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

AIK er et service og kompetansesenter 
for idrettslagene, og idrettskretsen skal 
styrke idrettens rolle og bedre idretts-
lagenes rammevilkår. 

For å oppnå dette tilbyr AIK hjelp og 
service til idrettslagene. Fra etablering 
av nye idrettslag, til å ivareta de  
lagene som trenger hjelp for avholdel-
se av årsmøter, stemmerett, valg etc. 
Idrettskretsen skal sørge for at alle 
idrettslag er godkjente, dvs. at de driver 
sin virksomhet i tråd med NIFs lov. 

Videre skal AIK bistå idrettslag og 
idrettsråd som ønsker å utvikle sin egen 
organisasjon, sine ledere eller ressurs-
personer. Klubbutvikling, kurs og 
aktivitetskonsepter kan bidra til å gi ny 
inspirasjon og kraft. 

For å kunne tilby idrett til alle som 
ønsker det, må det legges til rette med 
funksjonelle og gode idrettsanlegg. AIK 
jobber med å fremstille fakta om status, 
og fremtidige behov, og formidle dette 
slik at politikerne kan bidra til en positiv 
anleggsutvikling og forutsigbare  
rammevilkår. 

Vår visjon er 
«Idrettsglede for alle i Akershus»

OM AKERSHUS IDRETTSKRETS

Hva skal AIK oppnå? 
AIKs virksomhetsplan 2013-2016 ble vedtatt på kretstinget i 2012 og 2014, og av 
denne planen fremgår det hvilke mål idrettskretsen skal jobbe imot.  

Hovedmål
AIK skal forbedre forutsetningene for idrettslagene til å drive sin virksomhet. 

For å nå hovedmålet har idrettskretsen valgt å jobbe gjennom 3 delmål: 
1. Organisasjon 

Vi skal gjennomføre 200 tiltak i Akershusidrettens organisasjonsledd hvert år. 
AIK skal jobbe for likestilling og frem mot neste valg ha mål om 40% kvinne- 
representasjon i styre og komiteer.  
Fokus delmål 1: Organisasjonsutvikling av idrettslag og idrettsråd. 

2. Anlegg 
Vi skal bistå i 30 anleggsprosjekter årlig til idrettslag, idrettsråd og kommuner.  
Fokus  delmål 2: Anleggsutvikling. 

3. Samfunn 
AIK skal forbedre rammevilkårene for Akershusidretten. AIK forplikter seg aktivt 
til å støtte opp om Antidoping Norges aktiviteter for å fremme ren idrett. 
Fokus delmål 3: Dokumentere fakta og gi politkere regionalt og lokalt gode  
innspill på idrettens behov. 
 
Nedenfor følger den detaljerte rapporteringen på hvert delmål. 

HVEM ER VI TIL FOR?
Akershus idrettskrets er en av landets 
største kretser. Nærmere 680 idrettslag 
med til sammen ca. 240.000  
medlemmer og 22 viktige idrettsråd, 
hører hjemme i vår krets. Gamle klubber, 
nye klubber, små klubber og store  
klubber. Hver og en av dem med sin  
kultur og «sine idretter». Sine helter og 
sine historier. Der hvor alt startet en-
gang. Av ildsjeler og ansvarlige personer 
som alle hadde et måI og et ønske; å 
skape en arena og bygge et fellesskap 
i sitt lokalmiljø. Disse menneskene gjør 
at vi i dag kan høste frukter og drive 
videre på det grunnlaget som ble lagt 
den gang. 

Tidene endrer seg og idretten speiler 
samfunnsutviklingen på mange måter. 
Nye haller, nytt utstyr og teknologiske 
hjelpemidler har inntatt hverdagen på 
idrettsarenaen. Likevel, barn og unges 
første møte på idrettsarenaen styres 
ikke av den teknologiske utviklingen.  Vi 
ønsker at de skal møtes av trygge, gode 
voksenmodeller og kjenne på lek,  
aktivitet og mestring. Være det fristedet 
vi selv opplevde som barn. Trenere,  
ledere og ansvarlige rollemodeller er 
selve bærebjelken i idretten. Frivillig-
heten. Vi har sagt det så mange ganger 
tidligere, men uten alle som hver dag 
hele året, stiller seg til disposisjon for 
egne og andres unger, ville idretts- 
bevegelsen sakte men sikkert dødd ut.

Norsk idrett mottar årlig store summer, 
fra så vel statlige tippemidler som fra 
fylkes- og kommunal sektor. Idretts-
kretsen har en viktig oppgave i å  
fordele verdier og tilrettelegge for 
klubbene i henhold til god og tran-
sparent drift. Barneidretten står sterkt i 
Norge, nærmere 80% av alle barn 
mellom 6 og 12 år er med i idretten. 
Økonomi blir viktigere og viktigere og vi 
har alle et ansvar for å begrense 
utgiftene til så vel medlemskontingenter 
som til utstyr og reiser. 

Våre nye landsmenn og barn fra familier 
med lav betalingsevne skal alle ha en 
mulighet til å delta. Da først kan vi 
kjenne at vi lykkes med visjonen vår. 
Idrettsglede for alle Akershus! 

En takk til dere som gjør dette mulig. 
Trenere, lagledere, til deg som steker  
vafler, som rydder løyper og merker 
baner, til deg som slokker lyset når alle 
andre har gått hjem og dere som tar 
ansvar i styret. Dere vil for all tid bidra til 
at opplevelsene står i fokus. Resultat-
listene vil falme og gulne, og nye 
rekorder settes, men opplevelsene og 
minnene fra idrettsaktivitetene bærer 
vi med oss gjennom livet. Arven vi så 
gjerne vil gi videre til barn og barne-
barn. Fordi vi tror så sterkt på gleden og 
felleskapet. På Klubbdrakta. På vår egen 
logo og våre egne farger. Pokalene og 
medaljene vi tar med oss fra barne-
årene. Alt dette, fordi noen tar et valg, 
og legger ned tid og krefter for at  
nettopp dine og andres barn skal få 
denne muligheten gjennom gode  
oppvekst- og lokalmiljø.

En varm takk for den innsats som 
nettopp du har lagt ned for idretten i 
Akershus i 2016!

Nordis Vik Olausson
Leder Akershus idrettskrets 
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Delmål 1: ORGANISASJON 

Delmål 2016
AIK skal gjennomføre 200 tiltak i Akershusidrettens organisasjonsledd hvert år. AIK skal 
jobbe for likestilling og frem mot neste valg ha mål om 40% kvinnerepresentasjon
i styre og komiteer.  
AIK har jobbet innenfor følgende 3 innsatsområder:
1. Organisasjonsutvikling
2. Kompetanseutvikling
3. Kommunikasjon

Måloppnåelse i 2016 
Resultatet i 2016 viser stor aktivitet under dette delmålet, selv om vi rapporterer noe 
lavere tall enn året før. Det er gjennomført 169 tiltak via tilskuddsordninger, utviklings-
prosesser, kompetansetiltak og tiltak innfor mosjon og folkehelse. I tillegg kommer de 
665 loggførte henvendelsene innenfor lov- og organisasjon som er behandlet. 
Dette tallet er betydelig høyere enn året før, men det skyldes også en mer systematisk 
loggføring. De 169 tiltakene består av 82 kurs- og utviklingstiltak i klubb og idrettsråd, 
tilskudd til 57 forskjellige tiltak, 5 tiltak innenfor integrering og tiltak for funksjons- 
hemmede, 16 idrettslag med Aktiv på Dagtid og 9 skoler med YouMe. Det er totalt levert 
færre tiltak samt at det er fordelt mindre i tilskudd i 2016 enn året før. Tilskudds-
ordninger ble redusert som følge av budsjettregulering, mens reduksjon av andre tiltak 
ikke skyldes økonomiske rammer. Årsaker til at målet ikke nås kan være mange 
gjennomførte tiltak året før eller for lite informasjon og markedsføring.
Graden av måloppnåelse var 85% av antall tiltak når en unnlater å ta med 
bistand innenfor lov og organisasjon. 

Den totale representasjonen av kvinner i AIKs styre og komiteer er som året før 41% 
(7 av 17).

Foto: Alexander Eriksson

1. ORGANISASJONSUTVIKLING
AIK skal tilby organisasjonsutvikling 
gjennom utviklingsprosesser for idretts-
lag og idrettsråd. AIK skal også utvikle 
og tilby forskjellige aktivitets-
konsepter innenfor mosjon og folke-
helse.
• Gi tilskudd til forskjellige prosjekter i 

tråd med idrettskretsens planer
• Gjennomføre utviklingsprosesser for 

idrettslag og idrettsråd
• Gi råd innenfor lov og organisasjon
• Inkludering i idrettslag
• YouMe
• Aktiv på Dagtid
• Tiltak innenfor integrering 

Utviklingsprosesser
I 2016 har AIK gjennomført 49 
utviklingstiltak, fordelt på 14 fleridretts-
lag og 25 særidrettslag
• Det har blitt gjennomført 31  

Klubbesøk i 29 klubber.
• Det har blitt gjennomført 4  

Startmøter.
• Det har blitt gjennomført 14 møter i 

7 klubber for å utvikle virksomhets-
planer.

• Det er startet prosesser med  
virksomhetsplaner i 7 klubber.

• To klubber har fortsatt sin plan- 
prosess som startet i 2015.

• Klubbens styrearbeid i praksis har 
blitt gjennomført i 7 klubber.

Idrettsråd
I 2016 ble det gjennomført to seminarer 
for idrettsrådene i Akershus.  
 
