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FORORD

Sven	Even	Maamoen
Leder	Akershus	Idrettskrets

Akershus	Idrettskrets	(AIK)	legger	på	nytt	frem	en	omfattende	årsrapport	med	
formål	å	nå	bedre	ut	til	alle	organisasjonsledd	i	fylket,	780-idrettslag,	idrettsråd	
og	særidretter.		AIK	har	vokst	fra	175.000	til	225.000	medlemmer	siden	2003.		
Kvantitativ	vekst	er	bra,	men	vi	har	i	2009	satt	kvalitetene,	verdiene	og	
holdningene	i	høysetet.		Det	toppet	seg	da	mangeårig	styremedlem	i	AIK,	Vidar	
Bøe,	mottok	ildsjelprisen	for	2009.

Mange	av	våre	fremste	idrettsutøvere	–	Koss	og	Aamodt	som	de	beste	
eksemplene	har	gått	foran	med	å	vise	en	inkluderende	holdning.		Ungdom	i	
slumstrøk	i	utviklingsland	og	funksjonshemmede	skal	få	de	samme	muligheter.		
Idretten	har	med	sine	politiattester	og	anti-doping	arbeid	vist	0-toleranse	overfor	
overgrep,	misbruk	og	juks.		Idretten	kan	oppfattes	som	rå	og	brutal	på	toppnivå.		
Men	den	kan	også	oppleves	som	glede,	omsorg	og	anstendighet.		Idrettens	
attityder	forteller	mer	enn	rekorder	at	fair	play	betyr	mye	for	idrettens	
omdømme.

Den andre hovedprofilen i 2009 er AIKs internasjonale satsing. Som landets 
største	idrettskrets	har	NIF	gitt	oss	i	oppdrag	å	vise	linjene	fra	lokalaktiviteter	til	
internasjonal	kontakt	og	samarbeid.	Vi	har	sammen	med	Hedmark	og	
Østfold	idrettskretser	knyttet	forbindelser	til	Värmland	i	prosjektet	”Verdens	
beste	idrettsregion”.		Vi	har	utviklet	samarbeid	med	lokalidrett	i	Polen	der	
anlegg	og	dugnad	er	satt	på	dagsorden.		AIK	har	også	utarbeidet	en	oversikt	
over støtte- og finansieringsordningene i EU og startet opp et prosjekt med 
frivilligheten	i	EUs	frivillighetsår	2011.		

Den	rapporten	du	nå	leser	viser	at	idrettskretsen	har	utvidet	samarbeidet	og	
service til de mange flotte særidrettene vi har i Akershus. 15. juni fremmet 
paradoksalt	nok	særidrettene	sentralt	et	forslag	om	å	redusere	idrettskretsenes	
innflytelse i norsk idrett.  Vi har prioritert verdier og krav til utøvere, trenere 
og	ledere	som	gode	forbilder	for	barna	og	ungdommen	vår.		Noen	særidretter	
følger	opp,	f.eks.	skøyteforbundet,	mens	andre	viser	ikke	den	samme	forståelse	
når	NIFs	generalsekretær	stiller	krav.		AIK	vil	rette	en	spesiell	honnør	til	NIF	
v/	Tove	Paule	og	Inge	Andersen	for	at	inkluderende	holdninger	og	fair	play	
legges	som	solide	fundamenter	for	idrettsbevegelsen.		Under	deres	ledelse	har	
NIF	igjen	fått	orden	på	sin	økonomi,	mens	andre	organisasjonsledd	lever	i	for	
stor	grad	på	lånte	midler.

Jeg	vil	rette	en	takk	til	våre	partnere:		Akershus	Fylkeskommune,	NIF,	
særidrettene	i	Akershus,	22	idrettsråd	og	700	idrettslag	i	fylket	–	og	sist,	men	
ikke	minst	våre	ansatte	i	Idrettens	hus	i	Strømmen	for	konstruktivt	og	positivt	
samarbeid	i	2009.	
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Sammendrag
Akershus	Idrettkrets	opplevde	både	en	stor	nasjonal	og	en	
internasjonal gjennomslagskraft i 2009. AIK deltok på flere 
nasjonale	arenaer	hvor	idrettspolitikk	ble	utformet.	Idrettskretsen	
var	tidlig	ute	for	å	markere	tanker	om	en	fremtidig	organisering	av	
norsk	idrett,	den	gjorde	en	ikke	ubetydelig	innsats	for	igjen	å	sette	
idrettens	verdier	høyt	på	agendaen,	og	til	sist	skrev	AIK	en	
brosjyre	om	EU-programmer	for	norsk	idrett	på	oppdrag	av	NIF.	

Internasjonalt	ble	idrettskretsens	andre	EU-prosjekt	virkelighet,	
AIK	var	på	to	studiebesøk	til	Polen	i	forbindelse	med	et	
EØS-prosjekt, og flere yngre ledere fra Akershusidretten fikk 
oppleve	sitt	første	internasjonale	lederoppdrag	gjennom	
idrettskretsen. Idretten i Akershus fikk derfor også et fokus utover 
det	regionale	i	2009.	Et	slikt	fokus	er	også	med	på	å	styrke	
idrettskretsens	hovedmål	om	å	forbedre	idrettslagenes	
forutsetninger	til	å	drive	sin	virksomhet.	Kunnskap	og	erfaringer	
får	ofte	en	annen	betydning	i	lyset	av	steder	som	kanskje	ikke	er	
mange	timers	reise	fra	sitt	eget	idrettslag,	men	som	har	helt	andre	
forutsetninger	og	rammevilkår.	

AIKs	styre	mener	at	et	nasjonalt	og	internasjonalt	fokus	begge	er	
med	på	å	styrke	idrettslagenes	lokale	forutsetninger	og	dermed	
idrettskretsens	tre	delmål:

•	AIK	skal	ha	sørget	for	en	organisasjons-,	ledelses-	og	
		kompetanseutvikling	i	idrettslag	og	idrettsråd	som	gjør	IL-ene	i	
		stand	til	å	tilby	allsidige	og	fremtidsrettede	aktiviteter.
•	AIK	skal	ha	forbedret	anleggssituasjonen	i	Akershus	til	et	lands-
		gjennomsnitt.
• 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.
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De	viktigste	resultatene	for	2009	er:
•	AIK	fordelte	i	underkant	av	4	millioner	til	idretten	i	Akershus,	og	
		1,3	millioner	direkte	til	idrettslag.	
•	AIK	gjennomførte	i	gjennomsnitt	9	kurstiltak	hver	uke	(40	uker).
•	AIK	administrerte	og	gjennomførte	235	prosesser	eller	kurs	i		
  idrettslag, og leverte dermed flest prosesser og kurs av alle 	
		idrettskretser	i	Norge.
•	AIK	utdannet	60	ungdommer	til	å	bli	YouMe-ledere	i	8	ungdoms	
		skoler.	Disse	gjennomførte	ukentlig	aktivitet	for	sine	medelever.
•	AIK	organiserte	sammen	med	11	idrettslag	Aktiv	på	Dagtid.		
  Dette resulterte i flere enn 14.000 deltakelser.
• AIK organiserte fire forskjellige tilbud til funksjonshemmede. 	
• AIK fikk godkjent norsk idretts største EU-søknad noensinne. 

AIK	kan	konstatere	at:
•	En	økende	andel	av	arbeidsinnsats	kreves	for	å	opprettholde	en		
		lovmessig	organisering	av	dretten	i	Akershus.	
•	AIKs	medlemstall	økte	fra	215.775	til	223.916

Styret	konstaterer	at	delmålene	for	organisasjons-	og	ledelses-
utvikling	og	aktivitetsutviklingen	er	oppnådde.	Delmålet	for	
anleggsutvikling	er	ikke	oppnådd.	Dette	skyldes	i	stor	grad	
eksterne	årsaker,	deriblant	det	nasjonale	etterslepet	på	
spillemidler	til	anlegg,	og	akershuskommunenes	økonomi.
Oppsummert	mener	styret	at	hovedmålet	for	hele	tingperioden,	å	
forbedre	idrettslagenes	forutsetninger	til	å	drive	sin	virksomhet,	er	
oppnådd.	

 
Antall	idrettslag	i	Akershus	pr	31.12.09:	688
Medlemmer	i	Akershus:	223.916

NIFs årsrapport var ikke offisiell pr trykkedato, de endelige tallene kan bli endret.
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Idrettens verdier gjør en forskjell!
For	at	en	organisasjon	skal	oppnå	vedvarende	suksess	har	
Harvard	Business	School	pekt	på	tre	parametre;	fokus	på	ideologi,	
organisasjonen	må	være	dyktig	på	historiefortelling	og	den	må	
ha	”store	hårete	mål”.	Denne	suksessformelen	gjelder	også	for	
idretten	i	Akershus.	

De	tre	siste	årene	har	idrettskretsen	forsøkt	å	få	årsrapporten	til	å	
bli	noe	mer	enn	en	vanlig	årsrapport.	Den	er	blitt	brukt	til	å	si	noe	
om	helheten	-	om	idretten	i	Akershus,	om	en	idrettskrets’	opp-
gaver,	og	om	hvordan	et	idrettslag	kan	organiseres.	Årsrapporten	
har	altså	blitt	brukt	til	å	fortelle	noe	som	er	like	viktig	som	årets	
resultater.	Fortellingen	om	hvorfor	vi	er	her	-	måter	vi	i	idretten	
kan	utgjøre	en	forskjell	for	samfunnet	vi	lever	i.	For	vi	er	gjensidig	
avhengige	av	hverandre,	og	gjensidig	ansvarlige	for	utviklingen	av	
samfunnet.	Det	siste,	idrettens	ansvar,	har	Akershus	idrettskrets	
gjentatte	ganger	diskutert	og	fremført	sitt	syn	på.	Idrettskretsen	
har	de	siste	tre	årene,	mer	enn	tidligere,	pekt	på	idrettens	verdi-
grunnlag.	Dette	er,	litt	forenklet,	det	Harvard	Business	School	
kaller	”ideologi”.	Kort	sagt;	skal	idretten	i	Akershus	oppnå	ved-
varende	suksess,	spiller	det	en	rolle	hvordan	vi	i	idretten	forholder	
oss	til	vårt	felles	verdigrunnlag.	Enda	kortere	sagt;	Idrettens	
verdier	gjør	en	forskjell!	

Hvordan	har	idrettskretsen	de	tre	siste	årene	forsøkt	å	formidle	
sine	synspunkter	gjennom	årsrapportene?	I	2007	var	fokus	på	
hvordan	den	nye	strategiske	plattformen	og	handlingsplanen	var	
bygget	opp.	Årsaken	til	at	vi	valgte	å	fortelle	om	dette	er	at	
idrettslagene	kan	benytte	seg	av	den	samme	strukturen.	
Faktisk er det flere idrettslag i Akershus som gjør akkurat det. Alle 
fokusklubber	som	har	utviklet	en	ny	virksomhetsplan	er	eksempler	
på	dette,	blant	andre	Oppegård	IL	og	Gjerdrum	IL.	Hvorfor	er	det	
så	viktig	at	idrettskretsen	benytter	sin	årsrapport	til	å	fortelle	dette?	
Jo,	fordi	gode	planer	er	basisen	for	gode	resultater.	
Idrettens	viktigste	felles	utgangspunkt	i	plansammenheng	er	
”Organisasjonshjulet”,	dette	bildet	benyttes	i	idrettens	klubb-
utvikling.	Det	er	et	bilde	på	idrettens	kompetansebehov	og	
sammenhengen	mellom	disse	behovene.	
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Organisasjonshjulet	er	derfor	også	et	bilde	på	hva	idrettskretser	
og	særidrettene	trenger	å	bistå	idrettslagene	med.	AIKs	hovedmål	
er	å	forbedre	idrettslagenes	forutsetninger	til	å	drive	sin	
virksomhet.	Når	virksomheten	beskrives	gjennom	
organisasjonshjulet,	må	AIKs	tilbud	og	delmål	selvfølgelig	også	
avspeile	dette.	AIKs	tre	delmål	er	derfor;	organisasjon	og	ledelse,	
anleggs-	og	aktivitetsutvikling.	Områdene	arrangementer	og	
trenere	er	det	i	første	rekke	særidrettenes	ansvar	å	hjelpe	
idrettslagene	med.	Aktivitet	har	en	idrettskrets	ikke	så	stort	
ansvar for, men det finnes noen områder hvor det ikke nødvendig-
vis	er	særforbundene	som	har	det	fulle	ansvaret.	Hvilke	tiltak	dette	
dreier seg om, kan en finne ut av på sidene 37-48.

