører fra Kristelig Folkeparti.

Viktige Idrettsanlegg idrettsrådene fremhever som 
behov:

Idrettshaller/flerbrukshaller - 50% 

Fotballanlegg   - 30% 

Aktivtetssaler – tilpasset  - 20% 

Skyteanlegg   - 20%

 

Idrettsrådet har?

•	 Regelmessige møter med kommunen  
 (minst en gang i året) - 90%

•	 Samarbeidsavtale med kommunen - 80%

•	 Det siste året blitt involvert i planarbeid i  
 kommunen - 60%

•	 Satt av en egen pott penger i idrettsrådet som 
 dekker utgifter for barn og unges deltakelse i  
 organisert idrettsaktivitet og som kan brukes når   
 for eksempel trener/leder i idrettslaget tar kontakt 
 med idrettsrådet - 30%

TV-AKSJONEN 2019 
TV-aksjonen gikk i år til inntekt for organisasjonen 
Care. Aksjonen hadde tittelen «Nå er det hennes tur». 
Inntektene skal bidra til å skape et bedre liv for  
kvinner i noen av verdens mest sårbare områder. 
400 000 kvinner vil få mulighet til å tjene sine egne 
penger, bestemme over egen kropp og få sin stemme 
hørt. ØIK støttet aksjonen med kr. 5000 og gav en 
serie OL-bilder til auksjonen. Organisasjonssjefen 
var medlem av fylkeskomiteen for aksjonen. Østfold 
idrettskrets donerte 18 OL-plakater til auksjon for 
TV-aksjonen.
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Fag Teamleder Østfold deltakere
Lov og org Kent, AIK Christian 
Anlegg Andrè, ØIK -
Klubbutvikling, herunder 
Ungdom og barn

Hanne-Kristin, BIK Frode  
(særskilt ansvar for ungdom)

Para Alexandra Hastings, ØIK
Politisk påvirkning Johan, AIK Andrè 
Idrettsråd Christian, ØIK
ØIK/adm Runar, AIK Alexandra
Kommunikasjon Knut Harald, BIK Alexandra 
Arrangement Renate, BIK Frode 
Prosjekt (er) Øyvind, BIK Andrè 
Organisasjonssjef Kathinka, Viken

Christian vil i tillegg være ansvarlig for Fredrikstad kontoret i Viken.

Ved regionalisering av idrettskretsene er det bestemt at organisasjonen skal arbeide på nye måter, med mer fokus 
på fagområder. Det er derfor foreløpig opprettet 12 teams, med en teamleder for hvert team. Ansatte i de 3 Viken 
kretsene arbeider da på tvers av gamle grenser i en helhet som Viken idrettskrets. De fleste ansatte er medarbeidere 
i flere team.  
 
De 7 første teamene oppført her, korresponderer med NIFs nasjonale team.  
De øvrige er kun Viken team, og er som følger:

ETABLERING AV TEAMS – FORBEREDELSE TIL VIKEN 2020
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SÆRKRETSER 

Norsk Friidrett Østfold  

Østfold Skikrets

Østfold Bedriftsidrettskrets

Østfold Bowlingutvalg

Østfold Brytekretsen  

Østfold Bueskytterkrets   

Østfold Castingkrets

Østfold Fotballkrets    

Østfold Dykkekrets 

Østfold Ishockeykrets 

Østfold Skøytekrets

Østfold Gymnastikk- og turnkrets

Østfold Orienteringskrets 

Østfold Rokrets

Østfold Svømmekrets

Østfold Rytterkrets 

Østfold Seilkrets

Østfold Skytterkrets

Aremark Idrettsråd

Askim Idrettsråd

Eidsberg Idrettsråd

Halden Idrettsråd

Fredrikstad Idrettsråd

Hobøl Idrettsråd

Hvaler Idrettsråd

Marker Idrettsråd

Moss Idrettsråd

Rakkestad Idrettsråd

Rygge Idrettsråd

Rømskog Idrettsråd

Råde Idrettsråd

Sarpsborg Idrettsråd

Skiptvet Idrettsråd
Spydeberg Idrettsråd

Trøgstad Idrettsråd

Våler Idrettsråd

Norges Golfforbund

Norges Biljardforbund

Norges Klatreforbund

Norges Kickboxingforbund

Norges Studentidrettsforbund

Norges Squashforbund

Norges Kampsportforbund

Norges Curlingforbund

Norges Fekteforbund

Norges Rugbyforbund

Norges Luftsportforbund

Norges Bordtennisforbund Region Øst

Norges Håndballforbund Region Øst

Vektløfting Region Østlandet  

Øst-Norsk Dansekrets

Norges Basketballforbund Region Øst

Sørøst Bandyregion

NCF Region Øst

Styrkeløftregion Øst

Oslofjorden Badmintonkrets

Norges Motorsportforbund Region Øst

Tennisregion Østland øst

Norges Volleyballforbund Region Øst

Judoregion Øst

Følgende 13 særidretter er regionalisert

I tillegg har disse særforbundene, som ikke har  
regioner eller kretser, idrettslag i Østfold:

IDRETTSRÅD  

SÆRKRETSER OG SÆRREGIONER  
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MEDLEMSTALL

År Kvinner Menn Totalt  
medlemskap

2018 31882 53808 85690

2017 31742 53579 85321

2016 32660 55706 88366

2015 31782 55426 87208

År Kvinner Menn Totalt

2018 1143 2773 3916

2017  1563 3717 5280

2016 1521 3507 5020

2015 3072 5781 8853

TOTALT MEDLEMSKAP FOR BEDRIFTSIDRETTEN  
I ØSTFOLD

TOTALT MEDLEMSKAP FOR ORDINÆRE  
IDRETTSLAG I ØSTFOLD

År Antall IL Antall  
BIL

Totalt 
ant. lag

Kommen- 
tarer

2018 433 28 461 -39

2017 431 69 500 31

2016 404 65 469 -102

2015 401 170 571 -33

År 0-5 6-12 13-19 19-25           26 - Totalt

2018 1369 9623 6283 1807 12800 31882

2017 1342 9690 6094 1772 12844 31742

2016 1446 9582 6308 1911 13413 32660

2015 1516 9010 6261 2010 12985 31782

År 0-5 6-12 13-19 19-25 26 - Totalt

2018 1239 11603 8630 3251 29085 53808

2017 1244 11480 8397 3494 28964 53579

2016 1311 11906 8938 3631 29920 55706

2015 1268 11621 8865 3861 29811 55426

KVINNER ORDINÆRE LAG

LAG

MENN ORDINÆRE LAG
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Viken ansatte med lokalisering på Kråkerøy, i Fredrik-
stad ser det som svært viktig å videreføre kontoret her, 
spesielt på grunn av store synergimuligheter med et 
sterkt kompetanse- og idrettsmiljø og store moderne 
anlegg. Planen er fra 2023 å samlokalisere med øvrige 
idretter på området, noe som har vært intensjonen fra 
flyttingen dit ble bestemt. Det er planlagt at Idrettens 
hus etablerer seg i fylkeskommunens nye vgs, Fredrik 
II fra skoleårets begynnelse 2023, når leiekontrakten 
med Værste Utvikling A/S utløper. Idrettens hus blir 
som tidligere, lokaliteter for idrettens ansatte/organis-
asjoner som ser verdien av felles kontorlokalisering. 

De som har signalisert ønske om samlokalisering og er i 
prosess for dette er følgende: 

• Fredrikstad elite administrasjon, bestående av FFK,  
 FBK og Stjernen. 

• OLT Øst 

• Fredrikstad idrettsråd 

• Bedriftsidrettskretsen 

• Bandykretsen 

• Østfold idrettskrets

Styret i Østfold idrettskrets har bedt administrasjonen 
om å fremforhandle en intensjonsavtale for fremtidige 
lokaler ved nye Frederik II vgs idrettshall, Fredrikstad, i 
tråd med dagens behov. 

