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Forord

Idrettskretstinget 11. -12. mai 2012 på 
Olavsgaard i Skedsmo var det siste tinget 
basert på 3-års periode. Det var det første 
tinget i kretsens 25-årige historie som var 
delt i et idrettspolitisk seminar på fredag og 
de juridiske sakene med regnskap, planer og 
valg på lørdag.

"Frisk nok for livet" ved Jørgen Skavland 
minnet oss om at toppidrett nok kan 
være en inspirasjonskilde, men det er ikke 
idrettens hovedformål for de 98% som er 
tilsluttet landets største folkebevegelse.  
Mette Bugge, Aftenpostens eminente 
idrettsreporter, tok for seg idrett og media. 
Det ga oss ettertanke om hvilket selvbilde 
media gir idretten.  Her er det rom for 
forbedringer.

Idrettskretsens økonomi er bunnsolid. 
Vi økte antall kvinner i styret fra to til tre. 
Vi fikk seks nye æresmedlemmer: Lars Erik 
Eriksen, Trine Delhi Cleve, Geir Karlstad,
Jon Rønningen, Cato Zahl Pedersen, Stine 
Lise Hattestad Bratsberg. Kolbotn IL fikk 
pris og sjekk for det beste arbeidet for 
ungdomsidretten i fylket.  Følgende fikk 
AIKs idrettspris: Torgrim Bilstad (Oppegård 
IR), Hans-Peter Olsen (Nannestad IR) og 
Arne Fredbo (Asker IR).Tinget var en flott 
mønstring av de fremst lokale idrettsledere i 
Akershus.

2012 var året da idretten i Norge sluttet 
bredt opp om å søke vinterleker til Oslo 
i 2022 og året da regjeringen la fram ny 
idrettsmelding.  Etter mange års stillstand i 
statlige overføringer til idretten kom varsel 
om betydelig vekst i spillemiddelordningen. 
Pengene kom ikke i budsjettet for 2013 - vi 
får satse på at 2014 blir gjennombruddsåret.

Som leder av en stor idrettskrets med 
232.000 medlemskap og 666 idrettslag vet 
jeg godt at det ikke er idrettspresidenter og 
kretsledere som skaper den gigantiske 
aktiviteten i 428 kommuner, det er det 
hundretusener av mammaer og pappaer og 
lokale ledere som gjør.  Akershus idretts-
krets sitt hovedmål er "AIK skal forbedre 
idrettslagenes forutsetninger til å drive sin 
virksomhet".  AIK er den største vaktbik-
kja for å sikre midler til idrettsanlegg i 
kommunene, økt lokale aktivitetsmidler til 
lagene og en viktige rolle for idrettsrådene. 
AIK fremmet lovendringsforslag under 
idrettstinget i Oslo 2011 at lokalidretten 
ved idrettsrådene bør få en plass i ting-
forsamlingen. Det oppnådde ikke 2/3 flertall, 
særidrettspresidentene stemte imot.

Lokalidretten er basisen i vår demokratiske 
bevegelse.  Det er den jeg på vegne av styret 
takker for storartet innsats i 2012, dernest 
kommunene i Akershus som investerer mer 
i idretten enn Staten gjør for hele landet, 
på tredjeplass fylkeskommunen som er 
AIKs solide partner med tre ganger større 
tilskudd enn det NIF yter som vi også takker 
ved denne korsvei. 
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        Gode eksempler fra Akershusidretten 

MERIdrett YouMe 
I et samarbeid mellom idrettslag og 
ungdomsskoler, utdanner AIK hvert år 
ungdommer til å bli idrettsledere - såkalte 
«YouMe-ledere». AIK har gjennomført 
utdannelsen i 10 år, og hvert år er det over 
200 ungdommer i 10.klasse som ønsker å bli 
en «YouMe–leder».  

Dette innebærer at de skal lede aktivitet på 
sin ungdomsskole. AIK står for skoleringen, 
mens skolene står for den daglige opp-
følgingen. Hensikten er å skape «MER fysisk 
aktivitet for alle» i skolen og å utdanne flere 
unge, dyktige ledere til idretten.
 
Sandra Skiaker fra Li ungdomsskole var 
«YouMe-leder» i skoleåret 2012/2013. Hun 
har utviklet seg og lært mye i denne tiden. 

- Det har gitt meg mye å være «YouMe-
leder». Det har vært veldig sosialt, jeg har 
lært mye om meg selv, og om hvordan man 
kan lede andre. Jeg har også fått et annet 
syn på mine ledere og lærere, fordi måten 
de leder på er forskjellig fra det jeg har lært. 
Her er det både gode og dårlige eksempler. 
Mye av det jeg har lært kan jeg få bruk for 
senere i livet, sier Sandra. 

 

- Hva er det du ønsker å ta med deg 
videre? 

- Jeg har fått bedre selvtillit, og jeg har lært 
hvordan jeg kan lede andre – og å ta 
ledelsen. Jeg vet hvordan man tar 
kommandoen uten å være veldig sjefete. 

Om hun får et tilbud fra Gjelleråsen IF, som 
er det idrettslaget Li ungdomsskole sam-
arbeider med, om å være leder for en 
aktivitet er hun ikke i tvil om at hun vil takke 
ja. 

- Jeg har fått mer lyst til å lede folk i 
aktivitet, sier hun.

Mer informasjon om Meridrett YouMe finner 
du her: www.meridrett.no. 
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Idrettsrådsleder Jan Ivar Engebretsen og ordfører Harald Espelund forteller om samarbeidet i Ullensaker kommune

download free app at get.scan.me

Ullensaker idrettsråd
Akershus idrettskrets har over lengre tid 
fulgt arbeidet i Ullensaker idrettsråd (UIR) 
med stor interesse.  Nedenfor følger utdrag 
av et intervju med mangeårig leder av UIR 
samt kommunens ordfører. 

Ullensaker fikk en utfordring når hovedfly-
plassen kom til kommunen. Det kom 1000 
nye innbyggere, 250 nye elever til skolen, 80 
nye barnehageplasser hvert år, og de hadde 
mangel på idrettsanlegg. Ullensaker 
kommune ble dermed nødt til å gå inn i et 
samarbeid med idrettsrådet og annen kultur 
i kommunen. 

- Når vi skal integrere, skape samhold og 
tilhørighet, samt skape en kommune der 
folk ønsker å bo – da må vi ha samarbeids-
partnere. Å få til et samspill og en enighet 

om hvordan vi skal klare disse utfordringene 
sammen har vært viktig, sier ordfører Harald 
Espelund.

Sammen med idrettsrådsleder Jan Ivar 
Engebretsen er han en av foregangs-     
personene for dette samarbeidet i 
Ullensaker. I dette samarbeidet ønsker de å 
legge til rette for utvikling av idrettsanlegg, 
og å få med barn og unge, som av sosiale 
eller økonomiske grunner, ikke klarer å bli 
med i idretten. 

- Idrettsrådet i Ullensaker gjør et fantastisk 
ungdomsarbeid. Det startet med engasje-
mentet av den kjente fotballtreneren Teitur 
Thordarson som begynte å engasjere barn 
og ungdom på skolene i kommunen. Siden 
har det utviklet seg videre. 

Idrettsråd
Idrettsrådene skal i følge NIFs lovnorm arbeide for «best mulige forhold for idretten i 
kommunen». I tillegg til det viktige arbeidet med rammebetingelser, er det flere idrettsråd 
som har et utvidet arbeidsfelt og markerer seg tydelig. 
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Idrettsrådsleder Jan Ivar Engebretsen og ordfører Harald Espelund forteller om samarbeidet i Ullensaker kommune

Idrettsrådet har blant annet også arrange-
menter i både høst- og vinterferie hvor de 
klarer å aktivisere barn og unge. I samarbeid 
med barnevernet har idrettsrådet nå en 
oppfølging av over 140 barn som inkluderes 
i idretten. Dette koster kommunen lite, og 
jeg er veldig stolt av den jobben idrettsrådet 
gjør, sier ordføreren.

Idrettsrådslederen tror at nøkkelen til 
suksess ligger i å ha partnere som lytter til 
hverandre. Han påpeker også at politikerne i 
Ullensaker gjør vedtak rimelig kjapt og ikke 
utsetter ting.  

- Vi har nok lyktes fordi vi kommer med 
velbegrunnede saker til kommunen.  
Politikerne i kommunen er våkne og ser 
hvor mye idretten gjør for få kroner, sett 
i forhold til hva det ville kostet om man 
måtte ha ansatte. 

Ullensaker kommune har generelt et høyt 
investeringsnivå, men samtidig klarer de å ta 
hensyn til de behov idretten har.

- Det samspillet vi har fått til når det gjelder 
idrettsanlegg de siste ti årene, samtidig som 
vi skal bygge skoler og barnehager, er 
formidabelt. Jeg må bare si at jeg som ord-
fører er fryktelig stolt over det vi har klart å 
få til i samarbeid.

- Du har all grunn til å være stolt, idretten 
hadde ikke trodd at dere skulle få til mer 
enn halvparten av de anleggene som vi har 
per i dag. Så vi har kommet meget langt 
sammen, sier Engebretsen.

- Vi gleder oss til et godt samarbeid i frem-
tiden også, det er helt nødvendig, avslutter 
de to smilende. 

Asker idrettsråd
Asker idrettsråd er et idrettsråd som 
har utvidet arbeidsfelt og markerer seg 
tydelig. Et eksempel på dette er prosjekt 
«IdrettsGlede for alle i Askeridretten» .  
Prosjektet er et treårig samarbeidsprosjekt 
med mål om å skape mer idrett for men-
nesker med nedsatt funksjonsevne, eller 
personer med flerkulturell bakgrunn.  
Prosjektet er relativt omfattende, og er 
basert på et samarbeid mellom idrettsråd, 
kommune og AIK.  

Fra idrettskretsen sitter Oda Marie Often 
(nestleder i AIK) i prosjektgruppa. Vigdis 
Mørdre sitter i styringsgruppa som NIF-
ansatt, og i tillegg deltar politikere og  
beslutningstagere fra kommunen. Dette 
er et eksempel på samarbeid i praksis. 
Idrettsrådet kommenterer også at  
organisering er nøkkel til suksess.

Frem til nå har man klart å få publisert en 
brosjyre som viser alle tilbud og avholdt to 
integreringskonferanser. Nye aktiviteter er 
også etablert, Asker Skiklubb og Asker  
Fotball har startet opp tilbud for utviklings-
hemmede. Idrettslagene i Asker kan søke om 
midler til oppstart og utvikling av aktiviteter 
i tråd med formålet. 

I tillegg til informasjon og utvikling av 
aktivitetstilbudet i Akser, oppnår idrettsrådet 
et meget positivt samarbeid med 
kommunen. Dette skaper gode forut-
setninger for videre samarbeid. 

Asker idrettsråd bruker nettsiden aktivt, og 
her finner man mye informasjon om 
prosjektet.  
Se www.askeridrettsråd.no/idrettsglede  



 side 10                  Akershus idrettskrets .  Årsrapport 2012

Akershus idrettskrets - en viktig støttespiller for idrettslagene

Verdiarbeid
Hva gjør idrettslaget for å skape sunne 
verdier blant barn og unge? Hvordan viser 
klubben sin holdning til doping? Og hva gjør 
dere hvis dere rammes av en dopingsak? 

Lørenskog Cykleklubb har gjennomført 
sertifiseringen «Rent Idrettslag». De 
ønsket å ta et tydelig standpunkt i forhold til 
doping – de kjente på stormen da doping i 
sykkelsporten var mye i media. Klubben har 
blitt tildelt kr 5.000 fra Akershus 
idrettskrets, som et av de 15 første idretts-
lagene i Akershus som har gjennomført Anti-
doping Norges “Rent Idrettslag”.  
 
“Rent Idrettslag” er en enkel måte for 
idrettslaget å sette fokus på verdiarbeid og 
antidoping. Les mer om “Rent Idrettslag” på 
www.rentidrettslag.no. 

