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Idrettsforeningen representerer førstelinjen i norsk idrett.  Det er den 
individuelle utøver og det enkelte lag som skaper verdiene i norsk idrett.  
Den enkelte særidrett, i 56 særforbund, gir lagene faglig rammer og 
retningslinjer.  

I 300 av landets 430 kommuner er det idrettsråd som skal ivareta 
individuell idrett og lagidrett, idrett som drives i sommer- og vinter-
sesongen.  Idrettslagenes kontakt og samarbeid med andre frivillige 
organisasjoner, bedrifter og offentlig sektor samordnes gjennom idretts-
rådene.  De 10 største kommunene har idrettsråd med en eller flere 
ansatte.

19 fylker har idrettskretser med fra 3 til 8 ansatte.  Oslo Idrettskrets er 
både fylkeskrets og idrettsråd i Oslo kommune.  Idrettskretsene har 
ansvaret for ”lov og organisasjon” – idrettskretsen skal registrere alle 
former for idrett, antall medlemskap, kjønn, alder, geografisk 
fordeling, ledere, grupper og styremedlemmer. Det var 1,7 millioner 
idrettsmedlemskap i Norge, 210.753 medlemskap og 711 idrettslag i 
Akershus i 2007.

For meg er alle idretter i utgangspunkt like verdifulle, det være seg aking 
med 300 og fotball med 300.000 medlemskap. Idrettskretsen er derfor 
idrettslagets beste venn, fordi ALLE 711 lag kan være trygg på at de blir 
likt og rettferdig behandlet.  Den årsrapport du nå holder i hånden viser 
økonomi, organisasjon og ledelse, offentlige organer, anleggsutvikling, 
aktiviteter m.v i Akershusidretten. Rapporten viser et helhetsbilde som er 
viktig for å forstå idrettens verdiskapning.

Akershus Idrettskrets har i 2007 arbeidet planmessig for økt åpenhet og 
inkludering, på idrettstinget i Skien i mai og i egen organisasjon 
4. september. Jeg mener denne rapporten viser at Akershusidretten 
styrkes både kvantitativt og kvalitativt, med økt vekt på de verdier som 
idretten skal bygge på i fremtiden.

Jeg vil takke alle idrettslagene, idrettsrådene, særidrettene, våre 22 
kommuner, Akershus Fylkeskommune og ansatte i Idrettens Hus i 
Strømmen for konstruktivt og positivt samarbeid i 2007.   
  
      

FORORD

Sven Even Maamoen
Leder Akershus Idrettskrets
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Akershus Idrettskrets årsberetning for 2007 
Ved inngangen av 2007, og målt i antall idrettslagsmedlemmer, 
er Akershus Idrettskrets Norges største idrettskrets. 
Befolkningsveksten i 2006 var rekordstor, og det ser ikke ut til 
å bli noen endring i tilflytningsmønstrene de neste årene. Dette 
gir utfordringer for idrettslagene i Akershus. Det skaper også 
utfordringer for idrettskretsen i dens rolle og mulighet til å komme 
nærmere idrettskretsens visjon – Idrett for alle i Akershus. 

”Akershus Idrettskrets har som visjon å være den viktigste 
bidragsyter i fylket til å oppnå et idrettstilbud/fysisk aktivitet for 
samtlige innbyggere i Akershus; uansett om de er barn, ungdom, 
voksne, eldre, funksjonshemmede, innvandrere, kvinner eller 
menn. AIK skal derfor arbeide for at forholdene legges til rette for 
idrettslagene slik at alle i Akershus gis mulighet for fysisk aktivitet 
i sitt nærmiljø.” Hovedmålet frem til 2012 er at: ”AIK skal forbedre 
idrettslagenes forutsetninger til å drive sin virksomhet”. 

Dette er en utfordring, men med støtte fra idrettskretsens viktigste 
samarbeidspartnere, Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité  
og Akershus fylkeskommune, skal idretten i Akershus bli enda 
større! 

Idrettslagenes behov i fokus
AIK gjennomførte i 2006 et grundig 
organisasjonsutviklingsarbeid som 
endte med en strategisk plattform 
og en handlingsplan. Plattformen 
og planen ble vedtatt på kretstinget 
i Ullensaker i mai 2006. Der ble 
det enda en gang sagt at det er 
idrettslagene som er norsk idretts 
aktivitetsmotor og derfor må være i 
fokus.

    NIF byttet navn 1.1.2008 til Norges idrettsforbund 
og olympiske og paralympiske komité, men het 
Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité i 2007.

1)

1)

          Idrettspolitisk dokument
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Akershus Idrettskrets strategiske plan frem til 2012 har som 
hovedmål å forbedre idrettslagenes forutsetninger til å drive sin 
virksomhet. 

I norsk idrett er det et stort fokus på oppgavefordeling mellom 
idrettskretser og særforbund. Akershus Idrettskrets har derfor tatt 
utgangspunkt i organisasjonshjulet (se figur 1. neste side). 
Det ble også formulert målformuleringer som berører, helt eller 
delvis, fire av de seks sektorene: Organisasjon og ledelse, 
Aktivitetsutvikling og Anleggsutvikling.  Det er disse som utgjør 
planens tre delmål, og som samlet sett skal være positive 
bidragsytere til å oppnå hovedmålet. I tillegg driver Akershus 
Idrettskrets en nødvendig og utstrakt nettverksbygging med 
ressurspersoner og organisasjoner. Disse blir beskrevet som 
innsatsområder, og er ikke mål i seg selv, men nødvendige 
virkemidler for å oppnå hovedmålet.

Til slutt har AIK foretatt noen strategiske valg, som skal fokusere 
og rettlede arbeidet med å nå målene:
• AIK mener at Akershusidretten gjennom det strategiske  
 valget delaktighet blir sett på som en bidragsyter i å finne  
 løsningene på felles samfunnsutfordringer. 
• AIK mener at hvis Akershusidretten holder fokus på   
 utvikling kan den skape en tidsriktig og et økt omfang av  
 aktivitet til flere grupper mennesker. 
• AIK mener at idretten må fokusere på at den er en aktiv  
 bidragsyter til god helse i Akershusbefolkningen.
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Organisasjonshjulet et bilde av idrettskretsens 
oppgaver
Organisasjonshjulets (figur 1) teori består av at alle seks 
sektorene må ha en intern balanse mellom seg, hvis ikke utvikles 
ikke aktiviteten. Modellen er en av basismodellene i den nye 
utdanningen ”Idrett og Ledelse”, og kommer derfor til å bli en del 
av det norske idrettsorganisatoriske språk. Modellen er meget 
godt egnet til bruk i og for idrettslag, men Akershus Idrettskrets 
har vist at den også er mulig å benytte for idrettskretsene i deres 
planverk. Modellen utgjør derfor grunnlaget for den strategiske 
plattformen og for handlingsplanen.
 
Klubbsjekken 2007
Klubbsjekken er et enkelt og 
gratis verktøy for at idrettslagene 
skal klare å lage en analyse av 
hva medlemmene synes om 
idrettslaget sitt. Klubbsjekken er 
også basert på organisasjonshjulet, 
og korresponderer derfor godt 
med de ulike delmålene i AIKs 
handlingsplan. I handlingsplanen 
for 2007 er det satt opp et mål om å gjennomføre 100 
klubbsjekker i idrettslag i Akershus. En slik undersøkelse, 
hvor idrettslagsmedlemmer får anledning til å uttale seg i en 
standardisert undersøkelse, er ikke gjennomført i et slikt omfagn 
i norsk idrett tidligere. Derfor har AIK sett at det finnes noen 
innkjøringsproblemer. AIK inngår, sammen med noen særforbund 
og NIF, i en gruppe som skal rette opp disse problemene. 

Videre har AIK har gitt forslag om å koble klubbsjekken til 
Personlig Profil, slik at alle idrettslagsmedlemmer i Norge på en 
enkel og ubyråkratisk måte kan gi tilbakemeldinger til sitt eller sine 
idrettslag en gang i året. 

Figur 1. Organisasjonshjulet
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Ved utgangen av 2007 er ni klubbjekker blitt gjennomført, 
med en svarprosent på mellom 24,4 % og 43 %. Blant disse 
ni idrettslagene er det fire Fokusklubber. Idrettslagene har til 
sammen 8.941 medlemmer. Grunnet dataunderlagets størrelse 
er det for tidlig å trekke noen konklusjoner, eller presentere det 
samlede resultatet.

20 idrettslag har bestilt Klubbsjekken for gjennomføring i 2008.

Telefonisk bistand 
Administrasjonen har i løpet av året logget telefonsamtaler hvor 
direkte bistand til idrettslag har vært et tema. 
Samtalene er også blitt logget i forhold til hvilken sektor av 
organisasjonshjulet spørsmålene gjelder. 

Resultatet for februar (figur 2) viser at AIK brukte 97 timer med 
å besvare innkommende spørsmål fra idrettslag. Den perioden i 
året er den mest hektiske med spørsmål om lov og organisasjon. 
Det følger av tid for årsmøter og nye tillitsvalgte. Figur 2. viser 
fordelingen mellom spørsmål i februar. 

De fleste av anleggsspørsmålene blir ikke loggført da 
anleggskonsulenten ikke er fast på kontoret.

Det er fire i administrasjonen som håndterer disse spørsmålene. 
Resultatet viser derfor at AIK i februar brukte omtrent 15,4 % av 
den totale arbeidstiden med direkte sørvis 
overfor idrettslag og ressurspersoner. 

