
Årsrapport
2018



2

Idrettsglede for alle i Akershus

Idrettsglede for alle i Akershus

INNHOLDSFORTEGNELSE

Delmål 1 Organisasjonsservice
Standard for godkjente idrettslag     9 
Veiledning og service       9
Kontroll av idrettslag       9

Delmål 2 Organisasjonsutvikling
Klubbutvikling
 Utviklingsprosesser i idrettslag    13
 Inkludering i idrettslag     13
 Inkluderingskonferansen     16 
 Idrettslagsbarometer 2018     16
Idrettsrådsutvikling
 Kurs og møter i idrettsråd     17
 Utviklingsprosesser i idrettsråd     17
Kurs og kompetansetiltak
 Fellesidrettslige kurs og temakvelder   18
 Barneidrett       18
 Samling for daglig ledere      19
 Lederkurs for ungdom     19 
Internasjonal utveksling
 Integration of Refugees Through Sport   19
Paraidrett
 Idrettsleir for utviklingshemmede    21
 Paraskoleidrettsdager      22
 Fagkveld paraidrett og kurs     22
Ungdom
 Ungdomsløftet      22
 Young Active       23  
 Ungdomsutvalget      23

FORORD
Lederen har ordet        5 
Akershus idrettskrets´vei mot målene    6



Idrettsglede for alle i Akershus 3

Idrettsglede for alle i Akershus

Idrettsglede for alle i Akershus

Delmål 3 Anleggsutvikling
Bistand til idrettslag og kommuner      25
Statistikk        27
Regionalt råd for anlegg og fysisk aktivitet    27

Det skjedde også i 2018
Kretsting        28 
Etablering av interimsstyre for Viken     28
Moderniseringsprosjektet      28 
 Høringsprosess      28 
 Hovedpunkter fra AIKs høringssvar    29 
 Tilbakemeldinger om de konkrete forslagene  29 
Høring på NIFs anleggsstrategi     30 
Frivillighetskonferansen      31 
Kommunikasjon
 Nettsider       31
 Facebook       31
 Nyhetsbrev       31
Tilskuddsordninger 
 Grunntilskudd til idrettsråd     32
 Idrettsmidler til særidretter     32
 Utstyrsmidler       32
 Lokale aktivitetsmidler     32

Regnskap
Resultatregnskap        36
Balanse        37
Noter til regnskapet       38
Styrets økonomiske årsrapport     41
Revisorberetning       42
Årsberetning fra kontrollkomiteen     44

Organisatoriske forhold 
Før kretstinget april 2018      45
Etter kretstinget april 2018      47
Lagsoversikt – endringer 2018     49 
Tildelte priser        50
Representasjon       51



4 Idrettsglede for alle i Akershus

Foto: Dag Oliver



Idrettsglede for alle i Akershus 5

IDRETTSGLEDE FOR ALLE I AKERSHUS!

Nordis Vik Olausson
Leder Akershus idrettskrets 

Ord er viktige og ord forplikter.  
Hva ligger i begrepet idrettsglede? Ikke 
lett å svare på sånn uten videre. Det som 
likevel er ganske sikkert er at svarene 
vil være forskjellige avhengig av hvem 
vi spør. Nettopp derfor er det viktig at 
idretten skaper trygge arenaer med rom 
for ulikheter. Alle skal med. 

Idrettslagene skal speile samfunnet 
vårt. Nabolaget vårt. Inkludering er 
viktig i den norske idrettsmodellen. Den 
største barrieren for å delta i norsk idrett 
er økonomi. Målet er at barn fra familier 
med lav betalingsevne skal få samme 
muligheter som andre barn. Gjennom 
midler fra Kulturdepartementet fordeler 
Akershus idrettskrets midler til idretts-
lag og idrettsråd for å stimulere til økt 
inkludering. Enkelte miljøer, spesielt 
blant innvandrerjentene, trenger egne 
rollemodeller og forbilder i sin idrett. ¾ 
del av trenerne i norsk idrett er menn. 
Jenter, meld dere på. Vi ønsker flere 
kvinnelige trenere velkommen! 

Moderniserings- og regionaliserings-
prosessene i norsk idrett har satt dags-
orden for mye av arbeidet også i  
Akershus idrettskrets i 2018.  
Modernisering av norsk idrett er tuftet 
på en samlet tilbakemelding fra alle ledd 
i organisasjonen. Vi ser et behov for å 
fornye oss. Kanskje må vi jobbe anner-
ledes og smartere? Vi er Norges største 
frivillige organisasjon, og  
digitalisering er et krav i vår tid. Vi må 
gjøre det enklere å drive idrettslag og 
legge til rette for medlemmenes til-
knytning til sin klubb. Endring tar tid, 
men jeg er sikker på at vi kommer til 
målet, hvis vi står sammen, og virkelig vil 
en endring.
 

Nye region Viken vil være en realitet fra 
01.01.2020. Representanter for idretts- 
kretsene i Østfold, Buskerud og Akers-
hus har dannet et interimsstyre for Viken 
og jobber aktivt mot sammenslåingen. 
Det har vært interessant og lærerikt å bli 
kjent med innsiden av våre to nabo- 
kretser og vi er sikre på at begrepet 
«sammen blir vi sterkere», også skal 
gjelde oss. 

I langsiktige prosesser er det en fare for 
å miste fokus på daglig drift og «hvem 
vi er til for». Det må vi aldri glemme. 
Det er barna våre. Ungdommen. Alle 
medlemmene i akershusidretten. Det 
daglige tilbudet idrettslagene tilrette-
legger for. Uten dere, ingen idrettsglede. 
En stor takk til alle dere som har verv i 
idretten og som frivillig stiller opp.  
Vi er stolte av den norske idretts-
modellen, der frivillighet og dugnadsinn-
sats, er blant de viktigste bærebjelkene. 
En kultur og verdier vi hegner om. 

For ikke lenge siden var det den  
internasjonale «Rocksock» dagen. 
Mange gikk med to ulike sokker den 
dagen. I solidaritet med verdiene like-
verd og mangfold.  Dagen ble markert 
rundt omkring i landet, også på mange 
idrettsarenaer. La idretten vise vei og ta 
med oss dette budskapet inn i alle årets 
idrettsdager. 
Idrettsglede for alle er for ALLE! 

Foto: Dag Oliver
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AKERSHUS IDRETTSKRETS´VEI MOT MÅLENE

Akershus idrettskrets (AIK) ble stiftet i 1988 og er et fellesorgan for all idrett innen 
Akershus fylke. 

AIK er et service- og kompetansesenter for idrettslagene, og idrettskretsen skal 
styrke idrettens rolle og bedre idrettslagenes rammevilkår.
 
Visjon: Idrettsglede for alle i Akershus.

Hovedmål: Mange bedre idrettslag som møter fremtiden.

De tre delmålene organisasjonsservice, organisasjonsutvikling og anleggsutvikling 
henger nøye sammen med hovedmålet og hverandre. For å oppnå første delmål 
tilbyr AIK organisasjonsservice til idrettslagene. Fra etablering av nye idrettslag, til 
å ivareta de lagene som trenger hjelp for avholdelse av årsmøter, stemmerett, valg 
osv. Idrettskretsen skal sørge for at alle idrettslag driver sin virksomhet i tråd med 
lover og regler. Resultatet er godkjente idrettslag. 

AIK bidrar med organisasjonsutvikling hos idrettslag og idrettsråd som ønsker å 
utvikle sin egen organisasjon, sine ledere eller ressurspersoner. Dette for å skape 
stabilitet og forutsigbare rammer for idrettslagets egne frivillige, og for samfunnet. 
Stabilitet og forutsigbare rammer er en forutsetning for at idrettslag skal kunne 
påta seg nye oppgaver, eller løse oppgaver på en ny måte, slik at noen blir 
morgendagens idrettslag. 

For å kunne møte forventninger trenger idretten også anlegg for fremtidens behov 
og ønsker. AIK jobber med å fremstille fakta om status og fremtidige anleggsbehov, 
og formidle dette til politikerne. Dette kan bidra til en positiv anleggsutvikling og 
forutsigbare rammevilkår. AIKs fokus på anleggsutvikling samt rådgivning og 
prosjektering bidrar til å virkeliggjøre fremtidens idrettsanlegg. 

Med disse tre delmålene fokuseres idrettskretsens arbeid inn mot fremtiden. 
Delmålene skaper mulighet for mange idrettslag til å bli bedre, etter at de har fått 
hjelp til å utvikle seg videre.
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Visjon 
Idrettsglede for alle i Akershus

Måloppnåelse 2018

Alle godkjente 
idrettslag

Noen skal bli 
morgendagens 

idrettslag

Vi virkeliggjør 
fremtidens 

idrettsanlegg

Gitt råd og veiledning innen-
for lov og  
organisasjon i 599 saker.    

649 idrettslag har gjennom-
ført samordnet rapportering.    

Idrettslagsundersøkelsen 
er gjennomført i totalt 30 
idrettslag, herav det største 
idrettslaget i hver kommune 
i Akershus.   

17 idrettslag er kontrollert i 
forbindelse med at de søkte 
om moms- 
kompensasjon.   

14 nye idrettslag ble tatt opp 
i 2018.   
 
12 kurs av typen  
«Klubbens styrearbeid i 
praksis» er gjennomført, 
med deltakere fra totalt 34 
forskjellige idrettslag.  

40 tiltak innenfor klubb-
utvikling.  34 kurs med 435 
deltakere. 
 
Ett Lederkurs for ungdom 
og to oppfølgingskurs med 
totalt 31 deltakere. Videre-
utviklet ungdomsutvalget. 
Påbegynt 3-årig prosjekt 
Young Active.  

En idrettsleir for utviklings-
hemmede og to paraskole- 
idrettsdager med totalt 217 
deltakere.   

Veiledet og bistått 43 
idrettslag og 5 idrettsråd 
i ordningen «Inkludering i 
idrettslag». Avholdt en  
konferanse og fordelt
1 600 000 kroner. 

To samlinger og ett studie-
besøk med totalt 55  
deltakere for daglig ledere.   

Ett kurs for idrettsråd. En 
todagers-samling for idretts-
råd med 40 deltakere. En 
utviklingsprosess. 
 
Ferdigstilt internasjonalt 
prosjekt for inkludering av 
flyktninger i idretten.

Bistand til idrettslag og 
kommuner i 14 
forskjellige prosjekter.   
 
Oppfølging av  
utfordringen med  
gummigranulat og miljø.  

Oppfølging av kostnader 
ved undervarme i kunstgress 
og ved snø-
produksjon.  

Statistikk på anleggs-
området er oppdatert og 
formidlet.   

Deltatt i Regionalt råd for 
anlegg og fysisk aktivitet, 
Akershus fylkes-
kommune. 