Inkludering 
Kolbotn Idrettslag basketballgruppa er med i 
ordningen «Inkludering i idrettslag». 
Ordningen har primært innvandrerjenter 
som målgruppe, og Kolbotn ILs basket-
gruppe har i flere år vært aktive på dette 
området. De siste årene har de blant annet 
organisert følgende; ukentlig basketballskole 
for innvandrerjenter, deltatt i basketball 
Jamborees dager for jenter inntil 14 år, 
arrangert vennskapskamper, gitt økonomisk 
støtte i spesielle tilfeller og hatt foreldre- og 
jentesammenkomster. I en tidligere 
rapport til AIK har klubben sagt «I tillegg til 
ordinær trening, satser vi tungt på utdanning 
av våre ungdommer fra 14 år og oppover til 
leder, trenere og dommere». De har derfor 
hatt unge utøvere som aktivitetsledere og 
forbilder for yngre utøvere i sitt 
inkluderingsprosjekt. 

Frivillighet
Dugnadsånden lever, og Søndre Høland 
Idretts og ungdomslag er ett av mange 
eksempler på dette. De har en pensjonist-
gruppe på ca. 15 personer som møtes ofte 
og jobber med vedlikehold (mulig noe drift 
også). De jobber dugnad en hel dag, spiser 
to måltider sammen og får utrettet mye. 
God idé å ta vare på de eldre medlemmene 
og motivere til både trening, sosiale 
møteplasser og noe dugnad. 

Idrettsanlegg 
– utnytte støtteordninger
Fem anleggsprosjekter i regi av idrettslagene 
i Aurskog-Høland fikk 5% av landets moms-
kompensasjon på  idrettsanlegg i 2012. For 
å få kompensasjon må anlegget være spille-
middelberettiget og ha en kommunal 
prioritering, samt være ferdigstilt med 
revidert regnskap av kommunerevisor. 
Ordningen gjelder kun for idrettslag. 

I 2012 gikk følgende midler i denne 
ordningen til idrettslag i Aurskog-Høland:

1. Søndre Høland Idretts- og  
ungdomslag - Kunstgressbane  
kr 911.055 

2. OK Øst - Hemnes/Pedersmoen  
O-kart kr 21.810

3. Aurskog-Finstadbru Sportsklubb - 
Skatepark kr 165.930

4. Høland Idrettslag - Kunstgressbane  
kr 1.159.847

5. Høland Idrettslag - 2. etg. tilbygg hall  
kr 752.232
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Det er lurt å 
like Akershus 
idrettskrets på



 side 14                  Akershus idrettskrets .  Årsrapport 2012

Akershus idrettskrets - en viktig støttespiller for idrettslagene

Mats Trondman om frafall
I Norge får idretten ofte høre at den har 
et problem med frafall. Men er det et 
problem, og hvis så, hva kan idretten gjør 
med det? AIK spurte professor Mats 
Trondman fra Sverige om hva han mente 
om saken.

Hvis noen er med i en aktivitet og slutter 
fordi man blir interessert i noe annet, ikke 
fordi en har blitt dårlig behandlet, da er 
det ikke et samfunnsproblem.

Dersom de selv ønsket å fortsette, men 
får høre at «du er ikke god nok», «vi liker 
ikke deg», eller «du burde ikke drive med 
idrett». Da er det naturligvis et problem. 

Man må skille mellom hvilken av disse år-
sakene som ligger bak at noen slutter. Om 
man er ferdig med idretten og har fått det 
man ønsket, eller om det er på grunn av 
dårlig behandling fra idrettslaget. 

Om man ser på årsakene til frafall i 
Sverige, så er det ikke slik at det er mange 
som slutter fordi de er blitt dårlig behandlet. 
De slutter fordi de får andre interesser. 

Det er mulig å problematisere denne delen 
av frafallet, altså det frafallet som tilhører 
ungdom som slutter fordi de har fått andre 
interesser. Disse ungdommene har ofte 
begynt litt senere enn andre. De oppgir også 
oftere at de var med fordi de syntes idrett 
var morsomt og ikke fordi de ønsker å bli 
best. 
 

Mats Trondman under en forelesning på Idrettskonferansen for idretten og kommunene i Akershus
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Mats Trondman under en forelesning på Idrettskonferansen for idretten og kommunene i Akershus

I takt med at de blir eldre, tar noe annet 
over. Jeg kaller det idrettens indre logikk.  
Med idrettens indre logikk mener jeg at 
jo lenger man driver med idrett, jo større 
fokus blir det på at man skal trene mer, og 
det oppstår et fokus på å vinne. Det er en 
naturlig del av idretten, men da begynner 
bildet på frafall å bli litt mer komplekst.  
Ungdom slutter ikke fordi idretten har  
behandlet dem dårlig, men fordi de er  
ferdige med idrett og ønsker å gjøre noe  
annet. Men, de kunne kanskje ha fortsatt, 
hvis det hadde eksistert tilbud på et lavere 
nivå. 

Så ønsker man å utfordre idretten er det 
kanskje mulig å få flere til å bli. Hvis det å 
satse og ha større fokus på å vinne ikke 
hadde vært en del av idrettens indre logikk. 
Men jeg er ikke en av dem som mener at 
den logikken er feil, jeg mener den er viktig. 
Det er viktig å kunne bli bra i idrett.  
Utfordringen for idretten er derfor, hvis en 
ønsker å få mindre frafall i ungdomstiden,  at 
man må tilby en åpnere idrett med andre 
typer ledere. Å tenke på den som amatør-
idrett, hvor det å vinne ikke er så viktig. Hvis 
idretten ønsker dette, da er det mulig å få 
flere til å bli lengre. Men er det et 
samfunnsproblem at de slutter? Kanskje ikke. 

Så finnes det en annen side av saken som 
man også kan ta opp. Jeg pleier å si at det 
finnes tre tilfeller i en idrettskarriere da man 
kan påvirke utøveren. De fleste i Sverige 
begynner med idrett når de er mellom 
fem og åtte år, de begynner altså som barn. 
Hva betyr dette? Jo, ingen barn kommer 
til ishockeyen selv. Det er ingen barn som 
kommer til hoppbakken selv. De har alltid 
med seg foreldre. Så hvis idretten ønsker 
å rekruttere flere, må en tenke på hvordan 
den samarbeider med foreldrene.

Den andre muligheten oppstår når frafallet 
skjer, altså i alderne tolv til femten. Da må 
idretten spørre seg selv, kan vi tilby noe 
annet, eller skal vi ikke gjøre det? Og den 
tredje muligheten er, og der mener jeg at 
idretten har større mulighet enn det vi tror. 
I Sverige er det omtrent femten prosent 
av ungdommene som aldri har vært med 
i idretten. Omtrent hver femte av disse 
kunne tenke seg å bli med i idretten, men 
hvordan er det mulig å bli med når man er i 
den aldren? Da ser vi at forskjellige idret-
ter har ulik åpenhet ovenfor nye utøvere. 
Idrettene er mer eller mindre åpne. Et godt 
eksempel på åpen idrett er kampsport og 
boksing. Du kan komme når du ønsker, du 
kan trene så mye du ønsker, du kan få 
instruksjon når du ønsker. Kamper får du 
kun gå når du er klar for det. Her samles 
også utøvere fra miljøer som ikke har 
deltatt i idrett tidligere, derfor vokser 
kampsporten. Men du kan ikke begynne 
med ishockey når du er atten. De ville 
spørre om en hadde spilt tidligere, og du 
måtte svare at du ikke hadde det. 

Det er altså disse tre mulighetene idretten 
har for å redusere frafallet:
• Rekruttere barn og jobbe med å knytte 

til seg foreldrene.
• Tilby idretten på forskjellige nivåer.
• Satse på de åpne idrettene.



 side 16                  Akershus idrettskrets .  Årsrapport 2012

Akershus idrettskrets - en viktig støttespiller for idrettslagene

    
    Konklusjon : Delmål oppnådd!

AIK skal årlig ha bistått med tiltak for organisasjons- eller lederutvikling i 50 idrettslag.
I 2012 var det deltakere fra 132 forskjellige idrettslag fra Akershus i et eller flere av tilbudene, 
av disse var det 63 fleridrettslag. I tillegg deltok det personer fra 32 organisasjonsledd (særkrets, 
særforbund eller idrettslag) utenfor Akershus idrettskrets på ett eller flere av kursene AIK 
gjennomførte. På kursene i kurskatalogen var det totalt 241 deltakere, og på Den store kurs-
helgen deltok 521 personer. Selv om to av tiltakene ikke nådde helt opp til de individuelle målene 
per tiltak, anser styret at dette målet er oppnådd.

     Antall forskjellige idrettslag som deltok i organisasjons- og ledelsesutvikling:
     Tiltak 1.1 41 idrettslag, hvorav 31 fleridrettslag 
     (mål: 40)
     Tiltak 1.2 104 idrettslag fra Akershus, 32 
     idrettslag fra andre idrettskretser (mål: 40)
     Tiltak 1.3 61 idrettslag fra Akershus (mål: 30     
     idrettslag fra Akershus)
     Tiltak 1.4 4 idrettslag (mål: 10 idrettslag)

Tiltak 1.5 Samtlige kontaktet eller forsøkt 
kontaktet (mål: samtlige)
Tiltak 1.6 To samlinger (mål: gjennomføre 
og bistå med etablering)
 Tiltak 1.7 Ble avsluttet i 2012  
(mål: gjennomføre og tilby deltakelse)

            Delmål: Organisasjon og ledelse
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            Delmål: Organisasjon og ledelse

AIK skal årlig ha bistått med tiltak for 
organisasjons- eller ledelsesutvikling i 50 
idrettslag. 

1.1 Klubbutvikling 
Gjennomføre klubbutvikling i 40 fleridrettslag 
hvert år. 
Det ble gjennomført 48 klubbutviklings-
prosesser i 2012, i til sammen 31 fleridretts-
lag. Noen idrettslag gjennomførte flere 
prosesser. Totalt gjennomførte AIK 
prosesser sammen med 41 idrettslag.
Det ble gjennomført virksomhetsplan-
prosesser i syv idrettslag. Dette er 
prosesser på omtrent 20 timer per idretts-
lag. Dessuten ble det gjennomført fem 
startmøter, åtte oppfølgingsmøter og 28 
klubbesøk.
 
1.2 Kurs
Ha deltakere fra 40 idrettslag på kurs hvert år. 
Det ble gjennomført 19 forskjellige kurs i 
2012, disse var markedsført gjennom kurs-
katalogen. Noen av kursene ble gjennomført 
mer enn én gang. Totalt var det 241 
deltakere fra 104 idrettslag i Akershus. Det 
var i tillegg 70 deltakere fra 32 idrettslag 
utenfor Akershus. 

Kurstilbudet var svært variert, alt fra første-
hjelpskurs til økonomistyring. I tillegg mer 
idrettsfaglige kurs, som styrketrening og 
mental trening for trenere og utøvere. 
Kursenes omfang varierer fra tre til 20 timer. 
I tillegg til disse kursene ble det gjennomført 
tre lederkurs for ungdom (se avsnitt 3.2). 
Den Store Kurshelgen (1.3) redegjøres det 
også for i eget avsnitt. 
AIK administrerte 129 kurs for særkretser i 
2012. Se figur 2.

For å opprettholde aktivitetsnivået er det 
viktig å fokusere på markedsføring, 
informasjon og innsalg av utdannings-
tilbudene til idrettslagene. I 2012 ble det 
gitt ut en kurskatalog i samarbeid med 
Oslo Idrettskrets. I den kunne idrettslagene, 
idrettsrådene og særkretsene finne idretts-
kretsens utdanningstilbud. 

Videre ble det gitt informasjon om kursene 
i nyhetsbrevet ”Ajour med AIK”. Nettsidene 
og Facebook ble også benyttet til dette 
formålet. 

