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FORORD

Sven Even Maamoen
Leder Akershus Idrettskrets

Idretten i Akershus har siden kretstinget i Lommedalen, Bærum 2003, vokst fra 
175.000 til 215.000 medlemskap.  Det henger selvfølgelig sammen med 
befolkningsveksten i Akershus fra 480.000 til 520.000 – altså  + 40.000 på 
begge.  Hovedutfordringen i en slik situasjon er at idrettens organisasjonsledd 
i fylket: 734 idrettslag, 22 idrettsråd og 45 særkretser- og regioner og Akershus 
Idrettskrets opplever økte behov for anlegg og aktiviteter.

Det er bakgrunnen for at Akershus Idrettskrets tok initiativet til en kartlegging av 
anleggssituasjonen i eget fylke og de øvrige 18 fylker for å få en 
dokumentasjon på at anleggsutbyggingen IKKE holder tritt med befolknings-
utviklingen.  Materialet som ble presentert på Idrettskretssamlingen i 
Fredrikstad september 2008 viste at det er anlegg som står i kø for å bli 
etablert, med Østfold og Oslo så å si uten kø, mens Nordland, Hordaland og 
Akershus fra 4-6 års etterslep i de statlige utbetalingene.

Det er en hovedutfordring at regjering og idrettsminister legger om den statlige 
anleggsfinansiering og deler den i to: En egen kø for nasjonale/internasjonale 
anlegg  -  og de mange nærmiljøanlegg og små lokale idrettsanlegg.  Den mot-
setning vi opplevet mellom Tromsø 2018 og lokalidretten i 2008 viser at tiden 
er moden for en reform.  Akershus Idrettskrets styre ønsker også et tydeligere 
ansvar:  I dag er det uavklart – idrettslag, kommunen og næringsliv tar initiativ til 
anlegg.  Men plan- og bygningsloven legger ansvaret på kommunene – og AIK 
mener at det er kommunene som bør ha ansvaret for at det hvert år fremmes 
forslag til vedlikehold, rehabilitering og utbygging av nye idrettsanlegg. 

17.september 1988 ble idrettskretsgrensene endret: Romerike Idrettskrets 
ble slått sammen med idretten i Asker/Bærum og de syv Follokommunene.  
Høstens lederkonferanse ble utvidet til en bred oppsummering og visjon for 
Akershusidrettens fremtid.  Mange av de ledere som har preget arbeidet var 
til stede med Allergoth, Skoglund og undertegnede i en jubileumskomité.  
Sammen med idrettsrådene delte de ut 440.000 kroner til idrettslag som har 
utmerket seg.  AIK fordelte 4 av sine 12 mill kr direkte til idretten i 2008.  

Akershus Idrettskrets har hatt et utmerket samarbeid med Norges Idretts-
forbund i 2008.  Jeg har lagt vekt på å bedre kontakten og samarbeidet med 
særidretten.  Jeg vil takke alle idrettslagene, idrettsrådene, særidrettene, våre 
22 kommuner, Akershus Fylkeskommune og ansatte i Idrettens Hus på 
Strømmen for konstruktivt og positivt samarbeid i 2008. 
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Sammendrag
Akershus Idrettskrets har i 2008 hatt et målrettet arbeid for å bistå 
Idrettsforbundet med hovedmålet om en åpen og inkluderende 
idrett. Dette hovedmål mener AIK også samsvarer godt med AIKs 
hovedmål om å forbedre idrettslagenes forutsetninger til å drive 
sin virksomhet. De tre delmålene for AIK er:

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

De viktigste resultatene for 2008 er:
• AIK fordelte i overkant av 4 millioner til idretten i Akershus.  
  1,6 millioner kroner direkte til idrettslag.
• AIK gjennomførte i gjennomsnitt 6 kurstiltak hver uke.
• AIK gjennomførte 119 prosesser og kurs i idrettslag, 10 
  prosesser i idrettsråd, samt administrerte 114 kurs for særkretser  
  eller regioner.
• AIK laget kartlegging og dokumentasjon for anleggssituasjonen  
  i Akershus, så vel som i Norge, samt presenterte nytt forslag til  
  nasjonal anleggsfinansiering på idrettskretsledermøtet.
• AIK utdannet 58 ungdommer som til sammen gjennomførte  
  ukentlige aktiviteter for omtrent 1.000 ungdomsskoleelever.
• AIK organiserte sammen med åtte idrettslag tilbudet Aktiv på  
  Dagtid som resulterte i ca 10.000 deltakelser.
• AIK organiserte fem forskjellige tilbud til funksjonshemmede,  
  deriblandt fortsatt støtte til “Bandymoro for rullingser”, som AIK  
  introduserte i Norge. For arbeidet i 2008 fikk Norges Bandy- 
  forbund den nystiftede inkluderingsprisen på idrettsgallaen. 
• AIK startet opp et EØS prosjekt sammen med den polske  
  kommunen Nekla.
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Dessuten kan AIK konstatere at:
• Åpne styremøter for idretten, pressen og allmennheten har  
  resultert i flerfoldige presseoppslag i aviser og TV. 
• AIK har gjennom en anleggskartlegging vist at med en  
  befolkningsvekst på i overkant av 2 % og svært liten  
  nyetablering av anlegg, resulterte dette i at anleggsdekningen i  
  Akershus reellt sett ble redusert i løpet av 2008.
• AIK brukte omtrent 40 % av en hel stilling for direkte  
  organisasjons- og lovmessig bistand til idrettslagene.
• Støtten fra fylkeskommunen er nå på nivå med tildelingen fra  
  2002, men at rammetilskuddet fra NIF reelt sett har gått ned fra  
  2002.

Styret konstaterer at delmål for organisasjon- og ledelsesutvikling 
og aktivitetsutvikling er oppnådde. Delmål for anleggsutvikling 
ser ikke styret at det lar seg måle uten store forskningsmessige 
innsatser, men at flere for fremtiden viktige og riktige steg er tatt. 

Antall idrettslag i Akershus pr 31.12.08: 734
Medlemmer i Akershus: 215.775

NIFs årsrapport var ikke offisiell pr trykkedato, de endelige tallene kan bli endret.
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AIK er en viktig støttespiller for idrettslagene
Dette er Akershus Idrettskrets andre årsrapport i dette format. 
Rapporten er delt inn i tre kapittel som tilsammen beskriver 
oppnådde resultater i 2008. I tillegg er tanken at rapporten også 
skal belyse viktige idrettspolitiske sammenhenger. Målet med 
det første kapittlet er å gi et generelt overblikk. Det sier noe om 
idrettspolitikken i 2008, hvordan idrettskretsens rammebetingelser 
så ut, og tilslutt noe om den generelle servicen idrettskretsen ga 
idrettslag. Det andre kapittlet er en resultatrapportering av tiltak 
innenfor delmål og innsatsområder, og det siste kapittel 
omhandler organisatoriske data.

Innledningsvis poengteres det at idrettskretsen fortsatt er en viktig 
støttespiller for alle idrettslag i Akershus. Dette poengteres fordi 
arbeidsdelingen innenfor klubbutvikling mellom særforbund og 
idrettskretser i 2008 er blitt tydeligere i forhold til hvem som skal 
gjøre hva og til hvilke idrettslag. Nå skal særidrettslag i første 
rekke følges opp av det enkelte særforbund, mens fleridretts-
lagene skal få sin primærstøtte fra AIK. Men AIK støtter fortsatt 
alle idrettslag som trenger hjelp med organisatoriske eller 
lovmessige problemer eller spørsmål. 

En måte AIK fulgte opp dette i 2008 var ved å kontakte de 50 
største idrettslagene og samtlige 144 fleridrettslag i Akershus. 
De 50 største idrettslagene representerer i underkant av 50 % 
av medlemsmassen i akershusidretten, eller litt over 100.000 
medlemskap. Blant disse er det både særidrettslag og fler-
idrettslag. Årsaken til at AIK ønsket å kontakte disse er tredelt. 
For å: 
• Fortelle om de tilbud idretten og AIK har.
• Forbedre AIKs virksomhet på bakgrunn av innspill og tilbake- 
  meldinger fra idrettslag.
• Få en pekepinn på hvorvidt AIK når ut til idrettslagene. 
  AIK oppnådde kontakt med 73 av disse idrettslagene. 
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Det kan være viktig å repetere grunnlaget til handlingsplanen 
som det nå rapporteres på for andre gang. Handlingsplanen og 
den strategiske plattformen stammer fra 2006, da plattformen og 
planen ble vedtatt i mai 2006 på kretstinget i Ullensaker. 

Den strategiske plattformen er tredelt, og AIK mener at idretten i 
fylket:
• Gjennom delaktighet skal bli sett på som en bidragsyter til å    
  finne løsningene på felles samfunnsutfordringer. 
• Skal holde fokus på utvikling slik at den kan skape tidsriktige 
  aktiviteter og et økt omfang av aktivitet til flere grupper  
  mennesker. 
• Må fokusere på at den er en aktiv bidragsyter til god helse i 
  Akershusbefolkningen.

Det er idrettslagene som er norsk idretts aktivitetsmotor og derfor 
må være i fokus. Akershus Idrettskrets strategiske plan frem til 
2012 har derfor som hovedmål å forbedre idrettslagenes 
forutsetninger til å drive sin virksomhet. 
AIK vil altså fortsatt være en viktig støttespiller for alle idrettslag.

   AIKs leder Sven Even Maamoen premierer Høland IL
ved Bjørn Ottesen, Aurskog-Høland IR leder Øystein Ottesen til venstre

Foto: JC
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Idrett for alle i et åpent og inkluderende 
idrettsfylke
Idrettstinget i Skien vedtok at norsk idretts hovedmål i tiden 2007 
– 2011 er En åpen og inkluderende idrett. 

AIK fortsatte derfor i 2008 den 
politikken som ble vedtatt i 2007, 
nemlig å holde styremøtene åpne 
for idretten, pressen og all-
mennheten. Det inkluderer sak-
listene i forkant av møtene og 
protokoller i etterkant. Pressen har 
også anledning til å være tilstede 
på styremøtene. Begge deler har 
blitt gjort offentlig ved å publisere 
dette på AIKs nettsider. AIK har 
oppfordret til den samme åpen-
heten i organisasjonen rundt seg, 
både sentralt, regionalt og lokalt. 
For styret er det først og fremt 
prinsippet som har vært viktig, 
nemlig at man i utgangspunktet  
ikke holder diskusjoner og saker i idretten bak lukkede dører. 