Hvis	årsrapporten	for	2007	handlet	om	det	mest	grunnleggende,	
belyste	årsrapporten	for	2008	AIKs	rolle	som	viktig	støttespiller	for	
idrettslagene.	Det	er	idrettslagene	som	er	den	viktigste	
aktivitetsmotoren	i	norsk	idrett,	men	det	er	gjennom	et	samspill	
mellom	alle	delene	av	norsk	idrett,	det	virkelige	store	kan	
gjennomføres.	Idrettskretsen	er	en	viktig	støttespiller,	på	lik	linje	
med	særforbund,	regioner,	særkretser	og	idrettsråd.		
Oppgavefordelingen	mellom	idrettskretser	og	særforbund	ble		
trukket	tydeligere	opp,	og	idrettskretsers	kompetanse	og	ansvar	
for	å	holde	organisasjonen	ryddig	ble	befestet.	

Figur	1.	Organisasjonshjulet
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Et	tema	for	2009	er	verdier	og	idrettens	verdigrunnlag.	Formålet	
med	et	verdigrunnlag	er	å	skape	retning	og	identitet,	men	det	gir	
også	et	grunnlag	for	kommunikasjon	og	samhandling.	Hvordan	
idretten	fremstår	i	samfunnet	er	med	på	å	skape	og	gjenskape	de	
rammevilkår	idretten	trenger	for	sin	egen	eksistens.	Hvordan	en	
organisasjon	følger	sine	verdier	skaper	altså	dens	omdømme.	En	
organisasjon	som	ikke	følger	sitt	eget	lovverk	vil	ikke	bedre	sitt	
omdømme,	og	den	vil	dermed	vanskelig	kunne	øke	sine	ramme-
betingelser.	Et	konkret	resultat	av	styrets	arbeid	på	dette	området	
kan	en	illustrere	gjennom	at	et	av	styrets	
medlemmer, Vidar Bøe, fikk den nasjonale ildsjelsprisen for 2009. 
Prisen	var	Vidars	egen	fortjeneste,	men	det	viser	hvor	aktuelt	
verdier	har	vært	i	styrets	arbeid	gjennom	mange	år.	At	AIK	tok	et	
fornyet	initiativ	ovenfor	NIF	for	å	sette	i	gang	en	verdiprosess	i	
norsk	idrett	er	ytterligere	et	eksempel.

Å	snakke	om	verdier	er	en	sak.	Hvordan	en	selv	lever	opp	til	sitt	
eget	verdigrunnlag	er	noe	annet.	Fra	den	strategiske	plattformen	
kan	vi	lese	at	Akershus	idrettskrets’	verdigrunnlag	er:	Offensiv,	
Motiverende	og	Kompetent.	Disse	tre	verdiordene	skal	dermed	
være	gjeldende	i	alt	idrettskretsen	gjennomfører.	Styret	mener	at	
det	er	slik	arbeidet	i	AIK	er	blitt	gjennomført	i	tingperioden,	men	
det	er	opp	til	leseren	å	bestemme	om	så	virkelig	er	tilfelle.	

Foto:	Runar	Sveen

Vidar	Bøe	
i	midten,	
Sven	E.	
Maamoen	
til	høyre	og	
Åge	Tovan	
(ordfører	
Lørenskog)	
til	venstre.
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Det	derfor	ikke	unaturlig	at	innledningen	vier	litt	plass	til	å	speile	
det	som	skjedde	i	2009	gjennom	AIKs	verdigrunnlag:	

Offensiv
Offensiv	betyr	at	idrettskretsen	skal	være	imøtekommende	og	
tilstede,	fremtidsrettet	og	med	på	å	styre	utviklingen	av	idretten	
i	Akershus	og	nasjonalt.	Spørsmålet	er;	Har	AIK	vært	offensiv	i	
2009?

•	AIK	har	vært	offensive	regionalt.	AIK	har	best	statistikk	på	
		gjennomførte	tiltak	i	idrettslag	av	samtlige	idrettskretser.	AIK	har		
  gjennomført enda flere tiltak i idrettslag enn i 2008, nå 1 tiltak 	
		eller	kurs	hver	dag.	Den	store	kurshelgen	er	fortsatt	en	
		uovertruffen	begivenhet	i	norsk	idrett,	med	over	500	deltakere.		

•	AIK	har	vært	offensive	internasjonalt	og	fått	gjennomslag	for	det		
		største	EU-prosjektet	for	norsk	idrett	noen	gang.	AIK	har	deltatt		
		på	tre	internasjonale	studiebesøk,	dels	to	til	prosjektpartnere	i		
		Polen	og	dels	et	til	Brussel,	Lausanne,	og	Genève.		

•	AIK	har	vært	offensive	nasjonalt.	Idrettkretsen	har	deltatt	i		
		utviklingen	av	det	nasjonale	kompetanseløftet	for	idrettsråd,		
		styreleder	har	ledet	programkomiteen	for	idrettskretsene,	deltatt		
		i	utvikling	av	nytt	lederkurs	for	ungdom,	skrevet	en	brosjyre	for		
		norsk	idrett	om	EU-programmer	for	idretten,	og	til	sist	har	AIK		
		vært	ledende	i	diskusjoner	om	hvordan	idrettens	organisering		
		skal	se	ut.	

Motiverende
Motiverende	betyr	at	idrettskretsen	skal	være	inspirerende	og	
engasjerende,	og	skape	lyst	til	utvikling	så	vel	hos	idrettslagene	
som	hos	våre	samarbeidspartnere.	På	hvilken	måte	mener	AIK	at	
idrettskretsen	har	oppnådd	dette?

•	AIK	motiverer	gjennom	å	bruke	mye	kraft	på	å	være	tilstede	for		
  alle idrettslag som trenger hjelp. Samtlige fleridrettslag ble per 	
		telefon	spurt	om	hvilke	behov	de	hadde.	Det	ble	dessuten	rekord		
		når	det	gjelder	gjennomførte	klubbesøk

 
Totalt antall tiltak pr. Idrettskrets
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Figur	2.	
Totalt	antall	
tiltak	per	
idrettskrets.
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Motiverende
Motiverende	betyr	at	idrettskretsen	skal	være	inspirerende	og	
engasjerende,	og	skape	lyst	til	utvikling	så	vel	hos	idrettslagene	
som	hos	våre	samarbeidspartnere.	På	hvilken	måte	mener	AIK	at	
idrettskretsen	har	oppnådd	dette?

•	AIK	motiverer	gjennom	å	bruke	mye	kraft	på	å	være	tilstede	for		
  alle idrettslag som trenger hjelp. Samtlige fleridrettslag ble per 	
		telefon	spurt	om	hvilke	behov	de	hadde.	Det	ble	dessuten	rekord		
		når	det	gjelder	gjennomførte	klubbesøk

• AIK motiverer gjennom å vise at det finnes muligheter for 
		økonomisk	støtte	når	et	idrettslag	ønsker	å	utvikle	seg.	I	løpet		
  av tingperioden fikk idrettslagene over 4,4 millioner i direkte 
		utviklingsstøtte.	Alle	muligheter	blir	presentert	gjennom	nyhets	
		brevet	”Ajour	med	AIK”.

•	AIK	motiverer	gjennom	å	være	tilstede	for	ildsjeler	eller	på		
		årsmøter.	Styret	hadde	44	representasjonsoppgaver	i	2009.	

Kompetent	
Kompetent	betyr	at	idrettskretsen	skal	ha	høy	kvalitet	på	sitt	
arbeid	i	forhold	til	idrettslagenes	og	samfunnets	ønsker	og	behov,	
samt	alltid	være	opptatt	av	å	gjøre	de	riktige	tingene	gjennom	et	
ordentlig	arbeid.	Hva	mener	AIK	om	sin	egen	kompetanse?	

•	Å	ha	høy	kvalitet	i	sitt	arbeid	i	forhold	til	idrettslagenes	ønsker		
		og	behov	innebærer	å	være	kompetent		innenfor	idrettskretsens		
		basisoppgaver,	som	er;	å	arbeide	med	rammebetingelser,	
		kompetanseutvikling	i	idrettslag	og	idrettsråd,	samt	kunne	
		behandle	spørsmål	innenfor	organisasjons-	og	lovarbeid.	AIK	har		
		mange	henvendelser	fra	idrettslag,	og	mange	tilfeller	handler		
		dette	om	ukentlig	kontakt.	Dette	innebærer	at	AIKs	tjenester	er		
		etterspurte	og	verdsatte,	dvs.	AIK	oppfattes	som	kompetente	på		
		området.	
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•	Idrettskretsens	arbeid	med	å	utvikle	Akershusidretten	i	tråd	med		
		samfunnets	ønsker	innebærer	å	kunne	utvikle	prosjekter	
		sammen	med	idrettslag.		
		Prosjekter	som	Aktiv	på	Dagtid,	MERIdrett	og	inkludering	i		
		idrettslag	er	eksempler	på	dette.	At	disse	prosjektene	er		
		vellykkede,	og	at	de	samtidig	styrker	idrettslag	i	deres	
		virksomhet,	er	et	tydelig	tegn	på	kompetanse.

•	Samlet	sett	viser	resultatene	til	idrettskretsen	en	høy	grad	av		
		kompetanse.	

Oppsummert	for	tingperioden	2007	–	2009,	hvor	kretstinget	satte	
et	hovedmål	for	kretsstyret	om	å	forbedre	idrettslagenes	
forutsetninger	til	å	drive	sin	virksomhet,	mener	styret	at	det	målet	
er	oppnådd.	

Romerikes	Blad	6.	Desember	2009
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Idrettskretsens 8. ordinære ting
Kretstinget	ble	avholdt	på	Kolben	kultursenter	i	Kolbotn,	6.juni	
2009.	Teknisk	arrangør	var	Oppegård	idrettsråd.	I	tillegg	til	de	
formelle	tingsakene	var	idrettspresidenten	invitert	for	å	orientere	
om	idrettens	utfordringer,	både	for	topp	og	bredde.	
Den	strategiske	plattformen	fra	forrige	tingperiode	ble	videreført,	
og	ny	handlingsplan	for	2010-2012	ble	vedtatt.	Planen	ble	positivt	
mottatt	av	tinget,	og	den	ble	omtalt	som	konkret,	målbar	og	
oversiktlig	fremstilt.	AIKs	anleggspolicy	ble	vedtatt	som	tillegg	til	
handlingsplanen.		Dette	skal	være	styringsverktøy	og	AIKs	rette-
snor	for	blant	annet	innspill	til	fylkeskommunens	sektorplan	for	
idrett	og	friluftsliv.