Liste over de forskjellige kursene som 
idrettskretsen gjennomførte: 
• Grunnleggende førstehjelp (31.01)
• Økonomistyring (02.02)
• Kosthold (13.02)
• HMS-kurs (16.02)
• Samling barneidrett (29.02)
• Aktivitetslederkurs barneidrett  

(02.-04.03)
• Juss for IL (05.03)
• Tilrettelagt aktivitet funksjonshemmede 

(14.03)
• Dagsamling daglig ledere i IL (15.03)
• Basistrening (18.04)
• Lederkurs ungdom (april)
• Idékurs salaktiviteter (25.04)
• HMS-kurs (30.08)
• Mental trening (12.09)
• Full rulle i barneidretten (15.09)
• 2-dagers samling daglig ledere  

(03.-04.10)
• Lederkurs ungdom (oktober)
• Styrketrening (06.11)
• Treningskontaktkurs 
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Figur 1: Klubbutviklingstiltak 2012
Figur 2: Antall kurs for særkretser 2008-2012
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24 1.3 Den Store Kurshelgen 
Gjennomføre DSK hvert år med deltakelse fra 
minimum 30 idrettslag fra Akershus. 
AIK har arrangert Den Store Kurshelgen på 
Norges Idrettshøgskole hvert år siden 2003. 
I løpet av én helg på høsten gjennomføres 
20-30 forskjellige felles- og særidrettslige 
kurs. På dette arrangementet samarbeider 
AIK med særkretser og særforbund, som 
gjennomfører trener-, leder-, og instruktør-
kurs i løpet av helgen. De siste årene har det 
vært om lag 500 deltakere på 
arrangementet. 

I 2012 deltok: 
• 521 deltakere 
• Deltakere fra 21 av 22 kommuner i 

Akershus 
• Deltakere fra 61 idrettslag i Akershus 
• Deltakere fra 32 idrettslag i Oslo 
• Deltakere fra 31 idrettslag fra andre 

steder i landet enn Oslo og Akershus 
• Deltakere fra 124 forskjellige idrettslag 
• Samarbeid med seks særforbund/

særkretser 
• Elleve programmer, i tillegg til hoved-

programmet  

Arrangementet i 2012 ble avholdt 19.-21.
oktober, og AIK lokket med kjente navn som 
tv-kjendisen Christine Koht, 
kommunikasjonssjef i NIF Per Tøien og 
tidligere toppidrettsutøver Thomas Alsgaard. 
AIK samarbeidet med Norges idretts-
forbund, Akershus skikrets, Norges 
Håndballforbund Region Øst, Oslo 
fotballkrets, Norges bandyforbund og 
Norges judoforbund. 

Opplysningskontoret for frukt og grønt 
delte ut gratis frukt til deltakerne. 
Det var 61 idrettslag fra Akershus som 
hadde deltakere med på Den Store 
Kurshelgen i 2012. Tre idrettslag deltok med 
mer enn ti deltakere, og var derfor med i 
trekningen av kr 10 000. Gjelleråsen IF gikk 
av med seieren, og ble tildelt kr 10 000. 

1.4 Lederutvikling
Bruke moduler fra idrett & ledelse trinn 1 eller 
2 i ti fleridrettslag hvert år. 
I 2012 ble det utviklet et nytt kurs rettet 
mot idrettslagets styre. AIK deltok i 
utviklingen, og det ble gjennomført fire kurs. 

1.5 Kontakt 
Ha årlig kontakt og dialog med samtlige fler-
idrettslag. 
Alle fleridrettslag ble kontaktet (eller 
forsøkt kontaktet).  Akkurat som tidligere 
år har idrettskretsen invitert seg selv til et 
styremøte for å informere om hva AIK kan 
bidra med. Det ble gjennomført 28 
klubbesøk i 2012.

1.6 Daglig leder-samling 
Gjennomføre årlige samlinger for daglige ledere, 
samt bistå med etablering av regionsvise daglig 
lederforum. 
Det er i 2012 gjennomført to samlinger for 
daglige ledere i idrettslag. Begge 
samlingene er gjennomført i samarbeid 
med Oslo idrettskrets. 15.mars ble det 
avholdt en dagssamling på Osloidrettens hus. 
Temaene var hvilke ulike typer daglig ledere 
som finnes, hvordan det formelle forholdet 
mellom en daglig leder og styret er, samt 
hvordan en funksjonsbeskrivelse kan se ut 
for en daglig leder. 
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Figur 3. Deltakelsen på Den store kurshelgen siden oppstarten i 2003. 
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Det siste samles opp til en klubbhåndbok 
som skal presenteres i 2013. Det var 24 
deltakere fra Akershus (totalt var det 62 
deltakere). 3.- 4.oktober var det samling på 
Quality hotel 33 i Oslo. 

Fokus denne gangen var på økonomisk 
kriminalitet, men også på motivasjon.  Det 
var 32 deltakere totalt, av disse var 17 fra 
Akershus. 

1.7 Internasjonalt samarbeid
Gjennomføre etablert internasjonalt samarbeid 
og tilby deltakelse til idrettslag.
2012 var siste året av Interreg-prosjektet 

Verdens beste idrettsregion, hvor Akershus 
idrettskrets hadde prosjektlederansvar. 
I februar ble det gjennomført en konferanse 
i Karlstad ”Sats på idrottsturism - bli en 
vinnarkommun”. Det var den siste 
aktiviteten i prosjektet.

Det siste som ble gjort var å skrive slutt-
rapport. Den er presentert på nettstedet: 
www.vbirapp.se. Her ligger det også annet 
materiell som kan være bra for idrettslag og 
andre som ønsker å søke midler fra EU. 
AIK deltok på en konferanse i København 
innenfor EU-prosjektet  EuroVolNet. 
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            Delmål: Anleggsutvikling

    
    Konklusjon : Delmål oppnådd!

AIK skal ha styrket idrettsrådenes 
kompetanse og muligheter for anleggsutvikling.

Det viktigste arbeidet for å nå målet har vært 
å bistå med statistikk til idrettsrådene, og gi 
faglig bistand til anleggsutbyggere. Det er 
dokumentert hvordan utviklingen har vært 
innenfor anleggskategorier, og dette har både 
idrettsråd og kommuner benyttet seg av. AIK 
har også meget god dokumentasjon på 
aktivitetsutvikling i den enkelte kommune, og 
dette gir et godt verktøy for analyser i 
samarbeid med idrettsråd og idrettslag.  
I 2012 var det 30 oppdragsgivere som fikk 
konsulentbistand til sine prosjekter, se over-
sikt. I tillegg kommer et langt større antall 
henvendelser.
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            Delmål: Anleggsutvikling

2.0 Generelt
Vår største utfordring er at kommunene 
bygger for få idrettsanlegg og spesielt sett 
opp mot den store befolkningsveksten i 
regionen. Det gledelige er at noen 
kommuner ser viktigheten av å bygge 
funksjonelle idretts- og aktivitetsanlegg 
i forbindelse med nye skolebygg, og her 
ser vi at påvirkning og informasjon fra 
idrettsrådene har hatt stor betydning. Sike 
løsninger gir større utnyttelsesgrad, fordi 
anleggene blir benyttet både på dag og 
kveldstid. 

Etterslepet på utbetaling av spillemidler er 
med og forsinker anleggsutbyggingen i 
enkelte kommuner. AIK har jobbet for at 
flere kommuner skulle ha vedtatt for-
skuttering av spillemidler til idrettslag, men 
det lar dessverre vente på seg. 

I enkelte av kommunene i Akershus er det 
slik at det meste eller all anleggsbygging 
gjøres i regi av idrettslagene. Samarbeid 
mellom idrettslag og kommune er positivt, 
men prinsippet bør være at det er 
kommunenes ansvar å bygge anleggene og 
idrettens ansvar å fylle dem med aktivitet. 

AIK har sammen med idrettsrådene jobbet 
for å fremme bygging av flerbrukshaller på 
bekostning av gymsaler i kommunene, og her 
har vi lykkes flere steder. Noen kommuner 
har vedtatt som prinsipp at de alltid skal 
bygge flerbrukshall når nye skoler bygges. 
AIK har i perioden deltatt i markarådet, 
representert ved Oda Marie Often 
(nestleder). 

2.1 Dokumentasjon
AIK har i løpet av 2012 oppdatert anleggs-
oversikter innenfor anleggstypene kunst-
gressanlegg, flerbrukshaller og svømme-
anlegg. 

Det er god utvikling både innenfor fler-
brukshaller og kunstgressanlegg, mens det 
dessverre er en negativ utvikling for 
svømmeanlegg. 

Selv om det er en økning i bygging av fler-
brukshaller er behovet fremdeles på mini-
mum 50 nye flerbrukshaller i fylket. 

Vi har i perioden bistått idrettsrådene med 
dokumentasjon og idrettsrådene har igjen 
benyttet disse til å påvirke til etablering av 
nye flerbrukshaller og andre anlegg. Flere av 
kommunene har også fått dokumentasjon i 
forbindelse med utarbeiding av sine 
handlingsplaner. 

Hurdal kommune som er den eneste av våre 
kommuner uten hall, vil få sin første fler-
brukshall realisert i løpet 2013. 
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Utbygging av kunstgressbaner fortsetter selv 
om takten har blitt redusert de siste årene. 
For enkelte kommuner som Frogn, 
Nesodden og Oppgård er det et stort 
underskudd på kunstgressbaner.

Kunstgressets levertid er ca 10 år, og i løpet 
av de kommende år vil det være behov for å 
skifte kunstgress på mange baner i Akershus. 
Dette vil da komme i tillegg til all annen 
nødvendig utbygging av idrettsanlegg.

2.2 Kompetanse
Vårt arbeid med å gi kunnskap om idretts-
anlegg hos idrettsråd og idrettslagene gir 
mulighet for en lokal påvirkning til økt 
anleggsdekning. AIK har i flere år påpekt 
viktigheten av at det alltid skal bygges fler-
brukshall når nye skoler etableres. Dette 
arbeidet mener vi har gitt resultater ved 
at det nå etableres nye flerbrukshaller i 
forbindelse med skolebygging. 

2.3 Konsulentbistand
I 2012 har etterspørselen etter bistand økt 
betraktelig, og totalt har vi ferdigstilt hele 14 
spillemiddelsøknader. Dette er fra de små 
og enkle til de mer kompliserte hvor vi har 
bistått fra start til mål. Flere benytter oss 
nå i oppstartsfasen for å sikre at man kan få 
maksimalt av spillemidler og andre støtte-
ordninger.

Nittedal kommune har valgt å benytte 
våre tjenester i forbindelse med innvendig 
idrettsfunksjonell løsning av deres nye fler-
brukshall, og her har vi hatt alt av ansvar fra 
oppmerking av baner i hallen til innkjøp av 
idrettsutstyr. 

Vi bistår mange klubber med kunst-
gressprosjekter hvert år, og dette gjelder 
både store og små baner. Spesielt har vi 
lykkes med å få skoler og velforeninger til å 
anlegge åpne ball-løkker i stedet for lukkede 
fotballbinger. 

Vi har også bistått flere idrettsråd med 
alternative løsninger når det har kommet 
planer for anlegg i den enkelte kommune. 
Dette gjelder da spesielt i forbindelse med 
hallprosjekter hvor idrettsrådene har ment 
at idrettens interesser ikke har vært godt 
nok ivaretatt.

I løpet av perioden har vi bistått Bandy- og 
Basketballforbundet i forbindelse med 
bygging av flerbruksflater i Akershus. To 
flerbruksflater ble realisert i 2012, og tre 
nye er planlagt ferdigstilt i løpet av 2013. 

Totalt har vi bestått med 30 forskjellige 
oppdrag hos 15 forskjelliger kommuner. 
I tillegg har det vært mange forespørsler 
som man kan ta direkte på telefon eller via 
e-post. 