De åpne møtene i styret, eller med idrettsrådene og særkretsene 
har også ført til flere presseoppslag i aviser og mange innslag i 
både lokal- og Rikskanaler på TV. Noen eksempler på dette er: 
”En styreleders hverdag” to sides reportasje i Romerikes Blad, 
innslag i NRK om Tromsø 2018, NRK østlandssendingen om 
politiattester og en artikkelserie om anleggsproblematikken i 
Akershus. 

Inkludering i idretten kan bety mye, men det handler presis som 
i åpenhet om hvilke verdier idretten skal ha. AIK har derfor i flere 
fora jobbet for å få en oppfølging av NIFs verdiprosjekt. AIK har 
søkt NIF om midler, presset på for å få utviklingsarbeidet i gang og 
meldt oss på med 4 utvalgte kommuner til et pilotprosjekt.  

          Idrettspolitisk dokument
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Mot slutten av året ble det satt i gang en prosess i verdiarbeidet 
fra NIF hvor AIK fikk delta. Den konkrete prosessen ut mot 
idrettslagene kom ikke i gang, men arbeidet videreføres. AIKs 
arbeid i tiltaktet “inkludering i idrettslag” er også et viktig eksempel 
på hvordan idrettskretsen arbeider med et viktig område.

AIK mener at prinsippet med åpenhet og inkludering i idretten er 
et viktig grunnlag for å oppnå hovedmålsetningen ”Forbedre 
idrettslagenes forutsetninger til å drive sin virksomhet.” Det er 
gjennom åpenhet og inkludering at idrettens tillit vokser, og det 
offentlige kan fortsette å støtte opp under idrettslagenes viktige 
arbeid.

Rammebetingelser for idretten i Akershus 
Idretten har mange forskjellige rammebetingelser. Frivilligheten er 
den viktigste av disse. Den frivillige kraften kommer mest fra 
idrettslagsmedlemmene selv. Men den kommer også fra måten 
norsk idrett legger til rette for muligheten til å kunne være frivillig. 
I avsnittet nedenfor fokuseres det på tre av disse: 
• Økonomi
• Idrettens kompetanse på lov og organisasjonsarbeid  
• Anlegg
Avsnittet gir en kort innføring på de mest sentrale delene av 
ovenstående områder. Innledningsvis må det imidlertid sies at 
AIKs mulighet til å gi idretten i Akershus bedre rammebetingelser 
er avhengig av to store hovedinntekter, tilskuddene fra NIF og 
fylkeskommunen. Rammetilskuddet fra NIF, har i realiteten stått 
stille, mens den økningen som har funnet sted har bakgrunn i de 
såkalte overgangsmidlene. AIK har derfor en økning i ramme-
tilskudd fra 2007 til 2008 på kr. 188.000,-. 
 
Fra Akershus fylkeskommune har Akershusidretten betydelige 
bidrag og et meget positivt samarbeid. Rammetilskuddet, 
inkludert særkretsmidler, økte fra 2007 til 2008 med kr. 856.000,- 
Det skyldes delvis at frivillige organisasjoner i Akershus fikk en 
ekstra tildeling sommeren 2008, hvorav AIK fikk kr 450.000,-. 
Totalbeløpet i 2008 ble derfor totalt kr. 4.347.000,- og av dette var 
støtte til særkretser kr 1.320.000,-. 
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I tillegg til rammetilskuddet har AIK hatt støtte til flere store 
prosjekter som har styrket idrettslagene direkte eller indirekte: 
• Aktiv på Dagtid
• MERidretten
• EU og EØS prosjekter
• Kunnskapsturneen med paralympisk skoledag
• Den Store Kurshelgen  

De tilbud og den service AIK er i stand til å bidra med, skyldes 
derfor i stor grad Akershus fylkeskommunes positive støtte.
 

Økonomi 
I 2008 fordelte AIK i overkant av 4 millioner til idretten i Akershus. 
1,6 millioner kroner var direkte til idrettslag. Fordelingen baserte 
seg på 83 søknader fra 66 forskjellige idrettslag. Noen idrettslag 
fikk relativt mye midler. Det var 14 idrettslag som fikk mer enn 
kr. 20.000,-. Blant disse var de syv som fikk mer enn kr. 40.000,-. 
Disse var: 
Bærums Verk IF kr. 224.000,-
Drøbak/Frogn IL kr.   85.000,-
Oppegård IL kr.   65.000,-
Kråkstad IL kr.   53.000,-
Barneaktiviten Soon kr.   45.397,-
Kolbotn IL, basket kr.   43.008,-
Fossum IF kr.   42.280,-

I tillegg fikk idrettsrådene i Ullensaker, Rælingen og Lørenskog 
midler, for videre fordeling til idrettslag i tiltaket Inkludering i 
idrettslag. Dette var til sammen kr. 445.000,-. Til sist fikk sær-
kretser og idrettsråd til sammen over 2,5 millioner.
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Hva fikk idrettslagene penger til?
Akershus Idrettskrets hadde i 2008 fem forskjellige potter hvor det 
ble fordelt midler: 
• Inkludering i idrettslag
• Tilbud til funksjonshemmede
• Utstyrsmidler 
• AIKs utviklingsmidler
• AIKs jubileumspris

“Inkludering i idrettslag” er en 
ordning hvor midler kommer noen 
idrettskretser til gode fra KKD 
gjennom NIF. Det er det gamle 
”Storbyprosjektet” som lever videre 
med annet navn, og til dels på andre 
premisser. Bruken av midlene er 
i stor grad styrt og støtter først og 
fremst opp om idrettslags arbeid 
med å inkludere innvandrere og da 
spesielt jenter. 

Tilbud til funksjonshemmede er 
midler AIKs råd for idrett for
funksjonshemmede styrer over. 
Dette rådet ble etablert da sær-
kretsen i Akershus tilhørende
Norges Funksjonshemmedes Idrettsforbund ble lagt ned. Rådet 
forvalter et fond med midler som ble igjen fra særkretsen. 

Utstyrsmidler søkes elektronisk gjennom NIF sentralt, men 
innstilles og fordeles av AIK. De fleste idrettslag skal søke det/de 
særforbund de er medlem av, men idrettslag med 
barneidrettsskoler skal søke gjennom AIK for barneaktiviteten i 
idrettslaget. Det er mulig å få opptil 1/3 av godkjent innkjøp av ut-
styr. Pengene blir utbetalt når idrettslagene har fremvist kvittering. 

Foto: JC
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Til slutt finnes AIKs utviklingsmidler, hvor tanken er at idrettslag 
skal få mulighet til å utøke sitt aktivitetstilbud med ny eller 
annerledes aktivitet. Det finnes ferdige aktivitetskonsepter 
idrettslagene kan velge mellom, alternativt kan idrettslaget 
etablere et eget aktivitetskonsept.  

Utvikling handler altså ikke i første rekke om en direkte 
videreutvikling av aktivitetstilbud som finnes, eller om å få stønad 
til den ordinære driften av idrettslaget. Tanken bak disse midlene 
er å stimulere de idrettslag som ønsker å gi nye eller nåværende 
medlemmer nye tilbud som bidrar til å gjøre dem litt mer aktive, 
alternativt fortsette å være aktive. 

Siden det var 20 år siden AIK ble stiftet, med nåværende 
geografiske grenser, ble det fordelt kr. 440.000,-, som en 
jubileumspris i 2008. For denne tildelingen kom innstillingene fra 
idrettsrådene. En jubileumskomité, bestående av AIKs tre ledere: 
Ellinor Allergoth, Harald Skoglund og Sven E. Maamoen avgjorde 
deretter hvilke idrettslag som fikk tildelingen. Denne potten vil ikke 
finnes i 2009. 
 
Hvorfor fikk en del idrettslag 
så mye penger?
For idrettslag som ikke har fått så 
mye penger, er det sikkert 
interessant å vite hvorfor noen 
idrettslag fikk så mye penger. 

AIK ser at de aller fleste av
Akershusidrettens idrettslag 
jobber meget godt. Et resultat av 
dette kan en se i økningen i antall 
medlemskap fra år til år. Dette er 
noe som skjer på tross av en alt mer 
anstrengt anleggssituasjon. Likevel 
finnes det alltid noen idrettslag som 
lykkes bedre enn andre. 

På vegne av Fet Skiklubb  
mottok Ole Kristian 
Amundsen jubileumsprisen.

Foto: JC
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De får støtte fordi deres egne mål og strategier gjennom 
organisatorisk utvikling er i tråd med AIKs og NIFs strategier. 
Idrettslag som er organisatorisk oppdaterte er nemlig med på å 
styrke idrettens omdømme. Dette er ikke uviktig, da idretten kan 
bli sett på, fra andre frivillige organisasjoner og politikere, med litt 
ublide øyne grunnet den relativt store pengestrømmen som 
kommer til idretten. AIK mener selvsagt ikke at idretten får 
ufortjent mye støtte fra samfunnet, men innser at idretten må være 
offensiv og søke nye måter å tilby fysisk aktivitet på, til stadig flere. 

Hvorfor fikk en del idrettslag ingen støtte?
Det kommer søknader AIK ikke kan støtte. Årsaken til dette er 
først og fremst at AIK må behandle alle like søknader likt, noe som 
av økonomiske årsaker da umuliggjør noen typer av søknader. I 
løpet av 2008 er det kommet inn spesiell to typer søknader AIK 
ikke har anledning til å gi støtte. 

• For det første vil ikke det å etablere ulike former for spesial
  trening for allerede meget aktive medlemmer, få støtte fra AIK. 
  Denne typen støtte kan eventuelt søkes gjennom særforbund og
  de såkalte Post 3-midlene. 

• For det andre finnes det idrettslag som søker generell driftstøtte. 
  Ikke heller dette vil bli støttet fra AIK. Dette er noe idrettslag 
  får gjennom de lokale aktivitetsmidlene, fra kommunen samt fra 
  Grasrotsandelen (fra 1. mars i 2009). For øvrig må idrettslag   
  finne egne økonomiske inntektskilder til driften. Det er ikke alltid 
  en løsning å få mer penger hvis et idrettslag har problemer med 
  å finansiere drift. En må først være sikker på årsakene til den 
  dårlige økonomien. For å avdekke disse kan AIK hjelpe til på 
  andre måter. En startkveld eller andre utviklingsprosesser kan  
  være en begynnelse.  
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Idrettens kompetanse på lov og organisasjonsarbeid 
En annen viktig rammebetingelse for de frivillige er deres 
organisatoriske kompetanse. Gjennom å fokusere på denne vil 
alle idrettens organisasjonsledd bli mer effektivt drevet, og kan 
med andre ord bruke mindre tid på unødig organisatoriske 
gjørmål. 
De som ikke bruker noen tid, eller har alt for lav motivasjon eller 
kompetanse på området, ender som oftest opp med å bruke alt for 
mye tid på dette, og ikke aktivitet.