En	viktig	lovendring	ble	også	vedtatt,	og	fra	og	med	2012	vil	
Akershus	Idrettskrets	ha	2-årige	tingperioder.	

Det ble utdelt hederstegn hvor 4 personer fikk AIKs idrettspris og 
3 personer fikk AIKs hederspris. 

Idrettsprisen	ble	delt	ut	til:	Fra	venstre:	Arne	Otnes	(Ås),	Tore	B.	
Ramton	(Oppegård),	Sverre	Nordhaug	(Eidsvoll)	og	Erland	Skogli	
(Nes).		

Foto:	Kent	Simonsen
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AIKs	høyeste	utmerkelse,	hedersprisen	ble	tildelt:	Fra	venstre:
Kathe	Langvik,	Torill	Gullaksen	og	Sigurd	Carson.	

Antall	stemmeberettigede	var	83	personer	og	totalt	var	det	103	
personer	til	stede.	Det	vises	for	øvrig	til	protokoll	fra	kretstinget	på	
idrett.no/akershus.		

Ryddige forhold – krav til organisasjonen
Det	har	vært	et	økt	fokus	i	norsk	idrett	på	å	sørge	for	en	ryddighet	
internt	i	egen	organisasjon,	og	idrettsforbundet	har	i	samarbeid	
med	kretsene	utviklet	rutiner	og	prosesser	for	håndtering	av	den	
interne	ryddejobben.	Et	idrettslag	får	en	del	rettigheter	via	sitt	
medlemskap	i	norsk	idrett,	eksempelvis	tilgang	til	offentlige	midler	
og	anlegg.	Det	påhviler	derfor	organisasjonen	et	ansvar	å	sørge	
for	at	NIFs	lover	følges.	Dersom	idretten	skal	ha	den	positive	
støtten	fra	samfunnets	side,	må	man	som	landets	største	frivillige	
organisasjon	også	ta	det	ansvaret	som	følger	med.		I	den	
forbindelse	ble	det	i	2009	ble	det	gjort	”medlemsundersøkelser”	i	
idrettslag	som	hadde	færre	enn	10	medlemmer	over	15	år.	I	tråd	
med	basisloven	er	antallet	tillitsverv	i	et	idrettslag	minimum	10	
personer.		Undersøkelsene	ble	initiert	fra	NIF	sentralt	og	gjennom-
ført	av	idrettskretsene.

Foto:	Kent	Simonsen
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Ved	utgangen	av	2007	var	det	210.753	medlemskap	i	711	
idrettslag	i	Akershusidretten,	og	ved	utgangen	av	2009	var	det	
223.916	medlemmer	i	688	idrettslag.	Det	har	altså	blitt	færre	
idrettslag,	men	de	som	er	igjen	er	større.	Årsaken	er	delvis	de	
forhold	som	er	beskrevet	ovenfor,	samt	at	det	er	en	naturlig	
avgang	ved	at	noen	idrettslag	ender	opp	som	enheter	uten	
aktivitet	eller	medlemmer.	Disse	må	også	nedlegges	via	prosesser	
som	sørger	for	at	økonomi	ivaretas.	Det	er	idrettskretsens	ansvar.		
AIK	har	en	rekke	henvendelser	vedrørende	lov-	og	organisasjons-
spørsmål.	Det	ble	registrert	over	150	spørsmål	per	telefon	i	2009.	
Sakene dreier seg om alt fra enkel bistand til større konflikter av 
lengre	varighet	og	større	kompleksitet.	

Idrettslag	og	idrettsråd	skal	ved	oppdatering	av	sine	lover	sende	
disse	inn	til	godkjenning,	og	idrettskretsen	har	betydelig	pågang	
og	rådgiving	på	dette	området.		AIK	har	også	i	2009	blitt	tilført	økt	
kompetanse	og	oppfølging	fra	NIF	sentralt	på	dette	feltet.
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Økonomiske forhold
AIKs	inntekter	kommer	i	hovedsak	fra	Akershus	fylkeskommune	
(AF)	og	Norges	idrettsforbund	og	olympiske	og	paralympiske	
komité	(NIF).	Den	største	andelen	er	rammetilskudd,	men	fra	
begge	instanser	ytes	det	også	mer	øremerket	og	prosjektbasert	
støtte. I figurene nedenfor presenteres utviklingen av støtten fra 
fylkeskommunen	og	NIF.

Figur	3.	Nedenfor	viser	rammetilskuddet	mottatt	fra	Akershus	
fylkeskommune.	Tildelingen	beskrives	i	reelle	tall	med	den	røde	
linjen i figuren under. Den gule linjen representerer nivået av 
2002-tilskuddet	justert	med	konsumprisindeks	(KPI).	Den	blå	linjen	
representerer	tildelingen	i	reelle	tall	justert	med	KPI.	Idrettskretsen	
har	i	forhold	til	KPI	hatt		en	noe	lavere	total	tildeling	i	årene	etter		
2002.	De	siste	årene	har	det	vært	en	klar	positiv	trend.	Tilskuddet	
fra	2007	til	2008	økte	med	24,52	%.	Den	økningen	skyldes	en	
tilleggsbevilgning	på	kr.	450.000,-.	Fra	2008	til	2009	økte		
tilskuddet	med	4,5	%.		

	

Figur	3.	

Figur	3.Tildeling	AIK	fra	Akershus	fylkeskommune	2002-2009.	
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Figur	4	viser	tildelingen	av	rammetilskudd	fra	NIF	i	årene	2002	
til	2009.	Dette	er	midler	AIK	skal	drifte	sine	kjerneoppgaver	med.	
Tildelingen	har	fått	en	liten	økning	i	nominelle	tall	de	siste	årene,	
men ikke når en tar hensyn til konsumprisindeksen. I 2002 fikk AIK 
1,8	millioner	fra	NIF	og	hvis	en	tar	hensyn	til	KPI,	ligger	tildelingen	
i	2009	på	1,7	millioner.	For	at	AIK	skulle	hatt	den	samme	reelle	
tildelingen	i	2009	som	i	2002,	skulle	tildelingen	i	2009	fra	NIF	ha	
vært	i	overkant	av	2,2	millioner	(den	gule	linjen).

Figur	4.	Tildeling	AIK	fra	NIF	2002-2009.
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Her	er	en	oversikt	over	totale	inntekter	og	kostnader	for	AIK	i	
2009.
	
Inntekter	totalt	kr.	12.616.587,-

	
Tilskuddet	fra	NIF	fordeler	seg	på	følgende	måte:	
•	 rammetilskudd		 	 	 kr.	2.185.839,-	
•	 mva-kompensasjon			 	 kr.				188.674,-	
•	 øremerkede	tilskudd		 	 kr.				515.864,-	

Tilskudd	fra	Akershus	Fylkeskommune	består	av:
•	 rammetilskudd		 	 	 kr.	4.543.000,-	
•	 øremerkede	tilskudd		 	 kr.				636.315,-	

Andre	tilskudd	består	av:	
•	 statlige	tilskudd		 	 	 kr.				670.000,-
•	 tilskudd	integrering			 	 kr.				272.500,-	
•	 øremerkede	tilskudd	Interreg		 kr.				262.500,-	

Andre	driftsinntekter	består	blant	annet	av	kursinntekter,		
leieinntekter	og	renter.
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Figur	5.	Inntekter	totalt.
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Overføringer	til	leddene:
•	idrettslag		 	 	 kr.	1.310.287,-	
•	idrettsråd		 	 	 kr.				183.000,-		
•	særkretser/regioner		 kr.	2.446.185,-	
(herav	kr.	1.379.000,-	fra	Akershus	fylkeskommune	og	resterende	
var	overføringer	av	kursoppgjør).

Personal	kostnader	består	av	lønn,	feriepenger,	arbeidsgiver-
avgift,	pensjonsordning	samt	personalforsikring.	
Total	er	dette	kr.	4.057.414,-.	
Det	gir	en	gjennomsnittskostnad	per	ansatt	på	kr.	579.630,-

Lønn	for	daglig	leder	utgjorde	kr.	591.050,-.
Styret	har	mottatt	kr.	148.850,-	i	godtgjørelser	(kjøregodtgjøring,	
telefon	og	tapt	arbeidsfortjeneste.
 
På	de	neste	ti	sidene	gjengis	resultatregnskapet	med	noter,	
revisjonsberetning	og	kontrollkomiteens	beretning	for	2009.

Figur	6.	Kostnader	totalt.

Kostnader	totalt	kr.	12.696.936,-
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Delmål mot hovedmål
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	innenfor;	
organisasjon	og	ledelse,	anleggsutvikling	og	aktivitetsutvikling.	

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

1.1 Klubbutvikling	
AIK	har	i	2009	satset	massivt	på	klubbutvikling.	Det	er	gjennom-
ført	46	startmøter	(SM),	29	oppfølgingsmøter	(OM)	og	70	
klubbesøk	(KB).	I	tillegg	er	det	gjennomført	3	startmøter	for	
idrettsråd	(SM	IR).	Samlet	utgjør	dette	148	tiltak	i	idrettslag	og	
idrettsråd.	I	2009	var	AIK	dessuten	med	på	et	satsingsprosjekt	i	
forhold	til	klubbutvikling	i	regi	av	NIF.	Prosjektet	var	med	å	bidra	til	
økt	fokus	på	klubbutvikling.	

Figur	7.	Klubbutviklingstiltak	2009	
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1.2 Kurs
AIKs	utdanningsvirksomhet	fra	2007	-	2009	vises	i	tabell	1.	
I	tabellen	er	alle	tiltakene	regnet	om	til	4-timerstiltak.	

Tabell	1.	Utdanningsvirksomhet	2007-2009
Tiltak/År 2007 2008 2009
Startmøte 5 11 46
Oppfølgingsmøte 2 6 29
Temakveld/kurs/klubbesøk		
(m	Fokusklubbprosjektet)

87 90 140

Aktivitetslederkurs 16 0 4
Temakveld	barn 12 12 4

Totalt 122 119 	223

I	2009	er	det	gjennomført	140	temakvelder	(TK).	70	av	disse	var	
temakvelder	om	utdanningstilbud,	altså	klubbesøk.	Det	er	
gjennomført	4	temakvelder	om	barneidrett,	samt	et	16-timers	
ativitetslederkurs	barneidrett.	

Det	ble	også	gjennomført	en	2-dagerssamling	for	daglige	ledere	i	
idrettslag	på	Leangkollen	6.-7.oktober	2009.	Daglige	ledere	fra	31	
idrettslag	deltok.	AIK	var	representert	med	4	personer.	

I	tillegg	tilbyr	AIK	kursadministrative	tjenester	for	særkretser.		
Figur	8	viser	antall	kurs	AIK	har	administrert	for	særkretser	de	5	
siste	årene.	I	2009	administrerte	AIK	142	kurs	for	særkretsene.	

	

Antall kurs for særkretser 2005-2009
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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.	Det	ble	for	eksempel	i	2009	etablert	en	
egen	nettside	for	Den	Store	Kurshelgen,	for	å	synliggjøre	
arrangementet	enda	bedre.	

I	2009	ble	det	jobbet	målbevist	med	oppsøkende	virksomhet	og	
informasjon. Alle fleridrettslagene (140) i Akershus ble kontaktet 
(eller forsøkt kontaktet) personlig. Alle idrettslagene fikk grundig 
informasjon	om	hva	AIK	kan	hjelpe	dem	med.	Vi	inviterte	oss	også	
på	et	styremøte	i	idrettslaget	for	å	informere	ytterligere	om	AIKs	
tilbud.	I	2009	ble	det	gjennomført	70	slike	klubbesøk.	Denne	
måten	å	jobbe	på	har	fungert	meget	bra,	og	den	vil	bli	videreført	
også	i	2010.	