Tabell 1 gir en oversikt over de forskjellige 
kommuner, idrettsråd og idrettslag hvor vi 
har bistått i 2012.
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Kommune Oppdragsgiver Oppgaver Status

Asker Holmen IF Prosjektering for kunsgressbane Under arbeid

Aurskog-Høland SHIUL Funksjonsbeskrivelse hall flerbrukshall Under arbeid

Aurskog-Høland SHIUL Tre nye nærmiljøanlegg Under arbeid

Aurskog-Høland Aurskog/Finstadbru SK Rådgivning for nærmiljøanlegg Ferdig

Bærum Bærum Tennisklubb Funksjonsbeskrivelse tennishall Under arbeid

Eidsvoll Dal IL Forstudie for kunstgressanlegg Under arbeid

Eidsvoll Eidsvoll kommune Rådgivning for flerbrukshall Ferdig

Eidsvoll Nordre Eidsvoll Forstudie for idrettsanlegg med kunst-
gress Under arbeid

Enebakk Enebakk IF Dekke til Flatebyhallen Under arbeid

Enebakk Enebakk IR Kunstgress og hallprosjekt Under arbeid

Frogn Frogn kommune Utforme kravspekk for jordvarmeanlegg Ferdig

Frogn Frogn kommune Rådgivning for kunstgress og friidrett-
sanlegg Under arbeid

Hurdal Hurdal IR Kunstgress og hallprosjelt Under arbeid

Gjerdrum Grøkul Vel Prosjektering nærmiljøanlegg Under arbeid

Nes Hvam IL Prosjektering kunstgressanlegg Under arbeid

Nes Haga IF Prosjektering kunstgressanlegg Under arbeid

Nes Auli Vel Prosjektering nærmiljøanlegg Under arbeid

Nesodden Fagerstrand IF Konsulentbistand for kunstgressanlegg Under arbeid

Fet Fet IL Rådgivning for nærmiljøanlegg og fler-
bruksflate Under arbeid

Fet Fet IL Rådgivning for flerbrukhall Under arbeid

Nittedal Nittedal kommune Konsulentbistand for flerbrukshall Ferdig

Nittedal Skyttaputten Vel Prosjektering for nærmiljøanlegg Ferdig

Nittedal Hakadal IL Rådgivning for kunstgressanlegg Under arbeid

Nittedal Gjelleråsen IF Prosjektering for nærmiljøanlegg og 
kunstgress Ferdig

Nittedal Gjelleråsen IF Prosjektering for kunstgressanlegg Under arbeid

Nittedal Varpe BK Prosjektering for nærmiljøanlegg og 
kunstgress Ferdig

Oppegård Oppegård IL Prosjektering for kunstgressanlegg Under arbeid

Oppegård Kolbotn IL Prosjektering for kunstgressanlegg Under arbeid

Skedsmo Skjetten fotballklubb Sluttregnskap og mva-kompensasjon Under arbeid

Vestby Vestby IR og kommunen Rådgivning for flerbrukshall og friidretts-
bane Ferdig

Tabell 1. Kommuner, idrettsråd og idrettslag hvor AIK har bistått i 2012.
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       Delmål: Aktivitetsutvikling

Konklusjon : Delmål oppnådd! 
AIK skal årlig ha tilrettelagt, fulgt opp og støttet 90 
utviklingstiltak.

Tiltak Tildelt
Antall 
tiltak

Idrettslagsutviklende aktivitetskonsepter 55 000 5

MerIdrett 190 000 10

Aktiv på Dagtid 660 000 14

Tilskudd til inkludering i idrettslag 609 540 23

Utvikle og etablere idrettskoler/lag integrering 110 000 20

30+ og 60+ 60 000 12

Prosjekter for økt ungdomsdeltakelse 140 000 14

Tiltak for oppfølging av verdiarbeid 55 000 11

Utstyrsmidler 52 519 3

Totalt 1 932 059 112

Midler fra nedlagte idrettslag 202 000 10

Total fordeling til idrettslag 2 134 059 122

Tabell 2. Fordeling per type tiltak.

Follo Nedre Romerike

30 tiltak / 560 879 34 tiltak / 687 640

Vest Øvre Romerike

33 tiltak / 515 000 26 tiltak / 370 540
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       Delmål: Aktivitetsutvikling
3.1 Idrettslagsutviklede tilbud
Årlig tilrettelegging og støtte til ti idrettslag.
Det ble tildelt midler til fem idrettslag. 
Totalt ble det fordelt kr 55 000.

3.2 MERIdrett og Lederkurs for 
ungdom
Etablere eller gi videre støtte til aktivitets-
konseptet i 15 idrettslag.
Ved å satse på utdanning av unge ledere 
ønsker AIK å synliggjøre en karrierevei som 
idrettsleder. I 2012 innebar dette at AIK  
utdannet 151 unge ledere, gjennom  
MERIdrett YouMe (heretter kalt YouMe) og 
Lederkurs for ungdom. 
YouMe er et tiltak i regi av AIK i samarbeid 
med utvalgte ungdomsskoler og idrettslag. 
Hensikten med tiltaket er å skape ”MER 
fysisk aktivitet for alle” i skolen og å utdanne 
flere dyktige ledere til idretten.  
Ungdommene som blir valgt ut til å bli 
såkalte YouMe-ledere, får en grunnleggende 
idretts-lederutdannelse innenfor fysisk  
aktivitet, idrett og ernæring. I tillegg skal de 
forberedes på lederverv i ulike deler av 
klubbarbeidet i norsk idrett. YouMe-lederne 
får også mye praksis i ledelse, ved at de 
tilrettelegger for fysisk aktivitet for sine 
medelever i skoletiden.
YouMe har pågått siden 2004, og i 2012 
fortsatte tiltaket med de samme åtte ung-
domsskolene og idrettslagene som året før: 
• Li ungdomsskole / Gjelleråsen IF
• Nittedal ungdomsskole / Nittedal IL
• Hakadal ungdomsskole / Hakadal IL
• Gjerdrum ungdomsskole / Gjerdrum IL
• Østersund ungdomsskole / Fet IL

• Aursmoen ungdomsskole /  
Aurskog/Finstadbru SK

• Belset ungdomsskole / Bærums Verk IF
• Grevlingen kultur- og ungdomsskole / 

Son HK 

AIK gjennomførte mars 2012 en spørre-
undersøkelse blant tidligere YouMe-ledere. 
Av hovedfunnene fant vi at 77 % av de 
spurte hadde deltatt i idretten som noe 
annet enn utøver etter endt utdanning. 
Flesteparten av disse (73 %) svarte at de 
hadde vært trener/lagleder. Av de som på 
daværende tidspunkt ikke var engasjert i 
et idrettslag (som noe annet enn utøver), 
svarte nesten 2/3 (61 %) at de kunne tenke 
seg dette på et senere tidspunkt. 97 % av de 
spurte svarte at de ville anbefale YouMe-
utdanningen til andre ungdommer. Da 
YouMe-kullet 2011/2012 var ferdig med 
sin utdanning våren 2012, har AIK siden 
skoleåret 2004/2005 utdannet 300 YouMe-
ledere gjennom denne utdanningen.
AIK har i 2012 støttet samarbeidende 
idrettslag med totalt 140 000,- til utvikling 
og gjennomføring av tiltak som involverer 
YouMe-lederne. Flere av idrettslagene har 
startet opp Åpen Hall-tilbud i regi av YouMe-
lederne. Dette er et tilbud for barn og ung-
dom som ønsker å være i aktivitet utenom 
det organiserte idrettstilbudet.
For mer info om MERIdrett /YouMe, se 
www.meridrett.no. 
Både Akershus fylkeskommune og Norges 
idrettsforbund støttet MERIdrett/YouMe i 
2012. 
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Lederkurs for ungdom
AIK gjennomførte, i samarbeid med Oslo 
idrettskrets, to Lederkurs for ungdom i 
2012. Totalt deltok 81 ungdommer fra 37 
idrettslag i Akershus. Lederkurs for ungdom 
går først over én helg hvor deltakerne lærer 
mer om ledelse, kommunikasjon og klubb-
arbeidet i norsk idrett. I løpet av denne 
kurshelgen blir ungdommene utfordret til å 
lage en handlingsplan som omfatter tiltak i 
eget idrettslag. Det de har gjort skal 
presenteres for hverandre på en opp-
følgingssamling noen måneder etter kurs-
helgen. På oppfølgingssamlingen har de også 
den siste modulen i Lederkurset, Coaching.  
AIK utlyste høsten 2012 midler til tiltak 
som involverte årets deltakere på Lederkurs 
for ungdom, og tildelte i den forbindelse 
totalt kr 60 000 fordelt på syv idrettslag i 
Akershus. Søknadene som fikk midler hadde 
til felles at det var tiltak som involverte de 
unge lederne i stor grad, både organisatorisk 
og i trenerrollen.
AIK utdanner fremtidens idrettsledere, og 
fortsetter med dette i 2013.

3.3 Konseptene 30+ og 60+
Etablere eller gi videre støtte til 
aktivitetstiltakene i ti idrettslag.
I 2012 fikk 12 idrettslag støtte til aktivitets-
konseptene 30pluss og 60pluss (se tabell for 
oversikt). 
Dette er en økning på ni idrettslag, 
sammenlignet med 2011.  Midlene skulle gå 
til oppstart eller videreutvikling av aktivitet 
for målgruppene.

Konsept Idrettslag

30pluss Son Håndballklubb

Fet IL

Bærum Kampsport Klubb

Funnefoss Vorumsund IL

Snarøya Gym- og Turnforening

Ytre Rælingen Ungdoms- og 
Idrettslag

IL Jardar

Eidsvoll Svømmeklubb

60pluss Hvam Golfklubb

IL Jutul

Østmarka Golfklubb

Fet IL

3.4 Barneidrettsskoler
Årlig tilrettelegging av barneidrettsskoler til 20 
idrettslag. 
I 2012 er det gjennomført seks idékurs/
temakvelder om barneidrett, tre ”Full rulle-
kurs” (6 timer) og ti Aktivitetslederkurs 
barneidrett (16 timer). I tillegg er det  
jobbet aktivt for å informere idretts-
lagene og idrettsskolene om tilskudds-
ordningen ”Oppstarts- og utviklingsstøtte til 
idrettsskoler”. 
I 2012 ble fem idrettsskoler tildelt midler 
gjennom denne tilskuddsordningen, totalt 
kr 45 000.

3.5 Aktiv på Dagtid
Etablere eller gi støtte til Aktiv på Dagtid i 15 
idrettslag.
Aktiv på dagtid (ApD) er et tilrettelagt  
aktivitetstilbud for voksne i alderen 18-67 år 
som mottar en eller annen form for trygd 
eller sosial stønad. 
Aktivitetene gjennomføres på dagtid i regi av 
de involverte idrettslagene.
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AIK har siden 2005 etablert og videre-
utviklet ApD i Akershus. I 2012 involverte 
dette ni kommuner og ca. 15 idrettslag. 
Ny kommune i 2012 var Vestby, som startet 
opp aktiviteter høsten 2012. 

Tabell 3 viser at det i 2012 var totalt 
29 359 deltakelser og 1 231 deltakere i 
Aktiv på Dagtid i Akershus. 
Sammenlignet med deltakelser året før 
(24 374), tilsvarte dette en økning på ca.  
20 % (4 985). Videre var det gjennomsnittlig 
41 uker med aktivitet, hvorav ni timer/ 
aktiviteter per uke.

ApD er et godt eksempel på et tiltak hvor 
det offentlige og frivillige samarbeider i 
folkehelsearbeidet. Dette er helt i tråd 
med hensikten bak Samhandlingsreformen, 
og forpliktelsene kommunene nå har for 
innbyggernes helse, nedfelt i den nye folke-
helseloven. Flere av de involverte  
kommunene har lagt inn faste tildelinger til 
ApD i sine kommunebudsjetter, og ApD er 
forankret i kommunenes helseplan eller 
folkehelseprogram. 
Både Akershus fylkeskommune og Norges 
idrettsforbund støttet Aktiv på Dagtid i 
2012. Totalt fordelte AIK kr 660 000 til de 
involverte idrettslagene.