Virksomhetsplan 2017 - 2020

Hovedmål 
Mange bedre idrettslag som møter fremtiden

Delmål
1. Organisasjonsservice 2. Organisasjonsutvikling 3. Anleggutvikling
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Delmål 1 ORGANISASJONSSERVICE 

Delmål 2017-2020 Alle er godkjente idrettslag!

Fra AIKS virksomhetsplan
I Idrettspolitisk dokument står det at organisasjonen må opptre ryddig, og følge opp 
idrettens lovverk. Dette innebærer blant annet å ha ansvarlig organisasjonsarbeid, med 
god økonomiforvaltning og demokratiske prosesser. Det er også viktig med åpenhet og 
kontroll av organisasjonsleddenes regnskaper, gi juridisk veiledning, samt å 
avdekke økonomisk mislighold. Norsk idrett skal praktisere nulltoleranse for enhver form 
for diskriminering eller trakassering, og det er viktig at rutiner for politiattester følges. 
Dette vil sannsynligvis skape behov for juridisk veiledning. Videre er det viktig at 
idrettslagenes styrer har en forståelse for det ansvar de har påtatt seg.

Alle idrettslag må driftes i henhold til idrettens lovverk. Å opptre ryddig overfor egne 
medlemmer og samfunnet er viktig. Idretten mottar hvert år offentlige tilskudd og støtte 
til realisering av idrettsanlegg. Det er derfor viktig at hvert idrettslag har etablert gode 
rutiner for åpenhet og kontroll, ikke bare for samfunnet, men også overfor idrettslagets 
medlemmer. Ambisjonsnivået kan derfor ikke være lavere enn at i Akershus er alle 
godkjente idrettslag.

Foto: Sofie Torlei Olsen
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1. Avholdt årsmøte innen frist

2. Oppdatert/godkjent lov

3. Godkjent medlemssystem

4. Rutiner som sikrer at regnskaps-
bestemmelsene etterleves

5. Minst 10 tillitsvalgte, med riktig 
kjønnsbalanse

6. Barneidrettsansvarlig 
– hvis idrettslaget tilbyr barneidrettr

7. HMS-plan

8. Styregodkjent fullmaktsmatrise

9. Underslagsforsikring

10. Egen bankkonto, med minimum to 
signaturer på betalinger

11. Politiattestansvarlig – hvis aktivitet for 
mindreårige eller utviklingshemmede

   
AIK har gjennomført kurs, veiledning 
og service for å hjelpe idrettslagene 
til å innfri denne standarden. Utvalgte 
idrettslag er også kontrollert, og målet 
med kontrollen er å avdekke mangler og 
påse at manglene blir utbedret.

 

løpet av disse seks ukene. Totalt antall 
henvendelser innenfor lov og  
organisasjon i 2018 anslås derfor til 599. 
 
Noen av sakene har blitt behandlet på 
telefon der og da, mens andre saker har 
vært mer tidkrevende, og har gått over 
uker og måneder. En sak kan omfatte 
flere hundre sider med saksdokumenter 
og e-poster, møter med de involverte, 
flere timer med rådgivning per 
telefon, dialog med særforbund, 
særkrets, idrettsråd og styret i idretts-
laget.

Kontroll av idrettslag
I tillegg til å yte service, veilede og gi 
råd til de idrettslagene som selv tar 
kontakt, har som nevnt idrettskretsen en 
kontrollfunksjon. Innen 30. april hvert år 
skal alle idrettslag, gjennom samordnet 
rapportering, ha rapportert inn 
medlemsopplysninger og besvart  
spørsmålene fra NIF og aktuelle  
særforbund. Denne rapporteringen gir 
oss en god oversikt over situasjonen i 
idrettslagene. Etter at den årlige  
rapporteringen er gjennomført, blir  
enkelte idrettslag plukket ut til en 
særskilt kontroll (idrettslagsunder- 
søkelsen). De utvalgte idrettslagene 
må dokumentere at idrettslaget drives 
i henhold til NIFs lov. Det gjelder blant 
annet idrettslagets lov, protokoll fra 
årsmøtet, referat fra styremøter, 
regnskap og budsjett. 

Standard for godkjente idrettslag 
Idrettslaget er selveiende og fritt-
stående, og er som sådan ikke underlagt 
verken NIFs eller AIKs instruksjons-
myndighet. Det stilles imidlertid en del 
krav som alle idrettslag må forholde seg 
til. Idrettsstyret har vedtatt en ufra-
vikelig lovnorm som gjelder for alle 
idrettslag. Av lovnormen fremgår det 
at det er årsmøtet som er idrettslagets 
høyeste myndighet. Mellom årsmøtene 
er det idrettslagets styre som leder og 
forplikter idrettslaget.  
 
Delmål 1 innebærer at AIK skal jobbe for 
at alle idrettslag er godkjente i henhold 
til en gitt standard:   

Gjennomførte tiltak i 2018
Veiledning og service 
Det er mye å sette seg inn i for  
nyvalgte styremedlemmer. En viktig 
oppgave for idrettskretsen er å gi råd og 
veiledning innenfor lov og organisasjon,
for på denne måten å gi idrettslagene en 
enklere hverdag. I 2018 har AIK loggført 
516 saker. Grunnet bytte av system er 
det seks uker som ikke er loggført.  
Tar vi utgangspunkt i at vi har ca. 55 
henvendelser per måned, kan vi  
estimere at vi hadde 83 henvendelser i 
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Foto: Eirik Førde 

I 2018 ble det største idrettslaget i hver av våre 22 kommuner bedt om å besvare 
idrettslagsundersøkelsen. Ytterligere 8 andre idrettslag ble også kontrollert. AIK har 
fulgt opp disse idrettslagene, og påsett at eventuelle feil og mangler er rettet opp. I 
tillegg er 17 idrettslag kontrollert i forbindelse med at de har søkt moms-
kompensasjon for varer og tjenester.   

For å sette idrettslagene i stand til å drive etter gjeldene lover og regler har idretts-
kretsen tilbudt kurset «Klubbens styrearbeid i praksis». I 2018 ble det gjennomført 12 
slike kurs, med deltakere fra 34 forskjellige idrettslag. 

Foto: Dag Oliver
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Typiske saker og områder idrettskretsen har jobbet med: 

Opptak av idrettslag og veiledning i forhold til søknadsprosessen. Hvordan stifte et idretts-
lag? Hva er et idrettslag? Hvilke regler må man forholde seg til? Hvilke posisjoner og verv er 
påkrevet? 

Nedleggelse av idrettslag. Oppløsning og utmelding 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 fullmakter kan gis?

Økonomi: Hvilke lover og regler gjelder? Her får vi spørsmål om lønn, skatt, regnskap,  
budsjett, bankkonti, styrehonorar, kjøregodtgjøring, arbeidsgiveravgift osv.

Økonomiske misligheter: Enten underslag 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 domsutvalg. 

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 sam-
arbeid 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 samarbeide eller fungere sammen. 

Oppfølging av bekymringsmeldinger: Idrettskretsen kartlegger situasjonen, gir råd og 
treffer nødvendige vedtak. I særlige tilfeller kan idrettskretsen ta over administrasjonen 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 idretts-
lagene kommer i mål med denne rapporteringen. 
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I 2018 ble det største idrettslaget i hver av våre 22 kommuner bedt om å besvare 
idrettslagsundersøkelsen. Ytterligere 8 andre idrettslag ble også kontrollert. AIK har 
fulgt opp disse idrettslagene, og påsett at eventuelle feil og mangler er rettet opp. I 
tillegg er 17 idrettslag kontrollert i forbindelse med at de har søkt moms-
kompensasjon for varer og tjenester.   

For å sette idrettslagene i stand til å drive etter gjeldene lover og regler har idretts-
kretsen tilbudt kurset «Klubbens styrearbeid i praksis». I 2018 ble det gjennomført 12 
slike kurs, med deltakere fra 34 forskjellige idrettslag. 
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Delmål 2 ORGANISASJONSUTVIKLING

Delmål 2017-2020 Noen skal bli morgendagens idrettslag!

Fra AIKS virksomhetsplan
I Idrettspolitisk dokument står det relativt mye om utvikling av idrettslag og ledere. Det 
skal bli enklere å delta for den enkelte, selv om en ønsker å delta parallelt i flere idretter. 
Norsk idrett fortsetter med en satsing på ungdom. Å engasjere ungdom til trener- og 
lederroller, samt å utvikle nye typer aktivitetstilbud for dem står sentralt. Videre skal norsk 
idrett bli størst på idrett og treningsfelleskap for voksne. Spesielt kvinner skal løftes frem 
som trenere og ledere i organisasjonen. Idrettslagene skal følges opp regelmessig i 
strategisk ledelse og godt organisasjonsarbeid.

Noen idrettslag må få støtte til sine ambisjoner om å utvikle seg utover det å driftes godt 
og i tråd med idrettens lovverk. Opplevelsen av hva idrett skal være og bety for den 
enkelte og nærmiljøet er i stadig forandring. De idrettslag som ønsker å bli 
morgendagens idrettslag må derfor få ekstra støtte. For eksempel gjennom å bistå i 
utvikling av nye tiltak, modeller og konsepter, hvor lederutvikling av ungdom og kvinner, 
samt inkludering av innvandrere er viktige tiltak. 

Foto:  
Caroline Dokken Wendelborg



Idrettsglede for alle i Akershus Idrettsglede for alle i Akershus 13

Gjennomførte tiltak i 2018

Klubbutvikling
 
Utviklingsprosesser i idrettslag
I utviklingsplanene fra Norges idretts-
forbund står det at idrettskretsene har 
ansvar for å gjennomføre klubbutvikling 
for positive endringer i idrettslagene. 
Akershus idrettskrets gjør dette ved å 
tilby klubbesøk og utviklingsprosesser, 
fortrinnsvis i fleridrettslag. Fra 2018 skal 
idrettskretsene også tilby dette for 
særidrettslag. Idrettskretsen har  
gjennomført 17 klubbesøk og 20 start- 
eller oppfølgingsmøter, samt 3 
temamøter om norsk idrett. Disse 40 
tiltakene ble gjennomført hos 18 
forskjellige idrettslag.

Blaker IL, Bærumsvømmerne,  
Cykleklubben Nittedal, Drøbak-Frogn IL,  
Eidsvold IF, Feiring IL, Friskis & Svettis 
Oppegård, Gjerdrum IL, Hauger Golf-
klubb, Heggedal IL, Langhus IL Håndball, 
Lillestrøm Rugby League Klubb,  
Lørenskog Atletklubb, Lørenskog-  
Rælingen Kappsvømmeklubb,  
Nittedal IL, Ski IL Fotball, SSK Skjetten 
Svømming og Tyrving IL. 
 