Den 9. mars 2016 ble det arrangert  
seminar i Lillestrøm med 18 deltakere fra 
10 ulike idrettsråd og 5 fra styret i AIK.  
Temaene var:
• Fremtidens behov for investeringer 

og samhandling. 
• Mange bedre idrettslag møter  

fremtiden. 
 

 

• Erfaringsdeling rundt «Hvordan 
jobber idrett og kommune sammen 
om å tilrettelegge for grupper med 
spesielle behov?» 

Høstseminaret for idrettsrådene ble 
gjennomført 19. november i forbindelse 
med «Den Store Kurshelgen». Seminaret 
åpnet med foredraget «Dine tanker; den 
avgjørende suksessfaktor!» med Øyvind 
Hammer. Temaene resten av dagen var:
• Idrettsrådet; før, nå og i fremtiden.
• For dyrt for mange å drive idrett? 

Hva kan vi gjøre – eksempler fra 
idrettsråd og idrettslag. 

• Utvikling av idrettspolitisk handlings-
plan. 

I april ble det arrangert eget kurs i bruk 
av SportsAdmin for idrettsrådene i april. 

AIK har hjulpet Asker idrettsråd med 
utvikling av idrettspolitisk  
handlingsplan. 

Det vises til vises til side 48-49 om 
representasjon hvor det fremgår at AIK 
deltok på årsmøter i 16 idrettsråd, samt 
ulike seminarer og konferanser som 
idrettsrådene arrangerte. 
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Aktiv på Dagtid
Aktiv på Dagtid (ApD) er fysisk aktivitet
for personer fra 18 til 67 år, som står helt
eller delvis utenfor arbeidslivet. I 2016
benyttet 1 514 deltakere seg av tilbudet. 
Dette er en økning på 13 % (+175) 
sammenlignet med året før. ApD er et 
lavterskeltilbud i regi av idretten i sam-
arbeid med kommuner, med AIK som 
prosjekteier.  

I 2016 var det ApD i 11 kommuner i regi 
av 16 idrettslag.
Det ble gjennomført aktivitet fra 37 til
50 uker, og antallet aktiviteter per uke
har variert fra tre (Aurskog-Høland) til
22 (Ski). Se tabell for oversikt per
kommune.
Akershus fylkeskommune støttet ApD i
2016 med 450 000 kroner. Midlene gikk
til gjennomføring og utvikling av ApD
lokalt i kommunene. Les mer om ApD  
på www.aktivdagtid.no
Tilbudet var som oversikten viser godt 
besøkt i 2016, og det treffer en målgrup-
pe som ellers faller utenfor. Dette tiltaket 
er imidlertid ikke en kjerneoppgave 

for idrettskretsen, og etter en helhets-
vurdering har AIK besluttet at tiltaket 
ikke videreføres i idrettskretsens regi. 
Med kun 11 av 22 kommuner involvert 
ville det også kostet betydelig mer 
å utvikle tilbudet til alle kommuner i 
Akershus.  Det har ikke vært mulig å 
øke finansieringen via fylkeskommunens 
folkehelsemidler til tiltaket.

I forbindelse med oppstart av ny plan-
periode fra 2017, var det et naturlig 
tidspunkt å gå grundig gjennom veien 
videre. AIK har hatt et godt samarbeid 
med fylkeskommune, kommuner og 
idrettslag i de årene ApD har vært 
driftet og videreutviklet. Dette inne-
bærer at 2017 vil benyttes til utfasing 
av ApD i Akershus, men med ønske 
om at tilbudet videreføresi den enkelte 
kommune – som et samarbeid mellom 
idrettslag og kommune.

Tabell 1: Antall deltakelser, deltakere, uker med aktivitet og aktiviteter i gjennomsnitt per uke i 
2016, fordelt per kommune 

Antall  
deltakelser

Antall  
deltakere

Antall uker  
aktivitet

Antall t/uke

Asker 5 687 383 37 15

Aurskog-Høland 1 200 40 42 3

Bærum 5 534 221 39 17

Fet/Sørum* 2 179 71 42 8

Frogn** 2 471 95 50 5

Nesodden** 4 144 139 50 10

Skedsmo 1 302 79 39 3

Ski 8 699 331 40 22

Oppegård*** - 49 15 9

Ås 1 836 106 50 7

SUM 33 052 1 514 - -
 
* Fet/Sørum er et interkommunalt samarbeid hvor de har felles timeplan og registrering av deltakere. 
Man kan delta i tilbudet dersom man bor i én av kommunene. ** Drøbak GK tilbyr golf både for deltakere 
i Nesodden og Frogn. *** Kun registrert deltakere fra og med høsten 2016.

Inkludering i idrettslag
Inkludering i idrettslag er tiltak rettet 
mot barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år) 
med innvandrerbakgrunn, med særlig 
vekt på jenter, samt barn og ungdom fra 
familier med lav betalingsevne. 
AIKs rolle i prosjektet er å gi råd og 
veiledning til de som søker om støtte 
(idrettslag og idrettsråd), arrangere 
erfaringssamling, fordele midler samt 
rapportere til NIF. 
 
Tiltaket er finansiert av staten gjennom 
idrettsforbundet. I 2016 mottok AIK 11 
søknader, og alle disse ble tildelt støtte. 
Søknadene omfattet totalt 29 idrettslag, 
fra 7 forskjellige kommuner. Totalt ble 
det tildelt kr 987 500. Se egen tabell på 
side 42.

I april gjennomførte AIK, sammen med 
Oslo idrettskrets, et seminar for alle 
tilskuddsmottakerne.

I rapportene for 2016 fremkommer 
følgende resultater fra idrettslagene i 
denne tilskuddsordningen:
• Ferietilbud
• Lederkurs for innvandrerungdom
• Åpen hall-tilbud for familier
• Idrettsskoler for familier
• Svømmeskole
• Deltakelse på ordinær aktivitet
• Impulssamlinger 

Foto: Eirik Førde 

Foto: Eirik Førde 
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Lov og organisasjon
Et idrettslag er ikke et halvoffentlig eller 
kommunalt organ, men en medlems-
organisasjon, der medlemmene selv har 
ansvaret for å skape aktivitet. Idretts-
laget er selveiende og frittstående, og er 
som sådan ikke underlagt verken NIFs 
eller AIKs instruksjonsmyndighet. Det 
stilles imidlertid en del krav som alle 
idrettslag må forholde seg til. Idretts-
styret har vedtatt en ufravikelig lovnorm 
som gjelder for alle idrettslag. Av  
lovnormen fremgår det at det er års-
møtet som er idrettslagets høyeste 
myndighet. Mellom årsmøtene er det 
idrettslagets styre som leder og for-
plikter idrettslaget. 

Som nyvalgt styremedlem er det mye 
å sette seg inn i. En viktig oppgave for 
idrettskretsen er å gi råd og vei-
ledning innenfor lov og organisasjon, for 
på denne måten å gi idrettslagene en 
enklere hverdag. I 2016 har AIK loggført 
665 saker. Noen av sakene behandles 
på telefon der og da, mens andre saker 
er mer tidkrevende, og går over uker 
og måneder. En sak kan omfatte flere 
hundre sider med saksdokumenter og 
e-poster, møter med de involverte, flere 
timer med rådgivning per telefon, dialog 
med særforbund, særkrets, idrettsråd og 
styret i idrettslaget. 
 

Veilede idrettslag ved oppstart og nedleggelse ved blant annet å informere om søknadsprosessen og 
prosedyrer for innmelding og utmelding av NIF.

Besvare spørsmål knyttet til opprettelse av grupper innad i idrettslagene og hvordan man går frem for 
å søke om opptak.

Godkjenne lovendringer. Hvert fjerde år justeres og endres NIFs lov, noe som fører til at idrettslagene 
må revidere sine lover og sende de til godkjenning hos idrettskretsen.

Sikre at idrettslagenes årsmøter utføres i tråd med NIFs lov ved å bistå med informasjon angående 
innkalling, agenda, protokoll, valgbarhet, stemmerett, kjønnsfordeling etc.

Veilede valgkomiteer om hvordan de bør gå frem for å gjøre en så god jobb som mulig i forkant av 
årsmøtet og henvise til relevante lover og regler som gjelder for valgkomiteer.

Bidra med tips og råd vedrørende medlemskap i idrettslag samt fratakelse av medlemskap.

Informere idrettslag om styrets rolle og sentrale oppgaver samt veilede i forhold til styrearbeid og 
gjennomføring av styremøter. 

Gi fleridrettslag kompetanse om gruppestyrer og hvilken makt et gruppestyre har i forhold til hoved-
styret i idrettslaget.

Hjelpe idrettslag med å innføre bedre interne rutiner for økonomistyring ved å henvise til lover og 
regler angående skatt, regnskap, budsjett, bankkonti, styrehonorar, kjøregodtgjøring, arbeidsgiver-
avgift, etc. I underslagssaker gir vi råd om hvordan saken best håndteres og hvordan styret går frem 
for å anmelde saken til politi og/eller NIFs domsutvalg.

Opplyse de idrettslagene som har ansatte om hvilke lover og regler som gjelder og hvilket ansvar sty-
ret har som arbeidsgiver.

Svare på spørsmål som omhandler kommersielle aktører, sponsorer og samarbeid med eksterne aktø-
rer.

Henvise idrettslag til lover og regler i forbindelse med habilitetsspørsmål og forklare hvordan habilitets-
reglene praktiseres.