Kommune Antall 
deltakelser

Antall  
deltakere

Antall uker 
aktivitet

Antall 
t/uke

Asker 5 196 341 39 16

Aurskog-Høland 688 33 40 3

Bærum 4 527 280 36 11

Frogn 5 188 112 44 8

Nesodden 4 736 125 48 10

Skedsmo 1 220 49 37 3

Ski 5 394 159 34 14

Ås 2 410 132 51 6

SUM 29 359 1231 41 9

Tabell 3. Antall deltakelser, deltakere, uker med aktivitet og aktiviteter snitt per uke i 2012, 
                  fordelt per kommune
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3.6 Inkludering i idrettslag
Etablere eller gi videre støtte av aktivitetstiltak 
til målgruppen i ti idrettslag. 
Tilskuddet skal benyttes til tiltak rettet mot 
barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år) med 
innvandrerbakgrunn – med særlig vekt på 
jenter, samt barn og ungdom fra familier 
med lav betalingsevne. Tiltaket er finansiert 
av staten gjennom Idrettsforbundet.
AIK fordelte kr 620 000 til aktivitet i 
idrettslag i tråd med ordningens intensjoner. 
Følgende prosjekter ble tildelt støtte i 2012: 
a) Ullensaker idrettsråd 
b) Rælingen idrettsråd 
c) Bærums Verk IF 
d) Strømmen IF-fotball
e) Sørumsand IF
f) Kolbotn IL-basket
g) Hammer Turn 
h) Aurskog-Finstadbru Golfklubb
i) Hauger Fotballklubb
j) Asker Fotball Herrer 
k) Lyseren Vannskiklubb
Disse elleve prosjektene omfatter totalt 42 
idrettslag. 

Lørdag 3.mars 2012 gjennomførte AIK og 
OIK en felles samling på Hotell 33 i Oslo. 
Totalt 66 deltakere, 16 av disse var fra 
Akershus. 6.-7.september 2012 var det 
nasjonal erfaringssamling for tilskudds-
mottakere på Hotell 33 i Oslo. Ti av AIKs 
elleve delprosjekter deltok. 

3.7 Funksjonshemmede
Etablere eller gi videre støtte til aktivitetstiltak i 
ti idrettslag.
I 2012 ble det gitt støtte til 20 idrettslag. 
AIKs råd for idrett for funksjonshemmede 
ble endret til utvalg etter tinget. Mandatet er 
å bidra til utvikling av idrett for funksjons-
hemmede, og skal være en ressurs for styret 

og for fagkonsulenten fra NIF som har 
kontor i Akershus. Utvalget har følgende 
sammensetning: Leder Tommy Rovelstad. 
Videre er følgende medlemmer av utvalget: 
Marianne Waaler, Silje Bakke, Jørgen Støttum. 
Oda Often er idrettskretsstyrets 
representant i utvalget. 
Utvalget hadde tre møter i 2012. 

Følgende tiltak er gjennomført:
1. Tildeling av midler til idrettslag og  

ryttere 
2. Aktivitetsleir for utviklingshemmede 

barn i Akershus
3. Rekrutteringsleir for syns- og  

bevegelseshemmede fra hele landet 
4. En rekrutteringsdag for elever på  

tilrettelagt idrett ved Skedsmo  
Videregående skole

5. En fagkveld med tema om idrett for 
funksjonshemmede

6. Flere kurs i tilrettelegging av idrett for 
funksjonshemmede 

1. Akershus idrettskrets er sterkt  
engasjert i å få flere funksjonshemmede 
i aktivitet i klubber i Akershus. Dette 
arbeidet styrkes ved å lyse ut midler, ha 
temaet idrett for funksjonshemmede på 
særkretsmøtet, samt info på hjemme-
siden om ulike søkemuligheter. I tillegg 
mye veiledning ved besøk i klubber og 
ved henvendelser på telefon og e-post. 
Vi delte i 2012 ut de siste midlene i 
ridefondet til ryttere som satset mot 
London. 
Disse idrettslagene mottok støtte i 
2012: 

      • Fossum IF Opptur
      • VIVIL IL
      • Friskis & Svettis Asker og Bærum
      • Østmarka Orienteringsklubb
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      • Oppegård IL-skøyter
      • Asker Tennisklubb
      • Nesodden Judoklubb
      • Stabekk Turnforening
      • Drøbak Golfklubb
      • Aurskog/Finstadbru Golfklubb
      • Skedsmo Fotballklubb
      • Eidsvoll Sykkelklubb
      • Danseklubben Studio 1
      • Ski Aktivitetslag for funksjons-
        hemmede
      • Asker Jeger og Fiskeforening
      • Nedre Romerike Handicap IL
      • Kisen Miniatyrskytterlag
      • Asker Cykleklubb
      • Nes Innebandyklubb
      • Ski IL Turn 
 

Vår populære aktivitetsleir ble i 2012 
arrangert for tiende gang. Stedet var 
Haraldvangen og leiren ble fort full-
tegnet med 70 deltakere og ledere.  
Deltakerne kom fra hele fylket og var 
i alder 8-18 år. Utvalgets leiransvarlige 
var også i år Jørgen Støttum. I tillegg var  
det mange dyktige ledsagere som fulgte 
utøverne.  Uken var full av morsomme 
aktiviteter som fotball, basket, vannski, 
roing og mye friluftsliv. Instruktører fra 
fotball- 
kretsen og Borgen IL deltok. Denne 
leiren er viktig i rekrutteringssammen-
heng, da den ofte er deltakerens første 
møte med den organiserte idretten.  
 
Deltakerne følges opp i etterkant med 
invitasjoner til å være med i idrettslag. 
For mange er dette også første gang de 
er på leir, og det å få muligheten til en 
aktiv uke i skolens sommerferie er også 
viktig sett i et folkehelseperspektiv.  

Årets rekrutteringsleir for syns- og 
bevegelseshemmede er lands- 
omfattende og ble arrangert på 
Haraldvangen i Hurdal i uke 32. I år 
deltok 21 utøvere + ledsagere. 
Deltakerne var i alderen 10-25 år og fra 
seks ulike fylker.  Leiren ble arrangert i 
samarbeid med Norges idrettsforbund 
og deres fagkonsulent. Vi samarbeidet 
med elleve særforbund som stilte med 
instruktører og utstyr, dette gjorde at 
det sportslige utbyttet ble veldig bra. 
Friidrett, fleridrett, vannski, basket, 
klatring, dans, bandy, golf, bueskyting, 
seiling og orientering deltok og gjorde 
en flott jobb. Leiren ble en flott og aktiv 
uke, og deltakerne ble fulgt opp i etter-
kant med tilbud. 

Årets nye tiltak var en skoleidrettsdag 
for elever i tilrettelagt opplæring på 
Skedsmo videregående skole. Denne ble 
arrangert i og rundt Skedsmohallen, og 
hele 90 elever deltok. Dagen ble  
arrangert i tett samarbeid med skolen, 
som blant annet sørget for vellykket 
grilling til lunsj. Tilbudet var 
bueskyting, fotball, bowling, boccia, 
teppecurling, bordtennis, friidrett og 
håndball. Vi samarbeidet med lokale 
idrettslag og særkretser som stilte med 
instruktører og utstyr. Elevene deltok 
med stor iver og vi vet flere nå har  
begynt i lokalt idrettslag.  
 

Økonomisk er det et tungt løft for 
idrettskretsen, men med tilskudd fra  
Akershusfondet, Barn-, ungdoms- og 
familiedirektoratet, samt Holsts legat, er 
denne leiren gjennomførbar til en pris 
som gjør at alle har mulighet til å delta. 

2.

3.

4.
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3.8 Aktivitetslederkurs barneidrett
Utvikle og tilby et aktivitetslederkurs beregnet 
for barneidrettens aktivitetsledere. Fokus på 
idrettsglede, samhold, motorikk og allsidighet. 
Dette kurset (Aktivitetslederkurs barne-
idrett) er allerede utviklet av NIF. Kurset går 
over 16 timer, og har følgende innhold: 
Mål og verdier i barneidretten 
• Barns utvikling og lekens betydning
• Trenerrollen i barneidretten, samt 

miljøtilrettelegging 
• Tilvenning og opplæring til idrett, samt 

planlegging 
Målet med kurset er at deltakerne skal lære 
hvordan man skal legge til rette og lede 
aktivitet for barn, der barnets behov og 
helhetlige utvikling står sentralt, slik at 
barnet opplever glede, trygghet og mestring. 
I 2012 ble en ny bok om barneidrett 
publisert. Den er nå pensum på kurs om 
barneidrett. 

Dagen ble så vellykket at det i 2013 blir 
arrangert en dag for alle videregående 
skoler på Nedre Romerike. Målet er å 
kunne arrangere dette i de andre 
regionene ut fra en rullering fra år til år. 

Den 7. mars arrangerte vi en vellykket 
fagkveld på Åråsen. Temaet var idrett for 
funksjonshemmede. Forelesere: Birgit 
Skarstein fra NIF (kjent fra TV serien 
Ingen Grenser) og Helge Gudmundsen, 
Flatås Lions fra Trondheim. Gjelleråsen 
IF presenterte sitt arbeid og over 50 
deltakere hadde en nyttig og  
inspirerende kveld. 

Det er også arrangert flere firetimers-
kurs i trening av funksjonshemmede. I 
forbindelse med Den Store Kurshelgen 
på Idrettshøgskolen ble det i tillegg  
arrangert et helgekurs i trening av  
utviklingshemmede. 

5.

6.
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       Innsatsområder
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       Innsatsområder
A. Ressurspersoner
Styret
Styret i AIK har i 2012 avholdt ni styremøter 
og behandlet 87 saker. Styrets arbeid var i 
starten av året preget av arbeidet med ny 
virksomhetsplan for AIK, som ble behandlet 
på kretstinget 12. mai (Olavsgaard Hotell i 
Skedsmo kommune).  Styret avholdt et 
seminar i september, hvor arbeidsform og 
organisering var hovedsaker. 
Nytt styre ble valgt på kretstinget, og fra 
og med 2012 har alle idrettskretser 2-årige 
valgperioder. AIK arrangerte kretstinget over 
to dager med seminar på fredag og fest-
middag med utdeling av hederstegn samme 
kveld. 

Hedersprisen tildeles personer som over 
tid har utført et fremragende administrativt- / 
organisasjonsarbeid for/innen AIK.  Hedersprisen 
tildeles personer som i tillegg til topp 
internasjonalt resultat i sin idrett har fremstått 
som en god representant for idretten. 
Vedkommende må ha utført et ikke ubetydelig 
arbeid, og utnyttet sin posisjon for å utvikle 
idretten på en uegennyttig og positiv måte.

Følgende fikk AIKs hederspris: Lars Erik 
Eriksen, Trine Dehli Cleve, Geir Karlstad, 
Jon Rønningen, Cato Zahl Pedersen og  
Stine Lise Hattestad Bratsberg.

Idrettsprisen er kretsens store fat m/merke, 
som tildeles personer som over tid har utført et 
fremragende administrativt-/organisasjonsarbeid 
innen idrettsråd eller særkretser i Akershus. 

Følgende fikk AIKs idrettspris: Torgrim  
Bilstad (Oppegård IR), Hans-Peter Olsen  
(Nannestad IR) og Arne Fredbo (Asker IR).

Kompetansenettverk 
Behovskartlegging, utvikling og rekruttering 
av kompetansenettverket. 
Det har vært tett dialog med nettverks-
medarbeiderne, både via møter, samlinger, 
telefon og e-post, og nettverkets behov og 
ønsker i forhold til faglig påfyll og utvikling 
er således tatt på alvor. 
Alle instruktører og veiledere tilknyttet 
AIK får hvert år tilbud om gratis deltakelse 
på Den Store Kurshelgen, hvor de blir gitt 
faglig påfyll på konkrete områder. Veilederne 
kan dessuten delta gratis på alle kursene i 
kurskatalogen, og kan på denne måten velge 
å ”fylle på” der de selv føler de har behov.

Administrasjonen 
I 2012 bestod administrasjonen av åtte faste 
ansatte.  En midlertidig prosjektstilling ble 
endret til fast ansettelse som følge av en 
økning av rammetilskuddet fra Akershus 
fylkeskommune. Innholdet i stillingen ble lagt 
til styrking av prosjektene innenfor folke-
helse og lederkurs ungdom.  Idrettskretsen 
har derved blitt satt godt i stand til å drifte 
og utvikle disse områdene videre. 
En ny medarbeider ble rekruttert som følge 
av at Administrasjons- og idrettskonsulent-
stillingen ble ledig våren 2012. 
Ny medarbeider var på plass fra 1.9.2012. 
For øvrig var bemanningen stabil, og syke-
fraværet var på 1,1 %. 
Administrasjonen har deltatt i skolering og 
seminarer innenfor Lov og organisasjon, 
IT-verktøy, klubbutvikling og personalarbeid. 
I 2012 ble det i likhet med året før gjort 
betydelige forbedringer av lokalene på 
Idrettens Hus. Det ble skiftet ut takplater 
over hele lokalet, samt at møterommene ble 
modernisert og pusset opp.   
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B. Idrettsorganisasjonen
Oppfølging idrettsråd
Det ble gjennomført to ledermøter. AIK var 
ute i tre idrettsråd i forbindelse med 
utvikling av organisasjon og årshjul. 