1.3 Den Store Kurshelgen 2009
Siden	2003	har	AIK	hver	høst	gjennomført	20-30	forskjellige	
felles-	og	særidrettslige	kurs,	i	løpet	av	én	helg.	I	forbindelse	med	
dette	arrangementet	samarbeider	AIK	både	med	særkretser	og	
særforbund.	Deltakelsen	på	Den	Store	Kurshelgen	har	økt	
betraktelig	siden	oppstarten	i	2003.	I	2007	og	2008	så	vi	en	liten	
nedgang	i	deltakerantallet,	men	i	2009	ble	det	satt	rekord.	
Figur	9	viser	deltakelsen	år	for	år,	siden	oppstarten	i	2003.	
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Arrangementet	i	2009	ble	avholdt	23.-25.oktober,	og	AIK	lokket	
med	kjente	navn	som	Fredrik	Skavlan,	Carsten	O.	Five,	
Else-Marthe	Sørlie	Lybekk	og	Inge	Andersen.	Vi	samarbeidet	med	
Idrett	&	ledelse,	idrettsforbundet,	Antidoping	Norge,	
Opplysningskontoret	for	frukt	&	grønt,	Bærums	Verk	IF,	Akershus	
Skikrets,	Norges	Håndballforbund	region	øst,	Akershus	
Fotballkrets	og	Akershus	Bedriftsidrettskrets.	Det	ble	jobbet	aktivt	
for å få med flere særforbund på arrangementet, men dette lyktes 
vi	ikke	med	i	2009.	

1.4 Idrettsrådsutvikling
AIK	deltok	i	utviklingen	av	”Det	nasjonale	kompetanseløftet	for	
idrettsråd”,	og	innholdet	ble	presentert	på	den	nasjonale	
idrettsrådskonferansen	i	Molde	i	november.	Selv	om	dette	kom	på	
plass	sent	på	året,	var	det	likevel	2	idrettsråd	som	startet	
prosessen	med	temaer	fra	kompetanseløftet.	AIK	har	satt	som	mål	
at	alle	idrettsrådene	skal	ha	gjennomført	det	nasjonale	
kompetanseløfte	i	den	neste	tingperioden.	

I	2009	var	AIK	representert	på	16	av	22	årsmøter	i	idrettsråd.	

Det	ble	tildelt	kr.	183.000,-	til	idrettsrådene	i	2009.	Forøvrig	kan	en	
se	mer	om	hvordan	idrettskretsen	forholdt	seg	til	idrettsrådene	i	
avsnittet	B2.1.

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	2009	er	det	gjennomført	223	prosesser	og	kurs	i	idrettslag,	og	3	
idrettsråd	har	gjennomført	handlingsplanprosesser	med	hjelp	fra	
idrettskretsen.	Fokusklubbprosjektet	har	i	2009	til	sammen	
gjennomført	43	tiltak.	I	tillegg	har	AIK	administrert	ytterligere	142	
kurs	for	særkretser.	
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Den	Store	Kurshelgen	er	fortsatt	en	av	norsk	idretts	største	
kompetanse-	og	motivasjonshelger,	med	mer	enn	500	deltakere	i	
2009.	Siden	norsk	idretts	kursvirksomhet	i	realiteten	er	aktiv	i	40	
uker	per	år,	tilsvarer	dette	et	gjennomsnitt	på	9	kurstiltak	hver	uke.	
Sammen	med	de	kursene	idrettskretsen	administrerte	for	sær-
kretsene,	ble	det	gjennomført	365	kurs	og	prosesser	i	2009.		

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	delmål	1	er	oppnådd.	

Anleggsutvikling
AIK skal ha forbedret anleggssituasjonen i Akershus til et lands-
gjennomsnitt. 

2.1 Fagnettverk
AIK har i løpet av 2009 hatt flere møter med idrettsråd, kommuner 
og	idrettslag	for	å	bistå	i	utvikling	av	idrettsanlegg	og	kunnskap	
om	å	utnytte	spillemidler	optimalt.	
I	denne	perioden	har	vi	vært	spesielt	opptatt	av	å	fremheve	
betydningen	av	å	satse	på	interkommunale	anlegg,	men	dette	må	
vi	erkjenne	er	en	vanskelig	oppgave.	For	Øvre	Romerike	har	det	
i perioden vært kontakt mellom flere idrettsråd med sikte på å få 
bygget	interkommunale	idrettsanlegg.	
AIK	vil	fortsette	med	å	støtte	idrettsrådene	når	det	gjelder	
anleggskompetanse.	

2.2 Kartlegging anleggsbehov
AIK	har	i	løpet	av	2009	oppdatert	sin	oversikt	vedrørende	anleggs-
dekning innenfor fotballanlegg, flerbrukshaller og svømmeanlegg. 
Dette er basisanleggene hvor vi spesielt innenfor flerbrukshaller 
har et stort underskudd. Underskuddet innenfor flerbrukshaller har 
økt	i	perioden	pga	stor	etterspørsel	innenfor	idretter	som	benytter	
flerbrukshaller. 
Når vi samtidig ser at antall planlagte flerbrukshaller i vårt område 
frem	mot	2012	ikke	vil	øke	i	vesentlig	grad	vil	underdekningen	i	
vårt	fylke	øke	til	2012.	
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Vårt	tallmateriale	har	i	stor	grad	blitt	benyttet	av	idrettsrådene	for	
å påvirke etablering av nye flerbrukshaller. Tallmaterialet har også 
blitt	benyttet	av	media.	

2.3 Påvirkning anleggsdekking
AIKs	informasjonsarbeid	med	eksisterende	og	fremtidig	anleggs-
dekning	i	fylket,	har	vært	til	stor	hjelp	for	idrettsrådene.		Vårt	
arbeid	med	å	øke	kunnskap	om	idrettsanlegg	hos	idrettsrådene,	
har	ført	til	styrket	mulighet	for	lokal	påvirkning	til	økt	anleggs-
dekning.
	
2.4 Konsulentbistand
I	løpet	av	2009	hadde	vi	stor	etterspørsel	etter	konsulentbistand,	
og vi har sett at flere kommuner også etterspør vår konsulent-
bistand	i	forbindelse	med	større	prosjekter.
Vestby	kommune	har	for	2009	benyttet	vår	konsulentbistand	i	
forbindelse med etablering av flerbrukshall og kunstgressgress-
bane.	Her	var	vår	konsulent	hyret	inn	for	å	bistå	kommunen	slik	at	
de fikk maksimal utnyttelse av spillemidler og tatt med alle idretts-
funksjonelle	krav.		Resultatet	av	den	endelige	prosjektbeskrivelsen	
var	at	både	klatrehall	og	friplassen	ble	tatt	inn	i	prosjektet,	uten	at	
dette	ville	gå	utover	kommunens	budsjett	for	prosjektet.	
I	forbindelse	med	prosjektering	av	friidrettshall	-	Nes	arena,	har	
AIK bistått med teknisk kompetanse og deltatt i flere møter med 
både	fylkeskommune,	Nes	kommune	og	andre	involverte	parter.	
Denne	hallen	vil	forhåpentligvis	bli	tildelt	programsatsningsmidler	i	
perioden	2010-2012.	
Rælingen	kommune	har	benyttet	vår	bistand	i	forbindelse	med	
etablering av kunstgressbane og flerbruksflate ved Nordby skole. 

Vi	har	hatt	21	forskjellige	oppdrag	hos	14	kommuner.	Størrelsen	
på	oppdragene	er	svært	forskjellige,	fra	det	enkle	til	store	
prosjekter.	I	tillegg	har	det	vært	stor	telefonkontakt	med	mange	
idrettslag,	noe	som	viser	at	vår	konsulenttjeneste	er	etterspurt.
I	forbindelse	med	tiltakspakken	fra	regjeringen	gjorde	vi	en	større	
utredning for idrettsrådene slik at de fikk en samlet oversikt over 
utestående	spillemiddelsøknader.	
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AIK	har	også	vært	en	pådriver	i	forbindelse	med	dokumentasjon	
i	forbindelse	med	den	store	underdekning	vi	har	av	idrettsanlegg	
både	lokalt	og	regionalt.	I	løpet	av	perioden	har	AIK	vært	ansvarlig	
for	å	ta	ned	28	lysmaster	rundt	bomstasjonene	i	Oslo.	Disse	
mastene vil i løpet av 2010 bli plassert rundt på flere av våre 
idrettsanlegg	og	besparelsen	utgjør	ca	25.000	pr.	mast.	Totale	
besparelser	på	dette	tiltaket	er	for	våre	idrettslag	på	ca	kr.	600.000	

Nedenfor	en	oversikt	over	de	idrettslag,	idrettsråd	og	kommuner	
AIK	har	jobbet	med	i	2009.	

Idrettslag/idrettsråd/kommuner Oppgaver
Aurskog/Finstadbru	SK Nye	idrettsanlegg
Bjørkelangen	Sportsforening Oppstart	kunstgressanlegg
Eidsvoll	kommune Etablering	av	sandvolleybaner
Eidsvoll	kommune Etablering flerbruksflate
Fet	IL Prosjektering flerbruksflate 

Garderåsen
Gjerdrum	IL Etablering	kunstgressbane
Holter	IL Generell	anleggsutbygging
Nannestad	kommune Diverse	nærmiljøanlegg
Haga	IL Etablering flerbrukshall
Hvam	IL Etablering	kunstgressbane
Hvam	IL Friidrettshall
Fagerstrand	IF Etablering	kunstgressbane
Gjelleråsen	IF Etablering	skateanlegg
Gjelleråsen	IF Etablering	kunstgressløkke
Varpe	Fotball Etablering	kunstgressbane
Oppegård	IR Statistikk	info
Rælingen	kommune Etablering	kunstgressbane
Rælingen	kommune Etablering flerbrukshall
Skøytealliansen Teknisk	bistand
Frambu Etablering sandvolley og flerbruks-

flate
Langhus Utrening	ny	idrettspark
Kløfta	IL Bakkedalsprosjektet
Vestby	kommune Etablering flerbrukshall/

kunstgressbane

Tabell	2.	Oversikt	anleggsoppdrag	2009.	
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Konklusjon delmål 2
AIK har arbeidet hardt med å få realisert flere idrettsanlegg og har 
på	enkelte	områder	lykkes	godt.	De	største	utfordringene	vi	har	
er	det	store	etterslepet	på	spillemidler	i	fylket	og	kommunenes	
dårlige	økonomi.	For	å	lykkes	må	vi	sørge	for	at	våre	idrettsråd	får	
høyere	kompetanse	og	dermed	større	påvirkningskraft	i	sin	
kommune.	Med	en	stor	befolkningsvekst	og	svært	lite	nyetablering	
av	idrettsanlegg	har	anleggsdekningen	i	Akershus	blitt	redusert	
i	løpet	av	2009.	Dette	er	i	tråd	med	utviklingen	for	de	siste	tre	
årene.	Målet	med	landsgjennomsnittet	er	ikke	oppnådd.

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
Dette	tiltaket	ble	nedprioritert	i	2008,	og	ble	ikke	heller	gjort	noe	
med	i	2009.	
	