På årsbasis var det 507 loggede 
henvendelser. Disse kommer i tillegg 
til den sørvis som legges ned i 
kursavvikling, påmeldinger og annen 
oppfølging av idrettslag.  0
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Figur 2. Telefonisk bistand
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Akershusidretten i tall
Idretten er Norges største frivillige organisasjon, og den vokser 
fortsatt. Ved inngangen av 2007 hadde norsk idrett 1.701.153 
idrettslagsmedlemmer. Dette avsnittet skal imidlertid fokusere på 
tall ved idretten i Akershus. Det er tre ting en kan merke seg:
1. Akershusidretten produserer frivillighet til en verdi av i  
 underkant av én milliard per år.
2. Akershusidretten er i vekst. 
3. Akershusidretten har flest idrettslagsmedlemmer i landet. 
Dette viser at Akershusidretten totalt sett gjør en meget god jobb, 
men også at det kan finnes store utfordringer i nær fremtid.

Frivillighet i Akershusidretten for kr. 850 millioner
I år 2000 ble frivilligheten i norsk idrett beregnet til omtrent 
23.000 årsverk i forskningsrapporten ”Frivillig Innsats – Sosial 
integrasjon, demokrati og økonomi” (2000, Wollebæk, Selle, 
Lorentzen). Verdien av disse frivillige årsverk tilsvarte da omtrent 
kr. 6,9 milliarder. 

Med grunnlag i Wollebæk, Selle og Lorentzen sin 
forskningsrapport er en frivillighetskoeffisient blitt skapt for å 
synliggjøre idrettens frivillighetsbidrag til samfunnet. Med denne 
som grunnlag for en verdiberegning av frivilligheten, kan den 
anslås til kr. 853 millioner i 2007 i Akershus. Grunnlaget er 2.844 
årsverk eller omtrent fire årsverk per idrettslag (med en beregnet 
verdi på kr. 300.000,- per årsverk). Det er med andre ord umulig 
å betale seg fri fra de oppgaver som gjennomføres i idrettslagene 
hver dag. 



  

Akerhus Idrettskrets .  Årsrapport 2007  � 

Akershus Idrettskrets – en viktig støttespiller for idrettslagene

Akershusidretten i vekst
Figur 3 viser utviklingen av antall idrettslag fra 2003 til 2007. Ved 
inngangen av 2007 var det 711 idrettslag med 210.375 registrerte 
medlemmer. 

Figur 3 viser videre at antall 
idrettslag har hatt en markant 
økning mellom 2003 og 2007 (8,3 
%).  En årsak til denne økningen 
kan være en stor befolkningsvekst 
i fylket, og at idretten generelt og 
historisk står sterkt i befolkningen.
Samtidig som nye idretter oftest oppstår som egne særidrettslag. 

Hvis en skal få en sammenlignbar størrelse mellom de 
ulike idrettskretsene i Norge, kan en se på hvor stor del av 
befolkningen i det respektive fylke som er medlem av et idrettslag. 
Ved inngangen av 2007 hadde idretten i Akershus 210.375 
medlemskap, dette tilsvarer 41.3 % av Akershus befolkning som i 
følge SSB var 509.177 (figur 4.) 

Den idrettskrets som har flest idrettslagsmedlemmer i forhold til 
befolkningen var Sør-Trøndelag med 45,85 %. Akershus var femte 
størst.

De siste årene har det vært en økning både i antall medlemskap 
og medlemskapsprosenten av befolkningen. Dette betyr 
sannsynligvis at idrettslagene gjør en god jobb i å beholde gamle 
medlemmer, samtidig som de klarer å finne nye. Men det betyr 
også et stadig press på de anlegg som finnes, og et fortsatt behov 
for flere anlegg i Akershus.
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Figur 3. Utvikling idrettslag
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Akershus største idrettsfylket i 2007
Absolutte tall viser at Akershus 
er landets største idrettskrets. 
Akershus ligger foran Oslo i 
antall medlemskap til tross for 
at Oslo har flere innbyggere. 
Det er ikke gjennomført noen 
undersøkelse som viser hvor 
stor ”turn-over” drettslagene 
har, men statistikken kan tyde 
på at idrettslagene i Akershus 

klarer å finne nye medlemmer, samtidig som de gamle er fornøyde 
med idrettslaget sitt.

53 Idrettslag har 45 % av medlemmene
Figur 5 viser at de fleste 
av idrettslagene i Akershus 
har under 100 medlemmer 
(de tre stolpene til høyre i 
figuren). 

Det er 53 idrettslag i fylket 
med flere enn 1000 
medlemmer (stolpen lengst til venstre i figuren). Men disse 
idrettslagene har til sammen nesten 90.000 medlemmer. 
Det største idrettslaget i Akershus er Asker Skiklubb med 
5.432 medlemmer. Det er oftest fleridrettslag som har mange 
medlemmer, men en særidrett som skiller seg ut blant de store 
idrettslagene er golf, da ni av de idrettslag som har over 1.000 
medlemmer er golfklubber.
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Figur 5. Fordeling medlemmer i idrettslag
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Menn er fortsatt flest
Kjønnsfordelingen i Akershus viser at i 2007 var 62 % av 
idrettslagsmedlemmene i Akershus menn. 
  
Dette tallet har holdt stabilt de siste årene. På landsbasis er 
fordelingen 60/40. 

Hvis vi ser på aldersfordelingen blant medlemmene er 51 % i 
alderen 0 – 19 år. I forhold til landsgjennomsnittet (48 %) har 
idrettslagene i Akershus en relativt høy andel av medlemmene i 
barne- og ungdomssegmentet. 

Store forskjeller i anleggsdekning 
AIK har begynt å se på anleggsdekningen i Akershus. Det ser 
eksempelvis ut til å være store forskjeller mellom den kommunen 
med best anleggsdekning for hallidretter og den med dårligst. 
Kommunen med dårligst dekning har 473 barn og ungdommer 
per aktivitetsflate (tilsvarende en håndballbane), og kommunen 
med den beste dekningen har 86 barn og ungdommer per 
aktivitetsflate. Dette resulterer naturligvis i store forskjeller for 
idrettenes vekstmuligheter.

Økonomiske forhold
AIKs inntekter kommer i form av tilskudd fra Akershus 
Fylkeskommune, Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité, 
samt diverse prosjektmidler. 
AIKs rammetildeling fra Akershus Fylkeskommune 
beskrives i reelle tall med den røde linjen i figur 6. Den gule 
linjen representerer nivået av 2002-tilskuddet justert med 
konsumprisindeks (KPI). 

Den blå linjen representerer 
tildelingen i reelle tall justert med 
KPI. Det viser at AIK i 2007, for 
første gangen siden 2002, fikk 
en reell økning av tilskuddet fra 
fylkeskommunen. 

Tildeling AIK fra AF 2002 - 2007
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Figur 6. Tildeling AIK fra AF 2002-
2007
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Sett i forhold til KPI har idrettskretsens tilskudd derimot ikke økt så 
mye. Spesielt hvis en tar hensyn til at idrettskretsen de siste årene 
ikke har fått midler på nivå med 2002. Utviklingen er imidlertid 
positiv, og idrettskretsen ser at idrettens økte fokus på folkehelse 
gir andre og større økonomiske muligheter i form av partnerskap 
og prosjektstøtte. Også AIKs internasjonale fokus har vist seg å 
åpne flere muligheter.

Tildelingen fra NIF over post 2 er blitt redusert de siste årene.  

 

Inntekter
Tilskudd NIF 2.329.092
Tilskudd off. inkl. prosjekt 5.946.065
Kursinntekter 2.918.546
Leieinntekter Idrettens Hus 355.410
Utleie tjenester 317.505
Andre inntekter (bl.a. renter) 511.498
Sum inntekter 12.378.116

Kostnader
Lønn, feriepenger, HMS,
bedriftshelsetjeneste

3.570.682

Kontor. IT, telefon, porto,
og Idrettens Hus

1.378.386

Møteutgifter inkl. styret 940.171
Kursutgifter 1.279.576
Prosjektkostnader 784.829
Diverse kostnader 56.856
Overføringer SKer/regioner 2.228.705
Tilskudd idrettsråd og 
idrettslag

1.623.402

Sum kostnader 11.862.607

Resultat           515.509
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Figur 7. Inntekter og kostnader

Inntekter totalt kr. 12.378.116

5.946.065
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Kostnader totalt kr.11.862.607
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Lønn, feriepenger, HMS,
arb.avg, bedriftshelsetjenste

Kontor, IT, porto, telefon og
Idrettens Hus
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prosjektkostnader og
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Overføringer til
Særkretser/regioner og
tilskudd Idrettsråd og
Idrettslag

Rammetilskuddet fra NIF var kr. 1.920.443,- 
mva-kompensasjon var kr. 236.359,- og øremerkede tilskudd 
kr. 172.290,-. Det sistnevnte bestod av Østviken-prosjektet 
(kr 83.333,-), samt tilskudd til utstyr (kr. 88.984,-).  Tilskudd fra det 
offentlige består av ramme- og øremerket tilskudd fra Akershus 
fylkeskommune på kr. 3.491.000,- respektive kr. 741.315,-, 
tilskudd fra Stiftelsen Helse og Rehabilitering på kr. 300.000,- og 
tilskudd til Inkludering i idrettslag på kr. 760.000,-. Resterende del 
er midler til integrering på kr. 653.750,-

Overføringer til idrettslag var kr. 1.467.402,-, til Idrettsråd 
kr. 156.000,-, til Særkretser/regioner kr. 2.228.705,-, av dette kom 
kr. 1.042.000,- fra Akershus fylkeskommune og resterende var 
overføringer av kursoppgjør. 
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Fem resultater for 2007
• AIK delte ut kr. 1.467.402,- direkte til idrettslag.
• AIK administrerte mer enn 7 kurstiltak hver uke.
• AIK la til rette for en markert positivt utvikling i 68 idrettslag
• AIK etablerte en ny aktivitet for funksjonshemmede 
 – el-innebandy.
• AIKs internasjonale satsing og fokus begynte å få gehør.