NIF har med denne bakgrunnen satset betydelig på å styrke 
kretsene i forhold til kompetanse innenfor lov- og organisasjons-
arbeid. Saksbehandlingsrutiner, maler, seminarer og opplæring 
har gjort kretsen i stand til å yte enda bedre bistand. 
AIK ser at kompetansebehovet både i idrettslag og idrettsråd er 
stort. Det gjelder både den grunnleggende kompetanse og 
holdning til demokrati og verdier samt de mer konkrete 
paragrafene for det ledd man er valgt inn i. Idrettslaget som 
selveiende, frittstående og med utelukkende personlige 
medlemmer slik loven beskriver det, er grunnmuren i forståelsen 
av organisasjonen. De demokratiske prinsippene med årsmøtet 
som øverste organ, medlemmenes adgang, stemmerett og 
innflytelse må repeteres. Det faktum at et fleridrettslag er én 
juridisk enhet inkludert gruppene er kimen til mange konflikter. 
Grupper, og i noen tilfeller til og med lagsenheter, har en tendens 
til å kreve større frihet fra idrettslaget og opptre som mer 
selvstendig enn loven åpner for. Når denne forståelsen ikke alltid 
finnes hos alle av idrettslagenes medlemmer, oppstår det 
konflikter, og som et resultat av dette trenger idrettslagene bistand 
fra idrettskretsen.

AIK mener at det ser ut til å være et økende behov for bistand i 
konfliktsaker og lovtolking. Per telefon hadde administrasjonen 
over 300 henvendelser om denne type saker. Dette innebær alltid 
mer enn en enkel telefonsamtale. I snitt tar hver sak 45 minutter, 
og totalt legger altså denne delen direkte beslag på mellom 
10 - 15 % av en hel stilling. 
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I tillegg må det i noen av tilfellene ytes ekstra mye bistand, hvor 
både styret og administrasjonen må tungt inn i sakene. Dette in-
nebærer oppfølging, møter, styre-
behandling og bistand på årsmøter og lignende. Totalt viser det 
seg at AIK i 2008 gjennom å yte direkte bistand ovenfor idretts-
lagene har brukt omtrent 40 % av en stilling.

Anlegg
Til sist er anlegg en betydelig rammebetingelse for å kunne 
gjennomføre aktivitet. AIK har i 2008 gjennomført to relativt store 
anleggsundersøkelser. Disse er blitt fremvist både på idretts-
kretsledersamling og på AIKs egne ledersamlinger med idrettsråd. 
Undersøkelsene viser dels hvordan den generelle anleggs-
situasjonen ser ut på landsbasis, og dels hvordan anleggs-
dekningen i Akershus ser ut. Dette avsnittet omhandler kun 
anleggsforholdene i Akershus. 

En kartlegging av anleggsdekningen i Akershus har vist at det er 
meget store forskjeller mellom de enkelte kommuner. Nedenfor i 
tabell 1. vises anleggsdekningen innenfor tre typer idrettsanlegg. 
Tabellen viser antall barn i alderen 6-9 år per anleggstype og kom-
mune. Kommuner med et stort antall barn per anleggstype har 
altså dårligere anleggsdekning. En kan se at det er tre kommuner 
som ikke har svømmeanlegg. Blant dem som har et svømme-
anlegg er det Nes kommune som har dårligst anleggsdekning. 
Videre at Ullesaker har dårligst kapasitet på idrettshaller, og at 
Frogn kommune trenger å doble antall fotballbaner for å komme 
opp på gjennomsnittet i Akershus.
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Kommune Fotball Idrettshaller Svømmeanlegg
Asker 990 2 171 6 774
Aurskog/Høland 688 1 493 5 971

Bærum 1 263 3 090 6 921
Eidsvoll 720 1 593 8 497
Enebakk 1 319 791 12 663
Fet 720 3 188 2 125
Frogn 2 464 1 519 18 234
Gjerdrum 833 1 748 Har ikke
Hurdal 972 0 Har ikke
Lørenskog 1 237 2 039 6 795
Nannestad 1 066 1 137 Har ikke
Nes 649 2 468 23 693
Nesodden 1 301 2 699 2 159
Nittedal 1 071 2 701 4 321
Oppegård 1 413 2 278 7 744
Rælingen 1 240 2 418 3 224
Skedsmo 1 130 2 953 3 281
Ski 1 416 1 466 5 862
Sørum 777 1 523 9 139
Ullensaker 1 564 4 309 4 925
Vestby 1 271 2 212 4 424
Ås 952 2 452 3 923
Akershus 1 099 2 207 5 578

  
Til sist konstateres det at med en befolkningsvekst på i overkant 
av 2 % og svært liten nyetablering av anlegg, er anleggs-
dekningen i Akershus reellt sett blitt redusert i løpet av 2008.

Tabell 1. Anleggsdekning i Akershus 2008
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AIKs økonomiske forhold
AIKs inntekter kommer i form av tilskudd fra Akershus fylkes-
kommune, NIF, kursavgifter og diverse prosjektmidler. I figurene 1 
og 2, nedenfor presenteres utviklingen av støtte fra fylkes-
kommunen respektive Idrettsforbundet.

Figur 1. nedenfor viser den totale tildelingen fra Akershus fylkes-
kommune. Tildeling fra Akershus fylkeskommune beskrives i reelle 
nominelle tall med den røde linjen. Den gule linjen representerer 
nivået av 2002-tilskuddet justert med konsumprisindeks (KPI). 
Den blå linjen representerer tildelingen i reelle tall justert med KPI.

 

I årsrapporten for 2007 vises tilsvarende figur ikke med 
prosjektstøtten fra fylkeskommunen, men kun rammetilskudd. I 
denne årsrapport vises den totale støtten fra samtlige år i figur 
1. Den store økningen i 2008 mener AIK tyder på at de siste 
årenes økte fokus på folkehelse og internasjonalt arbeid også har 
gitt økonomisk uttelling. Idrettskretsen har i forhold til konsum-
prisindeks hatt en noe lavere total tildeling mellom 2003 og 2007, 
men kom igjen opp på nivå med 2002-tall i 2008.  
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Figur 1. Tildeling AIK fra AF 2002-2008
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Figur 2. viser tildelingen av rammetilskudd fra NIF i årene 2002 til 
2008. Dette er de midler AIK skal drifte sine kjerneoppgaver med. 
Tildelingene har fått en liten økning i nominelle tall de siste årene, 
men ikke når en tar hensyn til konsumprisindeks. I 2002 fikk AIK 
1,8 millioner fra NIF og hvis en tar hensyn til KPI, ligger 
tildelingen i 2008 på 1,7 millioner. For at AIK skulle ha den samme 
reelle økonomiske støtten i 2008 som i 2002, skulle tildelingen i 
2008 fra NIF ha vært 2,2 millioner (den gule linjen).
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Figur 2. Tildeling AIK fra NIF 2002-2008
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Inntekter 2007 2008
Tilskudd NIF 2.329.092 2.564.933
Tilskudd off. inkl prosjekt 5.946.065 6.230.723
Kursinntekter 2.918.546 2.613.996
Leieinntekter Idrettens Hus 355.410 419.152
Utleie tjenester 317.505 30.120
Andre inntekter (bl.a. renter) 511.498 819.117
Sum inntekter 12.378.116 12.678.041

Kostnader 2007 2008
Lønn, feriepenger, HMS, 
bedriftshelsetjenesten

3.570.682 3.682.335

Kontor, IT, telefon, porto og Idrettens 
Hus

1.378.386 1.831.128

Møteutgifter inkl. styret 940.171 394.928
Kursutgifter 1.279.576 1.863.744
Prosjektkostnader 784.829 282.621
Diverse kostnader 56.856 19.761
Overføringer SK/regioner 2.228.705 2.401.528
Tilskudd idrettslag og idrettsråd 1.623.402 1.827.328
Sum kostnader 11.862.607 12.303.373
Resultat 515.509 374.668

For å forenkle fremstillingen er tilskudd fra NIF presentert kun i en 
post, og innholder derfor både rammetilskudd og prosjektstøtte. 
Det samme gjelder tilskudd fra det offentlige, inklusive prosjekter. 
Midler fra fylkeskommunen, KKD og Stiftelsen for Helse og 
Rehablilitering inngår i denne porten.

Tabell 2. Regnskap for 2008 sammenlignet med 2007.
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De to figurene 3 og 4 nedenfor gir en grafisk fremstilling av AIKs 
inntekter og kostnader for 2008. Den grønne sektoren i begge 
diagrammene er midler som kommer fra og går ut til idretten. Det 
er derfor verdt å poengtere at det kom inntekter fra NIF på litt 
over 3 millioner, og det gikk ut tilskudd til særkretser, idrettsråd og 
idrettslag på over 4,2 millioner. 

I figur 3. nedenfor består det totale tilskuddet fra NIF av ramme-
tilskuddet på kr. 2.108.629,- mva-kompensasjonen på 
kr. 198.503,- og øremerkede tilskudd kr. 257.801,-. Dette gir en 
samlet inntekt fra NIF på kr. 2.564.933,-.

Tilskudd fra det offentlige består av ramme- og øremerkede 
tilskudd fra Akershus fylkeskommune på kr. 4.853.315,- respektive 
kr. 300.000,- fra Stiftelsen Helse og Rehabilitering, kr. 813.008,- i 
tilskudd til inkludering i idrettslag. Resterende del er midler til 
integrering kr. 264.400,-. 

Figur 3. Inntekter totalt.

Inntekter totalt kr. 12.678.041

3.033.148
24 %

6.230.723
49 %

849.237
     7 % 2.564.933

20 %

Tilskudd NIF

Tilskudd off. inkl
prosjekt

Kursinntekter og
leieinntekter Idrettens
Hus
Uteleie tjenester og
andre inntekter



  

Akerhus Idrettskrets .  Årsrapport 2008  2� 

Akershus Idrettskrets – en viktig støttespiller for idrettslagene

Figur 4. viser at overføringer til idrettslag var kr. 1.662.328,- til 
idrettsråd kr. 165.000,- til særkretser/regioner kr. 2.401.528,-, av 
dette kom kr. 1.319.998,- fra Akershus fylkeskommune og 
resterende var overføringer av kursoppgjør.

Kostnader for personal består av lønn, feriepenger, arbeidsgiver-
avgift, samt personal og pensjonsforsikring og beløp seg til 
kr. 3.682.335,- hvilket gir en gjennomsnitts kostnad per ansatt på 
kr. 526.048,-. 