Bistå med råd og hjelpetiltak i konfliktsaker som idrettslagene ikke klarer å løse på egenhånd. Det 
dreier seg ofte om personsaker der en eller flere personer i klubben ikke klarer å samarbeide eller 
fungere sammen. 

Følge opp bekymringsmeldinger ved å kartlegge situasjonen, gi råd og treffe nødvendige vedtak. I 
særlige tilfeller kan idrettskretsen ta over administrasjonen av et idrettslag, for å sørge for å få idretts-
laget inn i lovlige former igjen. 

Påse at alle idrettslag rapporterer inn medlemstall, aktivitetstall, etc. til Norges idrettsforbund, som skal 
gjøres årlig. 

I tillegg til å yte service, veilede og gi 
råd til de idrettslagene som selv tar 
kontakt, har også idrettskretsen en 
kontrollfunksjon. Etter at alle idretts-
lagene har gjennomført den årlige 
rapporteringen, blir enkelte idrettslag 
valgt ut til å besvare den såkalte 
«medlemsundersøkelsen». Idrettskretsen 
ber da de utvalgte idrettslagene 
dokumentere at idrettslaget drives i 
henhold til NIFs lov; 

vi ber bl.a. om idrettslagets lov, 
protokoll fra årsmøtet, referat fra styre-
møter, regnskap og budsjett. 
For å sette idrettslagene i stand til å 
drive etter gjeldene lover og regler tilbyr 
idrettskretsen kurset «Klubbens styre- 
arbeid i praksis». I løpet av 3 timer får  
deltakerne en innføring i hva et idretts-
lag er og hva det innebærer å drive en 
klubb.  

Typiske saker og områder idrettskretsen jobber med: 

Foto: Eirik Førde 
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Grenseløse skoleidrettsdager
I 2016 har det blitt arrangert to  
skoleidrettsdager; en i Follo og en på 
Øvre Romerike, i tett samarbeid med 
lokale idrettslag og særforbund. Elever 
fra idrettsfaglinjen ved den  
videregående skolen var gode sam-
arbeidspartnere ved begge dagene.  

Dagen for Øvre Romerike ble arrangert i 
Nes Arena den 26. september.  
43 deltakere med funksjonsnedsettelse 
fra 9 skoler deltok. 

Idrettene deltakerne kunne prøve var 
golf, boccia, teppecurling, friidrett, 
klatring, bordtennis og innebandy. 
Instruktører fra lokale idrettslag og 
skolen stod for instruksjonen. 

Elevene fra idrettsfag ved Hvam  
videregående skole deltok i planlegging 
og gjennomføring av idrettsdagen.  

Dagen i Follo ble arrangert i Ski  
Alliansehall 27. september. 
83 deltakere med funksjonsnedsettelse 
fra 3 skoler. Idrettene de fikk prøve var 
golf, fotball, håndball, friidrett, boccia og 
teppecurling. I tillegg var det felles opp-
varming med instruktør fra Friskis & 
Svettis. 

Elevene fra idrettsfag ved Ski videre-
gående skole hjalp til med alt det 
praktiske ved planlegging og gjennom-
føring av idrettsdagen. 

Integrering
Akershus idrettskrets har et stort fokus på integrering av funksjonshemmede i 
Akershusidretten. Styret har valgt å ha et bredt sammensatt faglig utvalg, som 
bistår styret og fagkonsulenten i integreringsarbeidet. Se side 44 for utvalgets 
medlemmer.
 
I 2016 har det blitt gjennomført en rekke tiltak for målgruppen.

Aktivitetsleir for mennesker med 
utviklingshemming
Årets leir var den 14. i rekken, og 
hadde rekorddeltakelse med hele 44 
utviklingshemmede barn og unge. I 
tillegg var det 40 ledsagere, en leirsjef 
og en assisterende leirsjef.  
 
Formålet med leiren er å gi deltakerne 
et aktivt tilbud i sommerferien, samtidig 
som man ønsker å rekruttere 
mennesker med nedsatt funksjonsevne 
til ulike idretter i sitt nærmiljø. For 
mange av ungdommene er det også 
deres første møte med organisert idrett. 
Det er derfor et variert program for 
deltagerne, og de kan prøve ut blant 
annet fotball, ridning, kjøring med hest, 
boccia, teppecurling, vannski og 
tubekjøring.  På fritiden er det ballspill, 
bading og lek som står på programmet. 
Vi har instruktører fra fotballkrets, lokale 
idrettslag og særforbund. Leiren 
avsluttes med grilling og premie-
utdeling, samt utdeling av CD med 
bilder fra leiren. 

Dette var siste året leiren ble arrangert 
på Haraldvangen, da driften av  
Haraldvangen legges om fra leirsted til 
asylmottak. 
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YouMe
I et samarbeid mellom idrettslag og 
ungdomsskoler, utdanner AIK hvert år 
ungdommer til å bli idrettsledere – 
såkalte YouMe-ledere. Dette er utvalgte 
elever som går i 10. trinn. 

De skal aktivisere sine medelever 
gjennom å tilrettelegge fysisk aktivitet i 
skoletiden, samt forberedes på å være 
neste generasjons ledere i idretten. 

Hensikten med YouMe er å skape «mer 
aktivitet for alle» i skolen og skolere flere  
ledere til idretten. YouMe-lederne 
(Young Mentors) får en grunnleggende 
idrettsutdanning hvor de får økt  
kunnskap om temaer omkring fysisk 
aktivitet, idrett og ernæring. I tillegg skal 
de forberedes på lederverv i ulike deler 
av klubbarbeidet i norsk idrett. 

I 2016 var følgende ni ungdomsskoler og 
idrettslag med i prosjektet: 

Skole/Idrettslag
Aursmoen / Aurskog-Finstadbru SK

Belset / Bærums Verk Hauger IF

Gjerdrum / Gjerdrum IL

Grevlingen / Son Håndballklubb

Hakadal / Hakadal IL

Li / Gjelleråsen IF

Nittedal / Nittedal IL

Rykkinn / Bærums Verk Hauger IF

Østersund / Fet IL
 
I skoleåret 2016/2017 er det totalt 72 
YouMe-ledere i Akershus. Siden opp-
starten i 2004 har vi skolert nærmere 
600 YouMe-ledere i vårt fylke. 

2. KOMPETANSEUTVIKLING
Innenfor kompetanseutvikling tilbyr AIK 
en rekke kurs og seminarer, for både 
ledere, trenere, ansatte og utøvere i 
idrettslagene. 

Den Store Kurshelgen
Den Store Kurshelgen (DSK) 2016 ble 
arrangert helgen 18.-20. november på 
Norges Idrettshøgskole. Det var lagt 
opp til mer faglig innhold enn 
tidligere, samtidig som målet var å 
inspirere deltakerne.  
Årets utgave var den 14. i rekken. 

Det ble gjennomført følgende kurs:  

Kurs
Aktiv læring for ansatte i skolen

Aktivitetslederkurs barneidrett

Nettverkssamling unge ledere

Klubbens styrearbeid i praksis

Morgendagens idrettskiosk

Ungdomsidrett

Seminar for idrettsråd

 

 
Særidrettskurs DSK 2016 

Kurs
Trener 1 Alpint

Treningsleder langrenn

Trenerkurs håndball

Idrett for funksjonshemmede

Det var totalt 316 påmeldte til  
arrangementet. 

Helgens hovedforedrag «Dine tanker; 
den avgjørende suksessfaktor» med 
mentor Øyvind Hammer fikk meget 
gode tilbakemeldinger fra deltakerne. 
Etter hovedforedraget ble deltakerne 
fordelt på forhåndsvalget kurs. TINE 
var med som samarbeidspartner, og 
de serverte lunsj fra sitt konsept Smart 
Idrettsmat. 

88,5 % av deltakerne var tilfredse eller 
svært tilfredse med DSK i sin helhet. 

Det du gjør er viktig!   

Øyvind Hammer åpnet Den Store Kurshelgen 2016 med sitt 
foredrag «Dine tanker; den avgjørende suksessfaktor!». Etter 
arrangementet fikk AIK noen gode råd for 2017 til deg som er 
engasjert i idretten:  

Det du gjør er viktig! Når hverdagen kommer og festtalene har 
stilnet, da er det viktig å huske at du utgjør en stor forskjell for 
den enkelte du treffer i idretten.  

1. Start dagen med å glede deg til den allerede kvelden før, så du våkner med en  
forventning om en dag som skal ha betydning. La din forventning fargelegge 
dagen!

2. Du smitter andre med din energi, vær sikker på at den er verdt å smittes av! 
3. Husk at entusiasme er et utvendig uttrykk for en innvendig følelse. Jobb med å ha 

et brennende engasjement for ditt liv, så smitter du andre på en verdifull måte.

Artikkelen er hentet fra AIKs nettside.YouMe-ledere 2016-2017 klare for første samling og kick-off på Sørmarka.
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Lederkurs for ungdom
I 2016 har AIK gjennomført to Lederkurs 
for ungdom (LFU) i samarbeid med 
Oslo Idrettskrets. Ett kurs i april og ett i 
oktober. Det er også arrangert ett LFU 
i samarbeid med Sørum frivilligsentral 
i november. Kurset består av en helge-
samling, og en kveldssamling ca. 4-6 
måneder etter kurshelgen. På denne 
samlingen gjennomgås erfaringene ung-
dommene har fått i eget idrettslag, samt 
siste modulen «Coaching» i Lederkurset. 
Totalt gjennomførte 39 ungdommer fra 
10 idrettslag i Akershus LFU i 2016. LFU 
inngår også som kurs i lederskole-
ringen Young Active (ett kurs) og 
YouMe (tre kurs). Les mer om dette 
under de respektive prosjektene.