3.2 MERIdrett
MERIdrett	er	et	prosjekt	som	skal	utvikle	unge	ledere,	eller	”Young	
Mentors”.	Dette	skjer	i	et	aktivt	samarbeid	mellom	idrettskretsen,	
utvalgte	ungdomsskoler	og	lokale	idrettslag.	Modellen	er	svært	
kostnadseffektiv,	de	deltakende	skolene	”betaler”	for	å	delta	
gjennom	å	sette	av	minimum	to	timer	i	uken	av	sine	lærer-
ressurser	for	å	være	med	i	prosjektet.	Det	gjøres	ikke	noen	form	
for	markedsføring,	og	likevel	kom	to	nye	skoler	med	i	2009.	Når	
en	interessert	ungdomsskole	tar	kontakt	har	AIK	en	lærerressurs	
som	kan	dra	ut	til	skolen	for	å	fortelle	hva	prosjektet	innebærer	og	
hvilke	resultater	de	kan	forvente	å	få.	

I	2009	var	det	140	ungdommer	som	søkte	til	de	60	plassene	som	
AIK	hadde.	Modellen	sikrer	at	ungdommer	får	en	grunnleggende	
idrettsutdanning,	med	mye	praksis	både	i	skoletiden	og	i	regi	av	
idrettslaget.	
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Ungdommene	gjennomfører	omtrent	100	timers	kurs	og	praksis	i	
løpet av året. Det første av fire kurs fant sted i Torsby, Sverige 
10.-12.	juni.

I	tillegg	får	samtlige	elever	på	deltakende	skoler	mer	fysisk	
aktivitet	på	en	enkel	måte.	Idrettslagene	overtar	deretter	
ungdommer	som	da	har	et	års	ledelseserfaring,	og	kan	gå	rett	inn	
i	idrettslaget	og	styrke	det.	Et	av	de	deltakende	idrettslagene	
uttalte	(Tone	Kogstad,	daglig	leder	Gjelleråsen	IF)	følgende	om	
prosjektet:

«Gjelleråsen Idrettforening har vært med i dette 
prosjektet siden det startet i 2004. Vi forstod 
tidlig av dette ville bli et vinn-vinn prosjekt, og en 
fantastisk mulighet for ungdom til å utvikles til 
fremtidige idrettsledere. 

Fra dag 1 har dette vært et positivt bidrag til 
idrettslaget. Vi har et nært og godt samarbeid 
med skolen og vi har felles interesse i prosjektet. 

GIF har i en årrekke arrangert sommerleir de 
2 første ukene av sommerferien. De fleste av 
ungdomslederne på sommerleier er blitt skolert 
gjennom prosjektet. Handikapgruppa og vårt 
Storby-prosjekt har også stor nytte av den 
kompetansen ungdommene har fått gjennom prosjektet. Mange av våre 
aktiviteter blir faktisk ledet av disse ungdommene. For GIF er YouMe et 
meget positivt bidrag til rekruttering av ledere.»

I	2009	var	det	8	ungdomsskoler	som	deltok	i	prosjektet:	Li,	
Nittedal,	Hakadal,	Aursmoen,	Belset,	Grevlingen,	Gjerdrum	og	
Østersund.	Disse	ungdomsskolene	var	fra	Nittedal,	
Aurskog-Høland,	Bærum,	Vestby	og	Gjerdrum	kommune.	Det	var	
Gjelleråsen	IF,	Nittedal	IL,	Aurskog/Finstadbru	SK,	Bærums	Verk	
IF,	Son	Håndball,	Gjerdrum	IL	og	Idrettsrådet	i	Fet	som	deltok	i	
prosjektet	fra	idrettens	side.	

Foto:	Johan	Conradson
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3.3 Lavterskel- og utviklingstiltak i IL
Lavterskel-	og	utviklingsmidler	er	støtte	til	aktivitets-	og	
utviklingstiltak	av	idrettslag.	I	perioden	2007	–	09	har	det	vært	
MERIdretten,	Aktiv	på	Dagtid,	30pluss	og	60pluss	som	idretts-
lagene	har	kunnet	søke	på.	I	tillegg	er	det	en	åpning	for	å	søke	
på	”eget	konsept”.	Utlysning	skjer	gjennom	”Ajour	med	AIK”,	og	
det	elektroniske	søknadsskjemaet	er	svært	enkelt	.	Tildeling	skjer	
fortløpende.	Under	dette	punktet	redegjøres	for	alle	støttetiltak	
hvor	AIK	har	bidratt	med	midler.			
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Det var totalt 49 idrettslag som fikk støtte direkte fra AIK i 2009. I 
tillegg var det 26 idrettslag som fikk støtte gjennom sitt 
idrettsråd,	hvor	midlene	ble	tildelt	fra	AIK.	Det	siste	gjelder	
inkludering	i	idrettslag,	hvor	Ullensaker	IR,	Lørenskog	IR	og	
Rælingen	IR	videreformidlet	støtte	til	totalt	23	idrettslag	Av	disse	
idrettlagene	er	det	18	som	ikke	har	fått	annen	støtte	fra	AIK.	I	
tillegg	videreformidlet	Bærum	IR	midler	i	Aktiv	på	Dagtid	til	tre	
idrettslag.	Alt	i	alt	betyr	dette	at	det	i	2009	totalt	var	67	forskjellige	
idrettslag som fikk støtte fra AIK. Det var i underkant av 10 % av 
totalt	antall	idrettslag.	
	

Tildeling	etter	tiltak Beløp	2009 Beløp	2008 Beløp	2007
Fokusklubb 70.000 0 20.000
Inkludering	i	idrettslag 470.000 663.008 660.000
Aktiv	på	Dagtid 235.000 240.000 190.000
Tilbud	til	funksjons-
hemmede

147.000 100.000 100.000

Utstyrsordningen 45.787 93.677 78.902
AIKs	utviklingsmidler	+	
Jubileumsfond	(2008)

344.500 540.000 417.500

1.310.287 1.636.685 1.466.402

Tildeling	til	idrettslag	gikk	noe	ned	fra	2008.	Grunnen	til	dette	er	
dels	at	i	2008	ble	22	idrettslag	tildelt	totalt	kr.	440.000,-	i	
jubileumsgave	fra	AIK,	dessuten	var	det	i	2009	noe	mindre	midler	
til	fordeling	i	prosjektet	”Inkludering	i	idrettslag”.	

Dette	betyr	at	AIK	den	siste	treårsperioden	har	fordelt	
kr.	4.413.374,-	til	forskjellige	idrettslagsprosjekter.	

Tabell	3.	Tildeling	midler	2007-2009.
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3.4 Barneidrett
Det	ble	gjennomført	4	temakvelder	om	barneidrett,	samt	et	
16-timers	aktivitetslederkurs	barneidrett	i	2009.	I	tillegg	er	det	
jobbet	aktivt	for	å	informere	idrettslagene	og	idrettsskolene	om	
tilskuddsordningen	”oppstarts-	og	utviklingsstøtte	til	idrettsskoler”.	
I	2009	ble	12	idrettsskoler	tildelt	midler	gjennom	denne	tilskudds-
ordningen,	totalt	kr.	109.500,-	

Dette	er	midler	som	ikke	går	via	AIK,	og	derfor	ikke	inngår	i	
tabell	3.	Midlene	betales	ut	direkte	fra	NIF	etter	godkjenning	fra	
AIK,	men	den	måten	AIK	markedsfører	ordningen	på	resulterte	i	at	
Akershusidretten fikk en meget stor andel av totalpotten. 

3.5 Voksenidrett
AIK	har	driftet	Aktiv	på	Dagtid	siden	2005.	Mellom	2006	og	2008	
var	tiltaket	støttet	av	Stiftelsen	for	Helse-	og	Rehabilitering,	mens	
det fra 2009 kun ble finansiert av fylkeskommunen og midler fra 
AIK.	Totalt	ble	tiltakene	i	idrettsalgene	støttet	med	kr.	235.000,-	fra	
AIK.	I	mange	tilfeller	kom	det	mer	midler	direkte	fra	kommunene,	
noe	som	indikerer	at	tiltaket	er	en	suksess.	

Aktiv	på	Dagtid	(www.aktivdagtid.no)	er	et	aktivitetstilbud	for	alle	
mellom	18-65	år,	som	mottar	en	eller	annen	form	for	trygd.	
Aktiviteten	skjer	i	og	gjennom	idrettslag.	I	2009	var	det	totalt	12	
idrettslag som gjennomførte aktivitet. Det er tre flere enn i 2008. 

Følgende	idrettslag	var	ansvarlig	for	aktiviteten:
•	Drøbak/Frogn	IL
•	Nedre	Romerike	Handicapidrettslag
•	Ski	Allianseidrettslag
•	Nesodden	IF
•	Oppegård	IL
•	Bærums	Verk	IF
•	Fossum	IF
•	Friskis	&	Svettis	Asker	og	Bærum
•	Aurskog/Finstadbru	SK
•	Aurskog	Golfklubb
•	Drøbak	Golfklubb
•	Ås	IL



 

�2   Akerhus Idrettskrets .  Årsrapport 2009

Akershus Idrettskrets – en viktig støttespiller for idrettslagene

 

Måten	AIK	drifter	Aktiv	på	Dagtid	henger	nøye	sammen	med	hvor-
dan	idrettkretsen	mener	at	idretten	skal	organiseres.	Det	er	idrett-
slagene	som	er	best	egnet	til	å	drive	all	aktivitet,	og	
idrettskretsen	skal	hjelpe	til	å	utvikle	disse	for	å	kunne	ta	på	seg	
nye	utfordringer.	Det	er	derfor	ingen	tilfeldighet	hvilke	idrettslag	
som	er	med	i	tiltaket.	Det	er	i	stor	utstrekning	de	idrettslag	som	
gjennomfører	klubbutvikling	gjennom	AIK.	

Det er flere grunner til at AIK mener at idrettslagene er best egnet 
til	å	være	gjennomførere	av	denne	typen	aktivitet.	
Personer som av en eller annen grunn befinner seg i en trygdet 
situasjon	har	mange	terskler	de	skal	overvinne.	Akkurat	som	
for de fleste er det en terskel i seg selv å begynne med trening. 
Denne	terskelen	er	ikke	mindre	for	målgruppen.	Derfor	skal	det	
ikke	oppstå	en	ny	terskel,	hvis	en	deltaker	eksempelvis	skulle	
får	seg	en	jobb	og	derfor	ikke	lengre	kan	delta	i	Aktiv	på	Dagtid.	
Idrettslaget	vil	fortsatt	være	der,	og	man	kan	delta	i	de	øvrige	til-
budene	samtidig	som	man	allerede	er	innenfor	det	sosiale	
fellesskapet	.

AIK	mener	at	idrettlaget	er	ikke	bare	en	aktivitetsplass,	men	også	
et	sosialt	nettverk.	Når	idrettslag	som	tilbyr	Aktiv	på	Dagtid	også	
har	innført	noen	av	de	andre	aktivitetstilbudene	idrettkretsen	gir	
økonomisk	støtte	til,	som	30+	eller	60+,	vil	neste	terskel	for-
håpentligvis	ikke	være	der.	

Deltakerne	skal	altså	kunne	fortsatt	gå	til	det	samme	idrettslaget,	
møte	mange	av	de	samme	personene,	det	er	kun	tidspunktet	som	
er	blitt	forandret	på.	Disse	medlemmene	vil	naturligvis	også	bidra	
med	sin	kompetanse	og	frivillige	innsats	i	idrettslaget.	Dette	vil	da	
være	med	på	å	også	gjenskape	det	sosiale	nettverket	idrettslaget	
er.	På	dette	området	er	idrettslagene	unike.
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Tabell	4.	Antall	deltakelser	i	2009.