Foto: TG

Store kostnader ved møter, kurs og prosjektkostnader var 
kr. 1.243.018,- til kursholdere, kr. 517.589,- for gjennomføring av 
el-innebandy prosjektet, samt kr. 222.313,- for for Aktiv på Dagtid 
(her inngår ikke overføringer til idrettslag).Kostnad for personal 
består av lønn, feriepenger, arbeidsgiveravgift, samt personal og 
pensjonsforsikring, og beløp seg til kr. 3.468.129,- hvilket gir en 
gjennomsnittlig kostnad per ansatt på kr. 495.447,-. 



  

Akerhus Idrettskrets .  Årsrapport 2007  �� 

Akershus Idrettskrets – en viktig støttespiller for idrettslagene

Mål, delmål og konklusjoner
AIK har tre ulike delmål som hver for seg skal bidra positivt mot 
hovedmålsetningen med å forbedre idrettslagenes forutsetninger 
for å drive sin virksomhet. Disse delmålene er; Organisasjon og 
ledelse, Anleggsutvikling og Aktivitetsutvikling. 

Organisasjon og ledelse
AIK skal ha sørget for en organisasjons-, ledelses- og 
kompetanseutvikling i idrettslag og idrettsråd som har gjort IL-ene i 
stand til å tilby allsidige og fremtidsrettede aktiviteter.

1.1 Klubbutvikling 
AIK har gjennomført 
utviklingstiltak i 17 idrettslag, 
fordelt på 5 fremtidskvelder 
(FK), 5 verdiprosesser (VP) 
og 7 ”Klubben Min-prosesser” 
(KM). I tillegg er det gjennomført 
2 oppfølgingskvelder (OK). 
Omregnet i 4-timerstiltak utgjør 
disse til sammen 36 tiltak.  

1.2 Kurs
AIKs utdanningsvirksomhet mellom 2004 og frem til og med 2007 
vises i tabell 1 (se side 16). I tabellen er alle tiltakene omregnet i 
4-timerstiltak. 

I 2007 er det blitt gjennomført 
87 temakvelder (TK), 4 
aktivitetslederkurs (á 16 
timer) og 12 barneidrettskurs 
(TK barn). Samtlige kurs og 
temakvelder er i tillegg redegjort 
for i 1.1 Klubbutvikling. 

Klubbutviklingstiltak 2007
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Figur 8. Klubbutvikling 2007
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Figur 9. Antall kurs for særkretser 
2004-2007
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I tillegg tilbyr AIK kursadministrative tjenester til særkretser. Figur 
9 (se side 15) viser antall kurs AIK har administrert for særkretser 
de 4 siste årene. 

Tabell 1. AIKs utdanningsvirksomhet 2004 – 2007
Tiltak 2004 2005 2006 2007
Fremtidskveld 23 26 14 5
Verdiprosess 12 6 10
Klubben Min 30 9 24 21
Oppfølgingskveld 8 8 8 2
Temakveld
(med Fokusklubbprosjekt)

105 90 58 87

Aktivitetslederkurs 36 16 12 16
Temakveld barn 16 8 16 12
Totalt 218 169 138 153

For å opprettholde aktivitetsnivået er det nødvendig å fokusere 
på markedsføring, informasjon og innsalg av utdanningstilbudene 
til idrettslagene. To ganger i året gis det ut en kurskatalog, 
hvor idrettslagene, idrettsrådene og særkretsene kan finne hva 
idrettskretsen har av utdanningstilbud. Videre gis det informasjon 
om kursene i nyhetsbrevet ”Ajour med AIK”. Nettsidene benyttes 
også til dette formålet. 

1.3 Den Store Kurshelgen 2007
Siden 2003 har Akershus IK 
i løpet av én helg på høsten 
gjennomført 20-30 forskjellige 
felles- og særidrettslige kurs. I 
dette arrangement samarbeider 
idrettskretsen med særkretser 
og særforbund. Deltakelsen på 
Den Store Kurshelgen har økt 
betraktelig siden oppstarten i 
2003. 
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Figur 10. viser deltaker og 
deltakelsesnivået de fem siste 
årene. 
 
Det har vært en stadig vekst, 
men lokalene på NIH har ikke 
kapasitet til å ta imot mer enn 
ca 500 deltakere.  

Arrangementet i 2007 ble avholdt 
26.-28.oktober. Vi samarbeidet 
med idrettens forlag Akilles og 
følgende særidretter: håndball, 
volleyball, ski, sykkel og 
basketball.

1.4 Idrettsrådsutvikling
Idrettskretstinget ønsket en prosess hvor AIK støtter opp under 
en mer lik organisering av idrettsrådene. Det ble derfor utviklet 
en handlingsplanmodell til “ledermøtet for idrettsråd” 27. februar. 
Deretter ble det bestemt å støtte en handlingsplanprosess i hvert 
idrettsråd med kr. 2.500,-. 

Rådgiver i arbeidet har vært Bærum Idrettsråds daglige leder, 
Eystein Weltzien. Dokumenter som er blitt produsert kan lastes 
ned på AIKs nettsider. Ved årets slutt hadde 17 av 22 idrettsråd 
meldt inn ønske om en handlingsplanprosess. 

Konklusjon delmål 1
I delmål 1 skal AIK ha sørget for en organisasjons-, ledelses- og 
kompetanseutvikling i idrettslag og idrettsråd som har gjort IL-ene 
i stand til å tilby allsidige og fremtidsrettede aktiviteter. 

I 2007 har det vært 153 prosesser og kurs. Da norsk idretts 
kursvirksomhet i realiteten er aktiv i 40 uker per år, tilsvarer dette 
et gjennomsnitt på 4 kurstiltak (3,8) hver uke.
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I tillegg har AIK administrert ytterligere 137 kurs for særkretser, 
noe som gjør at AIK til sammen har administrert mer enn 7 
kurstiltak (7,25) hver uke. Den Store Kurshelgen er fortsatt en av 
norsk idretts største kompetanse- og motivasjonshelger, med mer 
enn 400 deltakere i 2007. 

17 av 22 idrettsråd er i gang med en handlingsplanprosess initiert 
av AIK. 

Nysatsingen fokusklubbprosjektet har i 2007 til sammen 
gjennomført 36 tiltak (se side 34.)

Til sammen resulterer dette i at konklusjonen for delmål 1 må 
være at idrettslagene og idrettsrådene i betydelig grad har 
etterspurt AIKs tjenester, og at AIK utgjør en reell forskjell for 
disse. 

Anleggsutvikling
AIK skal ha forbedret anleggssituasjonen i Akershus til et 
landsgjennomsnitt. 

Foto: RØN
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2.1 Fagnettverk
Et fagnettverk vedrørende anleggsutvikling ble etablert i løpet av 
høsten 2007. 

2.2 Kartlegging anleggsbehov
Arbeidet er påbegynt med å kartlegge dagens situasjon 
vedrørende kunstgressanlegg, flerbrukshaller, svømmeanlegg 
og ishaller i samtlige kommuner i Akershus. Alle idrettsråd er blitt 
forespurt om å gi en oversikt over vedtatte planer for bygging av 
slike anlegg i perioden frem tom 2010. Resultatet av dette fremgår 
av tabell 2 nedenfor. 
Kommune Kunst-

gress
Flerbruks-
hall

Svømme-
hall

Vestby 1 2 1
Ski 1
Ås 1
Frogn 1 1
Nesodden
Oppegård 2
Bærum 6 2 6
Asker
Aurskog-Høland
Sørum 1
Fet
Rælingen
Enebakk
Lørenskog
Skedsmo 2 6
Nittedal
Gjerdrum
Ullensaker 2
Nes
Eidsvoll 1
Nannestad 1
Hurdal
Totalt 12 14 9

Tabell 2. 
Anleggsutbygging
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2.3 Påvirkning anleggsdekking
Det er tatt et første initiativ for å etablere et nytt anleggsnettverk. 

2.4 Konsulentbistand
Vi har hatt oppdrag hos 19 idrettslag i 10 kommuner. 
Oppdragenes størrelse og omfang er svært så forskjellig. I mange 
tilfeller resulterer konsulentbistanden i bedre løsninger, lavere 
kostnader, eller større søknadsgrunnlag. 

Det gis tre eksempler på dette:

• Nannestad kommune skulle i utgangspunktet ”kun” bygge
  en kunstgressbane med undervarme. AIK fikk flyttet
 og redusert litt på størrelsen av banen. Dermed ble det
 plass til et friidrettsanlegg (friplassen) ved siden av den
 planlagte kunstgressbanen.
• Aurskog/Finstadbru SK hadde sendt inn sin 
 spillemiddelsøknad for 2 år tilbake, men hadde glemt å
 ta med rabattene i sine søknader. Dette ble oppdaget av
 AIK. Søknaden ble oppjustert og AFSK vil få ca 
 kr 500.000,- i økte spillemidler. 
• Dalen IL og FAU Dalen skole hadde opprinnelig søkt om
 spillemidler til en mindre ballbinge. Etter konsultasjon med 
 AIK ble resultatet en full 5’er bane med kunstgress til   
 tilnærmet samme pris. 