Ungdom som har deltatt på Lederkurs 
for ungdom kommer hjem høyt 
motiverte, kompetente og kanskje det 
viktigste; klare for å gjøre en innsats. 
Gjennom Lederkurs for ungdom 
utdanner vi unge ledere som VIL, KAN 
og TØR bidra tilbake til sitt idrettslag. 

For at disse ungdommene skal kunne få 
en ekstra god start på sitt engasjement i 
idrettslagene, har AIK satt av midler som 
ungdommene kan søke på i samarbeid 
med idrettslaget i etterkant av kurset.  
Se tabell over tilskudd til ungdom fra 
Lederkurs for ungdom på side 42.

Seminar for daglig ledere
I samarbeid med Oslo idrettskrets ble 
det arrangert to seminarer for daglig 
ledere i 2016. Det ene seminaret var en 
studietur til England for å lære mer om 
nye arbeidsmåter og få innspill fra  
engelsk idrett, samt å bygge nettverk. 
21 daglig ledere var med på denne  
samlingen. 

Årets andre seminar ble arrangert på 
Ekeberg i oktober med 30 deltakere. 
Tema på denne samlingen var «Det 
handler om verdier». 

Det ble holdt innlegg av Sven  
Mollekleiv (president i Norges Røde 
Kors), Per Tøien og Kathrine Godager 
fra NIF, Bjørn Tangnes fra NHO, Kathe 
Langvik fra Oslo idrettskrets og Johan 
Conradson fra Akershus idrettskrets.

Ta steget
Ta Steget er en serie med foredrag som 
er rettet spesielt mot kvinner som har 
et lederverv i idretten, og som ønsker å 
«ta steget» til å bli tillitsvalgte i særkrets 
eller idrettskrets. Ta Steget arrangeres i 
samarbeid med Oslo idrettskrets. 

I 2016 var det to samlinger i Ta Steget, 
med totalt 21 deltakere. 

Barneidrettskurs
I 2016 ble det gjennomført to Aktivitets-
lederkurs barneidrett. 

Kurs integrering
Vi har avholdt to kurs i tilrettelegging 
av idrett for funksjonshemmede. Ett i 
februar på Jessheim med 18 deltakere, 
og ett i september i Skedsmo med 11 
deltakere. 

Fellesidrettslige kurs
I tillegg til de kurs og seminarer som er 
nevnt tidligere har AIK avholdt to kurs 
innen økonomi, tretten Klubbens styre-
arbeid i praksis, ett kostholdskurs og en  
temakveld om unge ledere. 

 

3. KOMMUNIKASJON
AIK ønsker å være tydelig i sin kommunikasjon til Akershusidretten. I hovedsak er 
det nettsiden, nyhetsbrevet og Facebooksiden som benyttes i kommunikasjon med 
akershusidretten. 

Facebook
Akershus idrettskrets har egen  
Facebookside. Se https://www.facebook.
com/akershusidrettskrets/ 3 401 perso-
ner fulgte siden ved inngangen til 2016, 
og ved utgangen av året var det 4 008 
følgere på siden. Facebook er en viktig 
kanal for å nå ut med idrettskretsens 
budskap. 

Nettsider
Akershusidrett.no er adressen for nett-
siden til AIK. Her finnes det informasjon 
om Akershusidretten, barne- og 
ungdomsidrett, voksenidrett og idrett 
for funksjonshemmede. Det legges også 
opp egne faner til store arrangementer 
som f.eks. fakkelmarkeringen,  
kretsting etc. 
Siden hadde totalt 53 280 sidevisninger, 
og årets mest leste nyhetssak var:  
«Dårlig nytt for fleridrettslag».

Nyhetsbrev
AIK sender ut flere elektroniske ny-
hetsbrev gjennom året. I nyhets-
brevene er det ønskelig å fremme 
saker og temaer som er viktige for våre 
lesere og som er forankret i vedtatt 
virksomhetsplan. 
I 2016 ble det sendt ut 32 nyhetsbrev. 
Av disse var det 9 ordinære nyhets-
brev, 16 var nyhetsbrev om kurstilbud 
og 7 var spesialutgaver. Nyhetsbrevet 
ble sendt til omring 1 150 lesere. 
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Delmål 2: ANLEGG 

Delmål 2016
Vi skal bistå i 30 anleggsprosjekter årlig til idrettslag, idrettsråd eller kommuner. 

AIK har jobbet med å bistå idrettslag, idrettsråd og kommuner med hjelp 
innenfor spillemiddelfinansiert anleggsutbygging. 

AIK har også ført statistikk over hvordan idrettens anleggssituasjon er i 
Akershus slik at idretten kan føre en faktabasert dialog med politikere og 
beslutningstakere.

Måloppnåelse i 2016
Bistått totalt i 27 anleggsprosjekter. Graden av måloppnåelse i antall prosjekter 
er 90%. Videre er det utført oppdatering av faktagrunnlaget for anleggs-
dekning, oversikt over utbredelse av gratisprinsippet for anlegg samt kart-
legging av vedtak om bygging av hallflater og svømmehaller. 

 

Foto: Eirik Førde 

Bistand 
Det har også i 2016 vært stor etter-
spørsel etter anleggsbistand, og totalt 
har AIK bistått i 27 forskjellige prosjekter 
- fra store til små. 

I tillegg etterspør flere kommuner 
dokumentasjon innenfor idrettsstatistikk, 
og det er også idrettslag utenfor fylket 
som tar kontakt, men disse blir henvist 
til egen idrettskrets. Det er mye positivt 
som skjer innenfor fylket vedrørende 
idrettsanlegg. AIK har gjennomført en 
kartlegging hos hver enkelt kommune, 
og frem t.o.m. 2020 er det vedtatt å 
bygge 27 hallflater og 7 nye svømme-
haller. Det er vedtatt 15 spesialhaller 
som klatre-, danse-, tennis- og turn-
haller. I tillegg er det mange idrettslag/
kommuner som nå skifter kunstgress 
etter 10 års bruk. Nytt kunstgress har 
en vesentlig bedre kvalitet og derved 
lengre forventet levetid. Utfordringen 
med kunstgress er gummigranulatet, 
og i løpet av noen år må man forvente 
at gummigranulat vil bli erstattet med 
annet innfyll. 

Aldri før har det vært bygget så 
mange idrettsanlegg i Akershus som i 
2016, men med fylkets befolkningsvekst 
er det fremdeles behov for fortsatt 
økning. For å lykkes med anleggs-
bygging er man avhengig av at idretts-
rådene fortsetter med den gode jobben 
mange allerede gjør. 

Blant flere prosjekter velger vi å trekke 
frem et eksempel:
Idrettshallen i Fet kommune vil bli åpnet 
i løpet av 2017. Her har Fet IL gjennom 
mange år vært en pådriver for å få 
hallen realisert. Utfordringen for idretts-
laget vil bli håndteringen av de store 
driftskostnadene slike anlegg har. Det er 
et dilemma i enkelte idrettslag og 
kommuner når det offentlige ikke kan 
påta seg ansvaret i utbygging og drift 
av store anlegg. 

Det er prisverdig at idrettslagene tar 
ansvaret, men slike modeller bør ikke 
være hovedregelen. AIK er derfor glad 
for at 16 av 22 kommuner har innført 
«gratisprinsippet». I idrettspolitisk 
dokument (som gjelder for hele norsk 
idrett, vedtatt 2015) heter det at: 
«Bruken av offentlige idrettsanlegg bør 
være gratis for idrettstilbud rettet mot 
barn og ungdom, og idrettslag med 
egne anlegg bør får driftsstøtte».

Det er et økende behov for anleggs-
kompetanse, og vi må bare innse at 
AIK ikke har kapasitet til å gi bistand til 
alle. Akershus Fylkeskommune har også 
svært god kompetanse når det gjelder 
idrettsanlegg, og i tillegg har mange 
kommuner nå fått idrettskonsulenter 
som kan bistå. Det er også fokus på drift 
av anlegg, da kostnader for kunstsnø-
produksjon og undervarme i kunstgress 
har økt de siste årene på grunn av  
høyere energipriser.