Kommune Antall Antall	per	uke Antall	uker	
aktivitet

Skedsmo 578 16 35
Ski 1.660 49 34
Bærum 3.925 107 37
Nesodden 2.928 79 37
Ås* 30 6 5
Frogn 2.948 77 38
Oppegård 1.040 27 38

Aurskog/Høland 900 25 36
Totalt	antall 14.009

	
Gjennomsnitt	antall	deltakere/uke	var	368
*Ås	startet	opp	høsten	2009	

Med	totalt	14.009	deltakelser	i	2009	hadde	Aktiv	på	Dagtid	en	
økning	på	1968	deltakelser	sammenlignet	med	året	før.

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	2009	tildelt	kr.	620.000	til	gjennomføring	av	tiltakene.	

Det	ble	fordelt	kr.	470.000	til	aktivitet	i	idrettslag	i	tråd	med	
ordningens	intensjoner.	Følgende	prosjekter	ble	tildelt	støtte	i	
2009:	
•	Ullensaker-	prosjektet:	13	idrettslag	er	med	i	prosjektet,	som		
		koordineres	av	idrettsrådet.	
•	Lørenskog-	prosjektet:	samarbeid	mellom	idrettsrådet	og	8	
		idrettslag.	
•	Bærums	Verk	IF	
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•	Rælingen-prosjektet:	2	idrettslag	er	med	i	prosjektet,	som	
		koordineres	av	idrettsrådet.	
•	Kolbotn	IL	–	basketballgruppa.	
•	Eidsvoll	Turn	Fotball
•	Sørumsand	IF	

13.mai	2009	arrangerte	NIF	en	samling,	der	AIK	og	alle	de	7	
delprosjektene	var	representert.	

3.7 Integrering
Integrering og flere gode tilbud til funksjonshemmede har også i 
2009	vært	et	av	Akershus	Idrettskrets	sine	mål.	Vi	motiverer	
idrettslag	og	særkretser	til	å	gjøre	en	målrettet	jobb	på	dette	
området.	Dette	gjøres	gjennom	kurs,	temaer	på	møter	og	
konferanser	og	en	del	direkte	kontakter.	

I	dette	arbeidet	benyttes	idrettskretsen	hjemmeside	samt	
informasjonsbladet	”Ajour	med	AIK”.	

Romerikes	Blad	11.mars	2009
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AIKs	arbeid	med	å	tilby	aktivitet	for	funksjonshemmede	skjer	
gjennom	følgende	tiltak:
1.	Tildeling	av	midler	til	idrettslag
2.	Etablering	av	nye	tilbud
3.	Gjennomføring	av	rekrutteringsleir	for	fysisk	funksjons-
				hemmede.
4.	Gjennomføring	av	aktivitetsleir	for	utviklingshemmede.

1.)	Akershus	Idrettskrets	tildeler	hvert	år	betydelige	midler	til	
idrettslagene	og	innen	området	idrett	for	funksjonshemmede	ble	
det	delt	ut	totalt	kr.	217.000,-.		Av	denne	summen	var	kr.	100.000	
tilskudd til idrettslagene Her hadde vi 21 søkere, hvilket var flere 
enn	i	2008.	I	tillegg	ble	kr.	70.000	tildelt	6	toppryttere	fra	et	
Ridefond	(som	forvaltes	av	AIK	etter	nedleggelsen	av	Akershus	
Funksjonshemmedes	Idrettskrets)	.	Det	ble	fordelt	kr.	47.000	til	7	
idrettslag	som	var	en	del	av	denne	særkretsen	tidligere	Midlene	
fra	Ridefondet	gikk	ikke	til	idrettslag,	og	disse	midlene	inngår	
derfor	ikke	i	tabell	3.

2.)	Akershus	Idrettskrets	har	stort	fokus	på	etablering	av	nye	tilbud	
til	funksjonshemmede,	og	vi	bistår	alle	lag	som	ønsker	hjelp	til	
dette	arbeidet.	I	2009	har	det	ikke	kommet	så	mange	nye	
tilbud,	men	spesielt	nevnes	Oppegård	IL	sin	satsing	på	friidrett	og	
skøyter	for	funksjonshemmede.	Denne	gruppen	er	i	stadig	vekst	
og det er flott. Ski Idrettslag har integrert funksjonshemmede i sin 
idrettsskole,	og	de	har	lyst	ut	midler	til	tiltak	i	lagene.	I	tillegg	er	det	
igangsatt	et	arbeid	med	å	få	etablert	et	el-innebandytilbud	i	Follo-
regionen	da	vi	nå	har	tilgjengelige	spesialstoler	for	denne	aktiv-
iteten.	Dette	som	følge	av	at		utøverne	i	Nes	,	
Lillestrøm	og	Bærums	Verk	har	fått	egne	stoler	gjennom	NAV.	
Arbeidet	med	opprettelse	av	tilbud	gjøres	i	tett	
samarbeid	med	NIF	s	regionale	fagkonsulent	idrett	for	funksjons-
hemmede	og	særforbundene.	I	tillegg	til	nye	tilbud	jobbes	det	med	
rekruttering av flere utøvere til de 
eksisterende	tilbudene.	Dette	stimuleres	gjennom	sam-arbeid	med	
interesseorganisasjoner,	ansatte	i	kommuner,	skoler	og	
institusjoner.	
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3.)	Akershus	Idrettskrets	har	også	i	2009	gjennomført	en	meget	
vellykket	rekrutteringsleir	for	fysisk	funksjonshemmede	i	alderen	
10-25	år	på	Haraldvangen	i	Hurdal.	
Leiren	hadde	27	funksjonshemmede	deltakere	og	18	
ledsagere	i	tillegg	til	leirledelsen.	På	leiren	deltok	10	sær-
forbund	med	instruktører	og	utstyr	for	å	presentere	sin	idrett	på	
en	sportslig	god	måte.	Nytt	av	året	var	et	samarbeid	med	Norges	
Handikapforbunds	ungdom	som	hadde	leir	samtidig.	Mange	av	
deres	deltakere	deltok	på	vårt	idrettsopplegg	og	på	fritiden	ble	
det	mange	nye	kontakter.	Samarbeidet	var	så	vellykket	at	det	vil	
fortsette	i	2010.	De	var	overrasket	over	hvor	mange	av	sine	leir-
deltakere	som	ønsket	å	delta	på	idrettsøktene.	

Romerikes	Blad	6.august	2009
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4.)	Vi	gjennomførte	også	vår	tradisjonelle	aktivitetsleir	for	barn	
med	utviklingshemming.	70	ungdommer	med	ledsagere	hadde	ei	
spennende	uke	med	vannsport,	håndball,	basket,	vannski	og	mye	
mer	moro.	41	deltakere	var	utviklingshemmede	i	alderen	8	–	18	år.	
Special	Olympics	Norge	var	vår	samarbeidspartner,	og	det	fort-
setter	vi	med.	For	mange	av	disse	barna	er	dette	det	første	møte	
med	idretten	og	de	blir	fulgt	opp	med	invitasjoner	i	etterkant.	Vi	
håper	gjennom	dette	å	få	de	inn	på	et	aktivt	spor	samtidig	som	de	
får	en	rik	opplevelse	i	skolens	sommerferie.	Leiren	har	vært	
gjennomført	i	mange	år.	Det	kom	fram	et	ønske	om	å	kunne	gi	et	
tilbud	til	de	over	18	år,	og	det	ble	vedtatt	å	arrangere	en	leir	i	2010	
for	utøvere	i	alderen	18	–	35	år.	Med	god	støtte	fra	Akershus	
fylkeskommunes	”Akershusfond”	er	det		mulig	å	gjennomføre	
disse	leirene	med	en	egenandel	slik	at	alle	har	mulighet	til	å	delta.	
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Konklusjon delmål 3
I	delmål	3	skal	AIK	legge	til	rette	for	en	markant	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.

Det	er	verdt	å	nevne	at	det	i	2008	ble	en	dreining	mot	at	
idrettskretser skulle forholde seg i første hånd mot fleridrettslag, 
og	særforbundene	til	særidrettslagene.	Dette	betyr	at	mål-
formuleringen	med	minimum	75	idrettslag,	ble	vanskeligere	å	
oppnå.	Til	tross	for	at	målet	ble	vanskeligere	å	oppnå,	mener	AIK	
at	idrettskretsen	har	bidratt	til	en	positiv	utvikling	i	minimum	75	
idrettslag.	

Styret	mener	at	delmål	3	er	oppnådd.

Tabell 5. Geografisk fordeling av antall idrettslag AIK har gjennomført større 
prosesser	
Sone Antall	2007 Antall	2008 Antall	2009
Follo 21 24 15
Nedre	Romerike 25 30 25
Vest 11 13 11
Øvre	Romerike 11 9 23
Sum 68 76 74
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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.  
 
I 2009 er en del innsatsområder som enten er klare eller er blitt 
nedprioritert av forskjellige grunner. Disse har vi valgt å ikke 
inkludere i rapporten.
		
A. Ressurspersoner

Styret
AIK	skal	ha	et	styre	bestående	av	engasjerte	og	aktive	personer	
med	rett	kompetansesammensetning,	slik	at	AIK	blir	premiss-
leverandør	for	utviklingen	av	idretten	i	Akershus	og	nasjonalt.	

A1.1 Behovskartlegging styret
Nytt	styre	ble	valgt	6.	juni	på	kretstinget	i	Kolbotn.	For	å	få	en	best	
mulig	start	ble	det	arrangert	et	styreseminar	4.-5.	september.	
I	tillegg	til	å	bli	kjent	med	hverandre,	og	få	faglig	innspill,	ble	det	
gjennomgått	arbeidsform,	rollefordeling	samt	gitt	basisinformasjon	
om	hvilke	viktige	dokumenter	og	relasjoner	AIK	forholder	seg	til.

A1.2 Styret
Akershus	idrettskrets	har	gjennomført	9	styremøter	og	behandlet	
81	saker.	Antall	møter	var	noe	høyere	enn	normalt	(8	var	planen),	
og	det	skyldes	forberedelser	til	kretstinget	i	juni	2009	samt	igang-
setting	av	nytt	styre.	Styret	besto	av	8	representanter	i	forrige	
tingperiode	(en	person	trakk	seg	etter	valget	i	2006),	men	fra	og	
med	juni	2009	var	styret	fulltallig	med	9	representanter.	Fire	
styremedlemmer	tok	gjenvalg,	og	det	ble	valgt	inn	fem	nye	
styremedlemmer.
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Styret	har	deltatt	på	idrettskrets-
samlinger	(to),	NIFs	ledermøte	i	
Stavanger,	nasjonal	idrettsråds-
konferanse,	NIFs	informasjons-
møter,	politiske	møter	med		
Akershus	fylkeskommune,	studie-
tur	med	NIF	til	Brussel,	Lausanne	
og	Genève,	møte	med	AIKs	EØS-
partnere	i	Polen	(Nekla)	og	til	sist	
har	AIK	plass	i	styringsgruppen	for	
prosjektet	”Verdens	Beste		
Idrettsregion”	(Interreg-prosjekt).	

	

Utvikling	av	EU-prosjekt	Idrett	-	EU	-	frivillighet,	årsmøter	i		
idrettsråd,	og	en	arbeidsgruppe	for	sektorplan	i	fylkeskommunen.
I	valgkampen	deltok	idrettskretsene	på	partienes	landsmøter	i	
eget	fylke.	Frp	hadde	sitt	landsmøte	på	Gardermoen.	AIK	var	også	
representert	på	gymnastikk-	og	turnforbundets	presentasjon	av	
søknad	for	å	få	arrangere	”World	Gymnaestrada”	2015.	Kretsleder	
har	i	sammenheng	med	programkomiteen	for	IK-samlinger	hatt	
møter	og	ført	dialog	med	særforbundsforum	i	forbindelse	med	at	
de	den	15.	juni	foreslo	en	endring	av	idrettstingets	sammensetting	
slik at særforbundene får et lovgivende flertall på bekostning av 
idrettskretsene.