Styret mottok i 2008 en kompensasjon på kr.128.993,-. Denne 
bestod av kjøregodtgjørelse og reiseforsikring. I tillegg er det 
utbetalt tapt arbeidsfortjeneste, telefon, avis og bompenger for 
styrets leder.
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Figur 4. Kostnader totalt.
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Hovedmål
Hovedmålet for AIK frem til 2012 er: AIK skal forbedre idretts-
lagenes forutsetninger til å drive sin virksomhet. For å oppnå dette 
har idrettskretsen tre ulike delmål som hver for seg skal bidra 
positivt mot hovedmålsetningen. Disse delmålene er; 
Organisasjon og ledelse, Anleggsutvikling og Aktivitetsutvikling.  

 
Delmål 1. 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 satt i gang utviklings-
prosesser i 50 idrettslag, fordelt 
på 11 startmøter (SM), 6 opp-
følgingsmøter (OM) og 33 
klubbesøk (KB). I tillegg er det 
gjennomført 10 startmøter for 
idrettsråd (SM IR). Samlet utgjør 
dette 60 tiltak i idrettslag og idrettsråd.  

1.2 Kurs
AIKs utdanningsvirksomhet mellom 2004 og frem til og med 2008 
vises i tabell 3. I tabellen er alle tiltakene omregnet i 4-timerstiltak.  

Tabell 3. AIKs utdanningsvirksomhet 2004-2008 

Tiltak 2004 2005 2006 2007 2008
Startmøte 23 26 14 5 11
Oppfølgingsmøte 8 8 8 2 6
Temakveld/kurs 
(m Fokusklubbprosjektet)

105 90 58 87 90

Aktivitetslederkurs 36 16 12 16 0
Temakveld barn 16 8 16 12 12
Totalt 188 148 108 122 119

Klubbutviklingstiltak 2008 
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Figur 5. Klubbutviklingstiltak 2008
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I 2008 er det gjennomført 90 temakvelder (TK) og 12 barne-
idrettskurs (TK barn). 

I tillegg tilbyr AIK kurs-
administrative tjenester for 
særkretser. Figur 6 viser antall 
kurs AIK har administrert for 
særkretser de 5 siste årene. 
 
For å opprettholde aktivitets-
nivået 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 nyhets-
brevet ”Ajour med AIK”. Nettsidene benyttes også til dette for-
målet. 

I 2008 gikk AIK i gang med et prosjekt der vi kontaktet de 50 
største idrettslagene og alle fleridrettslagene i Akershus. 
Målet med prosjektet var å: 
• Fortelle om de tilbud idretten og AIK har
• Forbedre AIKs virksomhet på bakgrunn av innspill og tilbak-
  meldinger fra idrettslag
• Få en pekepinn på hvorvidt AIK når ut til idrettslag

Vi spurte da om hvordan det sto til i klubben og om det var noe 
idrettskretsen kunne hjelpe dem med. Vi ba også om tilbake-
meldinger i forhold til hvordan de opplevde idrettskretsens arbeid 
for idrettslagene, og vi informerte om hva AIK kunne bistå 
idrettslaget med. Vi inviterte oss også på et styremøte i idretts-
laget, for å informere ytterligere om hva AIK kan bidra med. I 2008 
fikk AIK kontakt med 73 idrettslag, og det ble gjennomført 33 
klubbesøk. Dette tilbudet fortsetter i 2009. 

Antall kurs for særkretser 2004-2008
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Figur 6. Antall kurs for særkretser 
2004-2008
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Gjennom prosjektet har vi fått en rekke innspill og tilbake-
meldinger gjennom et spørreskjema. Bare det at AIK selv tar 
initiativ til kontakt med idrettslagene er tydeligvis noe idrettslagene 
setter pris på. Hvorvidt de ulike klubbene har benyttet seg av AIK, 
eller vært i kontakt med AIK tidligere, varierer veldig. Derfor ser 
vi det som spesielt positivt at de klubbene som tidligere ikke har 
vært i kontakt med AIK nå hører fra oss, og kan få bedre 
kjennskap til oss og ikke minst hjelp fra oss.   

1.3 
Den Store Kurshelgen 2008
Siden 2003 har AIK i løpet av én 
helg på høsten hvert år gjen-
nomført 20-30 forskjellige felles- 
og særidrettslige kurs. 
I forbindelse med dette 
arrangementet samarbeider AIK 
både med særkretser og sær-
forbund. Deltakelsen på Den 
Store Kurshelgen har økt betraktelig siden oppstarten i 2003. 
Figur 7 viser antall deltakere de 6 siste årene. 

Arrangementet i 2008 ble avholdt 24.-26.oktober. Vi samarbeidet 
med idrettens forlag Akilles, Idrett og ledelse, Norges Danse-
forbund og Håndball Region Øst. En rekke andre særidretter 
hadde tenkt å stille med eget program, men måtte avlyse grunnet 
liten påmelding. Det resulterte derfor i en liten nedgang i antall 
deltakere for 2008. 

1.4 Idrettsrådsutvikling
Idrettskretstinget ønsket en 
prosess hvor AIK støtter opp under en mer lik organisering av 
idrettsrådene. 10 av 22 idrettsråd fikk i 2008 hjelp av AIK til å 
utvikle handlingsplanene sine. I tillegg var AIK representert på 20 
av 22 årsmøter i idrettsråd.  
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Figur 7. Antall deltakere 6 siste årene
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Konklusjon delmål 1
I delmål 1 skal AIK ha sørget for en organisasjons-, ledelses- og 
kompetanseutvikling i idrettslag og idrettsråd som har gjort 
idrettslagene i stand til å tilby allsidige og fremtidsrettede 
aktiviteter. 

I 2008 er det gjennomført 119 prosesser og kurs i idrettslag, og 
10 idrettsråd har gjennomført handlingsplanprosesser med hjelp 
fra idrettskretsen. Fokusklubbprosjektet har i 2008 til sammen 
gjennomført 33 tiltak. I tillegg har AIK administrert ytterligere 114 
kurs for særkretser. Den Store Kurshelgen er fortsatt en av norsk 
idretts største kompetanse- og motivasjonshelger, med nesten 
400 deltakere i 2008. Siden norsk idretts kursvirksomhet i 
realiteten er aktiv i 40 uker per år, tilsvarer dette et gjennomsnitt 
på 6 kurstiltak hver uke. 

Konklusjonen for delmål 1 blir derfor at idrettslagene og 
idrettsrådene i betydelig grad har benyttet seg av AIKs kurs- og 
utviklingstilbud, og at AIK utgjør en reell forskjell for dem. Styret 
mener med dette at målet i delmål 1 er oppnådd.

Foto: GALedermøtet for idrettsråd i Lørenskog Rådhus
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Delmål 2. Anleggsutvikling
AIK skal ha forbedret anleggssituasjonen i Akershus til et lands-
gjennomsnitt. 
 
2.1 Fagnettverk
AIK har i løpet av 2008 økt anleggskompetansen og forståelsen 
om idrettsanlegg hos de aller fleste idrettsråd i vårt fylke. AIK vil 
fortsette med å oppgradere anleggskunnskapene innenfor 
samtlige idrettsråd, da god lokal kjennskap til anleggsbehov i 
kommunene er en forutsetning for å få økt anleggsdekning.

2.2 Kartlegging anleggsbehov
I 2008 har AIK med hjelp av idrettsrådene dokumentert anleggs-
dekning innenfor fotball, flerbrukshaller og svømming i Akershus. 
Samtidig fikk AIK en oversikt over fremtidige godkjente planer for 
nye idrettsanlegg i enkelte kommuner. 

Det ble etablert en gruppe i hensikt å utvikle grunnlaget for et nytt 
policydokument på anleggsområdet. Denne gruppen la frem sitt 
forslag på styremøte 8. Dokumentet ligger også som grunnlag for 
delmål 2, anleggsutvikling i handlingsplanen for 2010 – 2012.

Til slutt har AIK dokumentert etterslepet av spillemidler både lokalt 
og nasjonalt. Med denne dokumentasjonen har AIK vært med på 
å sette ”etterslep av spillermidler” på dagsorden hos idrettslagene, 
og ikke minst i media.

2.3 Påvirkning anleggsdekning
AIKs arbeid med å øke kunnskapen om idrettsanlegg hos 
idrettsrådene, har ført til styrket mulighet for lokal påvirkning til økt 
anleggsdekning. Gjennom informasjonsarbeid som viser 
eksisterende og fremtidig anleggsdekning i fylket, har dette vært til 
stor hjelp for våre idrettsråd.
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2.4 Konsulentbistand
AIK har hatt oppdrag hos 15 idrettslag, 2 idrettsråd og 2 
kommuner. Oppdragenes størrelse og omfang er svært 
forskjellige. I tillegg har idrettskretsen bidratt hos mange idrettsråd 
i forbindelse med dokumentasjon av anleggsdekning. Dette 
arbeidet er ikke tatt med i oversikten i tabell 4.

Tabell 4. Oversikt konsulentarbeid i 2008

Idrettslag/idrettsråd/kommuner Oppgaver
Asker Idrettsråd Hallutredning
Aurskog/Finstadbru SK Etablering kunstgressbane
Bjørkelangen Sportsforening Sluttregnskap spillemidler
Blaker Idrettslag Studie idrettshall
Eidsvoll IF Prosjektering kunstgressbane 

og allplass med kunstgress
Fagerstrand IF Etablering kunstgressbane
Fet Friidrettsklubb Prosjektering friidrettsanlegg
Fet Idrettsråd Utredning ny idrettshall

Fet IL Prosjektering kunstgressanlegg 
Garderåsen

Fet kommune Prosjektledelse sandvolleybane
Frogner IL Utredning idrettshaller
Gjelleråsen IF-fotball Etablering kunstgressbane
Leirsund Idrettslag Etablering kunstgressbane
Nannestad kommune Etablering kunstgressbane
Nesodden Tennisklubb Bistand tennishall
Nittedal IL-fotball Etablering kunstgressbane
Siggerud Idrettslag Prosjektering kunstgressbane
Skøytealliansen Prosjektering av skøytehall 

Romerike
Sørum IL-friidrett Utredning friidrettsanlegg
Varpe Ballklubb-fotball Etablering kunstgressbane
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Konklusjon delmål 2
I delmål 2 skal AIK ha forbedret anleggssituasjonen i Akershus til 
et landsgjennomsnitt. Det har vist seg at begrepet ”lands-
gjennomsnitt” er vanskelig å måle av to årsaker. For det første 
finnes ingen offentlig statistikk en kan bruke for å sammenligne 
fylker, og for det andre avhenger måloppnåelsen vel så mye av 
hvordan utviklingen ser ut i andre deler av landet. Styret ser derfor 
at dette delmålet ikke lar seg måle uten stor forskningsmessig
innsats.  