Inkludering i idrettslag
Inkludering i idrettslag er et tiltak rettet 
mot barn og ungdom med innvandrer-
bakgrunn, med særlig vekt på jenter, 
samt barn og ungdom fra familier med 
lav betalingsevne. Tiltaket er finansiert 
gjennom idrettsforbundet, som får 
ekstra midler fra Kulturdepartementet. 
Gjennom ordningen gis idrettslag 
økonomisk støtte for å kunne tilby 
aktiviteter som er lokale, åpne og billige 
for barn og ungdom i målgruppene. 

Spørreundersøkelsen «Idrettslags-
barometer 2018: Tre viktige parametre 
for idretten», som presenteres senere 
i årsrapporten, anslås det at andelen 
medlemmer med minoritetsbakgrunn i 
idrettslag er 7,44%. I Akershus har 15,8% 
av befolkningen en minoritetsbakgrunn. 
Dette innebærer at det er mer uvanlig å 
være medlem i et idrettslag hvis du har 
minoritetsbakgrunn. Andre under-
søkelser viser også at særlig jenter 
med innvandrerbakgrunn i mindre grad 
er medlemmer av idrettslag. Dette er 
spesielt tydelig i ungdomsårene, hvor 
forskjellen mellom majoritets- og 
minoritetsjenters deltakelse i idretten er 
større.

Akershus idrettskrets fikk en økning i 
tildelingen fra idrettsforbundet i 2018. 
Det er en økning med 500 000 
kroner fra 2016 og 175 000 fra 2017. 
Totalt fikk idrettskretsen 1 600 000 
kroner til ordningen. Av disse ble 
1 200 000 kroner tildelt 43 idrettslag, og 
362 000 kroner ble tildelt fem idretts-
råd. 97,6% av midlene gikk direkte til 
underliggende organisasjonsledd, de 
resterende 2,4% ble brukt til å gjennom-
føre en konferanse i samarbeid med 
Oslo Idrettskrets. 

I løpet av 2018 har idrettskretsen 
deltatt i utvikling av tiltaket sammen 
med idrettsforbundet. Idrettskretsen 
deltok i arbeidet med å samordne 
søknads- og rapporteringsrutinene for 
hele Norge.
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Tabell 2: Organisasjonsledd som har fått tildelt midler gjennom ordningen Inkludering  
i idrettslag

Organisasjonsledd Totalt

Hurdal idrettsråd 7 000

Lørenskog idrettsråd 65 000

Rælingen idrettsråd 25 000

Skedsmo idrettsråd 125 000

Ullensaker idrettsråd 140 000

Tildeling totalt idrettsråd 362 000

Armada Bokseklubb 15 000

Asker Azad Sports & Culture Club 15 000

Asker Cricket Klubb 20 000

Asker Skøyteklubb 20 000

Bjørkelangen Sportsforening-håndball 15 000

Bjørkelangen Sportsforening-svømming 20 000

Bjørkelangen Taekwondo 15 000

Bærum Shotokan Karateklubb 20 000

Bærum Squashklubb 20 000

Bærumsvømmerne 150 000

Dikemark Idrettsforening 40 000

Drøbak Tennisklubb 15 000

Eidsvold Turnforening Fotball 20 000

Gjelleråsen Idrettsforening 40 000

Gjerdrum Idrettslag 40 000

Hauger Golfklubb 20 000

Hammer Turn 20 000

Heggedal Idrettslag 40 000

Jessheim Bokseklubb 20 000

Kolbotn Idrettslag 40 000

Kolbotn IL-basketball 35 000

Langhus IL Håndball 25 000

År Tildeling Antall idrettslag Antall idrettsråd

2016 1 100 000 9 2

2017 1 425 000 20 4

2018 1 600 000 43 5

Tabell 1: Tildeling midler til Inkludering i idrettslag 2016-2018
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Organisasjonsledd Totalt

Lillestrøm Rugby League Klubb 15 000

Lysaker Squashklubb 15 000

Lørenskog-Rælingen Kappsvømmingsklubb 50 000

Nedre Romerike Handicapidrettslag 25 000

Nesodden Volleyballklubb 15 000

Oppegård Idrettslag 25 000

Sandvika Basketballklubb 40 000

Skedsmo Ishockeyklubb 15 000

Ski Bryteklubb 20 000

Ski Golfklubb 15 000

Ski IL Fotball 20 000

Ski Svømmeklubb 20 000

Skøyteklubben Lørenskog 15 000

SSK Skjetten Svømming 150 000

Ullensaker Gym og Turn 40 000

Vestre Bærum Rideklubb 15 000

Warya Idrettsklubb 25 000

Østmarka Idrettslag 15 000

Tildeling totalt idrettslag 1 200 000
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Inkluderingskonferansen  
Lørdag 24. april ble Inkluderings-
konferansen arrangert på Scandic 
Helsfyr, Oslo. Målgruppen for 
konferansen var alle idrettslag som 
mottar støtte gjennom prosjektet 
Inkludering i idrettslag. Det var over 100 
deltakere hvorav 41 deltakere fra 
Akershus. 
Program for dagen var: 
• Resultater av inkluderingsarbeidet  

v/Idrettsforbundet og Oslo og 
Akershus idrettskretser

• Introduksjon til workshop  
v/ Frivillighet Norge

• Gjennomføring av workshop  
v/ Frivillighet Norge 
 

Idrettsrådsutvikling
I utviklingsplanene fra NIF fremkommer 
det at idrettskretsen skal hjelpe idretts-
rådene med hvordan man arbeider for 
større kommunale investeringer i anlegg. 
Videre står det at idrettskretsene har 
ansvar for å dokumentere og synliggjøre 
idrettens lokale omfang, styrke idrettens 
rolle og rammevilkår i lokalsamfunnet og 
påvirke kommunenes planer for utvikling 
av lokal idrett og idrettsanlegg. I praksis 
betyr dette å følge opp idrettsrådene 
med seminarer og tilby prosesser som 
resulterer i idrettspolitiske  
handlingsplaner.  

Idrettslagsbarometer 2018: Tre viktige 
parametre for idretten 
Idrettskretsen gjennomførte en spørre-
undersøkelse for å avdekke tre faktorer 
som ofte er til hinder for å nå visjonen 
«Idrettsglede for alle». Spørreunder-
søkelsen heter «Idrettslagsbarometer 
2018: Tre viktige parametre for idretten».  
De tre parameterne var inkludering, 
kostnader og ungdom. Dokumentet gir 
et overblikk over situasjonen i  
Akershus. I tillegg blir det referert til 
relevant forskning.

Noen resultater fra undersøkelsen:
• Det er ikke blitt målt høyere tall på 

antall frivillige enn i 2017, siden en 
begynte å måle frivilligheten i 1998.

• Idretten er den sektor hvor flest sier 
de har deltatt i frivillig arbeid.

• Det finnes ikke entydig forskning 
som viser at befolkningen er blitt 
mindre aktiv. 

• Færre innvandrere enn majoritets-
befolkningen utfører frivillig arbeid, 
men idretten er det området hvor 
det er mest populært å være frivillig 
blant innvandrere.  
 

• I Akershus anslår idrettslagene at 
7,44% av medlemmene har  
minoritetsbakgrunn.  Akershus har 
en minoritetsbefolkning på 15,8 %. 

• Idrettslagene i undersøkelsen hadde 
til sammen 1124 styremedlemmer. 
25 av disse har minoritetsbakgrunn. 
Idrettslagenes styresammensetning 
ser ikke ut til å speile befolkningen. 

• Idrettslagene i Akershus er i stor 
grad enige om at de har stort fokus 
på å ha så lave kostnader som mulig, 
men ikke nødvendigvis at det er 
dugnader som skaper lavere  
kostnader. 

• I de 100 billigste idrettslagene koster 
det mindre enn 1 500 kroner for et 
barn å være aktiv. 

• Av undersøkelsens 178 idrettslag 
har 36 et ungdomsutvalg og 56 har 
én (eller flere) ung(e) representert i 
styret. 

• Å ha en ung representant eller et 
ungdomsutvalg, ser ikke ut å være 
en avgjørende faktor for å etablere 
«ikke-konkurranse aktivitet» for  
ungdom. Den type tilbud finnes 
nesten i alle idrettslagene i  
undersøkelsen. 

• I forhold til befolkningsgrunnlaget 
har andelen ungdommer i idrettslag 
vært relativt stabilt de siste 10 årene. 
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Kurs og møter i idrettsråd
I 2018 gjennomførte alle 22 idrettsrådene sine årsmøter. Styret i AIK 
representerte på årsmøtene. Idrettskretsen arrangerte ett kurs innenfor 
styrearbeid (Enklere styrehverdag) med fokus på KlubbKontor og Microsoft Teams. 
Kurset ble gjenomført med 19 deltakere fra 10 idrettsråd. 

Idrettsrådsseminar ble avholdt 19. og 20. oktober i Ski. Her deltok i underkant av 40 
personer fra 17 ulike idrettsråd samt ansatte og styret i AIK. Tema for seminaret var 
moderniseringen av norsk idrett og anlegg, med følgende program:

Utviklingsprosesser i idrettsråd 
AIK bidro til å lage en idrettspolitisk handlingsplan i Hurdal idrettsråd. 

• Sammenslutningen av Oppegård og Ski idrettsråd til Nordre Follo idrettsråd: 
Om prosessen og utfordringer - Nina Vøllestad, leder i Oppegård idrettsråd.

• Gruppearbeid: Hvordan kan/bør idrettsråd organiseres i fremtiden?  
Kommunesammenslåinger og Viken idrettskrets realiseres fra 1.1. 2020.  
Hva betyr større kommuner og større region for idrettsrådene? Hva med de 
som ikke blir større? Hvordan sikre at idretten har god lokal organisering og 
regional samordning.   

       - Sterke og svake sider ved dagens organisering.   
       - Hva trenger idrettsrådene hjelp til fra idrettskretsen i fremtiden?    
 - Hvilke alternative organiseringsformer kan diskuteres?
• Nok og riktige anlegg: Samhandling i idretten og med kommunene -  

Nordis Vik Olausson, leder i Akershus idrettskrets.
• Erfaringer fra arbeidet i idrettsrådet og samhandlingen med Gjerdrum  

kommune - Jan Peter Folsland, leder i Gjerdrum idrettsråd.
• Gruppearbeid: NIF vil løfte anlegg opp som et enda viktigere satsingsområde i 

den neste versjonen av Idrettspolitisk dokument som skal vedtas i 2019. Hvor-
dan kan norsk idrett samhandle enda bedre på dette feltet. «Nok og riktige 
idrettsanlegg» - hvordan realiserer vi dette?
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Kurs og kompetansetiltak

Fellesidrettslige kurs og temakvelder 
Det tilbys en rekke kurs, for både ledere, trenere, ansatte og utøvere i idretts-
lagene. I 2018 ble det gjennomført 25 fellesidrettslige kurs og temakvelder.  
 