Samarbeid med idrettskretser
AIK har et meget godt samarbeid med de 
andre idrettskretsene. På tillitsvalgtnivå har 
de faste idrettskretsledersamlingene blitt 
viktige arenaer for diskusjoner, samt at 
det har blitt et godt nettverk for idretts-
politiske drøftinger. Det har vært et utvidet 
samarbeid med de idrettskretsene som har 
deltatt i EU-prosjektet VBI, dvs. Hedmark og 
Østfold IK, samt Värmland distriktsidrotts-
förbund på svensk side. 
Administrativt har AIK hatt et spesielt nært 
forhold til Oslo idrettskrets på kurs- og 
kompetansesiden. Det utveksles erfaringer 
mellom idrettskretsene på de fleste  
relevante fagområder innenfor  
administrasjonen. Organisasjonssjefene har 
egne møter ca. fire ganger i året. Dette 
utgjør et verdifullt kollegium.

Samarbeid med særkretser og 
regioner
Det årlige samarbeidsmøtet med 
særkretsene ble avholdt på Strømmen den 
29.november. Temaene som ble drøftet var: 
NIFs ungdomsløft og integrering av  
funksjonshemmede.

EU-spydspiss for NIF
AIK deltok på en konferanse i prosjektet 
med ISCA. I tillegg fikk AIK noen spørsmål 
fra ulike særforbund i forbindelse med 
søknadsmuligheter fra EU. Ungdom som 
ønsket å søke seg til Aktiv ungdom-
programmet ble fulgt opp. 

C. Samfunn
Kommunikasjonsstrategi
Et policydokument for hvordan styret og 
administrasjonen skal håndtere hastesaker 
og henvendelser fra pressen ble vedtatt i 
etterkant av styreseminaret.

Kontakt med politikere
AIK engasjerte seg i å styrke søknaden fra 
Nes Arena som innendørs friidrettsanlegg på 
Øvre Romerike. Dette ble først og fremst 
kommunisert til fylkespolitikere. Styret la 
også vekt på å diskutere og komme med 
innspill til arbeidet med Idretts-
meldingen. I den forbindelse ble en utvidelse 
av ordningen med programsatsingsmidler 
til presskommuner spilt inn til både fylkes-
politikere og til Kulturdepartementet. 
Styrets anbefaling var at Ullensaker og 
Sørum skulle tas inn i ordningen.  I tillegg ble 
det i forbindelse med Idrettsmeldingen 
publisert en kronikk («Idretten ved en 
korsvei») i Romerikes Blad.  Styret 
forberedte også samtaler med Akershus-
benken på Stortinget, men møtet ble utsatt 
til januar året etter. I forbindelse med mulig 
søknad om OL/PL i Oslo 2022 hadde styret 
gjennom året god kontakt med ordførere og 
ledelse i de aktuelle kommunene i Akershus.  
Styret gikk også raskt ut med en holdning 
til forslaget til Statsbudsjett for 2013. Den 
foreslåtte justeringen av tippenøkkelen 
ville ikke bidra til å redusere etterslepet i 
anleggssektoren. Det ble konkludert med 
at arbeidet med å redusere etterslepet var 
utsatt ett år. 
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Facebook 
I mai 2011 etablerte AIK en facebookside. 
Det er et tiltak hvor AIK fortsatt føler seg 
frem i den nye hverdagen med sosiale 
medier. Tanken bak etableringen var at i 
Norge har omtrent halvparten av 
befolkningen en personlig profil på Face-
book. Det vil altså i relativt stor grad være 
de samme personene som er idrettslags-
medlemmer og som bruker Facebook. 
I snitt var det 73 personer hver måned som 
kommuniserte med AIK via Facebook.  
Toppen var i tiden rundt Den Store 
Kurshelgen (på det meste 157 personer). 
Dette gir en viral spredning på 799 personer 
i snitt. Dette betyr at det i snitt er 799 
personer som har sett en statuspublisering 
på sin side på grunn av at noen andre har 
trykt liker, kommentert eller delt en status-
oppdatering fra AIK. Også her var toppen 
i måneden etter Den store kurshelgen (på 
det meste 2262 personer). 
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Akershus idrettskrets (AIK) er en medlems-
organisasjon for idrettslag, idrettsråd og 
særkretser/regioner i Akershus fylke som er 
tilsluttet Norges idrettsforbund og 
olympiske og paralympiske komité (NIF). 
AIK har kontor på Strømmen.

Ved årsskifte var det 693 idrettslag, 
22 idrettsråd, 35 særkretser/regioner og 232 
504 medlemmer i idrettslagene i Akershus. 
Dette innebærer en vekst på 20 idrettslag 
og 4 086 enkeltmedlemmer i forhold til 
2011.

Det er et godt arbeidsmiljø på idrettens 
hus. Det omfatter medarbeidere i Akershus 
bedriftsidrettskrets, NHF region øst, 
Akershus og Østfold skikrets og Akershus 
fotballkrets i tillegg til administrasjonen i 
Akershus idrettskrets. 
Totalt er det 33 ansatte på huset. Det 
er ikke rapportert skader eller ulykker i 
forbindelse med arbeidet. 
Virksomheten forurenser ikke det ytre miljø.

Sykefraværet i Akershus idrettskrets var på 
1,1 % i 2012. 

Andel kvinner og menn blant de ansatte i 
Akershus idrettskrets er 50% kvinner og 
50% menn. 

Kretsen mener at hensynet til like-
stilling er tilfredsstillende ivaretatt, og det er 
ikke iverksatt eller planlagt konkrete tiltak 
innen dette området.
 
Styret mener at årsregnskapet gir et 
korrekt bilde på idrettskretsens 
eiendeler og gjeld, finansielle stilling og 
resultat. Årsregnskapet viser et underskudd 
på kr 632 972,- mot fjorårets overskudd på 
kr 54 632,-.
Styret foreslår følgende årsoppgjørs-
disposisjoner: kr 581 265 belastes 
annen egenkapital, kr 44 115 er tilført fra 
avsetning rådet for funksjonshemmede, 
kr 74 592 er tilført fra avsetning ridefond og 
kr 67 000 er avsatt til skilt Idrettens Hus. 
Etter disponeringen utgjør idrettskretsens 
egenkapital kr 5 095 788. Idrettskretsen 
disponerer også totalt kr 112 000 i egen-
kapital med selvpålagte restriksjoner.

AIK har en lov som er i tråd med NIFs lov, 
og den økonomiske årsberetningen er avgitt 
i tråd med regnskapsloven.

Årsregnskapet er satt opp under for-
utsetning om fortsatt drift og det bekreftes 
herved at forutsetning for fortsatt drift er til 
stede.

Økonomisk årsberetning for idrettskretsen

Sven Even Maamoen
Leder

Jon Syversen
Styremedlem

Oda Marie Often
Nestleder

Vidar Bøe
Styremedlem

Rune Engeseth
Varamedlem

Gro-Helen Randem Svendsen
Varamedlem
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Driftsinntekter
Note

1
Resultat 2012 Resultat 2011

Sponsor- og salgsinntekter 151 024 180 527

Offentlige tilskudd 2 10 727 765 10 393 272

Andre inntekter 3 4 229 189 4 011 429

Sum driftsinntekter 15 107 978 14 585 228

Driftskostnader

Varekostnader 14 480 19 210

Lønns- og personalkostnader 4 5 949 784 5 258 457

Tilskudd 5 3 698 059 3 481 349

Andre driftskostnader 6 6 369 728 6 045 266

Sum driftskostnader 16 032 052 14 804 282

Driftsresultat -924 074 -219 055

Finansposter

Finansinntekter 291 117 273 687

Finanskostnader 16 0

Netto finansresultat 291 102 273 687

ÅRSRESULTAT -632 972 54 632

Resultatregnskap 
Akershus idrettskrets 1. januar - 31. desember 2012 

Disponering av årets resultat

Avsatt til/disponert fra annen egen egenkapital -581 265 226 962

Tilført fra avsetning rådet for funksjonshemmede -44 115 -22 330

Tilført fra avsetning ridefondet -74 592 -150 000

Avsatt til skilt Idrettens Hus 67 000 0

Sum disponering -632 972 54 632
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EIENDELER
Anleggsmidler
Varige driftsmidler Note

        

        2012         2011

Idrettens Hus 7  4 900 000  4 900 000

Akkumulerte avskrivninger Idrettens Hus 7 -4 900 000 -4 900 000

Sum varige driftsmidler              0              0

Sum anleggsmidler              0              0

Omløpsmidler
Fordringer

        

Kundefordringer 8 498 205 469 838

Ande kortsiktige fordringer 9 78 484 47 974

Sum fordringer 576 689 517 812

Bankinnskudd, kontanter o.l. 10 6 751 468 7 866 117

SUM EIENDELER 7 328 157 7 866 117

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital med selvpålagte restriksjoner

        

Avsetning råd for funksjonshemmede 11 45 000 89 115

Ridefond 11 0 0

Avsetning skilt Idrettens Hus 11 67 000 0

Sum egenkapital med selvpålagte  
restriksjons 112 000 163 707

Annen egenkapital 11 5 677 053 5 450 091

Årsresultat etter selvpålagt restriksjoner av 
egenkapital

11 -581 265 226 962

Sum annen egenkapital 5 095 788 5 677 053

Sum egenkapital 5 207 788 5 840 760

Balanse    Akershus idrettskrets 1. januar - 31. desember 2012 

Leverandørgjeld 8 1 974 121 1 819 899

Annen kortsiktig gjeld 12 146 249 205 458

Sum kortsiktig gjeld 2 120 370 2 025 357

Sum gjeld 2 120 370 2 025 357

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 7 328 157 7 866 117

Kortsiktig gjeld
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 Note 1

Regnskapsprinsipper      
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge.  
 
Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld   
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk, er klassifisert som anleggsmidler.  Andre eiendeler er 
klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som 
omløpsmidler. Ved klassfisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilvsvarende kriterier lagt til grunn. 
     
Anleggsmidler er vurdert til anksaffelseskost med fradrag for planmessige avskrivninger. Dersom 
virkelig verdi av anleggsmidler er lavere enn balanseført verdi og verdifallet forventes ikke å være 
forbigående, er det foretatt nedskrivning til virkelig verdi. Anleggsmidler med begrenset økonomisk 
levetid avskrives lineært over den økonomiske levetiden.     
 
Omløpsmidler er vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.    
  
Fordringer      
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til 
forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte 
fordringene.       
      
Bankinnskudd, kontanter o.l.      
Bankinnskudd, kontanter ol inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfalls-
dato som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse.      
      
Pensjon      
Pensjonsforpliktelser finansiert over driften er beregnet og balanseført under avsetning for 
forpliktelser. Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger er ikke balanseført.   
Pensjonspremien anses i disse tilfeller som pensjonskostnad og klassifiseres sammen med lønns-
kostnader.      
      
Inntektsføringsprinsipper      
Driftsinntekter og offentlige tilskudd inntektsføres når de er opptjent.     
 
Periodiseringsregler      
Utgifter kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekt.   
For prosjekter som har øremerkede midler der aktiviteten ikke er fullført ved periodens utløp, 
foretas det inntektsavsetninger.      
      
Skatter      
Akershus idrettskrets driver ikke skattepliktig virksomhet og er derfor ikke skattepliktig.   
   