Nedenfor er en oversikt over de forskjellige idrettslag, idrettsråd 
og kommuner vi har jobbet med i 2007 i forbindelse med 
idrettsanlegg.
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Idrettslag/idrettsråd/
kommuner

Oppgaver

Holmen IF-fotball Drift av kunstgressanlegg
Aurskog/Finstadbru SK Spillemidler
Aurskog/Finstadbru SK-fotball Drift av kunstgressanlegg og 

tribuneanlegg
Bjørkelangen Sportsforening Sluttregnskap spillemidler
Fossum IF Presentasjon
Eidsvoll IF-fotball Prosjektledelse
Nordre Eidsvoll IL-fotball Kunstgress prosjekt
Fet IL Kunstgress/prosjektledelse
Dalen IL Nærmiljøanlegg
Fet Friidrettsklubb Friplassen
Fet Idrettsråd Hallprosjekter
Lørenskog Friidrettslag Presentasjon
Nannestad Kommune Kunstgressprosjekt
Bjerke IL-fotball Vurdering kunstgress 7’er bane 

+ hall
Nesodden Tennisklubb Bistand tennishall
Fagerstrand IF Nærmiljøanlegg/anleggsbistand
Varpe Ballklubb-fotball Vurdering kunstgress 7’er bane
Nittedal IL-fotball Kunstgress/prosjektledelse
Gjelleråsen IF-fotball Sluttregnskap spillemidler
Gjelleråsen IF-ski Spillemidler gang/sykkelsti
Oppegård IL Bistand kunstgressprosjekt
Skjetten Fotball Bistand kunstgressprosjekt
Sørumsand IF Bistand kunstgressprosjekt
Borgen IL Hallprosjekter
Ås Tennisklubb Hallprosjekt
Nordby IL Bistand bygging klubbhus
Rommen SK-fotball Bistand i forbindelse med 

undervarme
Gran IL Bistand i forbindelse med 

totalprosjekt

Tabell 3. 
AIKs innsats ift. idrettsanlegg
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Konklusjon delmål 2
AIK har ved konsulentbistand ovenfor idrettslagene og 
kommuner, samt påvirkningsarbeid ovenfor fylkeskommunen 
og KKD, arbeidet med å få til flere anlegg og innflytelse på 
anleggsutviklingen i Akershus. Gjennom bistand har AIK ved flere 
tilfeller spart idretten og anleggseiere for store utgifter, ved å finne 
smartere og billigere anleggsløsninger. 

Til tross for en 100 % stilling i konkret rådgivning, prosjektering 
og bistand har idretten i Akershus et stort udekket behov innenfor 
anleggsområdet. 

AIK har behov for å knytte til seg flere ressurspersoner og 
ressurser til idrettskretsen for å lykkes fullt ut. Påvirkning gjennom 
planarbeid og samarbeide med idrettsrådene og særidrettene, er 
kritiske suksessfaktorer.

Foto: JC
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Aktivitetsutvikling
AIK skal legge til rette for en markert positiv utvikling i flest mulig – 
og minimum 75 idrettslag - for at disse skal tilby varige og allsidige 
fremtidsrettede aktiviteter, som demper frafallet og får flere med i 
fysisk aktivitet.

3.1 Idrettsspredning
For å klare å øke aktivitetsnivået ytterligere skal AIK gå 
systematisk til verks for å se hvilke idretter som ikke finnes, men 
grunnet en generell popularitet hos ungdom, burde finnes. Dette 
skal gjøres per kommune og resultatet skal presenteres for de 
aktuelle særforbundene. Da blir deres arbeid med å spre sine 
idretter enklere.

Denne jobben er påbegynt og statistikk som skal brukes er samlet 
inn.

3.2 MERIdrett
I 2007 ble tredje runde 
med MERIdrettsutdanning 
avsluttet, og den fjerde 
igangsatt. Det var 18 elever 
som ble ferdige med sin 
MERIdrettsutdanning i mai 
2007 og 19 som begynte 
på sin utdanning i juni. På 
Li ungdomsskole var det 57 
søkere til de 14 plassene, 
dette tilsvarer omtrent 40 % 
av elevene på klassetrinnet. 

Det er Gjelleråsen IL og 
Aurskog/Finstabru SK som 
har fått ferdigutdannede 
ungdomsledere. I Aurskog 
har elevene på eget initiativ 
startet opp en sommerleir 
med ulike aktiviteter.        

Foto: JC
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I Gjelleråsen IF deltar elevene som ledere på GIFs sommerleir, 
samt som ledere på åpen hall-tiltak og til dels også på ”Torsdags- 
Klubben”. Det er gitt gode tilbakemeldinger fra idrettslagene 
vedrørende disse ungdommenes lederegenskaper.  

Det er inngått avtale med Li Ungdomsskole for skoleåret 2007/08 
om utnyttelse av lokal prosjektleder/lærer som fylkesansvarlig for 
informasjon til nye deltakende skoler, herunder også evaluering 
av prosjektet og førstekontakt mellom deltakende skolers lokale 
prosjektledere. 

Ved utgangen av 2007 var det inngått avtaler med fire 
ungdomsskoler og idrettslag for gjennomføring av MERIdrett i 
2008. Det var da også tre ungdomsskoler som var i tenkeboksen.

AIK fikk i 2007 ansvaret for å videreutvikle “Aktiv ungdomskurset“ 
til en ungdomsversjon av Idrett & Ledelse. Denne videreutvikling 
kommer til å bli brukt i MERIdrett. 

3.3 Lavterskel- og utviklingstiltak i IL
Tildeling til lavterskel- og utviklingstiltak i idrettslag er ment 
å gi idrettslag en mulighet til å sette i verk ulike tiltak for å få 
flere i aktivitet. Aktiviteten skal være av ikke-konkurransepreg. 

Foto: NSF
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Utlysninger er gjort i nyhetsbrevet ”Ajour med AIK” og på 
internettsidene. Søknadsskjemaet er elektronisk.

Tildelingene er blitt gjennomført ved styremøter 01/07,03/07, 
04/07, 05/07, 06/07 og 07/07. Søknadene har pekt på behov for 
finansiering av utstyr, åpen halltiltak eller utdanning. 

Noen av disse søknadene gjelder utstyr, og da utbetales midler 
kun etter fremvisning av kvitteringer. 

I 2007 ble det delt ut totalt kr. 1.467.402,- direkte til idrettslag via 
seks forskjellige lavterskel- eller utviklingstiltak. Noen idrettslag 
kan ha fått tilskudd flere ganger, men da i forskjellige tiltak. 

Tabell 4. Fordeling midler per tiltak.

Tildeling etter tiltak Beløp
Fokusklubb 20.000

Inkludering i idrettslag 660.000
Aktiv på Dagtid 190.000
Tilbud til funksjonshemmede 101.000
Utstyrsordning 78.902
AIKs fond 417.500
Sum 1.467.402

AIKs fond oppstod etter forslag på Kretstinget 2003 i Lommedalen.  
AIKs styre tok opp tingforslaget med vedtak i styremøte 02/06. 
Fondet består av den kapitalandel, som ved årets slutt overskrider 
minimum 7 måneders drift (p.t. er dette stipulert til 2,5 millioner). 
Fondet er øremerket idrettslag og idrettsråd til arbeide i tråd med 
kretsens delmål og innsatsområder. 

3.4 Barneidrett
Se tabell 1 (side 16) under ”Organisasjon og ledelse, der fremgår 
det hvilke tiltak som er gjennomført i forhold til barn og barneidrett.
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3.5 Voksenidrett
AIK har siden 2005 etablert, driftet og utviklet Aktiv på Dagtid 
i Akershus. Tiltaket får midler fra Stiftelsen for Helse og 
Rehabilitering og Akershus fylkeskommune. 

Henholdsvis kr. 300.000 
og kr. 140.000 for år 2007. 
2008 er siste år  med midler 
fra Stiftelsen for Helse og 
Rehabilitering. AIK jobber for at 
idrettslag skal få midler direkte 
fra kommunene der tiltaket er 
etablert. I Frogn, Nesodden og 
Bærum støtter kommune tiltaket 
med direkte overføringer, i Skedsmo kommune støttes tiltaket med 
gratis halleie. I Ski kommune er det AIK som drifter aktiviteten.  

I 2007 var Aktiv på Dagtid etablert i Ski, Skedsmo, Nesodden, 
Bærum og Frogn kommune. Graden av idrettslagsmedvirkning 
varierer mellom totalt ansvar til delansvar. 

I 2007 er det blitt gjennomført 29 timer organisert aktivitet i fem 
kommuner hver uke. Det ble i løpet av høsten 2007 gjennomført 
systematisk oppfølging av deltakelsen. Figur 11 ovenfor viser 
deltakelsen per uke i respektive region høsten 2007.  

Totalt var det 148 deltakere per uke i prosjektet i løpet av høsten. 
Vestregionen startet opp i løpet av høsten, og på Nedre Romerike 
er det tilbud to ganger i uken noe som kan forklare den store 
forskjellen mellom de to regionene og Follo, som har aktivitet i tre 
kommuner. 