Styret	har	arrangert	kretsting,	ledermøte	og	seminar	for	idrettsråd,	
samarbeidsmøte	med	særkretser	i	Akershus	og	juletilstelning	for	
AIKs	æresmedlemmer	og	tillitsvalgte.
Så	langt	det	er	mulig	har	styret	deltatt	på	åpning	av	idrettsanlegg,	
jubileer,	utdeling	av	priser	og	lignende.	Se	egen	oversikt	over	
representasjon.

Polsk	avis,	AIKs	leder	Sven	Even	
Maamoen	klipper	snoren	på	nytt	
idrettsanlegg	i	Nekla.
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Kompetansenettverk
AIK skal ha rekruttert, skolert og driftet nettverk på definerte om-
råder, i samarbeid med minst 8 særidretter.

A2.1 Behovskartlegging nettverk
Det	har	vært	tett	dialog	med	nettverksmedarbeiderne,	både	via	
møter,	samlinger,	telefon	og	e-post,	og	nettverkets	behov	og	
ønsker	i	forhold	til	faglig	påfyll	og	utvikling	er	således	tatt	på	alvor.	

A2.2 Utvikling nettverk
Det	er	gjennomført	2	nettverkssamlinger;	1	helgesamling	og	1	
kveldssamling.	Samlingene	har	hatt	fokus	på	coaching	og	
veilederrollen.	

Alle instruktører og veiledere tilknyttet AIK fikk tilbud om gratis 
deltakelse	på	Den	Store	Kurshelgen	2009,	hvor	de	ble	gitt	faglig	
påfyll	på	konkrete	områder.	Idrettsforbundet	har	i	2009	hatt	sam-
linger	både	for	nye	og	erfarne	veiledere.	AIK	har	deltatt	på	disse	
samlingene.	En	av	AIKs	veiledere	har	deltatt	på	NIFs	ungdomsle-
derutdanning.	

A2.3 Rekruttering nettverk
Det	er	i	2009	ikke	rekruttert	nye	veiledere	for	klubbutvikling.	I	
forhold	til	aktivitet	ser	det	ut	til	at	AIK	har	det	nødvendige	antall	
ressurspersoner.	

Det	er	et	eget	kompetansenettverk	med	veiledere	til	idrettsrådene.	
Dette	ble	startet	i	2009,	og	vil	videreutvikles	i	tiden	fremover.	Det	
har	blitt	rekruttert	7	personer	i	nettverket.
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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 administrasjon
I	2009	var	bemanningen	stabil.	Staben	utgjorde	7	personer	(i	
100%	stillinger).	Behovet	for	utvikling	og	videreutdanning	løses	
primært	gjennom	interne	samlinger	og	seminarer	i	idretten.	Idretts-
forbundet	tilbyr	fag-	og	personalsamlinger,	og	alle	ansatte	har	NIF	
som	arbeidsgiver.

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.

Fokusklubbprosjektet	ble	startet	da	fokuset	på	klubbutvikling	ge-
nerelt	var	lavt	i	norsk	idrett.	Det	fantes	ingen	muligheter	nasjonalt,	
og	Idrettens	studieforbund	var	i	prinsippet	blitt	lagt	ned.	AIK	mente	
at det måtte finnes noen form for tilbud for idrettslag som ønsket å 
utvikle	sin	virksomhet.	I	2009	var	situasjonen	annerledes.	

NIF	ga	på	ny	støtte	til	å	drive	klubbutvikling,	og	fokusklubb-
prosjektet	kunne	dermed	fases	ut.	Det	ble	likevel	lagt	ned	en	god	
del	ressurser	på	de	idrettslag	som	var	med	i	prosjektet.	

AIK	har	i	2009	jobbet	i	forhold	til	13	Fokusklubber:	
•	Ski	IL
•	Dalen	IL
•	Kolbotn	IL
•	Søndre	Høland	Idrett	og	Ungdomslag	
•	Hvam	IL
•	Gjerdrum	IL
•	Ås	tennis-	og	badmintonklubb
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•	Aurskog/Finstadbru	SK
•	Son	Håndballklubb
•	FunnefossVormsund	IL
•	Ås	IL	
•	Drøbak-Frogn	IL
•	Gjelleråsen	IF	

De	4	sistnevnte	klubbene	startet	opp	i	2009.	De	øvrige	har	vært	
med	siden	2007	eller	2008.	Kontrakt/samarbeidsavtale	er	inngått	
med	alle	Fokusklubbene.	

Totalt	ble	det	i	2009	gjennomført	43	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:	
•	Planmøte	/	utvikling	av	handlingsplaner/gap-analyse/
		organisasjonsutvikling	
•	Idrett	&	ledelse	
•	Anlegg
•	Årshjul	
•	Virksomhetsidé	og	visjon	
•	Verdiplattform	
•	Samarbeid	på	tvers	av	gruppene	
•	Fremtidsverksted	

Her	følger	noen	sitater	fra	Fokusklubbene:	
Gjerdrum	IL	
Fokusklubbprosjektet er bare et første skritt på veien til å bli et 
mer ”strømlinjeformet” idrettslag i fremtiden. Vi har derfor gått fra å 
være noen kritiske debutanter etter det første året til å ønske enda 
mer oppfølging i tiden fremover.  Vi har jobbet hardt i hovedstyret 
for å forankre prosjektet og skape nødvendig engasjement for 
utviklingsprosessene vi har kjørt. Alt i alt er vi derfor meget 
fornøyd med Fokusklubbprosjektet.
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Kolbotn	IL
Gjennom Fokusklubbprosjektet ble AIKs eksistens bevisst hos de 
som ikke kjente til idrettskretsen. Deltakerne (gruppestyremed-
lemmene i klubben) på kursene ble bedre kjent med hverandre. 
Deltakerne har også blitt bedre kjent med idrettens verdier, 
organisasjon og regelverk.	

Son	Håndballklubb		
Vi har fått hjelp til å bli litt flinkere på alle områder i organisas-
jonen. Vi får velutdannede ungdomsledere gjennom MERIdrett/
YouMe-programmet. Vi får rosende og støttende tilbakemeldinger 
på vår innsats.

Ås	tennis-	og	badmintonklubb
Fokusklubbdeltakelsen fremmer de direkte relasjonene med AIK 
og lagets øvrige idrettsnettverk. Således får laget nyttige innspill 
og råd i aktuelle problemstillinger, samt verdifull bistand i blant 
annet de anleggsplanene som det nå arbeides med.

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

B2.1 IR seminarer og møter
I	oktober	ble	det	gjennomført	et	helgeseminar	for	idrettsrådene.	
På	dette	seminaret	deltok	41	personer	og	totalt	17	idrettsråd	var	
representert.	Seminaret	satte	fokus	på	kommunevalget	2011	og	
hvordan	idretten	kan	vinne	dette.	Andre	temaer	som	ble	berørt	
var:	Periodisering	av	idrettskretstinget,	samspillet	mellom	idrett	og	
kommune,	AIKs	anleggspolicy,	driftsmidler	fra	kommunene	og	det	
nasjonale	kompetanseløftet	for	idrettsråd.	

Ledermøte	for	idrettsråd	ble	gjennomført	i	Lørenskog	rådhus	
5.	mars	2009.	28	personer	deltok	på	møtet,	og	18	idrettsråd	var	
representert.	De	viktigste	sakene	på	møtet	var:	Det	nasjonale	
kompetanseløftet	for	idrettsråd,	AIKs	handlingsplan	og	nasjonal	
tiltakspakke	for	idrettsanlegg.	
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Det	ble	også	avholdt	3	møter	i	
IR-forum,	som	er	et	rådgivende	forum	sammensatt	av	1	
ir-representant	fra	hver	region.	I	forumet	har	det	blitt	diskutert	
saker	som:	det	nasjonale	kompetanseløftet,	kurs	for	idrettsråd,	
idrettens	verdidilemmaer,	interkommunale	anlegg	og	IR-midler.

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
AIKs	leder,	Sven	E.	Maamoen,	presenterte	”En	idrettsdemokratisk	
reform”	på	den	nasjonale	idrettsrådskonferansen	i	Molde	nov.-09.		

AIK	tok	høyde	for	å	gjennomføre	verdiprosessen	i	regi	av	idretts-
forbundet	samt	delta	i	utviklingsarbeidet.	Fra	NIFs	side	ble	
prosessen	ikke	klar	for	gjennomføring	i	organisasjonen,	men	det	
ble	gjort	kartlegginger	og	utviklingsarbeid	hvor	AIK	deltok.	Styret	
har ved flere anledninger vist initiativ og gitt innspill til NIF i verdi-
sammenheng.	
Fra	AIKs	styre	er	det	Vidar	Bøe	som	har	deltatt	i	arbeidsgruppe	
sentralt.	Vidar	Bøe	ble	tildelt	prisen	”Årets	ildsjel”	for	sitt	arbeid	på	
mange	plan	i	norsk	idrett,	forslagsstiller	var	Bøes	idrettslag,	
Østmarka	IL.	Prisen	var	for	2009,	og	den	ble	delt	ut	på	idretts-
gallaen	i	januar	2010.	

B3.2 Formøter NIF
Styreleder	har	som	leder	av	programkomiteen	for	idrettskrets-
samlingene hatt flere formøter med NIFs politiske og 
administrative	ledelse.	Kretstingsgruppas	arbeid	med	reformer	
innenfor	periodisering,	representasjon	og	sammensetting	har	vært	
sentralt.	

B3.3 Gi aktuelle innelegg
AIK	har	deltatt	i	utviklingen	av	det	nasjonale	kompetanseløftet	for	
idrettsråd,	utviklet	et	nytt	lederkurs	for	ungdom,	og	deltatt	i	
utviklingen	av	den	nasjonale	anleggspolicyen.	Den	siste	gjennom	
tidligere	nestleder	i	styret	2007-2009,	Kathe	Langvik.	
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Særkretser/regioner
AIK skal sammen med særkretser ha styrket idrettslagenes resul-
tater innenfor definerte satsingsområder.

B4.1 Samarbeidsprosjekter
AIK	hadde	et	betydelig	samarbeid	på	kursadministrasjon	hvor	
idrettskretsen	har	forestått	det	praktiske	arbeidet	med	kurskatalog,	
utlysning,	påmelding,	avlønning	av	instruktører,	regnskap	og	
VO-rapportering.	Det	er	først	og	fremst	håndball	og	ski	blant	
særidrettene	som	benytter	AIKs	tjenester	på	dette	området.	
Samarbeidet	omkring	”Den	Store	Kurshelgen”	er	omtalt	under	
eget	punkt.

AIK	har	deltatt	i	utvikling	av	nytt	nasjonalt	lederkurs	for	ungdom,	
sammen	med	representanter	fra	Norges	svømmeforbund,	Norges	
golfforbund	og	Hordaland	idrettskrets.		Interreg-prosjekt	med	
Värmlands	idrottsförbund,	Hedmark	og	Østfold	idrettskretser	ble	
godkjent	og	startet	opp	i	2009.	I	tillegg	ble	ytterligere	et	Interreg-
prosjekt	sammen	med	Värmlands	idrottsförbund	initiert.	