Akershus idrettskrets .  Årsrapport 2012                        side 43 

Akershus idrettskrets - en viktig støttespiller for idrettslageneAkershus idrettskrets - en viktig støttespiller for idrettslagene

 Note 2

Offentlige tilskudd

Regnskapsposter består av: 2012 2011

Rammetilskudd fra Norges idrettsforbund 2 185 839 2 185 839

Rammetilskudd fra Akershus fylkeskommune 5 459 000 4 801 000

Prosjektmidler Akershus fylkeskommune 942 550 947 537

Klubb- og idrettsrådsutvikling fra Norges idrettsforbund 452 872 300 347

Hedmark Fylke interreg 252 500 752 595

Østfold fylkeskommune 50 000 120 000

Inkludering i idrettslag fra Norges idrettsforbund 770 000 670 000

Tilskudd integrering fra Helsedirektoratet 0 350 000

Utstyrsmidler fra Norges idrettsforbund 52 520 55 954

Andre tilskudd fra Norges idrettsforbund 396 000 75 000

Andre tilskudd 166 484 135 000

Sum 10 727 765 10 393 272

 Note 3

Andre inntekter

Regnskapsposter består av: 2012 2011

Leieinntekter 566 841 525 876

Refusjon porto, kopi, telefon mm. 227 848 207 986

Kursinntekter 2 256 892 2 161 269

Deltageravgif integreringsprosjekt 279 500 282 002

Adm. gebyr særkrets 163 179 142 500

VO-tilskudd 71 235 57 915

Momskompensasjon 383 586 358 230

Utleie anleggskompetanse 68 257 76 915

Kursoppgjør særkretser 188 664 159 545

Andre inntekter 23 187 39 191

Sum 4 229 189 4 011 429
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 Note 4

Lønns- og personalkostnader
 

Regnskapsposter består av: 2012 2011

Lønn fakturert fra Norges idrettsforbund 5 423 052 4 972 479

Pensjonskostnader 221 214 0

Personalforsikringer 144 608 112 049

Andre lønnskostnader 160 910 200 929

Sum 5 949 784 5 285 457

Antall årsverk 8 7

Denne posten vedrører lønn, arbeidsgiveravgift og andre personalkostnader samlet for 
administrasjonen, konsulenter og prosjektrettede lønnskostnader.

 Note 5

Tilskudd 

Regnskapsposter består av: 2012 2011

Tilskudd særkretser 1 506 000 1 458 000

Tilskudd idrettsråd 260 000 317 000

Tilskudd lag 1 932 059 1 706 349

Sum 3 698 059 3 481 349

Fra 2005 ble alle lønnskostnader i Idrettskretsen ført brutto i NIFs regnskap og viderefakturert 
idrettskretsen. NIF har det formelle arbeidsgiveransvaret for ansatte i Idrettskretsen og kostnaden 
presentert i kretsens regnskap utgjør viderefaktureringen av lønn fra NIF.    
Antall årsverk reflekterer antall årsverk som er utført for kretsen i regnskapsåret.   
Samlet lønn  til organisasjonssjef utgjør kr 655 993 og annen godtgjørelse kr 33 943 i 2012 
(kr 653 318 totalt i 2011).       
      
Det er utbetalt kr 28 625 i styrehonorar og andre honorarer, samt kr 31 881 i annen godtgjørelse til 
styrets leder i 2012 (totalt kr 136 166 i 2011).       
Det er utbetalt kr 33 000 i styrehonorar i 2012 til resten av styret (kr 27 207 i 2011).    
Det er ikke gitt lån til ansatte pr 31.12.12.      
Fem ansatte i Akershus idrettskrets er medlemmer i Statens Pensjonskasse og tre ansatte har   
pensjonsordning i DnB (Vital).  Ansatte har også en AFP-ordning hvor det avsettes for alle fremtidige 
utbetalinger på uttakstidspunktet. Ingen ansatte har gått ut i AFP i 2012.  
Revisjonshonorar er kostnadsført med kr 42 000 inkl. mva i 2012 for lovpålagt revisjon og andre 
tjenester (kr 44 500 i 2011).      
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 Note 6

Andre driftskostnader
Regnskapsposter består av: 2012 2011

Kontorkostnader 2 232 229 1 774 729

IT-kostnader 228 090 214 420

Idrettsutstyr og klær 11 719 59 714

Idrettsfaglig bistand 543 290 313 342

Reise-, oppholds- og møtekostnader 1 725 366 1 546 031

Overføring kursoppgjør 1 259 341 1 289 227

Aktivitetskostnader prosjekter 24 180 544 025

Andre kostnader (inkl. avsetninger og tilbakeføringer) 344 696 303 779

Sum 6 369 728 6 045 266

 Note 7

Anleggsmidler      
Idrettens Hus, Strømsveien 80, 2010 Strømmen, utgjør en sekjson hvor AIK eier 750 m2  
av totalt 3 249 m2. Bygningen er fullverdiforsikret gjennom gårdeiers polise for Strømsveien 
80 som helhet. Seksjonen ble kjøpt i 1989 for kr 4,9 mill og er fullt ut avskrevet.   
   

 Note 8

Kundefordringer/leverandørgjeld      
Debitormassen er oppført til pålydende, det er ikke foretatt avsetning  for usikre fordringer. 
Hoveddelen av fordringene er kursoppgjør for særkretsene, disse har en motpost i 
leverandørgjelden.       
Dersom disse ikke gjøres opp vil det derfor ikke ha noen påvirkning på Akershus IKs resultat. 
     
     

 Note 6
Andre kortsiktige fordringer
Regnskapsposter består av: 2012 2011

Depositum 4 500 4 500

Forskuddsbetalte kostnader 0 26 274

Påløpte inntekter 73 984 17 200

Sum 78 484 47 974

 Note 10

Bankinnskudd      
Alle likvide midler på kr 6 751 468 er frie.     



 side 46                  Akershus idrettskrets .  Årsrapport 2012

Akershus idrettskrets - en viktig støttespiller for idrettslagene

 Note 11

Egenkapital 
Regnskapsposter består av: Egenkapital 

med selvpålagte 
restriksjoner

Annen 
egenkapital

Egenkapital pr. 01.01.12 163 707 5 677 053

Årets endring i egenkapital:

Årets resultat til annen egenkapital -581 265

Avsatt til skilt Idrettens Hus 67 000

Tilført fra avsetning rådet for funksjonshemmede -44 115

Tilført fra avsetning ridefond -74 592

Egenkapital pr. 31.12.12 112 000 5 095 788

 Note 12

Annen kortsiktig gjeld 
Regnskapsposter består av: 2012 2011

Påløpte kostnader 76 249 47 200

Nedlagte idrettsklubber/lag 0 158 258

Mottatte ikke opptjente inntekter 70 000 0

Sum 146 249 205 458



Akershus idrettskrets .  Årsrapport 2012                        side 47 

Akershus idrettskrets - en viktig støttespiller for idrettslageneAkershus idrettskrets - en viktig støttespiller for idrettslagene

Kontrollkomiteens rapport

Kontrollkomiteen har ingen merknader til 
det forelagte regnskapet.
Kontrollkomiteen har gjennomgått styrets 
årsberetning for 2012 og det styre-
behandlede årsregnskapet for 2012. 
Styrets beretning og årsregnskapet er satt 
opp i samsvar med regnskapsloven. 
Kontrollkomiteen har fått seg forelagt 
revisjonsberetningen for 2012, og revisor 
har avgitt ren beretning.

Kontrollkomiteen avgir med denne 
beretning til idrettskretstinget om sin 
gjennomgåelse av årsregnskapet/
årsregnskapene og idrettskretsen 
anliggender for øvrig, herunder bud-
sjetter og budsjettoppfølging, forvaltning 
generelt og styrets arbeid/beretning.  Det 
materialet kontrollkomiteen har fått seg 
forelagt gir ikke foranledning til særlige 
bemerkninger utover det som fremgår av 
denne beretning. 
Kontrollkomiteen har ført protokoll over 
sine forhandlinger.
Kontrollkomiteen anbefaler at styrets 
beretning og idrettskretsens årsregnskap for 
2012 godkjennes av idrettskretstinget.

I henhold til NIFs lov § 2-12 avgir 
kontrollkomiteen herved sin beretning til 
idrettskretstinget.

Det har vært avholdt 2 møter i 
kontrollkomiteen i 2012. 
Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med 
idrettskretsens økonomi. Kontrollkomiteen 
skal påse at idrettskretsens midler er 
anvendt i henhold til lover, vedtak,  
bevilgninger og økonomiske rammer, samt at 
de foretatte økonomiske disposisjoner er i 
samsvar med idrettskretsens lov og 
beslutninger fattet av idrettskretstinget. 
Kontrollkomiteen skal videre forsikre seg 
om at idrettskretsens interne økonomiske 
kontroll er hensiktsmessig og forsvarlig. 

Kontrollkomiteen skal påse at idretts-
kretsens regnskapsførsel er pålitelig og at 
dets årsregnskap og delårsrapporter gir et 
korrekt uttrykk for idrettskretsens drift 
og finansielle stilling. Kontrollkomiteen skal 
ved gjennomgang av regnskapene vurdere 
idrettskretsens finansielle stilling, forvaltning 
og drift. 
Kontrollkomiteen har fått adgang til samtlige 
regnskaper og de forskjellige styre- og 
utvalgsprotokoller samt andre dokumenter 
komiteen har funnet det nødvendig å  
gjennomgå, og har gjort seg kjent med 
avgitte rapporter fra den engasjerte 
revisor. Komiteen har fått alle opplysninger 
fra idrettskretsens administrasjon, styre og 
revisor som komiteen har bedt om.

Einar Gjertsen
Medlem

Anne-Marie Stokseth
Medlem
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Revisjonsrapport

Uttalelse om årsregnskapet
Vi har revidert årsregnskapet for Akershus 
idrettskrets som viser et underskudd på 
kr 632 972. Årsregnskapet består av balanse 
per 31. desember 2012, resultatregnskap for 
regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og 
en beskrivelse av vensentlige anvendte regn-
skapsprinsipper og andre noteopplysninger.

Styrets ansvar for årsregnskapet
Styret er ansvarlig for å utarbeide årsregn-
skapet og for at det gir et rettvisende bilde i 
samsvar med regnskapslovens regler og god 
regnskapsskikk i Norge og NIFs regelverk 
for idretten, og for slik intern kontroll som 
styret finner nødvendig for å muliggjøre 
utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke 
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken 
som følge av misligheter eller feil

Revisors oppgaver og plikter
Vår oppgave er å gi uttrykk for en 
mening om dette årsregnskapet på bakgrunn 
av vår revisjon. Vi har gjennomført 
revisjonen i samsvar med lov, forskrift og 
god revisjonsskikk i Norge, herunder 
International Standards on Auditing. 
Revisjonsstandardene krever at vi etterlever 
etiske krav og planlegger og gjennomfører 
revisjonen for å oppnå betryggende 
sikkerhet for at årsregnskapet ikke inne-
holder vesentlig feilinformasjon.

En revisjon innebærer utførelse av han-
dlinger for å innhente revisjonsbevis for 
beløpene og opplysningene i årsregnskapet. 
De valgte handlingene avhenger av revisors 
skjønn, herunder vurderingen av risikoene 
for at årsregnskapet inneholder vesentlig 
feilinformasjon, enten det skyldes misligheter 
eller feil. 

Ved en slik risikovurdeiring tar revisor 
hensyn til den interne kontrollen som er 
relevant for foreningens utarbeidelse av et 
årsregnskap som gir et rettvisende bilde. 
Formålet er å utforme revisjonshandlingene 
som er hensiktsmessige etter omstendig-
hetene, men ikke for å gi uttrykk for en 
mening om effektiviteten av foreningens 
interne kontroll. En revisjon omfatter også 
en vurdering av om de anvendte regn-
skapsprinsippene er hensiktsmessige og om 
regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen 
er rimelige, samt en vurdering av den 
samlede presentasjonen av årsregnskapet.
Etter vår oppfatning er innhentet revisjons-
bevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som 
grunnla for vår konklusjon.