AIK mener at idretten i Akershus 
trenger et anleggsløft. Akershus er 
det fylket hvor befolkningen øker 
aller mest (1,7% i 2016 mot et 
gjennomsnitt på 0,9% ifølge SSB). 
Dette medfører at antallet 
medlemmer i idrettslag også øker, 
og i tillegg har Akershus den 3. 
dårligste anleggsdekningen i landet 
(målt i innbyggere per anleggs- 
tilbud. Kilde: NIFs rapport «Spille- 
midler til idrettsanlegg 2016). 
Så selv om det bygges mer enn 
noen gang har idretten i Akershus 
fortsatt behov for flere og bedre 
idrettsanlegg. 
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Oversikt anleggsprosjekter i idrettslag og kommuner i 2016

Kommune Oppdragsgiver Anleggstype Oppgaver Status

Asker Asker idrettsråd Drift av anlegg Rådgivning Ferdig

Asker Dikemark IF Kunstgressanlegg og små-
anlegg

Prosjektering + 
spillemidler

Ferdig

Aurskog-Høland Aurskog/Finstadbru SK Rehabilitering kunstgress Prosjektering + 
spillemidler

Ferdig

Aurskog-Høland Bjørkelangen SF Klubbhus Rådgivning Under arbeid

Eidsvoll Eidsvoll Turnforening Kunstgressanlegg Rådgivning + 
spillemidler

Under arbeid

Eidsvoll Dal IL Kunstgressanlegg Rådgivning + 
prosjektering + 
spillemidler

Under arbeid

Eidsvoll Eidsvoll kommune Statistikk info Rådgivning Ferdig

Fet Dalen IL Kunstgressanlegg Rådgivning + 
prosjektering + 
spillemidler

Under arbeid

Fet Fet kommune/IL Kunstgressanlegg Rådgivning + prosjekte-
ring + spillemidler

Under arbeid

Frogn Frogn kommune Kunstgress Rådgivning Ferdig

Frogn Frogn kommune Bistand rehabilitering Frogn 
hallen

Rådgivning Ferdig

Ski Ski allianse Haller Rådgivning Ferdig

Gjerdrum Gjerdrum idrettsråd Forstudie 
skianlegg++ 

Rådgivning Under arbeid

Hurdal Hurdal idrettsråd Kunstgressanlegg Rådgivning + prosjekte-
ring + spillemidler 

Under arbeid

Nes Haga IF Ny kunstgressbane Rådgivning Under arbeid

Nes Haga IF Hallprosjekt Rådgivning Under arbeid

Nes Raumnes & Årnes IL Kunstgressanlegg Rådgivning Under arbeid

Nittedal Hakadal IL Ball- og isbane Sluttregnskap Ferdig

Nittedal Hakadal IL Nærmiljøanlegg ballflate Sluttregnskap Ferdig

Nittedal Hakadal IL Varingskollen alpinanlegg Rådgivning Ferdig

Nittedal Nittedal kommune Langtidsplanlegging Rådgivning Under arbeid

Oppegård Kolbotn IL Nye idrettshall(er) Rådgivning Under arbeid

Rælingen Ytre Rælingen UIL Kunstgressanlegg Rådgivning Under arbeid

Sørum Sørumsand IF Kunstgressanlegg Rådgivning + prosjekte-
ring + spillemidler

Under arbeid

Ullensaker Borgen IL Kunstgressanlegg Rådgivning Under arbeid

Vestby Vestby idrettsråd Sandbane anlegg Rådgivning Under arbeid

Akershus Skikrets Kunstsnø Rådgivning strømfor-
bruk

Under arbeid

    
    
    
    
               
  
     
    
    
    
    
    
    
       
    
     

Delmål 3: SAMFUNN 

Delmål 2016
AIK skal forbedre rammevilkårene for Akershusidretten. Videre forplikter idrettskretsen 
seg til å støtte opp om Antidoping Norges aktiviteter for å fremme ren idrett.

Hvordan har AIK arbeidet for å oppnå målet?
Gjennom å dokumentere idrettens størrelse, utfordringer og behov, vil AIK kunne skape 
forutsetning for en felles forståelse blant både politikere og idretten for øvrig. Ved å 
invitere politikere til konferanser og seminarer vil idrettens behov synliggjøres og 
politikerne få nyttig informasjon direkte fra idretten. AIK har jobbet innenfor følgende to 
innsatsområder:
1. Dokumentasjon
2. Involvering i planarbeid, innspill i møter, seminarer og prosjekter

Måloppnåelse i 2016
Idrettsrådene er et avgjørende organisasjonsledd for å styrke idrettslagenes rammevilkår 
lokalt, og AIK fremmet i 2015 et forslag på Idrettstinget om å styrke idrettsrådene via 
spillemidlene.  Forslaget hadde støtte blant idrettskretser og særforbund, men det endte 
opp som oversendelsesforslag. Styret i AIK har i 2016 fulgt opp forslaget videre i møter 
med representanter fra Idrettsstyret. Det ble ikke realitetsbehandlet i Idrettsstyret i 2016.

Rammevilkårene for idrett er forbedret via økte tilskudd til idrettsformål fra overskuddet 
i Norsk Tipping og merverdiavgiftskompensasjon for varer og tjenester via statsbudsjet-
tet, begge med økning på 7% fra året før. 

I 2016 ble 116 409 000 kroner i spillemidler fordelt til anlegg for idrett, friluftsliv og fysisk 
aktivitet i Akershus. Dette er en økning på 15 201 000, men ventetiden økte med 0,4 år i 
Akershus. Det betyr at økningen på 13% likevel ikke holder tritt med søknadsmengden/
behovet for nye anlegg (kilde «Spillemidler til idrettsanlegg 2016»). 

AIK fulgte opp Antidoping Norges arbeid med «Rent idrettslag» gjennom å informere 
om kampanjen ved hvert klubbesøk. 

Foto: Eirik Førde 
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Kretstingsseminar 2016
I forbindelse med kretstinget 2016 ble seminaret «Skråblikk på idretten»»  
avholdt. Seminaret hadde fokus på verdier i idretten og samlet 86 deltakere. 

• Seminaret ble ledet av Vidar Bøe fra kretsstyret, som krydret seminaret med 
egne historier og betraktninger. 

• Filosofen Einar Øverenget fikk oss til å reflektere over de valg vi gjør, både i og 
utenfor idretten. 

• Nordis Vik Olausson, påtroppende kretsleder, snakket om idretten og familielivet. 

• Sigbjørn Johnsen, styremedlem i idrettsforbundet og leder i Brumunddal  
Fotball, tok for seg forholdet mellom topp og bredde. 

• Tv-kommentatoren Christian Paasche ga oss innsikt i hvordan media tenker.

Dokumentasjon og planarbeid
AIK deltok aktivt i fylkeskommunens
planarbeid for utvikling av ny Regional 
plan for fysisk aktivitet, idrett og frilufts-
liv 2016-2030. AIKs dokumentasjon av 
behov for anleggsutbygging blir opp- 
datert årlig, og dette ble et viktig bidrag 
i planarbeidet. Selv om planen ble ved-
tatt i desember 2016, må arbeidet med å 
tilføre midler til planens ambisjoner  
følges opp hvert år i budsjett- 
sammenheng. Blant AIKs viktige innspill 
til planen var behovet for å delfinansiere 
regionale anlegg med fylkeskommunale 
midler samt opprette et regionalt råd for 
anlegg. Det er fortsatt behov for å jobbe 
videre med finansieringen. 

AIKs «Idrettspolitiske Plattform 2017-
2030» som ble vedtatt på kretstinget 
i 2016 skal ha et lengre perspektiv enn 
tingperioden. Dokumentet angir hoved-
utfordringene for idretten i Akershus. 
Prognosene for befolkningsutviklingen 
de neste 15 årene viser at det i 
Akershus kan forventes 40 000 
flere aktive i løpet av de neste 15 
årene. I dokumentet slås det fast at 
dette vil innebære behov for lang-
siktige og gode rammevilkår, et 
betydelig anleggsløft pluss at det må bli 
enklere å drifte idrettslag slik at vi kan 
nå visjonen om «Idrettsglede for alle i 
Akershus». 

Møter, seminarer og prosjekter
AIK fortsatte å følge opp eget forslag 
fra Idrettstinget 2015 om tilskudd til 
idrettsråd på NIFs budsjett. I samarbeid 
med Oppland og Hedmark idrettskretser 
ble dette tatt opp med idrettsforbundet 
høsten 2016, men saken er fortsatt ikke 
avklart eller behandlet endelig.

I 2016 har fokuset på inkluderings-
arbeid i idrettslag (barn i familier med 
lav inntekt, flyktninger og innvandrere) 
vært stort. Dette omfatter spesielle tiltak 
som tildeling via flyktningefondet (NIF) 
og egen tilskuddsordning til formålet 
via Kulturdepartementet. AIK har også 
satt dette på dagsorden via seminarer. 
Idrettens utfordring med høyt kostnads-
nivå ble drøftet på høstseminaret med 
idrettsrådene, og tiltak for flyktninger 
ble satt på agendaen med samme mål-
gruppe på vårseminaret.

I 2016 ble AIK også invitert inn i et 
samarbeidsprosjekt kalt «Integration of 
Refugees Through Sports». Prosjekteier 
er ISCA (International Sport and Culture 
Association), og prosjektet skal skaffe 
oversikt over gode eksempler på hva 
som fungerer best i integrering av 
flyktninger via sport i de nordiske 
landene. AIK har kunnet delta med en 
liten andel administrativ innsats som 
følge av støtte fra fylkeskommunen og 
et bidrag fra prosjekteier.

AIK fikk anledning til å presentere 
årsrapport 2015 samt viktige innsatsom-
råder videre for hovedutvalget for kultur, 
frivillighet og folkehelse i Akershus  
fylkeskommune i oktober. AIK la 
mest vekt på hovedbudskapene i den 
idrettspolitiske plattformen som nevnt 
ovenfor. AIK fulgte opp Antidoping 
Norges arbeid med «Rent idrettslag» 
gjennom å informere om kampanjen ved 
hvert klubbesøk. 

Kretstinget 2016
AIK gjennomførte sitt 11. ordinære kretsting lørdag 16. april på Gardermoen.  
I forbindelse med kretstinget inviterte også AIK til kretstingseminar fredag 15. april 
på samme sted. Les mer om seminaret under.