AIK har i 2008 jobbet med utvikling av et policydokument for 
anleggsområdet, hatt utstrakt tilbud av konsulentbistand og laget 
kartlegging og dokumentasjon for anleggssituasjonen i Akershus, 
så vel som i Norge. Det siste ga også store oppslag i media, både 
på regionalt så vel som på nasjonalt nivå. Styret konstaterer at 
flere viktige og riktige steg er tatt innenfor dette delmålet.
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Delmål 3. 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
Tiltaket er tenkt å bruke hvert års idrettsregistrering for å finne ut 
hvor det statistisk sett burde finnes grunnlag for nye idrettstilbud. 
Dette er en relativt omfattende oppgave som ble nedprioritert i 
2008. 
 
3.2 MERIdrett
MERIdrett er et aktivitets- og utdanningstiltak i samarbeid med 
ungdomsskoler og idrettslag. Tiltaket innholder omtrent 40 timer 
kursing og 60 timer praksis i løpet av de deltakende 
ungdommenes 10. skoleår. Når ungdommene er ferdige med ung-
domsskolen gjennomføres et startmøte i idrettslaget.  

I skoleåret 2008/09 deltok 6 ung-
domsskoler og idrettslag i 
MERIdrett, og det var totalt 58 
ungdommer som deltok på to kurs-
tilfeller og fikk innføring i seks 
forskjellige idretter. Det første kurset 
ble gjennomført på Sørmarka 
17. – 18. juni, og det andre 
6. september i Eidsvoll. 

Tiltaket vokste i 2008 med 205 % 
fra 19 ungdommer til 58. Ungdom-
mene har til sammen aktivisert 
omtrent 1000 elver minst 1 gang i 
uken på sine respektive skoler. I til-
legg deltar mange som ledere eller 
hjelpetrenere i sitt idrettslag.  Feedback fra en av ungdommene 

som deltok på kurset på Sørmarka
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AIK hadde i 2008 en avtale med Li ungdomsskole om utnyttelse 
av lokal prosjektleder/lærer som fylkesansvarlig for informasjon til 
nye skoler. Denne ble videreført for skoleåret 2008/09. 

Det har blitt gjennomført informasjonsmøter med alle deltagende 
skoler og ytterligere to skoler, som også deltar fra 2009. 

En av ungdommene fikk i oppgave å lage en film om MERIdretten. 
Den vil bli brukt i markedsføringsøyemed overfor idrettslag og 
ungdomsskoler og er publisert på YouTube. Videre ble det etablert 
en gruppe på Facebook for å knytte ungdommene sammen den 
tiden de er deltakere, men også for at AIK skal kunne finne dem i 
etterkant og gi direkte informasjon om lederkurs eller andre 
muligheter innenfor idretten.

I 2008 var følgende idrettslag med i MERIdretten: 
• Gjelleråsen IF
• Aurskog/Finstadbru SK 
• Langhus IL 
• Son Håndballklubb 
• Bærums Verk IF
• Nittedal IL

Foto: JC

Foto: JC
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AIK deltok i utviklingen av oppdatering av Aktiv ungdoms-
kurset i 2008. Dette ventes ferdigstilt i oktober 2009. Neste skoleår 
(2009/10) forventer AIK å utdanne mellom 60 – 80 ungdommer 
gjennom dette tiltaket. 

3.3 Lavterskel- og utviklingstiltak i IL
Lavterskel- og utviklingstiltak er midler til utvikling av idrettslag, og 
er tenkt å gå til de idrettslag som ønsker å gjøre en ekstra innsats 
for å tiltrekke seg flere aktive. 

Tildeling av støtte til aktivitets- og utviklingstiltak i idrettslag ble 
i 2008 forandret fra en generell beskrivelse som ”Lavterskel- og 
utviklingstiltak i idrettslag” til en mer presis og målrettet fordeling til 
fire beskrevne aktivitetskonsepter; 
• MERIdrett 
• Aktiv på Dagtid 
• 30pluss 
• 60pluss
I tillegg er det mulig for idrettslag å utvikle en ny type aktivitets-
tiltak på egen hånd. Til slutt har vi tildeling til prosjektet 
Fokusklubb, tiltak for funksjonshemmede og inkludering i 
idrettslag. 

Utlysninger ble gjort gjennom nyhetsbrevet ”Ajour med AIK” og 
gjennom nettsidene. Søknader og rapportering ble behandlet 
gjennom elektroniske skjema. Det ble også gjort forsøk på å  
oppmuntre ungdom til å søke via film lagt ut på ”YouTube”. Det 
kom ikke inn noen søknader gjennom den kanalen. 

Tildelingene ble foretatt i styremøter gjennom hele året.
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I 2008 ble det totalt delt ut kr. 1.636.685,- direkte til idrettslagene, 
dvs kr. 170.283,- mer enn i 2007. 

Tabell 5. Fordeling Lavterskel- og utviklingstiltak i iderettslag

Tildeling etter tiltak Beløp 2008 Beløp 2007
Fokusklubb 0* 20.000
Inkludering i idrettslag 663.008 660.000
Aktiv på Dagtid 240.000 190.000
Tilbud til funksjonshemmede 100.000 100.000
Utstyrsordningen 93.677 78.902
AIKs utviklingsmidler + 
Jubileumspris

540.000 417.500

1.636.685 1.466.402
 
* For arbeid i 2008 fikk deltakende idrettslag tildeling i januar 2009.

3.4 Barneidrett
Det er gjennomført 12 temakvelder om barneidrett i 2008. I tillegg 
er det jobbet aktivt for å informere idrettsskolene om tilskudds-
ordningen ”Oppstarts- og utviklingsstøtte til idrettsskoler”. I 2008 
ble 8 idrettsskoler tildelt midler gjennom denne tilskudds-
ordningen, totalt kr. 80.500,-.    

3.5 Voksenidrett
Med start i 2005 har AIK etablert, driftet og utviklet Aktiv på Dagtid 
i Akershus. I årene 2006 – 2008 har AIK fått kr. 300.000,- per år 
fra Stiftelsen Helse og Rehabilitering til å organisere et tilbud i 
Follo, primært i Ski kommune. I tillegg fikk AIK kr. 160.000,- i støtte 
fra Akershus fylkeskommune i 2008. 

Aktiv på Dagtid i Akershus er et aktivitetstilbud på dagtid for alle 
som har en form for trygd, og er mellom 18 – 65 år. I Akershus er 
det idrettslag som har organisert tilbudet og aktiviteten. Idretts-
kretsen har støttet opp dels gjennom tildeling av midler og dels 
gjennom organisatorisk støtte i form av en dedikert medarbeider 
ute på feltet, en felles nettside, samt markedsføring. 
Antall deltakelser totalt i alle idrettslag var 9.643. 
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I Bærum er Bærum Idrettsråd lokal koordinator for 
aktiviteten sammen med kommunen. I Skedsmo samarbeider AIK 
med kommunen og idrettslaget Nedre Romerike Handicap-
idrettslag. 

Informasjonen om aktiviteten skjer via et eget nettsted 
(www.aktivdagtid.no).

Følgende idrettslag deltok i gjennomføringen av Aktiv på Dagtid i 
Akershus: 
• Drøbak/Frogn IL
• Nedre Romerike Handicapidrettslag
• Ski Allianseidrettslag
• Nesodden IF
• Oppegård IL 
• Bærums Verk IF 
• Fossum IF
• Friskis & Svettis Asker og Bærum
• IL Tyrving

Foto: JC
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Tabell 6. Antallet deltakelser i Aktiv på Dagtid for 2008.

Antall Antall per 
uke

Antall uker 
aktivitet

Skedsmo 473 12,1 39
Ski 1.245 30,4 41
Bærum 2.402 64,9 37
Nesodden 3.376 91,2 37
Frogn 1.245 29,6 42
Oppegård* 102 6,0 17
Aurskog/Høland 800 20,0 40
Totalt antall 9.643

Gjennomsnitt antall deltakere/uke 267
 
*Oppegård IL startet opp i 2008, og hadde derfor kun aktivitet på høsten. 

Det ble gjennomført en evaluering av tilbudet i Frogn, Ski og 
Nesodden. Resultatene som kom frem var med på å forandre og 
spisse tilbudene. I tillegg var spørreundersøkelsene en god kilde 
til å få direkte tilbakemeldinger fra deltakerne om hva tilbudet 
faktisk betydde for dem. Her gjengis noen av kommentarene:
• Hadde aldri våget meg ut på trening i andre organiserte 
  sammenhenger. Her kan jeg delta det jeg orker, prate det jeg    
  orker, og ikke betale tusenvis av kroner på aktiviteter jeg deltar      
  ”halvveis” på… For meg har det vært fantastisk. Tusen takk!
• Har lyst til å prøve noe mer etter hvert, men må ta det litt etter  
  hvert. Håper ikke tilbudene blir borte. Tar litt tid å komme i gang  
  for de fleste.
• Fantastisk tilbud – enkelt å føle seg inkludert – du gleder deg til  
  hver gang – føler deg ikke mislykket – flott opplegg og trivelige  
  folk – trenere.
• Har ½ uførepensjon og med dette tilbudet kan jeg fortsette i min  
  stilling med den treningen jeg får.
• Mye lettere når vi alle er i samme situasjon. Mye latter. Hjelper  
  veldig godt både fysisk og psykisk.
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Ved utgangen av 2008 finnes tilbudet i syv kommuner og ti 
idrettslag. Det gjennomføres mellom 250 – 300 ukentlig 
deltakelser. Dette resulterte i nesten 10.000 deltakelser i 2008 og 
viser at tiltaket har etablert en ny type aktivitetstilbud. Følgende 
aktiviteter er blitt gjennomført i idrettslagene: 
• Pilates/basal kroppskjennskap
• Styrketrening 
• Spinning 
• Turgåing 
• Stavgang
• Tai chi chuan
• Svømming
• Vannaerobic

 

Amta 19.06.08

• Golf
• Rosenbevegelsen 
• Aerobic
• Trening til musikk 
• Ballaktiviteter
• Klatring
• Friluftsliv
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AIK konkluderer med at prosjektet har vært vellykket. En har på 
mange måter gått fra å tilby en tjeneste gjennom idrettslag til å 
etablere et nytt fremtidsrettet aktivitetstilbud. Forskjellen er at 
idrettslaget selv synes at dette er et aktivitetstilbud de skal drive 
med. Tilbudet blir ikke en form for ”dugnadsarbeid” i hensikt å 
være et inntektsbringende tiltak. Aktiv på Dagtid er blitt en del av 
flere idrettslags hverdag.

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 
ble i 2008 tildelt kr 813.008 til gjennomføring av tiltakene. 