Kurs Antall Antall 
deltakere

Budsjettering 1 14

Coaching 1 21

Juss for idrettslag 1 19

KlubbAdmin 5 66

Klubbens styrearbeid i praksis (fleridrettslag) 9 120

Klubbens styrearbeid i praksis (særidrettslag) 3 16

Tilrettelagt paraidrett 3 43

Økonomistyring 2 28

Sum 25 327

I 2018 ble det også behov for temakvelder med fokus på GDPR, og flere fra 
Akershus deltok på temakvelder som Oslo Idrettskrets arrangerte. I samarbeid med 
andre frivillige organisasjoner ble Frivillighetskonferansen arrangert 17. april med 
fokus på omstilling til Viken.

Barneidrett 
I løpet av året ble det arrangert ni tiltak innenfor barneidrett, derav sju  
Aktivitetslederkurs barneidrett.  

Kurs Antall Antall 
deltakere

Aktivitetslederkurs barneidrett 7 79

Inspirasjonskurs: Barneidrettsaktiviteter 1 20

Temakveld barneidrett 1 9

Sum 9 108
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Samling for daglig ledere 
Daglig ledere har i lang tid vært et 
sentralt satsingsområde for idretts-
kretsen. De daglige lederne har stor 
innvirkning på temaer for samlingene. 
I 2018 ble det gjennomført et todagers 
kommunikasjonskurs. Det var et praktisk 
rettet kurs som samlet ca. 25 personer 
på hver av kursdagene fra idretts-
kretsene i Oslo og Akershus. 

I september var 30 daglig ledere fra 
Oslo og Akershus på studietur til 
Stockholm. Programmet tok utgangs-
punkt i svensk idretts strategi som er 
«Strategi 2025» med mål om å bli 
«Världens bästa idrott». Strategien 
handler blant annet om hvordan idretts-
lag kan tilby «livslang idrett». I løpet av 
de to dagene fikk de presentert gode 
eksempler om hvordan idrettslag kan 
tilrettelegge aktivitet for flere. Videre 
ble det satt fokus på hvordan man kan 
jobbe for å holde kostnadene nede og 
beholde ungdom i idretten litt lengre. 
Studiebesøket ble avsluttet med å få et 
innblikk i Stockholmsidrettens variant av 
Inkludering i idrettslag «Prosjekt 
Storstad» og deres arbeid med å vise 
politikerne verdien av å bygge idretts-
anlegg.

Lederkurs for ungdom
I 2018 har AIK gjennomført ett  
Lederkurs for ungdom (LFU) i  
samarbeid med Oslo Idrettskrets i april. 
 
Kurset består av en helgesamling og 
en kveldssamling ca. 4-6 måneder etter 
kurshelgen. På helgesamlingen deltok ti 
ungdommer fra Akershus.  
På oppfølgingssamlingen gjennomgås 
erfaringene ungdommene har fått i eget 
idrettslag, samt den siste modulen  
«Coaching». Sju ungdommer fra  
Akershus deltok på oppfølgings- 
samlingen, og fullførte dermed 
Lederkurs for ungdom.

I tillegg ble det avholdt oppfølging av  
høstkurset for 2017 i mars 2018.  
Her deltok 14 ungdommer fra AIK.

Internasjonal utveksling

Integration of Refugees Through Sport
I 2018 ble prosjektet Integration of  
Refugees Through Sport (IRTS) delvis 
avsluttet. Prosjektet hadde støtte både 
fra Nordisk ministerråd og EU. Det er 
den nordiske delen som er avsluttet. 
I løpet av 2019 blir også EU-delen av 
prosjektet avsluttet. Prosjektet hadde 
deltakere fra Sverige, Norge, Danmark 
og Island. IRTS har skapt en elektronisk 
plattform (https://irts.isca.org) som skal 
gjøre det enklere å finne gode  
eksempler og arbeidsmetoder når et 
idrettslag ønsker å jobbe med  
flyktninger. I 2019 vil det også legges til 
et interaktivt kurs som også skal bidra å 
spre kunnskap til idrettslag. 

Idrettskretsens del i prosjektet var å 
utvikle et nettverk og delta på  
workshops med mål om å skape  
materiell til plattformen. I 2018 var det 
ett fysisk møte i mai. Deretter bestod 
arbeidet av rapportering. 
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Paraidrett
Paraidrett er idrettens betegnelse for 
integrering av utøvere med funksjons-
nedsettelser. 

Akershus idrettskrets overtok arbeids-
lederansvar for fagkonsulenten fra 
Norges idrettsforbund, og ordningen 
videreføres i 2019. Stillingen deles med 
Østfold idrettskrets. AIK har et eget 
paraidrettsutvalg som arbeider innenfor 
fagfeltet og støtter fagkonsulenten. De 
arbeider tett med idrettslag, idrettsråd 
og særkretser. Arbeidet pågår 
kontinuerlig gjennom møter og telefon-
kontakt. Det er mange tiltak som 
trenger lang planlegging før det kan 
gjennomføres. 

Utvalgets medlemmer er:

Utvalgets  
medlemmer

Rolle Representerer

Jørgen 
Støttum

Leder Leiransvarlig

Silje Bakke Sekretær Kurslærer

Anita  
Hokholt Eng

Medlem Styret AIK

Isabel 
Bergerseter

Medlem Fjellhammer 
Fotballklubb

Vigdis  
Mørdre

Medlem Fagkonsulent

 
I 2018 ble det gjennomført tre møter i 
utvalget i tillegg til kurs, idrettsleir og 
rekrutteringsdager.

Idrettsleir for utviklingshemmede
Akershus idrettskrets arrangerte leiren 
for 16. gang. Leiren ble arrangert på 
Hurdal syn- og mestringssenter 
22. - 27. juli. Stedet har mange 
fasiliteter som basseng, idrettshall, 
klatrevegg og flotte uteområder. Det 
deltok 52 utviklingshemmede i alderen  
8 - 20 år og 43 ledsagere. Alle  
deltakerne var fra Akershus. 

Formålet med leiren er å gi deltakerne 
innføring i ulike idretter samtidig som de 
får en aktiv uke i skolens sommerferie. 
Deltakerne har ulike ledsagerbehov og 
siden en stor del er unge, er det mange 
ledsagere. De fleste av disse får dekket 
sin egenandel og lønn fra kommunen. 
Her gjør vår leiransvarlig en flott jobb 
med å veilede og bistå de familier som 
ikke har egen ledsager. Det jobbes tett i 
team og det er en super gjeng hvert år. 

For å få et best mulig sportslig utbytte 
av leiren samarbeider vi tett med ulike 
særforbund og deres underliggende 
ledd. For idrettslagene er dette også 
en flott mulighet til å presentere sine 
tilbud. Resultatet er at flere deltakere fra 
leiren finner sin idrett. Et eksempel er 
at flere har prøvd håndball på leiren for 
første gang og startet i Ullensaker/Kisa 
IL Håndball i etterkant. Hurdal syn- og 
mestringssenter hadde også instruktører 
som hadde ansvar for noen av øktene. I 
år deltok følgene idretter: Fotball, vann-
ski, boccia, teppecurling, svømming, 
klatring, golf og enkel jympa. I tillegg 
mye vannaktivitet som tubekjøring og 
roing. Instruktørene fra Ullensaker 
Vannskiklubb gjorde en super jobb. 

Leiren avsluttet med sin tradisjonelle 
grillfest med lysbildeshow fra ukens 
aktiviteter. Alle fikk med en oversikt over 
alle idrettstilbud i fylket samt bilder og 
videoer de kan vise til familie, venner og 
skolen. Leiransvarlig og alle ledsagerne 
gjorde en flott jobb, og de gleder seg til 
neste års leir på samme sted. Vi mottok 
økonomisk støtte fra Akershusfondet, 
Reidun og Gunnar Holsts Legat og 
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. 
Dette gjorde at kretsen kunne kjøpe inn 
noe spesialutstyr til de ulike idrettene, 
som kan lånes ut til idrettslagene.
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Paraskoleidrettsdager  
I 2018 arrangerte AIK to paraskole-
idrettsdager, en på Øvre Romerike og 
en i Follo. Dagene ble arrangert i tett 
samarbeid med idrettsfagelevene på 
Hvam og Ski videregående skoler. Dette 
samarbeidet er godt innarbeidet og 
viktig både for skolene og for oss som 
arrangør. Lokale idrettslag og deres 
særforbund er også gode samarbeids-
partnere, og de sikret et godt sportslig 
tilbud til deltakerne.

Idrettsfagelevene bisto med instruksjon i 
idrettene sammen med hovedinstruktør 
fra idrettslagene samt å være støtte-
spillere til deltakerne. I tillegg bidro de 
med andre praktiske gjøremål som  
registrering, speakertjeneste, lunsj-
servering, rigging av baner og 
opprydding i etterkant. De fikk god  
erfaring i det å arrangere og bistå  
funksjonshemmede i de ulike idrettene. 
Dette er nyttig erfaring da mange av 
dem blir trenere, ledere eller gymlærere 
når de er ferdige på skolen.

For barne- og ungdomsskolene på Øvre 
Romerike ble dagen arrangert i Nes 
Arena den 26. september. 85 deltakere 
fra hele elleve skoler fikk prøve bord-
tennis, orientering, boccia, håndball, golf, 
klatring, teppecurling og innebandy. Alle 
fikk med informasjon hjem om hvor de 
finner de ulike tilbudene. Nytt i 2018 var 
at medielinjen på Hvam videregående 
skole laget en film fra dagen, som i 
ettertid er sendt til alle skolene. Filmen 
vil være viktig videre i markedsføringen. 

Tilsvarende dag ble arrangert i Ski 
Alliansehall 25. september, og opplegget 
fulgte samme mal som ovenfor. Det var 
80 påmeldte fra fire skoler i Follo. 
Idrettene som ble presentert var golf, 
boccia, teppecurling, friidrett, fotball, 
innebandy og buldring. Alle elevene fikk 
med seg informasjon om tilbud hjem 
denne dagen. De lokale idretts-
lagene gjorde en flott jobb sammen 
med idrettsfagelevene. 

Ungdom 
Ungdomsløftet 
Akershus fylkeskommunes Regionale 
plan for fysisk aktivitet, idrett og frilufts-
liv har skissert et antall fremtidsbilder 
som til sammen skal bidra til planens 
visjon om å være: «Aktiv i Akershus hele 
livet». Det skal være enkelt å være fysisk 
aktiv, gå og sykle, trene og konkurrere, 
oppleve natur, stillhet og ro, møte andre 
og være inkludert, samt å forene ulike 
aktiviteter. Idrettskretsens bidrag til 
dette er først og fremst å gjøre det 
enklere å være fysisk aktiv, trene og 
konkurrere samt møte andre og være 
inkludert. AIK ønsket gjennom en 
søknad til fylkeskommunen å bidra til 
løsninger og tiltak til målet for aktivitet: 
«Akershusinnbyggeren er fysisk aktiv, 
hver dag og hele livet». Målgruppen er 
ungdom. Tiltakene i søknaden består 
blant annet av å utfordre bildet av hva 
idrettslagenes aktivitetstilbud skal være. 
AIK søkte om 500 000 over tre år, og 
støtten ble innvilget våren 2018. AIKs 
prosjektmedarbeider følger opp 
tiltakene (60% stilling).