AVSLUTNINGSKOMMENTARER ØIK STYRET 
Administrasjonen i Østfold idrettskrets har gitt en fyldig 
rapport med kretsens aktivitet i 2019. Styret følger 
opp og bekrefter at 2019 har vært et meget aktivt år 
på mange måter. I tillegg til å drifte egen idrettskrets 
og følge opp arrangementer, prosjekter, idrettsråd og 
idrettslag og samarbeid med særidretten, så har man 

startet en omstillingsprosess med regionalisering og 
modernisering�

Styret ser det som positivt og spennende at organisas-
jonen skal ha mer fokus på fagområder og samarbeid. 
Vi tror arbeid i teams vil øke kompetansen blant de 
ansatte, noe som vil tjene idretten.

I løpet av 2019 har flere deltatt i møter med in-
terimsstyret til Viken idrettskrets. Vi har sammen med 
Akershus og Buskerud rukket å bli kjent med hveran-
dres arbeid og prosjekter. Ansatte og styrene jobber for 
å få til et godt samarbeide. 

Samtidig med Regionsreformen har Norges idrettsfor-
bund vedtatt å gjennomføre et Moderniseringspros-
jekt. Norsk idrett har behov for å effektiviseres, beslut-
ningsevnen bør styrkes og flere ressurser bør frigjøres 
til mer idrettslig aktivitet. Et viktig mål med Modern-
iseringsprosjektet er å gjøre hverdagen enklere for 
idrettslagene, -digitale systemer med god kvalitet, som 
er enkle å betjene. Moderniseringsprosjektet avduket 
også at idrettsrådenes arbeid bør verdsettes bedre. 
Idrettsrådene er veldig ulike. Noen har flere ansatte og 
er velfungerende. Andre sliter med å avholde møter og 
trenger mer og tettere oppfølging.

Østfold idrettskrets rakk å bli 100 år før vi sammen 
med Akershus og Buskerud idrettskrets blir Viken 
idrettskrets fra 1.1.2020. Vi har i løpet av 2019 
arrangert en jubileumskonferanse i samarbeid med 
Fylkeskommunen. Vi inviterte også til jubileumsfest 
og med innslag fra Kulturværste Fredrikstad og flere 
dyktige idrettsutøvere ble kvelden underholdende og 
minnerikt. 

Østfold idrettskrets har vært involvert i arbeidet 

FREMTIDIG LOKALISERING PÅ KRÅKERØY, FREDRIKSTAD
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med skolebruksplanen til Østfold fylkeskommune 
i flere år.  I Fredrikstad, Sarpsborg og Halden skal 
Fylkeskommunen bygge nye idrettsanlegg tilknyttet 
de videregående skolene. Idrettskretsen har kommet 
med innspill i forhold til idrettens behov. Samarbeidet 
med særidretten, spesielt friidrettskretsen og 
håndballregionen, samt Sarpsborg og Fredrikstad 
idrettsråd har vært meget bra. 

Sarpsborg og Fredrikstad kommune bidrar med invest-
ering til flerbrukshallene ved de videregående skolene 
på Kråkerøy og Greåker. Fylkeskommunen har også gitt 
støtte til kommuner som samarbeider om interkommu-
nale anlegg og til kommuner som bygger anlegg med 
regional funksjon. Dette vil gi et viktig anleggsløft for 
regionen�

Det er viktig at idretten inviteres inn og er med i hele 
prosessen når kommuner og fylkeskommunen skal 
være nye idrettsanlegg.

Under Østfold idrettskrets sitt 100 års jubileum så vi 
tilbake på mange store høydepunkt i Østfoldidretten. 

Østfold som region vil alltid bestå selv om vi blir en del 
av Viken idrettskrets. Avslutningsvis vil styret takke: 
 
• alle i østfoldidretten som står på med dugnad og   
 frivillig arbeid 

• alle som bidrar med midler og på annen måte til at  
 utøverne har anlegg til å drive idrett 

• alle utøvere som deltar i glede og lek for felleskapet 

• alle som har vunnet gull og ære for seg selv - og   
 skaper stolthet for Østfold 

• kommunene og fylkeskommunen som bidrar med   
 midler så idretten kan levere 

• idrettsråd og særidretten som administrerer  
 aktiviteten 

• men viktigst - takk til dere i idrettslaget som hver dag  
 legger til rette så barn og unge kan leke og  
 konkurrere og være sammen på en idrettsarena.

  
 På vegne av Østfold idrettskrets 
 Hilde Stokke, styreleder
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