Det ble fordelt kr 663.008,- til aktivitet i idrettslag i tråd med 
ordningens intensjoner. Følgende prosjekter ble tildelt støtte i 
2008: 
• Ullensaker-prosjektet:10 idrettslag er med i prosjektet, som 
  koordineres av idrettsrådet. 
• Lørenskog-prosjektet: 8 idrettslag er med i prosjektet, som 
  koordineres av idrettsrådet. 
• Bærums Verk IF
• Rælingen-prosjektet: 2 idrettslag er med i prosjektet, som 
  koordineres av idrettsrådet. 
• Kolbotn IL-basket 

11.-12. april 2008 arrangerte AIK, i samarbeid med Oslo 
Idrettskrets og Østfold Idrettskrets, et seminar for alle idretts-
lagene som er med i prosjektet. For å kunne få midler til 
”inkludering i idrettslag” var det et krav at søker deltok på dette 
seminaret. Hovedfokus på seminaret var presentasjon av ulike 
tiltak innenfor satsningsområdet; 4 idrettslag og 2 idrettsråd 
presenterte sine aktiviteter. Totalt deltok 88 personer på 
seminaret.  
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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. En ser at nye 
idrettslag etablerer tilbud og det utvikles tilbud i eksisterende lag. I 
2008 har det også vært gjort en jobb i forhold til å følge opp 
idrettslag som har fått ny organisasjonstilknytning etter ned-
leggelsen av Norges Funksjonshemmedes Idrettsforbund. 
Idrettskretsen registrerer også at flere idrettsskoler nå har 
funksjonshemmede barn integrert.  
AIKs arbeid med å tilby aktivitet for funksjonshemmede skjer 
gjennom fem ulike tiltak:
1. Tildeling av midler til idrettslag
2. Utvikling av Barneidrettsskoler for funksjonshemmede 
3. Bandymoro for rullingser 
4. Etablering av nye tilbud
5. Gjennomføring av aktivitetsleir 

1. Tildeling av midler
Akershus Idrettskrets har lyst ut 
midler som er fordelt etter søknad. 
Vi hadde en økning i antall 
søknader i 2008. 16 idrettslag fikk til 
sammen kr. 100.000,-. 

I tillegg har AIK overtatt for-
valtningen av et ridefond etter 
nedleggelsen av Akershus 
Funksjonshemmedes Idrettskrets. 
Dette er midler som skal gå til 
toppidrettsutøvere og til rekruttering. 
Fondet skal avvikles i 2012. 
Akershus Idrettskrets’ råd for idrett 
for funksjonshemmede er de som
lager innstilling til styret i Akershus Idrettskrets.

Foto: KS
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Midler er lyst ut og fordelt til 4 utøvere.
AIK har også en viktig rolle i forhold til informasjon og veiledning til 
klubber og kretser som søker midler i eksterne ordninger som bl.a. 
Helse og rehabilitering. 

2. Utvikling av barneidrettsskoler 
Akershus Idrettskrets har fordelt midler til to tiltak i 2008. Det ene 
er Hvam Idrettslag som har integrerte barn i sin idrettsskole.
Fet IL har etablert allidrettsgruppe som har fått midler. Det er 
gjennomført flere barneidrettskurs med tema tilrettelegging, noe 
som er positivt.

3. Bandymoro for rullingser - El-innebandy
AIK var først ute i landet med etablering av denne idretten for 
utøvere med store hjelpebehov. 
Norges Bandyforbund har overtatt ansvaret, men mye support ble 
gitt fra AIK i utviklingen. Bærums Verk IF er i sterk vekst og Nes 
Innebandyklubb startet opp tilbud høsten 2008. 
Lillestrøm arrangerte turnering august 2008 og Bærum arrangerte 
sin første turnering i desember.
Det er også igangsatt et arbeid for at klubbene skal overta en del 
av de stolene som AIK formelt er eier av, gjennom sitt tilskudd fra 
Helse og Rehabilitering. 
AIK er sikre på at denne idretten nå har fått skikkelig fotfeste.

Denne aktiviteten ble introdusert av AIK i Norge. For arbeidet i 
2008 fikk Norges Bandyforbund den nystiftede inkluderingsprisen 
på idrettsgallaen. AIK gratulerer og gleder seg sammen med 
Bandyforbundet.
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Romerikes Blad 20.01.09
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4. Etablering av nye tilbud
Dette er et arbeid som pågår kontinuerlig og som AIK støtter både 
økonomisk og med veiledning av ressursperson fra støttenettverk 
integrering.
Flere av våre idrettslag har videreutviklet sitt tilbud og noen 
idrettslag har fått stor vekst. Aurskog Finstadbru Golfklubb er et 
godt eksempel på klubb med mange nye funksjonshemmede utø-
vere. AIK vet også at antall deltakere i flere av våre idrettslag har 
økt kraftig, så det jobbes godt.  Mange enkeltutøvere er også med 
i klubber, og administrasjonen har gjennom året hatt økning av 
henvendelser om råd og veiledning til disse utøverne og 
deres klubber. Nes Innebandy er i gang med el-innebandy. 
Fortuna Rideklubb har fått midler til oppstart av tilbud. Det samme 
har Bærums Verk IF som i tillegg til el-innebandy har etablert 
rullestolbaskettilbud. Målsettingen til Akershus Idrettskrets var å 
etablere 4 – 5 nye tilbud i idrettslag og vi ser at målet er nådd med 
3 nye tilbud for ungdom/voksne og to idrettsskoler som integrerer 
funksjonshemmede har fått støtte. 

5. Aktivitetsleire rekruttering
AIK arrangerer hvert år en aktivitetsleir for barn med utviklings-
hemming. Denne finansieres i stor grad av tilskudd fra Akershus-
fondet samt egenandeler. I 2008 deltok 39 barn i alder 8–15 år. I 
2008 samarbeidet vi med Special Olympics Norge og det 
kommer vi til å fortsette med. Her hadde vi dyktige instruktører 
fra Akershus Fotballkrets og Norges Håndballforbund region øst 
som viste sine idretter. Mange barn fikk sitt første møte med disse 
idrettene, og målet er en oppfølging slik at det kan etableres flere 
faste treningstilbud i disse idrettene.

Akershus Idrettskrets sto også for arrangementet av rekrutte-
ringsleiren for fysisk funksjonshemmede barn og unge i alder 
10 – 25 år. Denne ble arrangert i tett samarbeid med NIFs 
utviklingskonsulent og særforbund.  Totalt 11 særforbund stilte 
med instruktører og utstyr. En fin rekrutteringsarena for de 28 
deltakerne og deres ledsagere.
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Leiren ble støttet med midler fra NIF, Sosial- og helsedirektoratet 
samt egenandeler. Begge leirene ble arrangert på Haraldvangen i 
Hurdal.  
 

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 2008 har AIK i første halvår gjennomført 76 ulike større tiltak. 
Med større tiltak menes altså ikke kurstilbud eller enkelte  
prosesser, som startmøter. Den geografiske fordelingen vises i 
tabell 7. 

Tabell 7.  
Geografisk oversikt over idrettslag der AIK har gjennomført større tiltak 
Sone Antall 

2007
Antall
2008

Follo 21 24
Nedre Romerike 25 30
Vest 11 13
Øvre Romerike 11 9
Sum 68 76

I 2008 kom en avklaring fra NIF, som påvirker dette delmålet. Det 
ble gjort en arbeids- og ansvarsdeling mellom særforbund og 
idrettskretser i forhold til ansvar overfor idrettslag. Idrettskretser 
skal fra 2008 ha primæransvaret for fleridrettslagene, og sær-
forbundene for særidrettslagene. Dette gjør at grunnlaget for dette 
delmålet har gått fra å legge til rette for utvikling i litt over 10 % 
til 50 % av de idrettslag AIK har primæransvar for. Dette må det 
derfor tas hensyn til i vurderingen av måloppnåelse. Styret mener 
likevel at delmål 3 er oppnådd.
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Innsatsområder
Innsatsområdene er de samarbeidspartnere, organisasjoner eller 
grupper som Akershus Idrettskrets skal arbeide ut mot, 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 kompetansesammensetting, slik at AIK blir premiss-
leverandør for utviklingen av idretten i Akershus og nasjonalt.  

A1.1 Behovskartlegging styret
Styrets egenutvikling har vært deltagelse på ulike arenaer, 
diskusjonssaker på styremøtene og oppdatering innenfor 
organisasjonen. Det har ikke vært gjennomført egne kurs/
utviklingsopplegg for styret i 2008.

A1.2 Styret
AIK har gjennomført 8 styremøter og behandlet 66 saker. Det 
er ett styremøte mer enn planlagt fordi man hadde behov for 
å behandle budsjettendringer før sommerferien da NIF utvidet 
rammene for kretsenes kompetanseutviklingsarbeid. 

Styret har i tillegg deltatt på idrettskretssamlinger, NIFs ledermøte, 
NIFs informasjonsmøter, arrangert to samlinger for idrettsrådene i 
Akershus, samt representert både på idrettsråds- lagsnivå. I tillegg 
har styreleder deltatt i møter og representasjon vedrørende AIKs 
internasjonale arbeid. I så stor utstrekning som mulig har styret 
deltatt på åpning av idrettsanlegg, jubileer, utdeling av priser og 
lignende. Se oversikt over representasjon. 
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Kompetansenettverk
AIK skal ha rekruttert, skolert og driftet nettverk på definerte 
områder, i samarbeid med minst 8 særidretter.

A2.1 Behovskartlegging nettverk
På nettverkssamling i desember 2008 ble klubbguidene spurt om 
hva de trenger for å kunne gjøre en enda bedre jobb i forhold til 
idrettslag. AIK fikk da et klart signal om at klubbguidene ønsker at 
det etableres en fadderordning, der hver klubbguide får oppnevnt 
en fadder som kan være deres coach og veileder, både før og 
etter et tiltak. Det er også ønskelig at fadderen i enkelte tilfeller 
er med ut i klubb og observerer, og gir tilbakemeldinger på klubb-
guidens prestasjon. En slik fadderordning vil bli etablert i 2009. 

A2.2 Utvikling nettverk
2 veiledere har gjennomført utdanningen ”Coaching og ledelse 2”. 
4 i nettverket har gjennomført ”klubbguide-skolering” i regi av NIF. 
13.-15.juni deltok AIK på skoleringssamling i Trondheim med en 
tropp på 10 personer, i forbindelse med skolering til i 5 
modulene i ”Idrett og ledelse” som idrettskretsene har ansvar for 
å gjennomføre. Mange av de som deltok her er også rekruttert inn 
som klubbguider. I tillegg ble det gjennomført en samling for alle 
klubbguidene i Akershus, i desember 2008. 