Samtlige tiltak beskrevet nedenfor 
er forankret i idrettens overordnede 
idrettspolitiske dokument, idretts-
kretsens virksomhetsplan, samt 
Akershus idrettskrets strategi for et 
ungdomsløft, i tillegg til fylkes-
kommunens regionale plan. Søknaden 
tar direkte utgangspunkt i tre av de fire 
perspektivene som ligger til grunn for 
fylkeskommunens regionale plan. 
Folkehelse, langsiktighet og inkludering 
og mangfold.

 
Fagkveld paraidrett og kurs
Paraidrettsutvalg i samarbeid med 
fagkonsulenten inviterte også i år til en 
fagkveld, men denne måtte dessverre 
avlyses grunnet få påmeldte. Det har 
blitt arrangert tre paraidrettskurs.  
Deltakelsen på kursene har vært god og 
det er et viktig arbeid for å øke  
kompetansen ute i idrettslagene. 
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Young Active
Konseptet Young Active ble  
opprinnelig utviklet av Nordland idretts-
krets, og Akershus idrettskrets ønsket 
å teste ut dette konseptet på idrettslag 
i Akershus. Young Active er et konsept 
som skal ta vare på de ungdommene 
som ønsker å drive organisert idrett og 
trening på mosjonsnivå, hvor det sosiale 
er en viktig del av aktiviteten. I tillegg 
skal konseptet synliggjøre en leder- og 
trenerkarriere for ungdom, og derfor er 
det oppfordret til at trenerne i Young 
Active skal være unge ledere i alderen 15 
til 20 år. 

Resultater for 2018:
Søknaden til fylkeskommunen om 
prosjektmidler ble innvilget i april 2018. 
Underveis ble det et skifte i AIKs 
prosjektmedarbeider, og prosjektet 
fikk derfor en ny start fra oktober 2018. 
Handlingsplan med tiltak ble oppdatert, 
og det ble utarbeidet en plan for idretts-
lagenes ungdomsløft, der aktiviteter  
”for ungdom - av ungdom” er et viktig 
tiltak og virkemiddel. Resultater og  
måloppnåelse fra dette arbeidet vil  
foreligge først i 2019. 

Ungdomsutvalget
Samspillet mellom unge og voksne 
ledere i idretten tror vi er nøkkelen til 
suksess. Ved å skolere ungdom i 
demokratisk arbeid, skape møteplasser 
og arenaer der de kan utøve sitt  
lederskap og bli hørt, kan vi ivareta de 
unges engasjement. Derfor vedtok  
styret i 2017 at det etableres et  
ungdomsutvalg. Utvalget skal følge opp 
kretsens arbeid på ungdom i henhold til 
AIKs strategi «ungdom og idrett 2017-
2020» og være synlige representanter 
og rollemodeller for unge ledere i  
akershusidretten. 

Et mandat for utvalget ble vedtatt av 
kretsens styre i juni 2017. Ungdoms-
utvalgets medlemmer ble oppnevnt av 
kretsstyret i desember 2017. 
Utvalget bestod i utgangspunktet av 
åtte medlemmer i alderen 15 til 26 år.  
Utvalgets medlemmer ble valgt for 1,5 år. 
Vanligvis vil denne perioden være på 1 år 
og følge skoleåret. Siden utvalget startet 
midt i et skoleår ble perioden  
forlenget med et halvt år. AIKs  
konsulent på ungdomsidrett har i 2018 
fulgt opp ungdomsutvalget. 

Følgende personer ble oppnevnt og satt 
i ungdomsutvalget pr. 31.12.2018:

Ungdoms 
utvalget

Klubb Alder

Thomas Myhre Lillestrøm 
El-innebandy-
klubb

20 år

Stine Sæthre Fet IL 18 år

Martin  
Gøranson

Bærums Verk 
Hauger IF

24 år

Martine Angell 
Eid

Skedsmo  
Skiklubb

16 år

Medlemmene i utvalget har vært 
aktive på ulike arenaer og samlinger i 
hele 2018. Utvalget har vært på flere 
kurs, blant annet paraidrettskurs og 
deltatt på et klubbutviklingstiltak. Til 
sammen har hele eller deler av utvalget 
avholdt elleve møter, samt en workshop 
med kretsens konsulent på  
ungdomsidrett.  
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Delmål 3 ANLEGGSUTVIKLING 

Delmål 2017-2020 Vi virkeliggjør fremtidens idrettsanlegg!

Fra AIKS virksomhetsplan
Å forbedre anleggssituasjonen for idrettslagene handler i stor grad om politisk på-
virkningsarbeid. Forutsetningene og idrettens holdninger står derfor i all hovedsak 
beskrevet i AIKs Idrettspolitiske plattform. De anlegg som bygges skal realiseres på en 
miljøvennlig og energieffektiv måte. Fylkeskommunen skal inviteres til å innta en aktiv 
rolle i utviklingen av anlegg med regional betydning. Idrettsrådene skal følges opp 
regelmessig i strategisk ledelse og godt organisasjonsarbeid. 

Fremtiden vil stille krav til at vi bygger nye typer anlegg. Samtidig betyr befolknings-
veksten i Akershus at vi må ha økt fokus på å påvirke planarbeidet på fylkesnivå, samt 
koordinere regionale behov. Idrettskretsen må møte politikere med god dokumentasjon, 
måltall og regional statistikk. Fremtidens idrettsanlegg vil ikke bli virkeliggjort uten at 
idrettskretsen setter et fokus på dette. 

Foto: Bjørn Hytjanstorp
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Gjennomførte tiltak i 2018

Bistand til idrettslag og kommuner 
Akershus er det fylket hvor befolkningen 
øker aller mest (35,5 % fra 1999-2019). 
Dette betyr at antallet medlemmer i 
idrettslag også øker, og at idretten i 
Akershus trenger flere og bedre  
idrettsanlegg.

Det har også i 2018 vært svært stor 
etterspørsel etter anleggsbistand og 
totalt har idrettskretsen vært innom hele 
14 forskjellige prosjekter fra store til små. 

I 2018 gjennomførte AIK en mulighets-
studie med forslag til lokalisering av 
areal til fremtidige idrettsanlegg på 
Skedsmokorset. Rapporten ga flere 
alternative forslag til anleggsløsninger 
for området, og den ble godt  
mottatt både av kommunens politikere 
og idrettsrådet.

Kolbotn IL vil i løpet av de neste årene 
få en større anleggsutvikling ved 
Sofiemyr og her har AIK tegnet flere 
forslag til løsninger og bidratt med 
anleggspolitisk bistand. 

Utfordringen med gummigranulat har 
vært et stort og viktig tema for 2018. 
Presset på idrettslag og kommuner for å 
hindre spredning av gummigranulat har 
økt, og flere kommuner har nå vedtatt 
forbud mot mikroplast som innfyll i 
kunstgressbaner. 

Stadig flere av våre idrettsråd har  
fremforhandlet avtaler om forskuttering 
av spillemidler og investeringsstøtte ved 
bygging av idrettsanlegg. Svært godt 
arbeid av våre idrettsråd hvor AIK har 
bistått med maler til avtaler. 

For å få riktig anleggsbygging er man 
helt avhengig av at våre meget 
kompetente idrettsråd fortsetter med 
den gode jobb de allerede gjør. 
Kunnskap til våre idrettsråd er derfor 
svært viktig.

Kommunene får stadig bedre  
anleggskompetanse og i dag har de 
fleste av våre kommuner egne dyktige 
idretts- og anleggskonsulenter. AIK har 
derfor jobbet tett inn mot kommunens 
fagkonsulenter, og dette vil forsterke 
seg i årene som kommer.
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Tabell 3: Oversikt over oppdrag for idrettslag/kommuner i 2018

Kommune Oppdragsgiver Anleggstype Oppgaver Status

Aurskog-Høland Aurskog/ 
Finstadbru SK

Rehabilitering 
idrettshall

Rådgivning +  
spillemidler

Ferdig

Aurskog-Høland Setskog IF Naturgress bane Rådgivning + 
spillemidler

Ferdig

Aurskog-Høland Høland Idretts og 
ungdomslag

Nærmiljøanlegg + 
rehab hall

Rådgivning Ferdig

Eidsvoll Dal IL Kunstgressanlegg. 
2 baner

Sluttregnskap Ferdig

Eidsvoll Eidsvoll kommune Statistikk info Rådgivning Ferdig

Eidsvoll Bøn Fotballklubb Naturgress bane Rådgivning Under arbeid

Nes Raumnes &  
Årnes IL

Kunstgressanlegg Sluttregnskap Ferdig

Nittedal Nygård Borettslag Balløkke og 
aktivitetsanlegg

Rådgivning + 
prosjektering + 
spillemidler

Ferdig

Nittedal Nittedal IL Kunstgressbane Rådgivning Under arbeid

Nittedal Gjelleråsen IF Kunstgressanlegg Rådgivning + 
prosjektering + 
spillemidler

Ferdig

Nittedal Gjelleråsen IF Flere nærmiljø-
anlegg

Rådgivning + 
prosjektering + 
spillemidler

Ferdig

Oppegård Kolbotn IL Kunstgressbane Rådgivning + 
prosjektering + 
spillemidler

Ferdig

Oppegård Kolbotn IL Total anleggsplan 
for KIL

Rådgivning Under arbeid

Skedsmo Skedsmo 
kommune

Prosjekt 
Skedsmkorset

Rådgivning Ferdig

Akershus 
fylkeskommune

Akershus
fylkeskommune

Regionsråd Under arbeid
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Statistikk
Det er stadig flere kommuner som  
etterspør dokumentasjon innenfor 
idrett- og anleggsstatistikk. Her har vi 
for første gang gitt statistikk på  
fremtidig kommune- og fylkesstruktur. 
Vi har også hentet inn anleggs- 
informasjon fra kommunene i Buskerud 
og Østfold, slik at vi i løpet av 2019 skal 
ha samme gode anleggsoversikter for 
Viken.  

I tillegg har vi gitt detaljert informasjon 
til Akershus fylkeskommune på antall 
aktive utøvere innenfor de forskjellige 
idrettene per kommune i hele Norge.

Vi har også dette år hentet inn 
informasjon over fremtidig planlagte/
vedtatte idrettshaller og svømmeanlegg 
frem til år 2021, og her har vi fått svært 
god hjelp fra idrettsrådene. Veksten i 
antall idrettshaller er betydelig, og det 
samme gjelder svømme- og spesial-
haller. Denne veksten gir også stort 
utslag i fremtidige spillemiddelsøknader. 