I 2007 har AIK hatt to ressurspersoner for direkte påvirkning, 
etablering og gjennomføringen av aktivitet i Follo-kommunene. 
AIK deler kostnaden for en av disse med Drøbak/Frogn IL. 
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I Bærum er Bærum Idrettsråd lokal koordinator for aktiviteten 
sammen med kommunen. I Skedsmo samarbeider AIK med 
kommunen og idrettslaget NeRo. 
Informasjonen om aktiviteten skjer via et dedikert nettsted 
(aktivdagtid.no)

Dokumentasjon for fremtidig modell for samarbeid mellom 
kommune og frivilligheten er under utvikling. Dette gjøres i 
samarbeide med Oppegård kommune. 

Følgende idrettslag deltok i gjennomføringen av Aktiv på Dagtid 
i Akershus: Drøbak/Frogn IL, NeRo, Ski Allianseidrettslag, 
Nesodden IF,  Bærums Verk IF, Fossum IF, Friskis & Svettis og IL 
Tyrving.

I 2007 ble det tildelt kr. 190.000,- direkte til fem av disse  
idrettslagene. Et idrettslag fikk kr 20.000,- fra AIKs fond, for arbeid 
med Aktiv på Dagtid i løpet av året. 

3.6 Tilskudd til inkludering i idrettslag 
Tilskuddet skal benyttes til tiltak rettet mot barn (6-12 år) og 
ungdom (13-19 år) med innvandrerbakgrunn – med særlig vekt på 
jenter, og barn og ungdom fra familier med lav betalingsevne. AIK 
fikk kr. 740.000,- til gjennomføringen av tiltaket. 

AIK fikk en omforent forståelse for ordningens retningslinjer, til å 
kunne tolke ”randkommuner” som sosialt kriterium. Dette betyr 
at AIK i 2008 kan tilby ordningen til alle kommuner og idrettslag, 
under forutsetning av at de har de utfordringer som ordningen 
forholder seg til. 

Det ble fordelt kr. 660.000,- til aktivitet i idrettslag i tråd med 
ordningens intensjoner.
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3.7 Integrering
AIK jobber aktivt i forhold til å etablere flere og bedre idrettstilbud 
til barn og ungdom med funksjonshemminger. Dette gjør AIK 
gjennom fem ulike tiltak; 
1. Tildeling av midler til idrettslag
2. Utvikling av barneidrettsskoler for funksjonshemmede
3. Bandymoro
4. Etablering av nye tilbud 
5. Gjennomføring av sommerleir for funksjonshemmede

1. Tildeling midler
Midlene er fordelt etter søknad 
med kr. 10.000 til hver klubb. 
Kr. 40.000 til etablering av nye 
tilbud i idrettslag.

Det er tildelt midler til følgende 
idrettslag:
• Nesodden Judoklubb
• Lillestrøm og Omegn    
  Bueskytterklubb
• Lillestrøm Sportsklubb
• Romerikstoppen Klatreklubb
• Bærumsvømmerne 
• Enjoy Danseklubb
• Asker Svømmeklubb
• Son Hestesportsklubb
• Fossum Idrettsforening
• Østmarka IL   

2. Utvikling av to Barneidrettsskoler for funksjonshemmede 
Det er ikke mottatt søknader, men gjennom kursvirksomhet 
og oppfølging av kartlegging gjort i 2006 trodde vi  det ville bli 
en bedre utvikling. Ved årets slutt har vi hatt kontakt med to 
idrettsskoler som har en eller to integrerte barn. De har ikke søkt 
midler, men vi har tro på at disse to tiltakene sammen med flere 
andre vil ha behov for økonomsik bistand i 2008.

Foto: Norges Handicapforbund
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3. Bandymoro 
Bandymoro er et unikt tilbud i Norge. Det er en form for innebandy 
for barn og unge med store funksjonshemminger, som kan delta i 
idrett med hjelp av spesialrullestoler. Innkjøp av rullestolene er blitt 
mulig gjennom støtte fra Stiftelsen for Helse og Rehabilitering med 
kr. 480.000, samt kr. 50.000 fra Sophies Mindes Fond. AIK har 
sammen med Bærums Verk IF gjort et stort arbeid med etablering 
av denne aktiviteten. Klubben er godt i gang, og det ble arrangert 
samling/turnering i Letohallen i pinsen 2007 med totalt 9 lag. 
Dette arrangementet ga nyttig erfaring som Lillestrøm 
Innebandyklubb og Norges Bandyforbund skal bruke når de nå tar 
over ansvaret for denne turneringen.
AIK har i dette prosjektet gjort et banebrytende arbeid. Prosjektet 
har blant annet blitt presentert på TV ved Extra-trekningen på 
NRK. Det er også laget en informasjonsbrosjyre om tilbudet i 
Akershus. I tillegg arbeides det med å etablere ytterligere et tilbud 
i fylket da det frigjøres stoler.
AIK følger opp og bistår Norges Bandyforbund som har ansatt 
en person som skal jobbe med utvikling av tilbud. Vi har også 
vært med Norges Bandyforbund på møte med leverandør for å 
påvirke prisnivået på stolene. Det gjøres et arbeid sammen med 
leverandør for å finne løsninger som klubber og tillitsvalgte selv 
kan gjøre for å forebygge og bedre  service på sine stoler. 
AIK har også påvirket Hjelpemiddelsentralen slik at 
de som trenger ekstra tilpasning, nå får egen stol via 
hjelpemiddelsentralen. 

AIK er stolte over å være banebryter i dette arbeidet og ser positivt 
på utviklingen av denne idretten i Norge.

4. Etablering av nye tilbud 
AIK har bidratt til etablering av nye tilbud i Bærums Verk IF, Enjoy 
Danseklubb, Norske Offiserers Pistolklubb, Asker Svømmeklubb 
og Sofiemyr Bowlingklubb. 
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5. Sommerleir for funksjonshemmede
Årets sommerleir ble arrangert i uke 27, denne gang med 37 
barn i alderen 8-15 år sammen med 36 ledsagere. Dette er 
rekorddeltakelse og viser behovet for en slik rekrutteringsleir.
Leiren er arrangert i samarbeid med Norsk Forbund for 
utviklingshemmede i Akershus. 

Finansiert av midler fra Akershusfondet og Sosial- og 
helsedirektoratet.
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SNEKKETUR.Turene på Hurdalsjøen ble mange utover dagen. SNEKKETUR. Da den etterlengtede solen stakk frem var snekke-
turen en yndet aktivitet.

Full fart på populær so
Haraldvangen i Hurdal
har igjen hatt som-
merleir for barn
mellom åtte og 16 år.
Rekordmange påmeld-
te - hele 37 barn fikk
en uke bestående av
vannsport, spill og
bading.
ANNE LINE KAXRUD
redaksjon@eub.no
63 92 26 27 00

Det kunne ikke startet bedre for
de 70 leirdeltakerne, hvorav 37
barn og 33 leirarbeidere, da sol-
rike julidager ga løfter om en
vellykket uke.

FEMÅRS JUBILEUM
For femte året på rad arranger-
te Akershus Idrettskrets, med
leirleder Jørgen Støttum i spis-
sen, barneleir på Haraldvang-
en. Barn fra hele Akershus kom
til Hurdal for oppleve noe litt
utenom det vanlige. Sport,
vannmoro og ikke minst å bli

kjent med nye mennesker, var
rammen for en uforglemmelig
uke.

Barna som deltar, varierer
både i alder og funksjonshem-
ming, og tilrettelegging er
hovedtemaet for leieren.  

– Noen av barna står på vann-
ski, andre må bæres over i
båten. Variasjonene er dermed
store, men med kompetente
hjelpere og engasjerte barn er
det ikke noe problem, sier leir-
leder Støttum. At leieren er en
suksess blir bekreftet av den

store deltakerveksten . 
– Da vi begynte i 2002 var det

åtte påmeldte deltakere. Siden
da har det vært en gradvis
økning, til det i år er det 37 barn
med, sier Støttum. Videre kan
han fortelle om flere gjengang-
ere, som kommer tilbake år
etter år. 

– Spesielt morsomt er det å se
utviklingen til barna, hvor
mange så vidt tør å padle de før-
ste dagene for så å stå på vann-
ski i slutten av uken. Nettopp
denne mestringen av nye opple-

velser står i fokus for barnelei-
ren, avslutter Støttum.

RO-REGATTA
OG VANNSKIKJØRING
– Vi vant! Chris Kjølsvik Sten-
berg (12) og Sindre Andre Nils-
sen Rønning (13) fra Ullensaker,
smiler fornøyd etter å ha padlet
først i land. Da får det heller
være at det i utgangspunktet
ikke var noen konkurranse. De
er begge på leieren for tredje
gang, og rekker så vidt å fortel-
le hvor gøy alt er før de løper av

ACTION. Chris Kjølsvik Stenberg og Sindre Andre Nilssen Rønning regjerte Hurdalsjøen.
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KANOPADLING. Sindre Andre Nilssen Rønning og Chris Kjølsvik
Stenberg var svært fornøyde etter å være de første tilbake på
land.

MORO I VANNET. Da solen stakk frem var hoppemadrassen et
yndet tilholdssted.

MORO I VANNET. Da solen stakk frem var hoppemadrassen et yndet tilholdssted.

mmerleir
gårde til neste aktivitet. 

– Nå skal vi bade, roper de før
de tar bena fatt.