En fellessamling for klubbguider og barneidrettsinstruktører måtte 
dessverre avlyses, grunnet liten påmelding. Alle instruktører og 
veiledere tilknyttet AIK fikk tilbud om gratis deltakelse på Den 
Store Kurshelgen 2008, hvor de ble gitt faglig påfyll på konkrete 
områder. 
 

A2.3 Rekruttering nettverk
I løpet av 2008 er det rekruttert og skolert 7 nye veiledere og 
instruktører. I forhold til aktivitet ser det ut til at AIK har det 
nødvendige antall ressurspersoner. 
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Administrasjonen
AIK skal ha utviklet administrasjonen ift. sentrale arbeids- og 
fagområder, slik at AIK blir oppfattet som et kompetansesenter i 
fylket. 

A3.1 Utvikling administrasjonen
Administrasjonen har i tråd med behov og egne ønsker deltatt i 
opplæring/kurs både internt i organisasjonen og eksternt. Det har 
vært kurs innenfor lov- og organisasjonsarbeid, saksbehandling, 
IT-verktøy, personalarbeid med mer. Deler av staben har tatt aktiv 
del i utvikling av NIFs utdanningsmoduler via Idrett og Ledelse, 
hvilket også er en personlig og faglig utvikling. Administrasjonen 
deltar for øvrig på både de idrettspolitiske samlingene (org.sjef 
som observatør/) samt de seminarer og fagdager som settes opp 
fra NIF sentralt. 

Konklusjon ressurspersoner
AIKs innsats ovenfor ressurspersonene og nettverkene økte i 
2008. Det synes også at klubbutviklingen er på gang for fullt i 
norsk idrett igjen. AIK er meget tilfreds med det faglige nivået til 
nettverkene og ressurspersonene. 

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
AIK har i 2008 jobbet i forhold til 9 Fokusklubber: 
• Ski IL
• Dalen IL 
• Kolbotn IL 
• Søndre Høland Idrett og Ungdomslag
• Hvam IL 
• Gjerdrum IL 
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• Ås tennis- og badmintonklubb, 
• Aurskog/Finstadbru SK
• Son Håndballklubb

De 3 sistnevnte klubbene startet opp i 2008, mens de 6 andre 
klubbene nå har vært med i prosjektet i 2 år. 

En kickoff ble gjennomført i alle de 3 nye Fokusklubbene.  For å 
trekke folk til denne viktige oppstarten av prosjektet, ble det hentet 
inn profilerte idrettspersonligheter som Susan Goksør Bjerkrheim, 
Karl-Arne Johannessen og Frode Kyvåg.   

Kontrakt/ samarbeidsavtale er også inngått med alle Fokus-
klubbene. 

Totalt ble det i 2008 gjennomført 33 tiltak i Fokusklubbprosjektet. 
Disse tiltakene varierer veldig i innhold, avhengig av hva den 
enkelte klubb selv ønsker. Her er eksempel på noen av de 
områdene vi har jobbet med: 
• Virksomhetsidé og visjon 
• Planmøte/ utvikling av handlingsplaner/ gap-analyse
• Årshjul 
• Holdninger, verdier og klubbfølelse 
• Valgkomitékurs
• Utvikling av sportslig plan
• Temakveld barneidrett
• Temakveld om nye aktivitetskonsepter
• Moduler på trinn 2 i ”Idrett og Ledelse”
• Idrettsanlegg 

Fokusklubbene ble bedt om å si litt om hva de selv mener klubben 
har fått ut av prosjektet. Her følger noen sitater fra Fokusklubbene: 
• Kontakten med AIK i sin alminnelighet og under prosessen med  
  Fokusklubbprosjektet har inspirert og styrket oss til ”å stå på” i          
  flere alvorlige interne og eksterne utfordringer i 2008. Uten denne   
  støtten kunne ”verden” sett annerledes og mer negativ ut for      
  laget. 
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• Vi har tatt over Aktiv på dagtid. Vi jobber med verdiene i form av  
  en verdiveileder, og ungdomsarbeidet har fått et push i flere av     
  lagene. 
• Vi er blitt mer inkluderende og mer positive. Vi er blitt bedre på  
  informasjon. Anlegger nå BMX- bane. Arrangert aktivitetsdag,   
  byttedag, møte for medlemmer med Frode Kyvåg. Har endret  
  rutinene i forhold til valgkomiteen. 
• Tett oppfølging fra AIK. Bidrar til en klarere profil for idrettslaget.  
  Drahjelp for å få i gang nye aktiviteter. 
 

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 kulturhuset på Gjerdrum 
26.februar 2008. 31 personer deltok på møtet, og 16 idrettsråd var 
representert. De viktigste sakene på møtet var: verdiprosjektet, 
overgangsmidlene 2009, IR-Forum, og plan for kompetanse-
utvikling i idrettsråd. I september ble det gjennomført et helge-
seminar for idrettsrådene. I anledning AIKs 20-årsjubileum ble 
IR-seminaret utvidet til også å være jubileumsseminar. Kommune-
ansatte, med idrett som fagområde, ble også invitert, og 9 stykker 
deltok. I tillegg deltok gjester fra både Akershus fylkeskommune, 
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité, 
Värmlands Idrottsförbund, Oslo idrettskrets og en del tidligere IR-
ledere. 22 av 22 idrettsråd deltok, totalt 78 deltakere på seminaret. 
De viktigste temaene var:
• Arbeidsdeling mellom idretten og kommunen 
• Kompetanseutvikling og handlingsplaner 
• Valgkomitéarbeid
• NIFs verdiarbeid 
• Idrettsrådenes rolle
• Idrettsanlegg
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NIF – sentralt
AIK skal ha utviklet en relasjon til NIF som gjør at idretts-
organisasjonens utvikling er i tråd med idrettslagenes behov.  

B3.1 Presentasjoner
Styrets leder, som leder av idrettskretsenes programkomité hadde 
en presentasjon om anleggssituasjonen på Idrettskretsleder-
samlingen i Fredrikstad. Dette fikk meget god pressedekning i 
etterkant.

B3.2 Formøter NIF
Styreleder i AIK har hatt flere formelle og uformelle møter med 
NIFs ledelse, i første rekke som leder av idrettskretsenes 
programkomité.  Hovedsaker har i perioden vært: Fordeling av 
overgangsmidlene, kartlegging av anleggsdekningen nasjonalt, 
etterslepet på anleggsmidler, Tromsø OL 2018, St.prp. 37 vedr. 
krisetiltaksmidler i idretten, idrettens kompetanseutvikling med 
fokus på IL, idrettskretstingenes periodisering, sammensetting 
mv., ledermøtene i NIF.

B3.3 Gi aktuelle innelegg
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. 

B4.2 Økt satsing på integrering gjennom AIKs råd for idrett 
for funksjonshemmede
I styremøte 10/06 ble et råd for idrett for funksjonshemmede 
etablert og det ble reoppnevnt i 2007. Rådet skulle ha sin 
funksjonstid fram til tinget 2009.
Rådet har hatt jevnlige møter og utgjør en del av støttenettverket 
integrering i Akershus Idrettskrets.
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Rådets mandat er å påse at integreringsarbeidet videreføres etter 
nedleggelsen av Akershus Funksjonshemmedes Idrettskrets samt 
være et rådgivende organ i idrettskretsens arbeid på området. 
Rådet er også ansvarlig for planlegging og gjennomføring av 
idrettskretsens to sommerleire. 
De har hatt ansvar for innstilling av søknader i forbindelse med 
idrett for funksjonshemmede og søknader om midler fra Ride-
fondet. De var også sterkt representert i arrangementskomiteen 
for kunnskapsturneen i Akershus i 2008. 
AIK mener at rådet har gjort en meget god jobb 

AIKs styremedlem Silje Bakke er 
leder av rådet. 
Forøvrig består rådet av:
• Marianne Aarønes,  
  Norges Håndballforbund region øst
• Thorbjørn Kristiansen,  
  nedlagte Akershus 
  Funksjonshemmedes Idrettskrets 
• Gro Langdalen,  
  Akershus Fotballkrets
• Jørgen Støttum, Ressursperson,    
  AFIK og Norges Forbund for 
  utviklingshemmede

Idrettskretser 
AIK skal sammen med Østlands-
kretsene ha styrket idrettslagenes resultater innenfor  
definerte satsingsområder. 

B5.1 Samarbeidsplan idrettskretser
Da regjeringen la ned arbeidet med å regionalisere Norge i 2008, 
ble dette samarbeidet også tonet ned. AIK har imidlertid fortsatt 
samarbeidet med Østfold og Oslo innenfor utvikling og utsending 
av felles kurskatalog. I tillegghar AIK jobbet sammen med Østfold 
og Hedmark innenfor internasjonalt arbeid i 
forbindelse med felles søknad til Interreg. I det arbeidet har også 
Värmlands Idrottsförbund deltatt i 2008.

Foto: JS
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B5.2 Internasjonalt arbeid 
2008 var et særdeles interessant år for AIK når det gjelder 
internasjonal jobbing. EØS-søknaden sammen med den polske 
kommunen Nekla ble godkjent. Dette viser hvor viktig idretten kan 
være. Det var 145 godkjente søknader Nekla og AIKs søknad 
konkurrerte med. Vår søknad kom på 6. plass av disse 145. 
Grunnet dette fikk AIK sammen med Li ungdomsskole i uke 41 
besøk av Polens vise-helseminister, som var interessert i å se 
nærmere på grunnlaget for den myke delen av søknaden. Dette er 
MERIdretten (tiltak 3.2), eller ”MORESports” som det blir benevnt 
på engelsk. Ministeren fortalte i ettertid at AIKs satsning tilfører 
prosjektet en viktig dimensjon og gjør prosjektet spesielt 
interessant. 
AIK reiste i desember med Sven Even Maamoen og Johan 
Conradson til Polen for å klargjøre samarbeidet og signere 
partnerskapsavtalen.

Sven Even Maamoen og Göran Pettersson ordförande Värmlands 
Idrottsförbund.

Foto: JC
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Hovedtyngden av arbeidet på området var imidlertid grunnlaget for 
søknaden til Interreg. Med tittelen ”Verdens Beste Idretts-
region” og et budsjett på 10,5 millioner. Idrettskretsene på norsk 
side og tilsvarende på svensk side (Värmland) samarbeidet med 
fylkeskommunen(e) for å kunne levere søknaden i september. 
Første versjon av Interreg-søknaden ble ikke godkjent av Interreg-
sekretariatet, men prosjektgruppen fikk tilbud om å gjennomføre et 
forprosjekt for å samle idrettslag i Sverige og Norge som ønsket å 
delta i prosjektet.  AIK jobber videre med søknaden i 2009. 