I tillegg har vi oppdatert oversikt over 
leiepriser for kommunale haller i 
Akershus, og heldigvis er det kun et 
fåtall av kommunene i vårt fylke som tar 
halleie. 

Regionalt råd for anlegg og fysisk 
aktivitet 
Rådet er opprettet av Akershus fylkes-
kommune, og Akershus idrettskrets har 
to representanter. Det har vært Gry  
Garlie (daglig leder i Asker idrettsråd) 
og Oddleif Dahlen (anleggskonsulent 
AIK). Rådet har fulgt opp handlings-
programmet knyttet til Regional Plan for 
Akershus fylkeskommune, og skal være 
med å bestemme hvilke anlegg som skal 
få regional status og hvilke støtte-
ordninger fylkeskommunen bør gi 
regionalanleggene. 

Det var syv møter i rådet i 2018 pluss et 
seminar om «Aktivitetsløftet» 4.5.2018. 
Akershus idrettskrets presenterte sitt 
tiltak «Young Active» som fikk prosjekt-
støtte fra Akershus fylkeskommune for 
2018 og 2019. 

27
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DETTE SKJEDDE OGSÅ I 2018
 
Kretsting 26.4.2018
Akershus idrettskrets avholdt sitt 
12. ordinære kretsting i Kolben Kulturhus 
på Kolbotn. Det møtte 92 personer, av 
disse hadde 72 stemmerett. Beretninger 
og regnskap for 2016 og 2017 ble 
enstemmig godkjent.

Virksomhetsplanen for AIK ble 
opprinnelig vedtatt på kretstinget i 2016, 
og den ble vedtatt videreført i 2018. 

Vedrørende etableringen av Viken 
idrettskrets ble det enstemmig vedtatt 
følgende mandat: «Styret for Akershus 
idrettskrets gis alle nødvendige  
fullmakter til å håndtere arbeidet i 
regionaliseringsprosessen. Styret gis 
fullmakt til å oppnevne personer til et 
interimsstyre samt håndtere alle forhold 
knyttet til hvordan en best mulig kan 
ivareta interessene og verdiene til beste 
for idretten i den nye regionen.»

Valg av styre og komiteer er omtalt 
under Organisatoriske forhold på side 
47.

Etablering av interimsstyre for Viken
Idrettskretsene ble i mars 2018 opp-
fordret av Norges idrettsforbund til å 
etablere interimsstyrer for å forberede 
sammenslutning av idrettskretsene, i 
tråd med regionsreformen og sammen-
slutning av fylkeskommuner. Viken 
fylkeskommune og Viken idrettskrets 
skal være operative fra 1.1.2020. 
Idrettskretsene i Akershus, Buskerud og 
Østfold vedtok nødvendige fullmakter 
på sine kretsting i 2018, og de opp-
nevnte representanter til interimsstyret 
for Viken idrettskrets. Det første møtet 
ble avholdt 8.3.2018, og totalt ble det 
avholdt 6 styremøter. Fra høsten 2018 
ble det engasjert en midlertidig 
prosjektleder i 50% stilling. 

I november 2018 ble det utlyst en full 
stilling som prosjektleder for etablering 
av Viken idrettskrets, og prosjektlederen 
vil tiltre som ny organisasjonssjef for 
Viken idrettskrets fra 2020.

Moderniseringsprosjektet 
  
Høringsprosess
Våren 2018 startet idrettsforbundet opp 
moderniseringsprosjektet og AIK ble 
involvert i mange faser. Styreleder i  
Akershus idrettskrets, Nordis Vik  
Olausson, ble oppnevnt som medlem 
av styringsgruppen for prosjektet. Flere 
styremedlemmer og ansatte ble tatt 
med i prosesser for å etablere fakta-
grunnlag, gi innspill i analyse av styrker, 
svakheter, muligheter og trusler samt å 
diskutere i samråd med idrettsforbundet 
og andre representanter fra norsk idrett. 
Artikler om moderniseringsprosjektet og 
sentrale dokumenter finnes på  
www.idrettsforbundet.no 

Høsten 2018 ble det utarbeidet en 
rapport med tre alternative modeller for 
fremtidig organisering av norsk idrett, 
og deretter ble det fremmet et 
høringsnotat. Idrettskretsene fikk i opp-
gave å gjennomføre høringsprosessen i 
eget fylke. AIK inviterte til tre møter (Ski, 
Bærum og Skedsmo) og det var 
deltakere fra idrettslag, særkretser og 
idrettsråd i Akershus – totalt deltok 71 
personer. Det ble også gjennomført en 
høring på idrettsrådsseminaret i 
oktober. Der ble de mest aktuelle 
temaer for idrettsrådene grundig  
diskutert. Høringsmøtene og seminaret 
dannet grunnlag for å kunne svare på 
den formelle høringen til Norges  
idrettsforbund i desember. 



Idrettsglede for alle i Akershus 29

Idrettsglede for alle i Akershus

Idrettsglede for alle i Akershus

Hovedpunkter fra AIKs høringssvar
• Dette har vært en prosess med mye 

læring for organisasjonen. Vi  
oppfatter spesielt at kunnskapen om 
idrettsrådenes betydning har blitt 
vesentlig forbedret i organisasjonen.

• Fakta og god kjennskap til helheten i 
organisasjonen må være et grunnlag 
for å trekke konklusjoner om  
fremtidige endringer.

• Vi mener videre at en må se  
positivt på muligheter for endring 
uten å miste viktige elementer. 
Akershus idrettskrets ønsker å være 
positive til en retning, men etter vår 
oppfatning bør det tas flere skritt på 
veien.

• Hovedfokus i moderniserings- 
prosessen bør være på å forbedre 
idrettslagenes forutsetninger for å 
drive sin virksomhet. Forbedringer 
som utløser merkbare effekter for 
idrettslagene må prioriteres. Dette er 
ikke nødvendigvis knyttet til  
organisasjonsmessige endringer, 
snarere til systemer og tilrette- 
legging basert på inngående kjenn-
skap til hva idrettslagene sliter med. 

Tilbakemeldinger om de konkrete
forslagene
Forslag om å etablere idrettsråd i soner:
• AIK ser at det for enkelte idrettsråd 

vil kunne være et aktuelt virke- 
middel med soner, men AIK støtter 
ikke en tvungen innføring av idretts-
råd i soner. Det lokale engasjementet 
er viktig, og i idrettsrådene er  
frivillighet og nærhet til eget lokal-
samfunn avgjørende. Vi foreslår at 
soner kan benyttes der hvor idretts-
krets og idrettsråd ser at dette vil 
være formålstjenlig. Samarbeid, men 
ikke tvang. Innspillsmøtene har pekt 
på at en soneinndeling for idrettsråd 
ikke forenkler idrettslagenes  
situasjon. Veien til kommunens  
politikere og mulig forbedring av 
rammevilkår blir adskillig lengre.

Vedrørende forslag om endringer for  
fellesidrettslige regioner (tidligere  
idrettskrets): «Regionene er  
administrative enheter direkte underlagt 
NIF, med direkte styrings- og  
rapporteringslinje til NIF sentralt».
• Dette ser vi kan være riktig retning å 

gå. Levering av service, kurs,  
utvikling og andre tjenester ut til 
lokale ledd kan gjøres mer sam- 
ordnet enn i dag. Mer samordning, 
mer team, mer enhetlig planer er 
positivt. En utfordring er naturligvis 
at NIF ikke finansierer virksomheten, 
og at regionene derved må «skaffe 
midler» til kjernevirksomhet fra  
fylkeskommunene.

• Pengestrømmen fra fylkes- 
kommunen er basert på at de gir 
midler til regionale frivillige  
organisasjoner. Dersom vi går ut av 
den rollen og blir en «administrativ 
enhet» (og kun det), vil vi anse at 
risikoen er stor for at vi ikke lenger 
hører til i kategori som tilskudds- 
berettiget. Det har ikke norsk idrett 
råd til.

Forslag vedrørende: «Erstatte dagens 
regionale styrer med politiske utvalg 
som har som hovedansvar å jobbe mot 
det offentlige politiske leddet. Lederne 
av utvalget vil sammen inngå i et  
nasjonalt idrettspolitisk utvalg som  
rapporterer direkte til Idrettsstyret».
• Vi tror at det demokratiske valgte 

styret er viktig for å beholde det 
som er kommentert ovenfor. Det 
har også en viktig rolle for å føre 
idrettspolitiske føringer oppover og 
nedover i organisasjonen, dvs. -  
demokratiet er en viktig verdi.  
AIK ser likevel at det er nødvendig 
med bedre involvering med NIF i 
mange saker, slik at vi lettere vil stå 
samlet i idrettsbevegelsen.  
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Dette vil organisasjonen totalt sett 
tjene på. Igjen blir vår kommentar at 
det er mulig å gå i denne retning ved 
å gjøre styrenes mandater mer  
innstilt mot idrettspolitisk  
påvirkningsarbeid contra  
oppfølging og ansvar for alle tiltak i 
regi av idrettskrets. Det vil også  
kunne være en meget interessant 
rolle samtidig som den er mer 
avgrenset og forhåpentligvis sam-
ordnet med NIF og andre regioner. 
Dersom det i en fremtidig utvikling 
skal endres til politiske utvalg må 
dette utredes nærmere. Det er  
særlig linjen inn mot fylkes- 
kommunen og idrettsrådene som 
synes uklare.  

Høring på NIFs anleggsstrategi
Norges idrettsforbund sendte også ut 
en høring på NIFs anleggsstrategi  
høsten 2018. Akershus idrettskrets 
benyttet høstseminaret med idretts-
rådene til å drøfte hovedelementer i 
denne høringen, samt at skriftlig tilbake-
melding ble tatt med i AIKs svar. 
Hovedtrekkene i AIKs svar på høringen 
var:
• AIK mener fylkeskommunen bør 

spille en mer aktiv rolle i forbindelse 
med bygging av store inter- 
kommunale/regionale anlegg. 

• Full momskompensasjon er en 
forutsetning for å kunne gi forutsig-
barhet hos de idrettslag som bygger 
idrettsanlegg. 

• AIK mener nytt nasjonalt topp- 
idrettssenter i størst mulig grad bør 
finansieres over statsbudsjettet og 
ikke via spillemidler. AIK vil ikke gi 
sin tilslutning til en prosentstøtte på 
50 % til toppidrettssentret uten å 
kjenne totalkostnadene. Det må først 
foreligge en kostnadskalkyle før AIK 
kan ta stilling til hvor mye vi mener 
bør tas over spillemidlene.  
 
 
 

Idrettsrådene har diskutert saken, 
og deres tydelige signal er at disse 
midlene må komme fra andre poster 
enn spillemidler.  
Dette vil gå på bekostning av anlegg 
for bredden. 