Ennå er uken ung, og akti-
vitetene står i kø for de opple-
velseslystne barna. Likevel er
det særlig to aktiviteter som får
oppmerksomhet, så vel fra de
voksne leirarbeiderne som fra
barna. Med deltakelse fra Ullen-
saker Vannskiklubb får barna
forsøke seg på vannski, noe som
kan by på problemer for enhver
nybegynner. 

– Denne aktiviteten har vist

seg å være en kjempe suksess år
etter år. Særlig skyldes det dyk-
tig tilrettelegging fra vannski-
klubbens side. De fortjener en
stor takk, sier en takknemlig
Støttum.

KLISS VÅTE
Roregatta er en annen aktivitet
som har høstet stor begeistring
blant deltakerne. På ukens siste
dag er det klart for konkurran-
sen med stor K, hvor alle midler
er tillatt for å nå målstreken
som første båt. 

– Alle er våte når konkurran-
sen er over, vinnerne så vel som
de andre deltakerne, sier Støt-
tum, som legger til at dette også
for han er ukens høydepunkt.
Inntil ukens siste aktivitet står
for døren kan barna delta på alt
fra beversafari, seiling og fot-
ballskole. Og barna er ikke i
tvil: Dette er et av sommerens
definitive høydepunkter.

Faksimile Eidsvoll Ullensaker Blad tirsdag 24.juni 2007 
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Konklusjon delmål 3
I delmål 3 skal AIK legge til rette for en markert positiv utvikling 
i flest mulig – og minimum 75 idrettslag - for at disse skal tilby 
varige og allsidige fremtidsrettede aktiviteter, som demper frafallet 
og får flere med i fysisk aktivitet. I 2007 har AIK vært innom 68 
ulike idrettslag med ulike større tiltak. Med større tiltak menes 
altså ikke kurstilbud eller enkelte fremtidskvelder. Følgende tiltak 
defineres som så store at de legger til rette for en markert positiv 
utvikling; Alle idrettslag som har fått tildeling av midler (delmål 
3.3), de idrettslag som er med i Aktiv på Dagtid (delmål 3.5), de 
idrettslag som er med i ordningen Inkludering i idrettslag (delmål 
3.6), de idrettslag som får hjelp med tilbud til funksjonshemmede 
(delmål 3.7), fokusklubbene (B1.1), de som har fått hjelp med 
anleggsutvikling eller prosesser (delmål 2), og de som har 
gjennomført “Klubben Min-prosess”, eller lignende langevarige 
organisasjonsprosesser. 
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Innsatsområder
Innsatsområdene er de samarbeidspartnere, organisasjoner eller 
grupper som Akershus Idrettskrets skal arbeide ut mot med sine 
strategiske valg, slik at idrettslagenes forutsetninger for å drive sin 
virksomhet bedres. Innsatsområdene er ikke mål i seg selv, men 
viktige katalysatorer for å oppnå hovedmålet. 
 
A. Ressurspersoner
Styret
AIK skal ha et styre bestående av engasjerte og aktive 
personer med rett kompetansesammensetning, slik at AIK blir 
premissleverandør for utviklingen av idretten i Akershus og 
nasjonalt.

A1.1 Behovskartlegging styret
Styrets behov for kursing er tatt opp som sak på styremøte.
A1.2 Utvikling styret
AIK har avholdt 7 styremøter i 
tråd med plan. 

Styret har deltatt ved andre 
møter enn styremøtene. 
Dette var møter og samlinger 
som Idrettskretssamlinger, 
Idrettstinget og andre 
konferanser og møter. 

Styret har gjennomført en 
kveldssamling om retorikk. 
Styrets nestleder har gjennomført trinn 2 av Idrett & Ledelse.

Kompetansenettverk
AIK skal ha rekruttert, skolert og driftet nettverk på definerte 
områder, i samarbeid med minst 8 særidretter.

Foto: NSF
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A2.1 Behovskartlegging nettverk
Det er ikke gjennomført systematisk behovskartlegging av 
nettverkene, men disse blir spurt om å spille inn deres behov for 
faglig utvikling i forkant av samlinger. 

A2.2 Utvikling nettverk
Tre veiledere har gjennomført en utdanning i coaching og ledelse 
1, for å kunne gjennomføre ” Idrett & Ledelse 1” i idrettslag. To av 
disse er også i gang med utdanningen coaching og ledelse 2. Det 
ble i desember gjennomført en nasjonal skoleringssamling, og her 
deltok enkelte av AIKs nettverksmedarbeidere. 

A2.3 Rekruttering nettverk
Det er ikke gjennomført noen aktivitet for å rekruttere nye til 
nettverk i 2007. I forhold til aktivitet ser det ut som om AIK har det 
nødvendige antallet ressurspersoner p.t.

Administrasjonen
AIK skal ha utviklet administrasjonen ift. sentrale arbeids- og 
fagområder, slik at AIK blir oppfattet som et kompetansesenter i 
fylket. 

A3.1 Utvikling administrasjon
Utvikling av kompetanse og miljø er en kontinuerlig prosess 
hvor alle tar medansvar. Noen av tiltakene for å utvikle 
administrasjonen består av deltakelse i Lov og Domsseminaret, 
deltakelse på Statens idrettskonferanse, innkjøp av faglitteratur, 
deltakelse i kurs om EU, samt deltakelse i trinn 2 av Idrett og 
Ledelse.  Videre deltar deler av administrasjonen i den nasjonale 
utviklingen av Idrett og Ledelse.

Konklusjon ressurspersoner
De planlagte tiltakene er gjennomført, og totalt sett mener AIK 
at idrettskretsen er en premissleverandør i Akershus, samt 
nasjonalt. Det arbeides kontinuerlig med å utvikle kompetansen. 
Denne er også etterspurt, da det kan vises til over 500 loggførte 
henvendelser om organisasjonssaker i 2007 (se side 7). 
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Videre drifter AIK et stort nettverk av ressurspersoner som nesten 
daglig er i kontakt med idrettslagene i Akershus.

B. Idrettsorganisasjonen
Fokusklubb
AIK skal ha inngått intensjonsavtale med minst én fokusklubb pr. 
kommune, som resulterer i aktivitetsøkning og en klubbsituasjon 
som oppleves bedre av medlemmene.

B1.1 Fokusklubb gjennomføring
I 2007 hadde AIK 6 Fokusklubber: Ski IL, Dalen IL, Kolbotn IL, 
Søndre Høland Idrett og Ungdomslag, Hvam IL og Gjerdrum IL. 
Felles kickoff er gjennomført og samarbeidsavtale er inngått med 
samtlige. 

Raumnes Blad 11.januar 2007
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Alle klubbene har gjennomført oppstartskveld, og er godt i gang 
med lederkursene i ”idrett og ledelse trinn 1” (4 av klubbene er 
ferdig med trinn 1). 
Totalt er det gjennomført 36 tiltak i Fokusklubbprosjektet. 3 
veiledere er utdannet i ”coaching og ledelse 1”, og 2 av disse 
holder på med ”coaching og ledelse 2”. 

Fokusklubbprosjektet er blitt godt mottatt av de deltakende 
idrettslagene, og fått bra oppslag i lokalpressen (se faksmile side 
17). Det har imidlertid vært en utfordring å få med nok deltakere 
på de forskjellige tiltakene. 

Idrettsråd
AIK skal ha utviklet idrettsrådenes kompetanse slik at de oppfattes 
som viktige samarbeidspartnere for idrettslag og kommuner.

B2.1 IR seminarer og møter
Ledermøte for idrettsråd ble gjennomført i Høvik IFs klubbhus 
27.februar 2007. 25 personer deltok på møtet, og 11 idrettsråd 
var representert. De viktigste sakene på møtet var: frivilligheten, 
kommunevalget, handlingsplan for idrettsråd og økonomi. I 
september ble det gjennomført et helgeseminar for idrettsrådene 
(IR-seminar). Her deltok 17 av 22 idrettsråd, totalt 44 deltakere. 
De viktigste temaene var : oppfølging av idrettsråd, spillemidler, 
nye retningslinjer for barneidrett, automatsaken og åpenhet. 

NIF – sentralt
AIK skal ha utviklet en relasjon til NIF som gjør at 
idrettsorganisasjonens utvikling er i tråd med idrettslagenes 
behov.  

B3.1 Presentasjoner
Det er ikke blitt laget noen presentasjoner i 2007.

B3.2 Formøter NIF
AIK har hatt flere uformelle møter med NIF, både politisk og 
administrativt. Styrets leder ble valgt inn i programkomiteen for 
IK-samlinger.
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Det ble også opprettet kontakt med AIKs kontaktperson i 
Idrettsstyret, Camilla Haugsten. Hun deltok også på et styremøte.

B3.3 Gi aktuelle innlegg
AIK fremførte Kretstingets generelle holdning til automatsaken 
på Idrettstinget. Videre holdt AIK en innledning til paneldebatt i et 
seminar med tittelen ”Sivilsamfunnet, frivillige organisasjoner og 
internasjonalt arbeid” i regi av Foreningen Norden på Hamar 
9. juni. 

Særkretser/regioner
AIK skal sammen med særkretser ha styrket idrettslagenes 
resultater innenfor definerte satsingsområder.

B4.1 Samarbeidsprosjekter
AIK har utført kursadministrative tjenester for fire særkretser: ski, 
funksjonshemmede (nå nedlagt), håndball (RØN) og fotball. 

AIK har deltatt i videreutviklingen av Klubbsjekken sammen med 
særforbundene.