B4.2 Økt satsing på integrering gjennom AIKS råd for idrett 
for funksjonshemmede.
Akershus	idrettskrets	har	siden	nedleggelsen	av	Akershus	
funksjonshemmedes	idrettskrets	hatt	et	råd	for	idrett	for	
funksjonshemmede.	Mandatet	til	dette	rådet	er	å	være	støttespiller	
for	idrettskrets	og	fagkonsulent.	Dette	rådet	ble	vedtatt	videreført	
etter	kretstinget	2009	og	består	av	følgende:		
•	Mona	Mangen,	Oslo	og	Akershus	Gym	-og	Turnkrets
•	Stig	Martin	Sandvik,	Akershus	Fotballkrets
•	Erik	Rosseland,	Akershus	Skikrets
•	Marianne	Aarønes,	Norges	Håndballforbund	region	øst.	
•	Oda	Marie	Often,	styret	Akershus	idrettskrets
•	Jørgen	Støttum,	leiransvarlig
•	Silje	Bakke,	leiransvarlig
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Det	ble	gjennomført	to	studiebesøk	til	Polen	
i 2009. Dels ble det sendt fire ungdommer i 
februar,	og	ytterligere	seks	ungdommer	
15.-18.	juni		i	forbindelse	av	innvielsen	av	
idrettsanlegg.	

Mer	informasjon	om	prosjektet:	
http://www.nastart.nekla.pl/english/

I	styret	har	styrets	leder,	Sven	Even	Maamoen	og	Jon	Syversen	
hatt	det	internasjonale	ansvaret.

	

Idrettskretser	
AIK	skal	sammen	med	Østlandskretsene	ha	styrket	idretts-
lagenes resultater innenfor definerte satsingsområder.

Det	tidligere	samarbeidsforumet	på	østlandet	er	ikke	videreført.
Alle	19	idrettskretsene	samles	to	ganger	i	årlig.

B5.2 Internasjonalt arbeid.
AIK	skrev	i	2009	en	brosjyre	på	oppdrag	fra	
NIF	om	EU-progremmer	for	norsk	idrett.

Foto:	Fredrik	Wessel

Verden	Beste	
Idrettsregion	(VBI)	
innledes	av	Johan	
Conradson,	som	
er	prosjektleder.	
Stedet	var	
Kongsvinger.
VBI	er	norsk	
idretts	største	
EU-prosjekt	noen	
gang.
Mer	info	på	
www.vbiregion.no
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C. Samfunnet

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

C2.1 Kommunikasjonsstrategi
Et	policydokument	for	hvordan	styret	og	administrasjonen	skal	
håndtere	henvendelser	fra	pressen	ble	vedtatt	i	2009.	

C2.2 Materiell og innlegg
Utvikling	og	gjennomføring	av	16	timers	treningskontaktkurs.	
Ressursgruppen	for	fysisk	aktivitet.	Toril	Moe.	Gjennomført	i	Asker	
og	Nedre	Romerike.	

Politikere	
AIK skal ha kommet opp på landsgjennomsnittet for tilskudd.

C3.1 Møte fylkespolitikere og Stortingsbenken
Det	har	via	kretsleders	arbeid	vært	avholdt	møter	med	politisk	
ledelse	i	fylkeskommunen	for	å	sikre	rammebetingelser	og	ivareta	
det	gode	samarbeidet.	Det	var	ikke	møter	med	stortingsbenken	i	
2009.	

I	tråd	med	idrettsforbundets	valgkamparbeid	var	AIK	i	skriftlig	
kontakt	med	samtlige	kandidater	ved	stortingsvalget	for	å	avklare	
idrettens	fanesaker	(etterslep	av	spillemidler	til	idrettsanlegg,	
momsfritak for idretten og sikre langsiktig finansiering). 
AIKs	styre	og	administrasjon	var	aktive	ved	Fremskrittspartiets	
landsmøte	på	Gardermoen,	og	Ullensaker	idrettsråd	bistod	med	
å	fronte	lokale	saker	og	engasjere	lokale	idrettslag.	Ansvars-
fordelingen	for	landsmøter	ble	delegert	fra	NIF	basert	på	at	hver	
idrettskrets fikk i oppgave å gjøre en innsats ved landsmøter 
arrangert	i	eget	fylke.
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Organisasjonsoversikt

Foto:	Julia	Marie	Nagelstad

Øvre	rad	fra	venstre:	Jon	Syversen,	Leder	Sven	Even	Maamoen,	Rune		
Engeseth,	Vidar	Bøe.	Nedre	rad	fra	venstre:	Sigrud	Carson,	Kathe	Langvik	og	
Silje	Bakke.	

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

Kontrollkomité
Medlemmer		 Einar	Gjertsen
	 	 Berit	Thue
Varamedl.	 Even	Elander
				 	 Ola	Skarderud
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Kontrollkomité
Medlemmer	 Einar	Gjertsen
	 	 Berit	Thue
Varamedl.	 Ola	Skarderud
	 	 Even	Elander

Foto:	Johan	Conradson	

Øvre	rad	fra	venstre:	Kjell	Kvifte,	Vidar	Bøe,	Leder	Sven	Even	Maamoen,	
Rune	Engeseth.		Nedre	rad	fra	venstre:	Bent	Ringvold,	Oda	Marie	Often,	May	
Evensen,	Jon	Syvertsen.	Ikke	til	stede:	Arild	Nyheim.		

Kretsstyret
Leder	 		 Sven	Even	Maamoen,	Helset	IF
Nestleder		 May	Evensen,	Varingskollen	Snowboardklubb
Styremedl.			 Oda	Marie	Often,	Holmen	Tropp	og	Turnforening
	 	 Vidar	Bøe,	Østmarka	IL
	 	 Jon	Syversen,	Aurskog-Finstadbru	SK
	 	 Bent	Ringvold,	Sørum	IL
Varamedl.			 Arild	Nyheim,	Hvam	IL
	 	 Rune	Engeseth,	Son	Slalomklubb
	 	 Kjell	Kvifte,	Ski	Svømmeklubb

Valgkomité
Leder			 Gunnar	Syvertsen
Medlemmer	 Gro	Langdalen
	 	 Tom	Hagen
	 	 Nina	Vøllestad
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Sted Dato Representert	av
Eidsvoll	IR	-	
årsmøte

30.03.2009 Jon	Syversen

Frogn	IR	-	årsmøte 30.03.2009 Rune	Engeseth
Oppegård	IR		-	
årsmøte

02.04.2009 Rune	Engeseth

Aurskog-Høland	IR
-	årsmøte			

23.04.2009 Arild	Mossing

IK-samling	-	NIF 18.04-
19.04.2009

Sven	Even	Maamoen,	
Kathe	Langvik

Akershus	Fylkes-
kommune	-	
dialogseminar	-	
Frivilligheten	i	
Akershus

21.04.2009 Sven	Even	Maamoen

NIFs	ledermøte 08.05-
10.05.2009

Sven	Even	Maamoen

VIVIL-Lekene 24.05.2009 Silje	Bakke

Høland	IL	-	åpning	
av	nye	klubbhus

26.05.2009 Sven	Even	Maamoen

VIVIL	IL	-	
frivillighetsprisen

17.06.2009 Vidar	Bøe

Eidsvold	IF	-	åpning	
av	ny	kunstgress-
bane

25.06.2009 Jon	Syversen

Nytt	styre
Nittedal	IL,	fotbalgr.	
-	åpn.kunstgress-
anlegg

29.08.2009 May	Evensen

IK-samling	Arendal 18.-20.09.09 Sven	E.	Maamoen,	
May	Evensen

AIK	-	seminar	
daglige	ledere

06.-07.10.09 Sven	E.	Maamoen
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Sted Dato Representert	av
IR-seminar	 09.-10.10.09 Sven	E.	Maamoen,	Oda	

Often,	Jon	Syversen,	Vidar	
Bøe,	Bent	Ringvold,	Rune	
Engeseth,	Kjell	Kvifte

Den	Store	Kurshel-
gen

24.10.09 May	Evensen,	Jon	Syvers-
en,	Oda	Marie	Often,	Arild	
Nyheim,	Rune	Engeseth

IR-konferanse	
Molde

13.-15.10.09 Bent	Ringvold,	Vidar	Bøe

Bærum	Idrettsråd	
–	høstseminar

23.10.09 Oda	Marie	Often

Møte	med	
særidretten

03.11.09 Sven	E.	Maamoen,	May	
Evensen,

Ekstraordinært	
årsmøte	Eidsvoll	IR

02.11.09 Arild	Nyheim

Treffpunkt	1	VBI	
–	Kongsvinger

13.-14.11.09 Jon	Syversen

Styringsgruppemøte	
Ørje,	VBI

03.12.09 Sven	Even	Maamoen

Asker	Skiklubb	
–	padlegruppa	–	
åpning	av	klubbhus	
og	35	års	jubileum

03.12.09 Oda	Marie	Often
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Lagsoversikt - endringer 2009	

Opptak
23.01.2009 Real	Follo	FK
18.02.2009 Enebakk	Klatreklubb
03.03.2009 Ås	Englegaard	Rideklubb
13.03.2009 Romerike	Ultraløperklubb
19.03.2009 Jessheim	Basketballklubb
16.04.2009 Amasone	Asker	Fotballklubb
23.04.2009 Ullensaker	Cricketklubb
25.06.2009 Skedsmo	Kickboxingklubb
09.10.2009 Jessheim	Idrettsforening
13.11.2009 Bærum	Basket
30.11.2009 Nannestad	Fotballklubb
01.12.2009 Lillestrøm	Rugby	League	Klubb
16.12.2009 Nes	Golfklubb	09

Sammenslåing 
Ny	klubb

Oslo	Kampsportklubb	og	
Ski	Kampsportklubb

Ski	Kampsportklubb

Jar	Tennisklubb	og	
Stabekk	Tennisklubb

Stabekk	Tennisklubb

Ski	IL	Fotball	og	
Vevelstad	Ballklubb

Ski	IL	Fotball
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Navnendring 
20.01.2009 Aurskog-Høland	Miniatyrskytterlag	

-	Østre	Romerike	Miniatyrskytterlag
04.05.2009 Romerike	Håndball	-	Lillestrøm	Topphåndbal
06.05.2009 Friskis	&	Svettis	Lørenskog	

-	Friskis	&	Svettis	Nedre	Romerike
01.09.2009 Hoppensprett	Gym	og	Allidrett	-	Hoppensprett	IL
07.12.2009 Romerike	Danseklubb

-	Unique	Danseklubb	Lillestrøm

Nedlagt/utmelding
06.11.2009 High	Energy	Danseklubb

Gjenopptak av klubber
Ingen	klubber	i	2009.

Bytte av IK-tilhørighet
Ingen	klubber	i	2009.

Bytte av kommunetilhørighet
Ingen	klubber	i	2009.
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Lag som har mistet medlemskap i NIF iht. medlems-
undersøkelsen 2008/2009 NIFs lov § 10-2
Albatross	Svømmeklubb
Algarheim	Bordtennisklubb
Asker	Cheerleaders
Bowlingklubben	Treff
Drøbak	Ishockeyklubb
Eidsiva	Islandhestklubb
Gardermoen	Rideklubb
Kolbotn	Snowboard/Skateboard	Forening
Nes	Hundeklubb	-	Trekkhundgruppa
Nittedal	Karateklubb
Oppegård	Jeger-	og	Fiskeforening
Sofiemyr Innebandyklubb
Ullensaker	Bokseklubb
Ulven	Golfklubb
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Administrasjonen

Foto:	Johan	Conradson

Øvre rad fra venstre:  Anette Mortensen, Runar Sveen (daglig leder), Anette 
Nybø (vikar). Kent Simonsen (permisjon), Johan Conradson.
Nedre rad fra venstre: Oddleif Dahlen, Geir Andersen, Helen Kyhen.
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