Det var totalt 79 stemmeberettigede som skulle bestemme veien videre for 
Akershus idrettskrets. Representantene valgte blant annet ny styreleder, vedtok ny 
virksomhetsplan og ny idrettspolitisk plattform. 
Les mer om vedtakene på kretstinget på side 50. 
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Oversikt over aktiviteter:

Sted Aktivitet, idrettslag

Flerbrukshallen 1. Balanseløype, Akershus bedriftsidrettskrets

2. Kampsport og selvforsvar, Jessheim Kampsportklubb

3. Golf, Ullensaker Golfklubb

4. Bordtennis, Borgen IL

5. Streethåndball, Kløfta IL

6. Airtrack, Ullensaker Gymnastikk og Turn

7. Innebandy, Ullensaker/Kisa IL

8. Teppecurling, Øvre Romerike Handicap IL

9. Cheerleading, NRC Tigers

10. Lær OL-dansen, NRC Tigers og Ullensaker Gymnastikk og Turn

Ishallen 11. Curling, Ullensaker Issportklubb

12. Ishockey, Ullensaker Issportklubb

Kunstgressbanen  
(Jessheim stadion)

13. Cricket, Ullensaker Cricket Klubb

14. Fotball – 3 mot 3, Ullensaker/Kisa IL Fotball Uteområdet  
(utenfor Is- og flerbrukshallen)

15. Skiaktivitet, Ullensaker skiklubb

16. Minihoppbakke, Ullensaker skiklubb

17. Laserskiskyting, Ullensaker skiklubb

18. Hinderløypa, Idrettsfag Hvam videregående skole

19. Aktivitetssone for barn, Akershus idrettskrets

Konseptet Morgendagens idretts-
kiosk ble også utarbeidet og benyttet 
under arrangementet. Arrangementet 
var åpent for alle, men «morgendagens 
idrettsaktiviteter» var rettet mot 
ungdom i alderen 15-20 år. 

Etter aktivitetene kom OL-ilden og det 
ble gjennomført en fakkelstafett inne 
på området med tenning av ild. Det var 
fylkesvinner av Årets ildsjel Martin 
Gøranson fra Bærums Verk Hauger IF 
som fikk dette ærefulle oppdraget foran 
rundt 700 fremmøtte. 

Fakkelmarkeringen ble arrangert i sam-
arbeid med Ullensaker kommune, 
Ullensaker idrettsråd, Hvam videre-
gående skole, Jessheim Stadion, Røde 
kors, Ullensaker Cricket Klubb, Kløfta IL 
Håndball, NRC Tigers, Ull/Kisa IL 
Innebandy, Ull/Kisa IL fotball, Ullensaker 
gym og turn, Ullensaker GK, Jessheim 
Kampsportklubb, Borgen Bordtennis, 
Øvre Romerike HIL, Ullensaker Issport-
klubb, Ullensaker skiklubb, Akershus 
bedriftsidrettskrets, Akershus Skikrets, 
Norges Håndballforbund Region Øst, 
Romerike folkehøgskole, Norges Ski-
skytterforbund, Jessheim Storsenter og 
lekebutikken Ringo Kanutten. 

YOUNG ACTIVE
I forbindelse med fakkelmarkeringen 
gikk startskuddet for pilotprosjektet 
Young Active i Akershus. Konseptet er 
opprinnelig utviklet av Nordland 
idrettskrets, og AIK ønsket å teste ut 
dette konseptet på idrettslag i Akershus. 

Young Active er et konsept som skal ta 
vare på de ungdommene som ønsker å 
drive organisert idrett og trening på
mosjonsnivå, hvor det sosiale er en 
viktig del av aktiviteten. I tillegg skal 
konseptet synliggjøre en leder- / trener-
karriere for ungdom, og derfor er 
trenerne i Young Active unge ledere i 
alderen 15 til 20 år. Young Active er 
ungdomsløftet i praksis!

Mål med prosjektet og resultater 
Young Active hadde som hovedmål å få 
ungdom til å engasjere seg som ledere 
og trenere i Akershusidretten, og gjøre 
dem rustet til å starte opp treningsgrup-
per («YouAct-grupper») i sine idrettslag. 
I tillegg skal det utarbeides en modell-
beskrivelse av «best practice» til idretts-
lag som ønsker å starte opp mosjons-
aktivitet for ungdom og med unge som 
trenere.

Følgende seks idrettslag er med i 
pilotprosjektet for perioden 2016/2017: 

Ullensaker/Kisa IL

Sørumsand IF

Søndre Høland Idretts- og Ungdomslag

Oppegård IL

Fossum IF

Vollen Ungdomslag

Resultater i 2016:
• Skolert 24 unge aktivitetsledere fra 

seks idrettslag i Akershus
• Gjennomført tre samlinger for 

deltakerne; Aktivitetslederkurs for 
ungdom, Lederkurs for ungdom, 
Nettverkssamling og faglig påfyll for 
unge ledere i Akershusidretten.

• Startet opp fire YouAct-grupper i 
regi av de involverte idrettslagene 

Prosjektet evalueres våren 2017, og 
erfaringene skal forhåpentligvis ende i 
en modellbeskrivelse av «best practice» 
på hvordan starte opp et treningstilbud i 
idrettslag for og med ungdom.

DETTE SKJEDDE OGSÅ I 2016
YOUNG ACTIVE - ARVEN ETTER FAKKELMARKERINGEN 
I 2016 startet AIK opp pilotprosjektet Young Active etter at OL-ilden var på besøk 
på Jessheim i anledning Ungdoms-OL på Lillehammer.

FAKKELMARKERING
I forbindelse med at de andre 
Vinterolympiske leker for ungdom – 
Ungdoms-OL – ble arrangert på 
Lillehammer 12.-21. februar 2016 ble det 
satt i gang en fakkelturne for å feire at 
den Olympiske ild kom til norsk jord. 
Ilden var innom alle landets fylker for en 
fakkelmarkering, og i Akershus var det 
Jessheim som fikk besøk av OL-ilden. 
Det ble nedsatt en styringsgruppe som 
hadde i oppgave å utarbeide konseptet 
til fakkelmarkeringen i Akershus. 

Gruppa bestod av to unge som hadde 
gått Lederkurs for ungdom, to unge 
tidligere YouMe-ledere, to voksne fra 
idrettslag i Akershus, samt to fra AIKs 
administrasjon. 

Fredag 5. februar i Ullensaker idretts-
park ble OL-ilden tent i Akershus. Det 
ble arrangert åpningsshow, mulighet for 
å prøve «morgendagens idretts-
aktiviteter» for ungdom i alderen 15-20 
år, aktivitetsløype for barn, fakkelstafett 
og tenning av OL-ilden. Kvelden ble av-
sluttet med konsert av Morgan Sulele. 
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- DET BESTE ER Å SE GLEDEN HOS DELTAKERNE

Torsdager kl. 19:30 samles ungdom i 
Søndrehallen for å trene og ha det gøy 
sammen. Treningene ledes av de unge 
lederne Martine (18), Robin (18), Anna 
(15), Sigvart (15) og Julie (18). Disse er 
skolert gjennom Akershus idrettskrets’ 
pågående pilotprosjekt Young Active. 
Vi besøkte gjengen fra SHIUL og tok en 
prat om hvordan det har vært å lede 
Young Active så langt fra oppstarten 
1. september.

- Det har vært gøy!
På kveldens trening møter fire av de fem 
lederne. Økta er ferdig planlagt, og de 
håper det kommer mange. Når klokka er 
halv åtte har hele 13 ungdommer møtt 
opp, klare for å være i aktivitet den 
neste timen.

- Det har vært gøy!, sier de alle i kor. 

- Det har vært morsomt å få lage et 
opplegg, planlegge en økt og få lede i 
praksis, fortsetter Anna. 
 
 
 
 
 

- Det er også en fin måte å bli kjent med 
flere her på Hemnes. Da vi begynte kom 
det fire stykker på treninga og vi har 
bare blitt flere og flere for hver gang, 
forteller Martine.

Dagens trening bestod av en variert 
aktivitetsmeny; lenkesisten, løve-
temmer’n, rumpebasket, 3’er fotball og 
avsluttet med felles uttøyning i sirkel. 
Under uttøyningen fikk også deltakerne 
komme med sine tilbakemeldinger om 
treningsøkta.

Hvorfor ville dere bli ledere i Young 
Active?

- Først og fremst fordi jeg synes det var 
et spennende prosjekt, sier  
Martine. 

- Ja, det var spennende å få muligheten 
til å være med å starte opp dette. En 
mulighet jeg ikke ville gå glipp av, fort-
setter Robin. 

- Det er en fin måte å få erfaringer med 
å lede andre, men også for personlig 
utvikling. Som at man får bedre selvtillit 
og tør å snakke blant folk og blir trygge-
re på seg selv, legger han til.

Tar tid
Selv om de unge lederne har kommet 
godt i gang, har det også vært utfor-
dringer på veien.

- Markedsføringen! Det har vært  
utfordrende å reklamere for tilbudet, slik 
at folk vet om at det finnes og at vi har 
startet opp. Vi vil jo at folk skal komme 
og få prøvd det ut, forteller de.
 
 
 
 

bærer at hun også representerer Young 
Active i hovedstyret.

- Idrettslaget har tatt oss seriøst og vil 
at vi skal lykkes. På styremøtene har vi 
også diskutert Young Active og hvordan 
vi kan utvikle det. Det er godt at flere 
engasjerer seg i det vi driver med, 
forteller Martine. 

Når de nå har kommet i gang med 
treningene, er det flere ting de gleder 
seg over.
- Det beste er å se gleden hos  
deltakerne på treningen, sier Sigvart. 