Foto: AFK
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AIK gjennomførte 07.11.07 et samkjørings- og koordineringsmøte 
med særkretser / regioner i Akershus. Møtets hovedtemaer var 
kompetanseutvikling og anlegg.  

B4.2 Økt satsing integrering
I styremøte 10/06 ble et råd for idrett for funksjonshemmede 
etablert. Rådet ble oppnevnt med funksjonstid til Idrettstinget. 
Rådet har hatt 2 møter. Rådet skal utgjøre en del av 
støttenettverket integrering i Akershus Idrettskrets og påse at 
integreringsarbeidet videreføres etter nedleggelsen av Akershus 
Funksjonshemmedes Idrettskrets.

AIKs styremedlem Silje Bakke er leder av rådet. 

Forøvrig består rådet av:
• Marianne Aarønes, Norges Håndballforbund Region Øst
•  Thorbjørn Kristiansen, nedlagte Akershus    
 Funksjonshemmedes Idrettskrets
•  Vidar Simensen, Norges Seilforbund. Nytt medlem i
 rådet etter Vidar Simensen er Jon Nesheim, Oslo og   
 Akershus Rytterkrets
• Jørgen Støttum, Ressursperson, Akershus    
 Funksjonshemmedes Idrettskrets og Norsk Forbund for  
 utviklingshemmede/Akershus

AIK har mottatt kr. 160.000,- etter nedleggelsen av særkretsen og 
det er utarbeidet et mandat for rådet.

Re-oppnevning av rådet ble gjort i AIKs styremøte 05/07 
De skal sitte ut tingperioden til AIK.
Rådet er godt i gang med arbeidet og de arrangerte sammen 
med NFI region øst et temamøte 13. sept. med tema integrering. 
Her deltok 32 personer fra særkretser, lag og idrettsråd. 
Idrettspresident Tove Paule åpnet møtet. 
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Idrettskretser 
AIK skal sammen med Østlandskretsene ha styrket idrettslagenes 
resultater innenfor definerte satsingsområder. 

B5.1 Samarbeidsplan Idrettskretser
Dette tiltaket må sees i sammenheng med B5.2, som er å se på 
som AIKs ansvarsdel av B5.1.

AIK søkte om prosjektmidler i samarbeid med Oslo IK (OIK) og 
Østfold IK (ØIK). Prosjektet ble tildelt kr 250.000 til tre områder; 
1. Storbyutvikling (OIK), 
2. Barneidrett (ØIK) og 
3. Internasjonalt arbeid/ EU (AIK).
Prosjektet rapporterer særskilt til NIF. Midlene som er 
inntektsført hos AIK går vesentlig til å dekke idrettskretsens 
administrative kostnad og ressursforbruk ved gjennomføringen av 
samarbeidsplanen.  
Det er levert rapport og ny søknad i 2007. 

B5.2 Internasjonalt arbeid 
Dette tiltaket har som mål å : 
1. utvikle ny søknad for 
INTERREG sammen med 
Sverige, 2. konsolidere 
AIKs kompetanse på EU og 
idrettsområdet i samarbeidet 
med Østfold og Oslo Idretts-
kretser, samt 3. utvikle en strategi 
for internasjonalt arbeid for 
idretten i regionen Indre Skandinaven. 

AIK har lagt til rette for at ØIK og OIK skal kunne delta i 
søknaden. Dette arbeidet begynte 27. mars i Årjäng. Et 
todagers oppfølgingsmøte ble gjennomført i august. Videre ble 
det gjennomført et informasjonsmøte for Østfold og Hedmark 
Idrettskretser, samt Dalarna som nye deltakere i felles Interreg-
søknad i september, samt en kick-off hvor deltakere fra Oppegård 
kommune og Fjellhammer IL også deltok. 

AIKs leder Sven Maamoen 
med Neklas Borgemester

Foto: JC
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Søknaden for Interreg Sverige – Norge 2007 – 2013 programmet, 
omfatter Østfold, Hedmark, Akershus, Oppegård kommune og 
Fjellhammer IL på norsk side. Dalarna og Värmland Idrottsförbund 
på svensk side. I desember var det enda ikke kjent hvordan 
Interreg Sverige – Norge 2007 – 2013 skulle organiseres, da 
startkonferansen skulle gjennomføres 8. januar 2008.

I september var AIK reiseleder for en fire dager lang studietur om 
EU for NIFs regning. Deltakere på studieturen var både ansatte i 
idrettkretser, særforbund og medlem av idrettsstyret. 

Nekla (polsk kommune) søkte i 2007 bistand av AIK. To 
studiebesøk ble gjennomført, finansiert av EFTA. I mars i Norge 
respektive Polen (totalt 8 dager), for utvikling av anlegg og aktivitet 
i Polen. Fra Norge reiste Sven Even Maamoen (leder AIK), 
Johan Conradson (adm. AIK), samt Torgeir Berg fra Akershus 
fylkeskommune og Jørn Haakonsveen fra Ullensaker kommune. 
Resultatet ble en søknad fra Polens side til EFTA, hvor elementer 
av AIKs MERIdrett ble inkorporert i et ”Mini University for Sport 
Leaders”. 

I desember 2007 var det ikke kjent hvilket resultat søknaden fikk.

AIK fikk i november 2007 en etterspørsel fra Norges 
Idrettshøgskole om å holde foredrag i et miniseminar om norsk 
idretts forhold til EU i april 2008. 

Konklusjon idrettsorganisasjonen
AIK har vært meget aktive i forhold til den øvrige 
idrettsorganisasjonen. Styrets medlemmer har vært på 
35 representasjonsoppdrag i 2007 (se tabell side 43-44). 
Fokusklubbprosjektet har hatt en krevende start, både for 
idrettslagene og nettverket som skal levere tiltakene ovenfor 
fokusklubbene. Likevel har prosjektet gjennomført 36 tiltak,
og det er mer enn 10 % av alle tiltak i 2007. Til slutt begynner AIKs 
internasjonale satsing og fokus, å få gehør og resultat. 



 

�0   Akerhus Idrettskrets .  Årsrapport 2007

Akershus Idrettskrets – en viktig støttespiller for idrettslagene

 

C. Samfunnet
Idrettens betydning
AIK skal ha utviklet/samlet en database med dokumentasjon om 
Akershusidrettens forhold og betydning i samfunnet som grunnlag 
for arbeidet med bedre rammevilkår for Akershusidretten.

C1.1 Dokumentasjon
AIK har sammen med Østfold Idrettskrets og Norges Golfforbund 
satt sammen et felles prosjekt for en forskningsgjennomgang. 
Hensikten er å få en dokumentasjon av idrettens ulike verdier 
avgrenset til Østlandsområdet. 

I 2007 ble det gjennomført tre møter mellom NGF, AIK og ØIK. 
Dokumentasjonen ble ikke realisert i 2007 grunnet for høyt 
kostnadsnivå.

Idrettens samfunnsregnskap
Idrettens samfunnsregnskap for Nes, Nesodden, Nittedal og 
Ullensaker er ferdigstilt, og rapport er sendt til hvert enkelt 
idrettsråd. 

C1.2 Frivillighet
For å sette pris på alle frivillige innenfor idretten har AIK to tiltak. I 
desember ble det tildelt frivillighetspris til 10 personer i styremøte 
07/07. Prisvinnerne er ikke offentliggjort. 4. desember ble det 
avholdt en årlig sammenkomst med AIKs æresmedlemmer og 
tillitsvalgte.

Det offentlige og allmennheten
AIK skal ha skapt forståelse for idrettsarbeidets positive 
virksomhet gjennom aktiv bruk av leserinnlegg, artikler og 
pressemeldinger, minimum 15. ganger pr. år.

C2.1 Kommunikasjonsstrategi
Det ble utviklet en ”verktøykasse” til Idrettsrådene for bruk ved 
kommunevalget 2007. Heftet ble delt ut og gått gjennom på 
Idrettsrådsmøtet i Bærum. I tillegg er kommunevis statistikk blitt 
produsert og gjort tilgjengelig for de respektive idrettsråd. 
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C2.2 Materiell og innlegg
Det er blitt produsert materiell til Idrettsrådene før kommunevalget. 
Dette ligger på nettsidene til AIK.

Det er blitt laget en profilbrosjyre for AIK i 10.000 eksemplarer. Der 
blir idrettskretsens virksomhet presentert. Brosjyren sendes ut til 
idrettslag, særforbund, særkretser og politikere. 

I tillegg har AIKs leder vært på nasjonale og regionale TV-kanaler 
ved flere anledninger.

Politikere 
AIK skal ha kommet opp på landsgjennomsnittet for tilskudd.