• Forslag om å ta svømmehaller ut fra 
spillemiddelordningen og overføre 
den til statsbudsjettet mener AIK 
ikke blir riktig. AIK foreslår at  
svømmeanlegg skal få en tilleggs-
bevilgning gjennom statsbudsjettet, 
slik at summen av spillemidler og 
statlig bevilgning blir lik gjennom-
snittet for andre anleggstyper. 

• AIK mener kommunen skal ha plikt 
til å gi idretten gratis tilgang til 
anlegg hvor spillemidler er en del av 
finansieringen. Dette bør innarbeides 
som en del av: Bestemmelser om 
tilskudd til anlegg for idrett og fysisk 
aktivitet.

• En viktig rolle i anleggsarbeidet er 
dokumentasjon og etablering av 
standard normtall for anleggs- 
dekning. Dette bør gjøres likt slik at 
idretten regionalt og lokalt kan vise 
til evt. reelle underdekninger i basis-
anlegg. Dette vil også være verdifull 
bakgrunn for prioriteringer.

• I vår prosess med idrettsrådene  
denne høsten har anleggspolitisk 
program blitt grundig diskutert. 
Idrettsrådene er opptatt av gode  
anlegg for breddeidrett, og de  
støtter ikke forslagene om mer 
ressurser til anlegg for toppidretten. 
Det vil gi ytterligere etterslep for de 
ordinære anleggene som bygges i 
kommunene.

• I NIFs anleggsstrategi er det tatt 
frem et nytt konsept: Idrettens  
aktivitetshus som AIK mener vil 
være nyskapende. Anlegg hvor 
man kan samle flere idretter og ofte 
mindre idretter i samme hus, mener 
AIK er et glimrende konsept. Dette 
støttes også av idrettsrådene.
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Frivillighetskonferansen 
Akershus idrettskrets var medarrangør 
av en konferanse med følgende tema:  
«I støpeskjeen - Omstilling til Viken.  
Om erfaring, visjoner og verktøy for 
regionale organisasjoner for å kunne 
håndtere Norges største fylkesreform 
siden 1970». Arrangørene var de  
frivillige paraplyorganisasjonene i  
Akershus; Amatørteaterrådet, kunst-
foreningene, musikkrådet, voksen-
opplæringsforbundet, barne- og 
ungdomsrådet, funksjonshemmedes 
fellesorganisasjon og idrettskretsen.

Det ble innledninger fra administra-
sjonen i fylkeskommunen v/fylkes- 
direktør Kristin Felde, og Cathrine  
Bergjordet fra analysestaben, fra  
Trøndelag idrettskrets v/Kjell Bjarne 
Helland og fra Trøndelag fylkes- 
kommune v/Karen Espelund, Dagfinn 
Sundsbø (tidligere fylkespolitiker) samt 
Anne Irene Myhr, rådgiver i  
Kompetansesenter for distriktsutvikling. 
Både fylkesordfører, Anette Solli, og 
leder av hovedutvalget for kultur, folke-
helse og frivillighet, Vibeke Limi, holdt 
innlegg. 

Konferansen samlet ca. 90 personer og 
ble avholdt i Fylkestingssalen på  
Galleriet i Oslo 17.4.2018. 
 
Kommunikasjon

Nettsider
Nettsiden til AIK er  
www.akershusidrett.no. Her finnes det 
informasjon om akershusidretten,  
barne- og ungdomsidrett, voksenidrett, 
paraidrett, lov og kurs. Det legges også 
opp egne sider til store arrangementer 
som kretsting eller viktige sider som 
er aktuelle. Antall sidevisninger ligger 
stabilt, i 2018 hadde nettsiden 45 046 
sidevisninger. 

Facebook
Facebooksiden til AIK hadde  
gjennomsnitt 4081 følgere gjennom 
2018. Facebook brukes til å nå følgere 
med nyhetssaker og markedsføre kurs.  

Nyhetsbrev
AIK sender ut flere elektroniske nyhets-
brev gjennom året. I nyhetsbrevene har 
det blitt vektlagt å fremme saker og 
temaer som er viktige for idrettslagene. 
I 2018 ble det sendt ut 18 nyhetsbrev. Av 
disse var det 10 ordinære nyhetsbrev, 
5 var nyhetsbrev om kurstilbud og 3 
spesialutgaver. Nyhetsbrevet ble sendt 
1140 lesere.
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Tilskuddsordninger 

Grunntilskudd til idrettsråd
AIK fordelte midler fra eget budsjett til idrettsråd i Akershus med grunntilskudd til 
alle på kr 3 000,-.  

Idrettsmidler til særidretter 
AIK fordelte kr 1 861 000,- fra Akershus fylkeskommune. Tilskuddet ble fordelt på  
32 særkretser/regioner/forbund.
 
Utstyrsmidler 
Fem idrettslag ble tildelt utstyrsmidler til idrettsskoler for barn og ungdom. Dette 
gjaldt Gjelleråsen Idrettsforening, Gjerdrum Idrettslag, Hurdal Idrettslag, S. Høland 
Idretts- og Ungdomslag og Øvrevoll Hosle Idrettslag. De søkte til sammen om 
kr 242 035,-. Total utbetalt tildeling ble kr 198 114,-. 

Lokale aktivitetsmidler
Lokale aktivitetsmidler (LAM) er en tilskuddsordning fra Kulturdepartementet 
(KUD). Idrettsrådene i Akershus fordelte totalt kr 46 687 815,- til lokale lag og 
foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom.

Foto: Caroline Dokken Wendelborg
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Organisasjon 2016 2017 2018

Asker idrettsråd 4 181 012 4 460 951 4 866 917

Aurskog-Høland idrettsråd 962 476 1 033 502 1 137 630

Bærum idrettsråd 8 141 523 8 780 816 9 576 862

Eidsvoll idrettsråd 1 488 205 1 635 469 1 770 862

Enebakk idrettsråd 741 621 785 567 858 026

Fet idrettsråd 724 959 785 567 870 289

Frogn idrettsråd 1 014 234 1 072 253 1 162 157

Gjerdrum idrettsråd 458 018 492 484 536 726

Hurdal idrettsråd 168 035 178 333 186 403

Lørenskog idrettsråd 2 357 801 2 548 953 2 803 812

Nannestad idrettsråd 840 882 905 208 1 014 179

Nes idrettsråd 1 282 593 1 373 613 1 503 896

Nesodden idrettsråd 1 291 810 1 366 089 1 507 166

Nittedal idrettsråd 1 628 588 1 751 347 1 915 945

Oppegård idrettsråd 1 832 782 1 962 036 2 141 999

Rælingen idrettsråd 1 074 854 1 198 667 1 324 033

Skedsmo idrettsråd 3 377 707 3 629 860 3 947 165

Ski idrettsråd 2 126 311 2 287 474 2 503 768

Sørum idrettsråd 1 185 105 1 297 991 1 440 127

Ullensaker idrettsråd 2 315 261 2 527 885 2 849 186

Vestby idrettsråd 1 116 331 1 225 379 1 354 692

Ås idrettsråd 1 205 666 1 285 952 1 416 417

Sum 39 515 744 42 585 396 46 687 815

Tabell 4: Oversikt over hvor mye hvert idrettsråd har delt ut til sine idrettslag.
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Mva-kompensasjon for varer og tjenester
I Akershus ble 461 idrettslag, etter søknad, tildelt midler i ordningen for vare- og 
tjenestemomskompensasjon. Totalt fikk idrettslag i Akershus i 2018 utbetalt 
kr 53 913 340,-. 

Mva-kompensasjon ved bygging av idrettsanlegg
Idrettslag som bygger egne idrettsanlegg kan søke om å få kompensert betalt  
merverdiavgift. Ordningen omfatter anlegg som har hatt byggestart etter 01.01.2010 
og som omfattet av spillemiddelordningen. 

Statistikk hentet fra Lotteri- og stiftelsestilsynet viser at samlet godkjent søknads-
beløp i 2018 var på kr 304 002 686,- for hele Norge. Inklusive ekstrabevilgning på 
119 millioner kroner ble rammen den samme som godkjent søknadsbeløp. Det ble 
derfor full kompensasjon i 2018. Idrettslag i Akershus ble tildelt totalt kr 57 883 159,- 
på 53 søknader.

Figur 1: Utvikling for mva-kompensasjon til idrettsanlegg 
fra 2010 i Norge

Figur 2: Oversikt over tildelt mva-kompensasjon til 
idrettsanlegg hos de tre største fylkene. Tildelingen av 
mva-kompensasjonen varierer fra år til år fordi det har 
sammenheng med når idrettslag bygger store anlegg som 
idrettshaller. 

År Antall 
søknader

Utbetalt mva 
kompensasjon

2016 34 30 251 989

2017 35 13 302 711

2018 53 57 883 159

Totalt 122 101 437 859

Tabell 5: Utviklingen i ordningen har vært 
slik i Akershus.
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Foto: 

Foto: Dag Oliver
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NOTER TIL REGNSKAPET
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STYRETS ØKONOMISKE ÅRSRAPPORT

41



42 Idrettsglede for alle i Akershus
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Kretsstyret 
før krestinget 26. april 2018 

Leder   Nordis Vik Olausson, Skedsmo FK og Lillestrøm SK 
Nestleder  Vidar Bøe, Østmarka IL 
Styremedlem     Jon Syversen, Aurskog/Finstadbru SK
                              Kjell Kvifte, Ski Svømmeklubb
                              Anne Kristine Linnestad, Langhus IL
                             Torgrim Bilstad, Kolbotn IL 
   Isabel Bergerseter, Fjellhamar FK og Oppegård IL
Varamedlem  Glenn Due-Sørensen, Lillestrøm SK

* Arild Nyheim ble fritatt fra vervet som nestleder fra og med 7.3.2017, etter eget ønske på 
grunn av ny jobb. Vidar Bøe ble oppnevnt som ny nestleder, og Isabel Bergerseter rykket opp 
som styremedlem.
                                