Konklusjon
Etter vår mening er årsregnskapet avgitt 
i samsvar med lov og forskrifter og gir et 
rettvisende bilde av den finansielle stillingen 
til Akershus idrettskrets per 31. desember 
2012 og av resultater for regnskapsåret som 
ble avsluttet per denne datoen i samsvar 
med regnskapslovens regler og god regn-
skapsskikk i Norge og NIFs regelverk for 
idretten.

Uttalelse om øvrige forhold

Konklusjon om årsberetningen
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som 
beskrevet ovenfor, mener vi at opp-
lysningene i årsberetningen om års-
regnskapet og forutsetningen om fortsatt 
drift er konsistente med årsregnskapet og er 
i samsvar med lov og forskrifter.
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Konklusjon om registrering og 
dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som 
beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi 
har funnet nødvendig i henhold til  
internasjonal standard for attestasjons-
oppdrag (ISAE) 3000 “Attestasjonsoppdrag 
som ikke er revisjon eller forenklet 
revisorkontroll av historisk finansiell 
informasjon”, mener vi at ledelsen har 
oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og 
oversiktlig registrering og dokumentasjon av 
foreningens regnskapsopplysninger i samsvar 
med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Lillestrøm, 12. mars 2013
BDO AS

Marianne Williams
Registrert revisor
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           Valgkomité

         Organisasjonsoversikt

Øvre rad fra venstre: Bent Ringvold, Kjell Kvifte, Rune Engeseth og Vidar Bøe 
Nedre rad fra venstre: Jon Syversen, Oda Marie Often, Sven Even Maamoen og May Evensen

Leder  Sven Even Maamoen, Helset IF

Nestleder May Evensen, Varingskollen Snowboardklubb
Styremedlem Bent Ringvold, Sørum IL
  Vidar Bøe, Østmarka IL
  Jon Syversen, Aurskog-Finstadbru SK
  Oda Marie Often, Holmen Tropp og Turnforening
Varamedlem Arild Nyheim, Hvam IL
  Rune Engeseth, Son Slalomklubb
  Kjell Kvifte, Ski Svømmeklubb

         Kretsstyret inntil 12.05.2012

           Kontrollkomité
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           Valgkomité

           Kontrollkomité

Medlemmer Einar Gjertsen
  Berit Thue
Varamedlem Ola Skarderud
  Even Elander

Leder  Gunnar Syvertsen
Medlemmer Gro Langdalen
  Tom Hagen
  Nina Vøllestad
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           Valgkomité

         Organisasjonsoversikt

Øvre rad fra venstre: Bent Ringvold, Sven Even Maamoen, Rune Engeseth, Jon Syversen, Vidar Bøe
Nedre rad fra venstre: Oda Marie Often, Gro-Helen Randem Svendsen, Kjell Kvifte, Wenche Larsen

Leder  Sven Even Maamoen, Helset IF
Nestleder Oda Marie Often, Holmen Tropp og Turnforening
Styremedlem Wenche Larsen, Gjerdrum IL 
  Vidar Bøe, Østmarka IL
  Jon Syversen, Aurskog-Finstadbru SK
  Bent Ringvold, Sørum IL  
Varamedlem Gro-Helen Randem Svendsen, Haga IF
  Rune Engeseth, Son Slalomklubb
  Kjell Kvifte, Ski Svømmeklubb

         Kretsstyret valgt etter kretstinget avholdt 12.05.2012

           Kontrollkomité
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           Valgkomité

           Kontrollkomité

Medlemmer Einar Gjertsen
  Anne-Marie Stokseth
Varamedlem Ola Skarderud
  Keren Bar-Yaacov

Leder  Nina Vøllestad
Medlemmer May Evensen
  Tom Hagen
  Ellinor Allergoth
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Sted Dato Representert av

”Sats på idrottsturism bli en vinnarkommun” Karlstad 02.-03.02.12 Sven E. Maamoen

Frivillighetspris – Øvre Romerike HIL 06.02.12 Jon Syversen

Gjerdrum IR - årsmøte 01.03.12 May Evensen

Nedre Romerike HIL – 40 år 02.03.12 Oda Often

Rælingen IR – årsmøte – frivillighetspris 06.03.12 Jon Syversen

Skedsmo IR – årsmøte 07.03.12 Sven E. Maamoen

NMF Region Øst – regionsting 10.03.12 Kjell Kvifte

Bærum IR – årsmøte 13.03.12 Oda Often

Enebakk IR – årsmøte 13.03.12 Vidar Bøe

Frivillighetspris – Asker Tennisklubb 14.03.12 Oda Often

Frivillighetspris – Bjørkelangen Sportsforening 14.03.12 Jon Syversen

Vestby IR - årsmøte 14.03.12 Rune Engeseth

Hurdal IR – årsmøte 15.03.12 May Evensen

Nittedal IR – årsmøte 15.03.12 Kjell Kvifte

Stabæk IF – 100 år 16.03.12 Oda Often

Eidsvoll IR – årsmøte 19.03.12 Arild Nyheim

Fet IR – årsmøte 20.03.12 Jon Syversen

Asker IR – årsmøte 21.03.12 Oda Often

Nes IR – årsmøte 21.03.12 Arild Nyheim

Ski IR – årsmøte 22.03.12 Rune Engeseth

Nesodden IR – årsmøte 27.03.12 Kjell Kvifte

Informasjonsmøte vedr.  OL 2022 27.03.12 Sven E. Maamoen

Frivillighetspris – Aurskog/Finstadbru SK 28.03.12 Jon Syversen

Oppegård IR – årsmøte 28.03.12 Rune Engeseth

Ullensaker IR - årsmøte 29.03.12 Jon Syversen

Sørum IR - årsmøte 12.04.12 Sven E. Maamoen

Aurskog/Høland IR - årsmøte 18.04.12 Arild Nyheim

IK-samling – Helsfyr 27.-28.04.12 Sven E. Maamoen

IR ledermøte, UKI-Arena, Jessheim 17.04.12 Sven E. Maamoen, Jon, 
Syversen, Kjell Kvifte, 
Rune Engeseth

Frivillighetspris – Nittedal IL, tennisgruppe 23.04.12 May Evensen

Ås IR - årsmøte 24.04.12 Kjell Kvifte

75-års jubileumsmarkering Norges Håndballforbund 02.05.12 Sven E. Maamoen

Nannestad IR - årsmøte 21.05.12 Bent Ringvold

VIVIL Lekene 2012 03.06.12 Oda Often

         Representasjon
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Sted Dato Representert av

Høland Idrettslag 110 år 02.06.12 Jon Syversen

Ekstraordinært Idrettsting – ledermøte 08.-10.06.12 
 
 
 

Sven, E. Maamoen, 
Oda Often, 
Gro-Helen Randem 
Svendsen, Kjell Kvifte, 
Bent Ringvold

Anleggskonferansen – Bodø 12.-13.06.12 Sven E. Maamoen

Frivillighetsprisen – FUVO IL 16.06.12 Gro-Helen Randem 
Svendsen

Nedleggelse av grunnstein Jessheim is og flerbrukshall 18.06.2012 Sven E. Maamoen

Idrettslig høytteknkning om talentutvikling 
– Idr.hus, Strømmen

28.08.2012 Sven E. Maamoen, 
Vidar Bøe, Bent 
Ringvold, Kjell Kvifte

Offisiell åpning av Friplassen, Lørenskog kommune 05.09.2012 Sven E. Maamoen

IK-ledermøte – NIF 14.-16.09.12 Sven E. Maamoen, 
Oda Often 

Møte vedr. anleggsprosjekt Nes Arena 14.09.12 Sven E. Maamoen

Styreseminar – AIK 21.-22.09.12

Bærum Idrettsråd – høstseminar 09.-10.11.12 Oda Marie Often 

Idrettspolitisk møte – Ivar Ekeberg 14.11.12 Sven E. Maamoen, 
Bent Ringvold

Asker Turnforening – RG show 24.11.12 Sven E. Maamoen

Møte med særidrettene – Idrettens Hus 29.11.12 
 
 
 
 
 

Sven E. Maamoen, 
Bent Ringvold, 
Gro-Helen Randem 
Svendsen, Jon 
Syversen, Oda Often, 
Vidar Bøe, Rune 
Engeseth

Nes Turn – 40 år 01.12.2012 Gro-Helen Randem 
Svendsen
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            Lagsoversikt - endringer 2012

Opptak
30.01.2012 Snarøya Gymnastikk og   
  Turnforening
14.02.2012 Soon Fridykkerklubb
16.02.2012 Asker Triathlon Klubb
20.02.2012 Asker Cricket Klubb 
21.02.2012 Follo Sumo og 
  Beachwrestling Klubb
02.03.2012 Follo Håndbakklubb
15.03.2012 Vestby Klatreklubb
24.04.2012 Bærum Kampsport Klubb
13.09.2012 Drøbak Danseklubb
17.09.2012 Jessheim Biljardklubb
18.09.2012 Ullensaker/Kisa IL Fotball
01.10.2012 Fornebu Fotballklubb
27.11.2012 Aurskog-Høland 
  Fotballklubb
27.11.2012 Danseklubben Hakadal   
  M&M
06.12.2012 Strømmen Sportsklubb
17.12.2012 Drøbak Karateklubb 
 

Sammenslåing  
Fet Innebandy sammenslått med Fet IL
Bærum Seilforening sammenslått med 
Vestfjordens Seilforening 

Navneendring
23.01.2012 IL Driv – Driv Idrettslag
14.04.2012 Rykkinn Badmintonklubb –  
  Bærum Badmintonklubb
20.04.2012 Amasone Asker Fotballklubb  
  – Amasone Fotballklubb
16.05.2012 Lørenskog Rideklubb 
  – Lørenskog Ride- og   
  Kjøreklubb
22.05.2012 Ullensaker Hockey Team –  
  Ullensaker Is Sportklubb   

Nedlagt/utmelding
19.01.2012 Ferocias Futsal Eidsvoll
11.10.2012      Bærum Kvinnelig 
  Gymnastikklag  
 
 
Gjenopptak av klubber
Ingen 

Bytte av IK-tilhørighet
14.04.2012 Sunyata Aikido Dojo fra  
  Oslo IK til Akershus IK 
  Navnendring til: 
  Sunyata Aikido Dojo   
  Heggedal  

Klubber som er oppløst
06.01.2012 Aurskog-Høland 
  Bueskyttere
20.01.2012 Dalbo Rideklubb
10.10.2012 Hurdal Miniatyrskytterlag
04.12.2012 Sunnaas Handicapidrettslag
19.12.2012 Nittedal Golfklubb 
 

Tap av medlemskap iht. NIFs lov § 
10-2 – medlemsundersøkelsen 2012
• Asker Snowboardklubb
• Bekkestua Softballklubb
• Bærum Biljardklubb
• Eiksmarka Ballbreakers
• Follo Ballklubb
• Pinto Foreningen
• Sandvika Innebandyklubb
• Stabekk Innebandyklubb
• Gjerdrum Hesteforening  
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         Administrasjon
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         Administrasjon

Øvre rad fra venstre: Oddleif Dahlen, Runar Sveen, Anette Mortensen, Johan Conradson 
Nedre rad fra venstre:  Helen Kyhen, Heidi Annette Garthus, Brynhild Askvik, Guro Røen  (Kent Simonsen var ute i permisjon 
da bildet ble tatt).
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Figuroversikt

Tabelloversikt

Figur 1: Klubbutviklingstiltak 2012 s. 18

Figur 2: Antall kurs for særkretser 2008-2012 s. 18

Figur 3: Deltakelsen på Den store kurshelgen siden oppstarten i 2003 s. 21

Tabell 1: Kommuner, idrettsråd og idrettslag hvor AIK har bistått i 2012 s. 25

Tabell 2: Fordeling per type tiltak s. 26

Tabell 3: Antall deltakelser, deltakere, uker med aktivitet og aktiviteter snitt per uke i 
2012 fordelt per kommune s. 29
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Akershus idrettskrets         
www.idrett.no/akershus

Strømsveien 80, 2010 Strømmen
Tlf. 66 94 16 00
Fax 63 81 99 95

akershus@idrettsforbundet.no

G
rafisk utform

ing og bilder: Johan Conradson