- Det er også moro å få være med å 
starte noe nytt og se noe vokse, mener 
Anna. 

Denne høstkvelden vender 13 ung-
dommer hjem fra trening i Young 
Active SHIUL. De forlater hallen med 
svett pannelugg og røde roser i 
kinnene – og kanskje viktigst, med et 
smil om munnen...

Artikkelen er hentet fra AIKs nettside.

- Det har også tatt mye tid. Kanskje mer 
enn vi forestilte oss på forhånd. I tillegg 
til selve treningene bruker vi en del tid 
utenom for å planlegge opplegget. Vi 
har alle en hektisk hverdag fra før, så 
dette kommer jo oppå alt annet. Men 
det går fint så lenge alle bidrar og følger 
opp det vi blir enige om, mener Martine.
 
I SHIUL har de fem unge ledere som 
sammen har ansvaret for at Young  
Active-treningene går som de skal. 

- Det er godt å være fem ledere. Da blir 
vi mindre sårbare, og det gjør at vi alltid 
klarer å være minimum to personer på 
treningene. Vi rullerer på hvem som 
har ansvaret fra gang til gang, forklarer 
Martine.

En del av idrettslaget
De unge lederne er kledd opp i klubb-
dressen til SHIUL og Young Active er 
etablert som en gruppe i idrettslaget på 
lik linje med de andre særidrettene. 
Martine er gruppeleder, noe som inne-

Bildet: Fire av lederne i Young Active SHIUL. Fra venstre: Sigvart, Robin, Martine og Anna.
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RESULTATREGNSKAP BALANSE
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NOTER TIL REGNSKAPET
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STYRETS ØKONOMISKE ÅRSBERETNING

Styrets sammensetning
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REVISORBERETNING
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ÅRSBERETNING FRA KONTROLLKOMITEEN 
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TILDELING MIDLER

Inkludering i idrettslag 

Ullensaker idrettsråd 220 000

Rælingen idrettsråd 120 000

Gjerdrum IL 37 500

Bærum Cricket Klubb 70 000

Kolbotn IL-basketball 60 000

SSK Skjetten Svømming 40 000

Kolbotn IL-brytegruppa 60 000

Hammer Turn 30 000

Bærums Verk Hauger IF 30 000

Strømmen IF 120 000

Bærumsvømmerne 110 000

Sum 897 500
 
  
Aktiv på Dagtid 

Asker idrettsråd 60 000

Ås IL 45 000

Aurskog/Finstadbru SK 15 000

Drøbak Golfklubb

Drøbak/Frogn IL 35 000

Frogner IL 2 500

Fet IL 7 500

Friskis og Svettis Asker og 
Bærum

60 000

Nedre Romerike HIL 20 000

Nesodden IF 55 000

Oppegård IL 10 000

Ski IL 60 000

Sørumsand IF 15 000

Sum 405 000
 

Lederkurs for ungdom 

Bærums Verk Hauger IF 6 500

Nittedal IL friidrett 5 000

Holmen IF langrenn 10 000

Gjerdrum IL 10 000

Sum 31 500
 
 

Tiltak i idrettsråd 

Asker 5 000

Aurskog-Høland 5 000

Bærum 5 000

Eidsvoll 5 000

Enebakk 5 000

Fet 5 000

Hurdal 5 000

Lørenskog 5 000

Nes 5 000

Nesodden 5 000

Nittedal 5 000

Oppegård 5 000

Rælingen 5 000

Skedsmo 5 000

Ski 5 000

Sørum 5 000

Ullensaker 5 000

Vestby 5 000

Ås 5 000

Nannestad 5 000

Sum 100 000
 
 
 

Hvam IL 7 606

Søndre Høland IUL 20 720

Son Håndballklubb 5 501

Sum 33 827

Skedsmo Skiklubb 5 000

Sum 5 000

Den Store Kurshelgen Spillemidler til utstyr

ORGANISATORISKE FORHOLD

Kretsstyret 
Leder   Sven Even Maamoen, Helset IF
Nestleder   Nordis Vik Olausson, Skedsmo FK og Lillestrøm SK
Styremedlem   Vidar Bøe, Østmarka IL
   Jon Syversen, Aurskog-Finstadbru SK
   Kjell Kvifte, Ski Svømmeklubb
   Gro-Helen Randem, Haga IF

Varamedlem   Rune Engeseth, Son Slalomklubb
   Torgrim Bilstad, Kolbotn IL
   Isabel Bergerseter, Fjellhamar FK og Oppegård IL  

Kontrollkomité 
Medlemmer   Ola Skarderud
                             Anne Mari Stokseth
Varamedlem  Ellinor Allergoth
                              Bent Ringvold 

Valgkomité 
Leder    Nina Vøllestad 
Medlemmer   May Evensen
                              Arne Fredbo
Varamedlem  Bernt Øystein Vormeland

Utvalg for integrering (oppnevnt av kretsstyret)
Leder    Tommy Rovelstad, motorsport
Medlem   Marianne Waaler, fotball
   Silje Bakke, kurslærer AIK
   Jørgen Slattum, leirleder AIK
   Isabel Bergerseter, styret AIK

før kretstinget april 2016
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Kretsstyret
Leder   Nordis Vik Olausson, Skedsmo FK og Lillestrøm SK 
Nestleder  Arild Nyheim, Hvam IL 
Styremedlem     Vidar Bøe, Østmarka IL
                              Jon Syversen, Aurskog-Finstadbru SK
                              Kjell Kvifte, Ski Svømmeklubb
                              Anne Kristine Linnestad, Langhus IL
                             Torgrim Bilstad, Kolbotn IL 
Varamedlem  Glenn Due Sørensen, Lillestrøm SK
                              Isabel Bergerseter, Fjellhamar FK og Oppegård IL  

Kontrollkomité 
Medlemmer   Ola Skarderud
                             Anne Mari Stokseth
Varamedlem  Ellinor Allergoth
                              Bent Ringvold 

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

Utvalg for integrering (oppnevnt av kretsstyret)
Leder    Jørgen Slattum, leirleder AIK

Medlem  Silje Bakke, kurslærer AIK
   Isabel Bergerseter, styret AIK
   Vidar Bøe, Styret AIK

ORGANISATORISKE FORHOLD
etter kretstinget april 2016

Bak fra venstre: Glenn Due-Sørensen, Kjell Kvifte, Vidar Bøe, Arild Nyheim, Torgrim Bilstad
Foran fra venstre: Anne Kristine Linnestad, Jon Syversen, Isabel Bergerseter, Nordis Vik Olausson (leder)
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Lagsoversikt - endringer 2016

Opptak
20.10.2016 Strømmen Taekwondo Klubb

15.02.2016 Vestby Kampsportsklubb

18.02.2016 Bærum Cheerdance Klubb

07.03.2016 Skedsmo Innebandyklubb

10.03.2016 Rælingen Baseballklubb

06.04.2016 Romerike Sumo og 
Sandbryteklubb

16.08.2016 Sandvika Turnforening

09.09.2016 Skedsmo Tan Gun Taekwondo IL

23.09.2016 Armada Bokseklubb Ski

28.09.2016 Skøyteklubben Lørenskog

14.10.2016 Rambukk Bokseklubb Eidsvoll

31.10.2016 Strømmen Badmintonklubb

03.11.2016 Bærum Sanshou Klubb

30.11.2016 Badebyen Drøbak Fotballklubb

13.12.2016 Skuterud Rideklubb

21.12.2016 Nordpolen Cricket Klubb Asker

22.12.2016 Jessheim Frisbeeklubb
 
 
 
Endring av IK-tilhørighet  

30.08.2016 ATD Trial Klubb fra Akershus IK 
til Oslo IK

 

 
Navnendring 

04.11.2016 Hoppensprett IL – Hoppensprett 
Turn Jessheim

21.12.2016 Aschehoug Hestesportklubb – 
Ytre Rideklubb

 

 Nedlagt/utmelding 
04.04.2016 Vestre Bærum Sportsfiskere

05.04.2016 Nintai Nunchakuklubb Bærum

28.04.2016 Enebakkneset Ungdoms- og 
idrettslag

20.05.2016 Bekkestua Gymnastikk og 
Turnforening

07.06.2016 Drøbak/Frogn Svømmeklubb

09.06.2016 Kolsås Turnforening

21.06.2016 Son Aerobic lag

26.07.2016 Fjellhammerdalen Salong-
skytterlag

28.09.2016 Skillebekk Fotballklubb

Oppløst
16.02.2016 Metro Bowlingklubb

21.06.2016 Feiring Motorklubb

17.10.2016 Nannestad Fotballklubb

18.11.2016 IF Minerva

18.11.2016 Minerva Friidrett
 

 
Gjenopptak
11.04.2016 Sunyata Aikdio Dojo Ås – 

navnendring til: Ås Aikido Ryu  

  
 
 
 

Tap av medlemskap iht. NIFs lov §10-2 
- medlemsundersøkelsen 2016
Aurskog/Høland Tennisklubb

Jessheim Idrettsforening

Kløfta Biljardklubb

Landøya Vannpoloklubb

Søndenfieldske Dragoners Idrætsforening

Bærum Pensjonistbowlere

Sandvika Åsgard Legens Amerikanske Fotball-
klubb

Mørdre Hestesportsklubb

Nesodden Snowboardklubb

Rasta Cricket Klubb

Skogen IL

Skårer Bordtennisklubb

Ullensaker Volleyballklubb

Varsjøen Futsal Forening
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Representasjon
 