ORGANISATORISKE FORHOLD

Bak fra venstre: Glenn Due-Sørensen, Kjell Kvifte, Vidar Bøe, Arild Nyheim, Torgrim Bilstad
Foran fra venstre: Anne Kristine Linnestad, Jon Syversen, Isabel Bergerseter, Nordis Vik Olausson (leder)
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Kontrollkomité 
Medlemmer   Ola Skarderud
                             Anne Mari Egner Stokseth 
Varmedlemmer Ellinor Allergoth
   Bent Ringvold

Valgkomité 
Leder   Sven Even Maamoen
Medlemmer  Gro Mette Langdalen
   Bernt Øystein Vormeland
Varamedlemmer Gro Helen Randem

Ungdomsutvalget
Medlemmer  Benjamin Hebnes 
   Thomas Myhre
   Lina Korsvold 
   Stine Sæthre 
   Martin Gøranson
   Martine Angell Eid 
   Kjersti Syvertsen 

Paraidrettsutvalget
Leder   Jørgen Støttum
Sekretær  Silje Bakke
Medlem  Isabel Bergerseter
Varamedlem  Vidar Bøe 
Fagkonsulent  Vigdis Mørdre
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Bak fra venstre: Kjell Kvifte, Vidar Bøe, Nordis Vik Olausson (leder), Bjørn Tangnes, Jon Syversen
Foran fra venstre: Anita Hokholt Engh, Turid Williksen, Siri Barfod 
Ikke tilstede: Torgrim Bilstad

Kretsstyret 
etter krestinget 26. april 2018 

Leder   Nordis Vik Olausson, Skedsmo FK og Lillestrøm SK 
1. nestleder  Vidar Bøe, Østmarka IL  
2. nestleder  Turid Williksen, Fossum IF
Styremedlem     Kjell Kvifte, Ski Svømmeklubb
   Jon Syversen, Aurskog/Finstadbru SK
                              Torgrim Bilstad, Kolbotn IL 
   Bjørn Tangnes, Asker Skiklubb
   Siri Barfod, Asker Trekkhundklubb
   Anita Hokholt Engh, Høland Idretts og ungdomslag
                              

                                

ORGANISATORISKE FORHOLD
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Kontrollkomité 
Medlemmer   Ola Skarderud
                             Anne Mari Egner Stokseth 
Varmedlemmer Ellinor Allergoth
   Bent Ringvold

Valgkomité 
Leder   Sven Even Maamoen
Medlemmer  Nina Køpke Vøllestad 
   Åge Tovan
Varamedlemmer Bernt Øystein Vormeland

Ungdomsutvalget
Leder   Martin Gøranson  
Medlemmer  Martine Angell Eid
   Stine Sæthre
   Thomas Myhre 

Paraidrettsutvalget
Leder   Jørgen Støttum
Sekretær  Silje Bakke
Medlem  Isabel Bergerseter
   Anita Hokholt Engh 
Fagkonsulent  Vigdis Mørdre
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Lagsoversikt - endringer 2018

Opptak
28.02.2018 Nannestad Diskogolfklubb

16.04.2018 Eidsvoll Bueskyttere

29.05.2018 Jessheim Sandvolleyballklubb

14.06.2018 KI Taekwondo & Hapkido 
Drøbak

19.06.2018 Idrettslaget Asker og Bærum 
Ishockey

30.07.2018 Dance Mania Danseklubb 
Romerike

27.09.2018 Romerike Danseklubb

02.10.2018 Romerike Shotokan  
Karateklubb

03.10.2018 Askur Islandshestforening

29.10.2018 Bekkestua Fekting

29.10.2018 Oslofjorden Seilklubb

14.11.2018 Nedre Romerike  
Ryttersportsklubb

29.11.2018 Frogner Taekwondo klubb

18.12.2018 Øvre Romerike Squashklubb

 
 
Endring av IK-tilhørighet  
31.10.2018 Ullensaker Cricket klubb fra 

Akershus idrettskrets til Oslo 
Idrettskrets  
Navnendring til: Vestli Cricket 
klubb

 

19.03.2018 Follo Pensjonistbowlere

11.04.2018 Lørenskog Ride- og  
Kjøreklubb

23.10.2018 Nedre Romerike  
Trekkhundklubb

23.10.2018 Hemnes Jeger og  
Fiskerforening 

Nedlagt/utmelding

03.01.2018 Bærum Cheerdanceklubb

06.04.2018 Oppegård Badmintonklubb

01.06.2018 Rælingen Baseballklubb

15.06.2018 Romerike Vannjetklubb

07.12.2018 Asker Snowboard og  
Freestyleklubb

13.12.2018 Eikeli Sportsforening

Oppløsning iht. NIFs lov § 22

27.03.2018 Romerike Ju-Jutsu klubb til 
Romerike Jujutsu 

06.09.2018 Follo SFK Ungdom til Nordre 
Follo FK

Navnendring 

Tap av medlemskap iht. NIFs lov §10-2 
- medlemsundersøkelsen 2018
Strømmen Taekwondoklubb 

23.03.2018 Kløfta Mikroflyklubb og  
Phoenix Mikroflyklubb 
Kløfta Mikroflyklubb er  
nedlagt

02.05.2018 Asker Trialklubb og Hurum 
Motorsportklubb
Navnendring til: Asker  
Motorsportklubb

04.05.2018 Sollihøgda Ski og Salong-
skytterlag sammenslått med 
Sollihøgda Tur- og  
Trekkhundklubb

Sammenslåing

  

13.02.2018 Strømmen Taekwondoklubb 

07.09.2018 Ullensaker Volleyballklubb

Gjenopptak av idrettslag 

14.02.2018 Vitari AS 

26.11.2018 Norsk Lastebærer Pool

Godkjente bedriftsidrettslag 
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Tildelte priser i 2018

Idrettsprisen
Tom Hagen

Hedersprisen (utnevnt som æresmedlem i AIK)
Bente Skari, Lasse Kjus og Monica Knudsen. Vidar Bøe, Jan Ivar Engebretsen,  
Torgrim Bilstad og Jon Syversen

Kandidat til årets ildsjel til Idrettsgalla 2019
Gunne Gustavsen fra Fjellhammer IL

Foran fra venstre: Gunne Gustavsen, Bente Skari, Vidar Bøe. Rekke to fra venstre: Kai-Ove Hansen  
(frivillighetspris fra Fet Svømmeklubb), Jon Syversen. Bakerst fra venstre: Jan Ivar Engebretsen, Tom Hagen, 
Torgrim Bilstad.  
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Representasjon 2018
 
Sted Dato Representert av

Januar

Idrettsgalla og idrettsgalla-
seminar - Hamar

06.01.18 Vidar Bøe, Jon Syversen, Isabel Bergerseter, 
Torgrim Bilstad, Glenn Due-Sørensen

Skedsmo idrettsråd - frafall i 
idretten

18.01.18 Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe

Norges idrettsforbund - 
informasjonsmøte

24.01.18 Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe

Februar

Distriktsrådet HV02 26.02.18 Jon Syversen

Akershus og Oslo  
Bueskytterkrets - kretsting

28.02.18 Torgrim Bilstad

Mars

Diskusjonsmøte - Sørum Rotary 
og idrettslagene i Sørum

05.03.18 Jon Syversen, Vidar Bøe

Rælingen idrettsråd - årsmøte 06.03.18 Isabel Bergerseter

Nes idrettsråd - årsmøte 07.03.18 Glenn Due-Sørensen

Norges Motorsportforbund  
Region Øst 

08.03.18 Kjell Kvifte

Vestby idrettsråd - årsmøte 12.03.18 Torgrim Bilstad

Bærum idrettsråd - årsmøte 14.03.18 Vidar Bøe

Norges idrettsforbund -  
kretsledermøte

16.03.18 Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe

Nittedal idrettsråd - årsmøte 20.03.18 Vidar Bøe 

Nannestad idrettsråd - årsmøte 21.03.18 Jon Syversen

Enebakk idrettsråd - årsmøte 22.03.18 Kjell Kvifte

April

Ås idrettsråd 04.04.18 Torgrim Bilstad

Oppegård idrettsråd - årsmøte 05.04.18 Anne-Kristine Linnestad

Ski idrettsråd - årsmøte 10.04.18 Kjell Kvifte

Ullensaker idrettsråd - årsmøte 11.04.18 Jon Syversen

Asker idrettsråd - årsmøte 16.04.18 Jon Syversen

Skedsmo idrettsråd - årsmøte 17.04.18 Jon Syversen

Østfold idrettskrets - kretsting 17.04.18 Vidar Bøe, Torgrim Bilstad

Akershus skytterkrets - kretsting 19.04.18 Torgrim Bilstad

Buskerud idrettskrets - kretsting 21.04.18 Vidar Bøe, Torgrim Bilstad

Møteplass Folkehelse 2018 27.04.18 Vidar Bøe
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Representasjon
 
Sted Dato Representert av

MaI

Distriktsrådet HV02 07.05.18 Jon Syversen

Sørum idrettsråd - årsmøte 08.05.18 Isabel Bergerseter

Ski idrettsråd - årsmøte  
(2. gang)

08.05.18 Kjell Kvifte

Akershus og Oslo Skøytekrets - 
kretsting

14.05.18 Vidar Bøe 

Hurdal idrettsråd - årsmøte 23.05.18 Vidar Bøe

Norges idrettsforbund -  
ledermøte

25.-26.05.18 Nordisk Vik Olausson, Vidar Bøe

Norges Håndballforbund Region 
Øst - regionsting

25.-26.05.18 Jon Syversen

Nesodden idrettsråd - årsmøte 28.05.18 Kjell Kvifte

Aurskog-Høland idrettsråd - 
årsmøte

28.05.18 Vidar Bøe

Juni

Vivil-lekene 2018 03.06.18 Isabel Bergerseter

Fet idrettsråd - årsmøte 20.06.18 Torgrim Bilstad

Gjerdrum idrettsråd - årsmøte 21.06.18 Jon Syversen

September

Distriktsrådet HV02 03.09.18 Jon Syversen

Akershus fylkeskommune  
samling for samarbeidsorganene 
i Program for folkehelse

12.09.18 Vidar Bøe

Frivillighetsprisen - Pål Wirak, 
Stein Mamen, Hege Jørgensen 
og Winnie Tagge, Kolbotn IL

24.09.18 Torgrim Bilstad

Oktober

Seminar for idrettslagene i Fet, 
Skedsmo og Sørum 

13.10.18 Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe

Hvordan samarbeide om å 
høyne innbyggernes aktivitets-
nivå gjennom ”Aktive Lokalsam-
funn”

31.10.18 Bjørn Tangnes

Østfold idrettskrets - Aktiv på 
dagtid - dialogmøte 

31.10.18 Torgrim Bilstad
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Sted Dato Representert av

November

Fossum IF - 100 år - jubileums-
fest 

02.11.18 Vidar Bøe, Turid Williksen

Distriktsrådet HV02 05.11.18 Jon Syversen

Norges idrettsforbund - dialog-
møte

05.11.18 Vidar Bøe, Turid Williksen

Sand IL - 100 år - jubileumsfest 24.11.18 Jon Syversen

Frivillighetsprisen – Kai-Ove 
Hansen, Fet Svømmeklubb 

29.11.18 Vidar Bøe

Desember

Frivillighetsprisen – Roger 
Myrbråten, Funnefoss Vormsund 
IL

29.12.18 Vidar Bøe 

Representasjon
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Akershus idrettskrets
akershus@idrettsforbundet.no

www.akershusidrett.no
www.fb.com/akershusidrettskrets

tlf. 66 94 16 00