AIK organiserte en EU-tur for NIF til Tallin 13. – 16. oktober, og 
hadde et foredrag om Idrett og EU på NIH for bachelor-
programmet rette mot internasjonal idrett. 

I styret har Sven Even Maamoen og Kathe Langvik hatt det  
internasjonale ansvaret. 

Konklusjon idrettsorganisasjonen
AIK har i 2008 vært meget aktiv i forhold til den øvrige idretts-
organisasjonen. Det kan nevnes at styrets medlemmer har vært 
på 39 representasjonsoppdrag, fokusklubbprosjektet har resultert i 
33 tiltak, og til slutt har AIK vært drivende i utviklingen av sam-
arbeidsplanen mellom ØIK, OIK og AIK. AIKs internasjonale 
satsing ga synlige resultater gjennom et EØS-prosjekt og besøk 
fra Polens vise-helseminister. 
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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
Anleggsundersøkelsen 
AIK gjennomførte en anleggsundersøkelse, så vel for Akershus 
som Norge. Se delmål 2.  

Idrettens samfunnsregnskap
NIF sentralt utviklet en ny modell for Idrettens samfunnsregnskap i 
2008/9.   

C1.2 Frivillighet
Det offentlige og allmennheten
AIK skal ha skapt forståelse for idrettsarbeidets positive virksom-
het gjennom aktiv bruk av leserinnlegg, artikler og presse-
meldinger, minimum 15. ganger pr. år.

C2.1 Kommunikasjonsstrategi
Det er ikke gjort noe mer arbeid med kommunikasjonsstrategien 
etter 2007.

C2.2 Materiell og innlegg
Politikere 
AIK skal ha kommet opp på landsgjennomsnittet for tilskudd.

C3.1 Møte fylkespolitikere og Stortingsbenken
Styrets leder har hatt flere møter med fylkesordfører og vært på-
driver for ekstramidler til frivilligheten i Akershus. Resultatet 
vedrørende fylkestilskuddet var en tilleggsbevilgning på 
kr. 450.000,- til AIK i 2008.
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Konklusjon samfunnet
AIK har i 2008 ved styreleder sluppet mer til i media gjennom flere 
avisartikler og deltakelse i debattprogrammer og intervjuer i 
fjernsynet. Arbeidet med dokumentasjon på anleggsområdet har 
også resultert i at AIK har blitt synlig nasjonalt. Samarbeidet med 
fylkespolitikerne har vært meget godt. Idretten i Akershus har et 
godt grunnlag for tiden som kommer.
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Kretsstyret
Leder   Sven Even Maamoen, Helset IF
Nestleder  Kathe Langvik, Drøbak-Frogn IL
Styremedl.   Silje Bakke, Lillestrøm Fram
  Vidar Bøe, Østmarka IL
  Arild Ormstad Mossing, Åkrene IF
  Jon Syversen, Aurskog-Finstadbru SK
Varamedl.   Sigurd Carson, Bærums Verk IF
  Rune Engeseth, Son Slalomklubb

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

Organisasjonsoversikt

Foto: Per Kristian Torvik

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. 

Kontrollkomité
Medlemmer  Einar Gjertsen
  Berit Thue
Varamedl. Even Elander
     Ola Skarderud
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Representasjon
Sted Dato Repr.
Frivillighetspris – 
Nesodden Seilforening

09.02.08 Jon Syversen

Frivillighetspriser – 
Øvre Romerike HIL

25.02.08 Arild Mossing

Årsmøte – Skedsmo IR 28.02.08 Sven Even Maamoen
Frivillighetspris – VIVIL IL 03.03.08 Vidar Bøe
Årsmøte – Rælingen IR 04.03.08 Jon Syversen
Årsmøte – Nittedal IR 05.03.08 Arild Mossing
Årsmøte – Nannestad IR 10.03.08 Jon Syversen
Årsmøte – Fet IR 11.03.08 Vidar Bøe
Årsmøte – Gjerdrum IR 11.03.08 Silje Bakke og 

Sven Even Maamoen
Frivillighetspris – 
Aurskog-Finstadbru SK

12.03.08 Arild Mossing

Årsmøte – Asker IR 12.03.08 Sven Even Maamoen
Årsmøte – Bærum IR 12.03.08 Sigurd Carson
Frivillighetspris – IL Jardar 26.03.08 Sigurd Carson
Årsmøte – Hurdal IR 12.03.08 Silje Bakke
Årsmøte – Lørenskog IR 26.03.08 Arild Mossing
Årsmøte – Nes IR 27.03.08 Jon Syversen
Årsmøte – Nesodden IR 27.03.08 Kathe Langvik
Årsmøte – Ski IR 27.03.08 Rune Engeseth
Årsmøte – Sørum IR 27.03.08 Vidar Bøe
Årsmøte – Ullensaker IR 27.03.08 Arild Mossing
Årsmøte – Frogn IR 31.03.08 Kathe Langvik
Årsmøte – Oppegård IR 01.04.08 Kathe Langvik
Årsmøte  - Vestby IR 02.04.08 Arild Mossing
Frivillighetspris – 
Rælingen Håndballklubb

06.04.08 Jon Syversen

Årsmøte – Eidsvoll IR 07.04.08 Jon Syversen
Årsmøte – Enebakk IR 14.04.08 Silje Bakke
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Sted Dato Repr.
Frivillighetspris – 
Løvenstad Fotballklubb

22.04.08 Jon Syversen

IK-samling – Gardermoen 23.-24.05.08 Sven Even Maamoen 
og Kathe Langvik

VIVIL – lekene 30.05.08 Silje Bakke
VOFO Akershus – 
styremøte

05.06.08 Vidar Bøe

NIFs ledermøte 06-07.06.08 Sven Even Maamoen
Nesøya IL – 50 år – 
åpning av nytt klubbhus

13.09.08 Sven Even Maamoen

Dal IL – 40 års jubileum 27.09.08 Jon Syversen
Nannestad kommune 
– åpning av kunstgress-
bane

11.10.08 Arild Mossing

Värmlands Idrottsförbund 
100 år

25.10.08 Kathe Langvik

Den store Kurshelgen 25.10.08 Sven, Vidar, Jon, 
Silje, Arild, Sigurd, 
Rune

Jubileumsprisutdeling – 
Asker Svømmeklubb

28.10.08 Sven  Even Ma-
amoen

Jubileumsprisutdeling –  
Asker Basket Club

29.10.08 Sven Even Maamoen

VIVIL IL – 30 års jubileum 11.12.08 Sven Even Maamoen
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Lagsoversikt - endringer 2008

Opptak
03.01.08 Eidsvoll Klatreklubb
03.01.08 Petanque Club Hølen
04.01.08 Friskis & Svettis Asker og Bærum
04.01.08 Friskis & Svettis Lørenskog
04.01.08 Friskis & Svettis Ski
04.01.08 Friskis & Svettis Vestby
07.01.08 Friskis & Svettis Oppegård
10.01.08 Rælingen Klatreklubb
18.01.08 Skedsmo Tan Gun Taekwondoklubb
24.01.08 Drøbak Petanqueklubb
28.01.08 FK Øvre Romerike
01.02.08 Follo Petanca Klubb
06.02.08 Petancamigos Asker
15.02.08 Aurskog-Høland Modellflyklubb
22.02.08 Ferocitas Futsal Eidsvoll
07.04.08 Eidsvoll Bordtennisklubb
08.04.08 Asker Modellklubb
06.02.08 Son Petanqueklubb
04.08.08 Fornebu Bordtennisklubb
07.08.08 Asker og Bærum Tamil Sportsklubb
12.08.08 Odin Skiløperforening
30.10.08 Varsjøen Futsal Forening
17.11.08 Romerike Bugg Danseklubb
25.11.08 Frogner Atletklubb

Sammenslåing
Ingen sammenslåing av klubber i 2008.
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Navnendring
22.02.08 Line Dance Nes – Nes Danseklubb
01.04.08 Snarøens Sportsklubb – Snarøya Sportsklubb
09.04.08 Ås Tennisklubb – Ås Tennis og Badmintonklubb

Nedlagt/utmelding
20.08.08 Strømmen Bowlingklubb
25.09.08 Sandbekken Idrettslag
07.10.08 Lotus Karateklubb
19.11.08 Sandvika Dykkeklubb

Gjenopptak av klubber
02.01.08 Strømmen Tongil Namdo
07.03.08 Follo Freestyleklubb
05.07.08 Soon Innebandyklubb

Bytte av IK-tilhørighet
18.01.08 Glåmdalen Nittedal Elite Oslo fra Oslo IK

 – til Akershus IK samt navnendring til: 
Raumer Rytter SK 

23.07.08 De Norske Officerers Rideklubb fra Oslo IK – til 
Akershus IK

Bytte av kommunetilhørighet
11.03.08 Romerike Dykkerklubb fra Nes til Ullensaker 
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Medlemsundersøkelse
NIF sendte i september 2008 et brev til alle idrettskretsene 
vedrørende en medlemsundersøkelse. Brevet presenterte en liste 
over idrettslag som hadde mangelfull rapportering. 
I følge § 12 kreves det at man på årsmøtet velger minst 10 
personer, og det er medlemmer over 15 år som er valgbare. 
Dersom idrettslaget ikke har minst dette antall medlemmer over 
15 år kan de altså ikke oppfylle lovens krav. I Akershus ble ca 
80 idrettslag kontaktet og fulgt opp. Mange av disse var i praksis 
nedlagt. 

Lag som har mistet medlemskap i NIF 
Akershuskuskene Asker Aliens
Asker Kickboxingklubb Aurskog-Høland Sportsskyttere
Aurskog-Høland Skiskyttere Bærum Amerikanske 

Fotballklubb
Bærum Badmintonklubb Fenstad Håndballag
Follo Golfklubb FK Nittedal 
Gardermoen International Golf 
Club

Granåsen Kameratene 
Innebandyklubb

Nittedal Karateklubb Froskemannsklubben 
Spekkhoggerne

Frogn og Drøbak 
Miniatyrskytterlag

Frogner Motorklubb

Gardermoen Rideklubb Hakadal Bordtennisklubb
Jessheim Tennisklubb Jessheim Skateboardklubb
Kolsås IL Kolsås Snøbrettlag
Kurland Bordtennisklubb Lysaker Innebandyklubb
Nesodden Badmintonklubb Nes Farmers Ishockeyklubb
Nes Volleyballklubb Nittedal Klatreklubb
Norsk Araberhestforening Sport Romerike Polit Skytegruppa
Romerike Fotball Sandvika Old Boys
SK94 Suderheim Golfklubb
Team FIR Vollen Volley
Aamodt Kameratene Ås og Vestby Golfklubb 
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