C3.1 Møte fylkespolitikere og Stortingsbenken
AIK har møtt fylkespolitikerne ved fire anledninger første halvår 
2007: 
• 26. april (leder og org.sjef): Møte med organisasjonene
 vedrørende regionalisering, 
• 18. april (Org.sjef): Konferanse for frivillige organisasjoner,
 møteplasser. 
• 20.-21. mars (org.sjef): Seminar vedr spillemidler og
 planarbeid i kommunene. 
 Politikere fra Akershus fylkeskommune har vært deltagere
 og innledere ved disse samlingene. 
• AIK ble i tillegg invitert til eget møte med Hovedutvalget
 for kultur, helse og næring 12. juni (Stuenæs fra Sp,
 Steenersen fra Frp og Ørum fra H). Styret stilte med 5 og
 administrasjonen 2 personer. 
• AIK var medarrangør av 1-2-30 konferanse 
 3. – 4. september på Hurdal, sammen med Akershus 
 fylkeskommune og Fylkesmannen i Oslo og Akershus. 
• Deler av styret og administrasjonen møtte nyvalgte leder
 for Hovedutvalget for kultur, folkehelse og næring: Vibeke
 Limi, 13. november til et informasjonsmøte. 
• AIK deltok på fylkestingets behandling av økonomiplan for
 2008 13. desember. 
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Konklusjon samfunnet
Akershus Idrettskrets har vært aktive i forhold til å være synlige 
i idrettspolitikken, dels gjennom å være deltakere i aktuelle fora, 
debatter, og dels gjennom å ta opp nye idrettspolitiske saker til 
debatt. AIK mener at kontakten til fylkespolitikerne er på riktig nivå, 
og at forholdet til dem er godt. Det er et utmerket utgangspunkt for 
resten av perioden.  

Organisasjonsoversikt

Kretsstyret
Leder:  Sven Even Maamoen, Haslum IL
Nestleder:  Kathe Langvik, Drøbak-Frogn IL
Styremedl.:   Vidar Bøe, Østmarka IL
  Jon Syversen, Aurskog-Finstadbru SK
  Silje Bakke, Lillestrøm Fram
  Arild Ormstad Mossing, Åkrene IF
Varamedl.:   Sigurd Carson, Bærums Verk IF
  Rune Engeseth, Son Slalomklubb

Foto: AIK
Øvre rad fra venstre: Arild Ormstad Mossing, Sigurd Carson, Vidar Bøe, Org.sjef Runar 
Sveen. Nedre rad fra venstre: Jon Syversen, Silje Bakke, Leder Sven Even Maamoen, 
Nestleder Kathe Langvik. Ikke tilstede: Rune Engeseth. 
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Kontrollkomité
Medlemmer:  Einar Gjertsen
  Berit Thue
Varamedl.:  Ola Skarderud
     Even Elander

Valgkomité
Leder:  Jacob Berger
Medlemmer: Toril E. Gullaksen
  Cato Zahl Pedersen
  Anne Mari Stokseth

Representasjon
Sted Dato Repr.
Nes Turnforening 01.02.07 Vidar Bøe
Ås Tennisklubb 06.02.07 Rune Engeseth
Oppegård IL 17.02.07 Sven Even Maamoen
Vivil Handicap IL 05.03.07 Sven Even Maamoen
Rælingen Idrettsråd 06.03.07 Jon Syversen
Gjerdrum Idrettsråd 08.03.07 Silje Bakke
Ås Idrettsråd 12.03.07 Rune Engeseth
Nannestad Idrettsråd 12.03.07 Arild Mossing
Nesodden Idrettsråd 12.03.07 Kathe Langvik
Asker Idrettsråd 15.03.07 Sven Even Maamoen
Bærum Idrettsråd 15.03.07 Jon Syversen
Nesøya IL 15.03.07 Sigurd Carson
Eidsvoll Idrettsråd 19.03.07 Jon Syversen
Aurskog/Høland Idrettsråd 20.03.07 Arild Mossing
Nittedal Idrettsråd 20.03.07 Kathe Langvik
Vestby Idrettsråd 22.03.07 Sigurd Carson
Enebakk Idrettsråd 22.03.07 Silje Bakke
Frogn Idrettsråd 26.03.07 Sigurd Carson

Fenstad Skiklubb 26.03.07 Silje Bakke
Nes Idrettsråd 26.03.07 Vidar Bøe
Skedsmo Idrettsråd 26.03.07 Sven Even Maamoen
Sørum Idrettsråd 27.03.07 Vidar Bøe
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Oppegård Idrettsråd 29.03.07 Jon Syversen
Ullensaker Idrettsråd 29.03.07 Arild Mossing
Fet Idrettsråd 16.04.07 Vidar Bøe
NIF-Idrettstinget (Skien) 11.-13.05.07 Sven Even 

Maamoen, Kathe 
Langvik, Vidar Bøe, 
Jon Syversen, Silje 
Bakke, Arild 
Mossing, Sigurd 
Carson

NFIs ting 01.-02.06.07 Silje Bakke
Vivil lekene 03.06.07 Silje Bakke

Oppegård Idrettsråd
(møte med politikerne)

14.08.07 Jon Syversen

Skedsmo Idrettsråd
(møte med politikerne)

27.08.07 Sven Even Maamoen

Ullensaker Idrettsråd
(møte med politikerne)

30.08.07 Kathe Langvik, Arild 
Mossing

Off.åpning av inter-
kommunalt friidrettsanlegg 
i Lillestrøm Park

01.09.07 Vidar Bøe

Oppegård IL (åpning av 
kunstgressbane)

17.09.07 Kathe Langvik

Soon IF (90 år) 03.11.07 Rune Engeseth
Bøn Fotballklubb
(frivillighetsprisen)

03.11.07 Vidar Bøe

Lagsoversikt - endringer 2007

Opptak
01.12.06 FK Rapid Nesbru Wutan kampsport Øvre Romerike
19.01.07 Lillestrøm Kampsportklubb
25.01.07 Nes Klatreklubb
30.01.07 Trippel X-Jessheim Bowlingklubb
14.02.07 Skillebekk Fotballklubb
27.02.07 Brånåsen Ju-Jitsu Klubb
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28.02.07 Kolbotn Taekwon-Do Klubb
28.02.07 Ås Squashklubb
26.03.07 Drøbak Ishockeyklubb
26.03.07 Romerikstoppen Klatreklubb
28.03.07 Rælingen Rideklubb
16.04.07 Follo HK damer

30.04.07 Eidsvoll Hestesportklubb

13.08.07 Drøbak Kajakklubb

21.08.07 Hoppensprett Gym & Allidrett

29.08.07 Stabekk Turnforening

05.10.07 Sandvika Innebandyklubb

22.10.07 Lørenskog Squashklubb

30.10.07 Konglungen Rideklubb

13.11.07 Ski Snowboardklubb

14.11.07 Eidsvoll Wushuklubb

19.11.07 Kølis FK

 
   
Sammenslåing
Lillestrøm/Skedsmo Ishockeyklubb og SSK Skjetten 
Ishockeyklubb
Navnendring til: Skedsmo Ishockeyklubb 

Øvrevoll Ballklubb og Hosle IL
Navnendring til: Øvrevoll Hosle IL
 

Navnendring
29.03.07 Nes vannskiklubb- Nes Wakeboardklubb
29.03.07 VIVIL Handicapidrettslag- Vivil Idrettslag
08.08.07 Sørmarka Ryttersportsklubb – Follo 

Hestesportsklubb
13.11.07 Wutan Kampsportklubb Øvre Romerike – 

Wutan Kampsportsklubb Hurdal
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Nedlagt/utmelding
07.03.07 Asker MC-Club
17.04.07 Brånåsen Cycle Club
04.07.07 Snarøens Basketballklubb
26.09.07 Nittedal Fluktskyttere
31.10.07 Brånåsen Ju-Jitsuklubb,

Medlemsundersøkelsen 2006 –
klubber som er strøket 2007
10.07.07 FK Focus
31.08.07 Lysaker Squashklubb
31.08.07 Lagåsen Squashklubb
31.08.07 Sandvika Taekwondo Klubb

Medlemsundersøkelsen 2007 –
Klubber som er strøket
20.12.07 Follo Freestyleklubb
20.12.07 Romerike Kampsportklubb

Klubber som har blitt strøket pga. manglende registrering på 
idrettsregisteringen pr. 31.12.06
24.08.07 Asker Nacao Capoeira
24.08.07 Drøbak Taekwondoklubb
24.08.07 Fjellgeita Klatreklubb
24.08.07 Eidsvoll Golfklubb
24.08.07 Jegerskolen Feltskytterklubb
24.08.07 Soon Innebandyklubb
24.08.07 Til Topps Klatreklubb
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Gjenopptak av klubber
06.09.07 Lysaker Squashklubb

Klubber som har blitt strøket iht. § 1-4, 2.ledd og § 10-2
18.10.07 Tojang Kampsportklubb
18.10.07 Kløfta Sipalkidoklubb
18.10.07 Lillestrøm Krav Maga Klubb
18.10.07 Strømmen Tongil Namdo
11.12.07 Asker og Bærum Freestyleklubb

Administrasjon

Øvre rad fra venstre: Kent Simonsen, Anette Mortensen, Oddleif Dahlen, Runar 
Sveen, Bjørn Myhre. Nedre rad fra venstre Haakon Fjone (vikar), Helen Kyhen, Johan 
Conradson  

Foto: AIK
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Foto: JC
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Figuroversikt
Side 6  Figur 1 Organisasjonshjulet
Side 7  Figur 2 Telefonisk bistand
Side 9  Figur 3 Utvikling idrettslag
Side 10 Figur 4  Befolkning og medlemsskap
Side 10 Figur 5 Fordeling medlemmer i idrettslag
Side 11 Figur 6 Tildeling AIK fra AF 2002-2007
Side 13 Figur 7 Inntekter og kostnader 2007
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    2003-2007 
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Side 19 Tabell 2 Anleggsutbygging
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Side 18  RØN   Norges Håndballforbund Region Øst
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Kyrre Wedvik
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www.idrett.no/akershus

Strømsveien 80, 2010 Strømmen
Tlf.: +47 66 94 16 00    Faks +47 63 81 99 95

E-post: akershus.ik@nif.idrett.no