Sted Dato Representert av

Samarbeidsmøte Oslo IK 05.01.16 Nordis Vik Olausson, Kjell Kvifte

Idrettsgalla og idrettsgallasemi-
nar Lillehammer

09.01.16 Sven Even Maamoen

Bisettelse – Lars Roar Langslet 
(tidligere kulturminister)

26.01.16 Sven Even Maamoen

Nittedal IL – jubileumsfest 100 år 30.01.16 Gro-Helen Randem Svendsen

Bisettelse -  Carl Egil Wang 19.02.16 Sven Even Maamoen

Frivillighetsprisen – YRUIL – 
Rune Barkenes

29.02.16 Isabel Bergerseter

Rælingen idrettsråd – årsmøte 01.03.16 Isabel Bergerseter

HV02 Distriktsrådsmøte 07.03.16 Jon Syversen

Enebakk idrettsråd – årsmøte 03.03.16 Torgrim Bilstad

Vestby idrettsråd – årsmøte 09.03.16 Rune Engeseth

Seminar med idrettsrådene, 
Lillestrøm

09.03.16 Nordis Vik Olausson, Torgrim Bilstad,  
Isabel Bergerseter, Jon Syversen, Kjell Kvifte

Nesodden idrettsråd – årsmøte 10.03.16 Kjell Kvifte

Oppegård idrettsråd – årsmøte 14.03.16 Torgrim Bilstad

Asker idrettsråd – årsmøte 15.03.16 Ingen deltakelse pga sykdom

Bærum idrettsråd – årsmøte 15.03.16 Vidar Bøe

Nittedal idrettsråd – årsmøte 15.03.16 Jon Syversen

Akershus skytterkrets – kretsting 16.03.16 Torgrim Bilstad

Eidsvoll idrettsråd – årsmøte 16.03.16 Gro-Helen Randem Svendsen

Skedsmo idrettsråd – årsmøte 16.03.16 Isabel Bergerseter

Nes Idrettsråd – årsmøte 29.03.16 Sven Even Maamoen

Akershus og Oslo  
Bueskytterkrets – kretsting

29.03.16 Torgrim Bilstad

Lørenskog idrettsråd – årsmøte 30.03.16 Nordis Vik Olausson

Aurskog-Høland idrettsråd – 
årsmøte

30.03.16 Jon Syversen

Akershus Fylkeskommune –  
frivillighetskonferanse

06.04.16 Sven Even Maamoen, Nordis Vik Olausson, Vidar 
Bøe, Jon Syversen, Kjell Kvifte, Torgrim Bilstad, Rune 
Engeseth

Sørum idrettsråd – årsmøte 13.04.16 Nordis Vik Olausson

Inkluderingskonferansen 23.04.16 Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe, Isabel Bergerseter

Gjerdrum idrettsråd – årsmøte 28.04.16 Jon Syversen

Idrettspolitisk styrelederforum – 
Gardermoen

28.04.16 Arild Nyheim

Norge – Frankrike –  
Ishockeykamp

29.04.16 Vidar Bøe

Hauger Golfklubb – kickoff 07.05.16 Isabel Bergerseter

Sted Dato Representert av

Idrettskretsledermøte, 
Gardermoen

20.05.16 Nordis Vik Olausson, Arild Nyheim

NHF Regionsting – Gardermoen 20.05.16 Nordis Vik Olausson

VIVIL-Lekene 29.05.16 Isabel Bergerseter

Akershus Hundekjørerkrets – 
kretsting

02.06.16 Isabel Bergerseter

Ledermøte NIF – 
Scandic Fornebu

04.-05.06 Nordis Vik Olausson

HV02 Distriktsrådsmøte 06.06.16 Jon Syversen

OIK – kretsting 
– Quality Mastemyr Hotel

10.06.16 Nordis Vik Olausson

Frivillighetsprisen – AFSK – Kai 
Ivar Hogseth

21.06.16 Jon Syversen

Fet idrettsråd – årsmøte 22.06.16 Jon Syversen

Frivillighetsprisen – Ski IR 
– Øivind F. Elieson

Nordis Vik Olausson

Akershus Fylkeskommune – 
høringsmøte Kolbotn – Galleriet 
(2 møter samme dag)

29.08.16 Vidar Bøe, Torgrim Bilstad, Jon Syversen,  
Isabel Bergerseter

Idrettskretsledermøte - Kirkenes 23.-25.09.16 Nordis Vik Olausson

Kunnskapsturneen «Idrett og 
alkohol»

26.09.16 Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe, Jon Syversen

Grenseløs skoleidrettsdag, Ski 27.09.16 Isabel Bergerseter

Begravelse – Alf Eidsæther 
(æresmedlem)

04.10.16 Vidar Bøe

Akershus Fylkeskommune – 
Presentasjon av AIKs årsmelding 
og planer

11.10.16 Nordis Vik Olausson

Frivillighetsprisen – Åsen IL 15.10.16 Jon Syversen

Grenseløs idrettsdag, Ekeberg 26.10.16 Isabel Bergerseter

Oppfølgingsmøte Grenseløs 
idrettsdag, Ekeberg

10.11.16 Isabel Bergerseter

Ungdomsidrettskonferansen 
2016 Trondheim

01.-02.12.16 Vidar Bøe

Frivillighetsprisen – Oppegård IL 08.12.16 Torgrim Bilstad
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VEDTAK FRA KRETSTINGET 2016
De 79 stemmeberettigede som deltok 
på tinget vedtok blant annet nytt styre 
med ny styreleder, ny virksomhetsplan 
og ny idrettspolitisk plattform. 

Nordis Vik Olausson rykket opp fra 
nestleder til leder i Akershus idrettskrets 
etter at Sven E. Maamoen gikk av. AIK 
fikk også tre nye styremedlemmer etter 
tinget; Arild Nyheim, Anne Kristine 
Linnestad og Glenn Due-Sørensen. 
Se sammensetningen av nytt styre på 
side 44.

Ny virksomhetsplan (VP) for neste 4 år 
(2017 – 2020) samt en idrettspolitisk 
plattform (IPP) frem til 2030 ble 
behandlet og vedtatt på kretstinget 
2016. 

Grunnlaget for AIKs planer er Idretts-
politisk dokument, vedtatt av Idretts-
tinget 2015 samt NIFs lov som beskriver 
idrettskretsens oppgaver.
Visjon, verdigrunnlag og virksomhetsidé 
er de tre styrende elementene i både 
virksomhetsplanen og den politiske 
plattformen. Visjonen formidler hva den 
absolutte ønskedrømmen er, verdi-
grunnlaget beskriver hvordan idretts-
kretsen skal bli oppfattet og virksom-
hetsideen sammenfatter hva som er 
kjernevirksomheten.

Virksomhetsplanen har ett hovedmål og 
tre delmål.

Hovedmål:  
Mange bedre idrettslag som møter 
fremtiden
For at Akershusidretten skal oppnå 
hovedmålet om mange bedre idrettslag, 
skal idrettskretsen jobbe med følgende 
tre delmål:
1. Innenfor organisasjonsservice skal 

idrettskretsen sørge for at alle 
idrettslag blir godkjente idrettslag 

2. Innenfor organisasjonsutvikling skal 
idrettskretsen jobbe for at noen 
idrettslag blir morgendagens  
idrettslag 

3. Innenfor anleggsutvikling skal  
idrettskretsen jobbe for å virkelig-
gjøre fremtidens idrettsanlegg.

Ut fra disse målene må styret bestemme 
tiltak og budsjett slik at det blir mulig 
å nå målene med de ressursene AIK 
disponerer. Plandokumentene angir type 
tiltak hvert delmål vil ha. Den opp-
listingen er ikke endelig. På delmål 
anlegg kom det tilleggsforslag om at 
«AIK skal arbeide for å sikre arealtilgang 
og reguleringsbestemmelser som legger 
til rette for idretts- og konkurranse-
aktiviteter på sjø og land». Dette ble et 
oversendelsesforslag til det nye styret.

Det ble også enstemmig vedtatt å ta 
med et ekstra punkt som tiltak: «Arbeide 
for bedre finansiering av idrettsråd for å 
styrke idrettslagene».

Den mer langsiktige delen (IPP) sier 
noe om hva idretten trenger hjelp til 
fra samfunnet. Den beskriver hvordan 
befolkningsutviklingen trolig vil se ut de 
neste 15 årene samt hva som må til for å 
få til et «trendskifte for idrett og fysisk 
aktivitet». Den terminologien og tids-
horisonten har AIK valgt å følge fordi 
dette var med i tittelen for fylkes-
kommunens regionale plandokument 
som ble behandlet i 2016. Idretten var 
høringsinstans fra 13.6.-30.9.2016.

Visjon  
Idrettsglede for alle i Akershus

Verdigrunnlag ble vedtatt slik  
Engasjert, Kompetent, Åpen, Ren

Virksomhetsidé
AIK utvikler idrettslag og formidler 
idrettspolitikk

AIK påpeker at utfordringene i de 
kommende årene krever at:
1. Akershusidretten må ha langsiktige 

og gode rammevilkår. 

2. Akershusidretten trenger et  
anleggsløft. 

3. Det må bli enklere å drifte idrettslag 
for alle.

Dette vil være kjernen i AIKs budskap til 
politikere på flere nivåer, og idretts-
rådene blir viktige samarbeidspartnere 
for å lykkes med dette. 

Foto: Eirik Førde 
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Akershus idrettskrets
akershus@idrettsforbundet.no

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

tlf. 66 94 16 00


