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IDRETTENS VERDIER KOMMER TIL UTRYKK GJENNOM Å 
SKAPE GODE OG TRYGGE MØTEPLASSER!

Nordis Vik Olausson
Leder Akershus idrettskrets 

Å bygge gode og trygge møteplasser 
for barn og unge  
Akershus idrettskrets, som en av landets 
største kretser, har en viktig oppgave og 
et stort ansvar for å tilrettelegge for at 
idrettslag og klubber kan konsentrere 
seg om det aller viktigste. Å skape et 
godt aktivitetstilbud til medlemmene 
og bygge gode møteplasser for barn og 
unge. Det er dere der ute som skaper 
opplevelsene for de mange 
medlemmene som hver dag møter opp 
til sine idrettsaktiviteter. Kretsens opp-
gave er å ha et godt støtteapparat og 
være til for dere når dere trenger oss.

Hvordan bidra til å skape en god 
kultur?
Kommunikasjon og språk er en viktig del 
av vår hverdag. Hvordan vi møter og ser 
hverandre og hvordan vi løser 
situasjoner som oppstår i det daglige, 
forteller noe om hvem vi er. Hvilke 
historier vi formidler og hvilke budskap 
vi fremhever, gir det etterlatte 
inntrykket av oss og den organisasjonen 
vi er en del av. Ved å være oss dette 
bevisst i møte med hverandre, vil vi alle 
være viktige byggesteiner i den norske 
idrettskulturen.

Idrettsglede for alle
Etter et fantastisk OL og PL er det all 
grunn til å være stolte av det arbeidet 
som legges ned i norsk idrett. 
Toppidrettssjef Tore Øvrebø sa i et 
intervju at bak den norske suksessen lå 
det et verdisystem fra bredde til topp. 
En verdikjede vi alle kan bidra til fra våre 
ulike ståsteder. Aldri har så mange barn 
deltatt i ulike idrettsgrener. 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 i Akershus! 

Vi er heldige som får være med på 
utviklingen av norsk idrett
Frem mot 01. januar 2020 vil Akershus 
idrettskrets sammen med Buskerud og 
Østfold idrettskretser danne grunnlaget 
for den nye regionen Viken. Vi ser frem 
til sammen å bygge en sunn og sterk 
region som oppfyller og ivaretar det 
gode grunnlaget som er lagt for idretten 
i våre tre respektive fylker. Samtidig som 
vi ser muligheter for å effektivisere og 
modernisere organisasjonen vår er 
oppgaven med å sikre gode lokale tilbud 
blant våre viktigste oppgaver.

Takk til dere som stiller opp 
Vi kan ikke nevne det for ofte. I alle ledd 
finner vi hverdagshelter som gjør alt for 
at våre medlemmer skal få tilgang til 
aktiviteter og kjenne på glede og 
mestring i sin idrettshverdag. Uten dere 
som hele året, stiller dere til disposisjon 
for egne og andres unger, ville idretts-
bevegelsen sakte men sikkert dødd ut.
En varm takk for den innsats som 
nettopp du har lagt ned for idretten i 
Akershus idrettskrets.
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Visjon 
Idrettsglede for alle i Akershus

AKERSHUS IDRETTSKRETS´VEI MOT MÅLENE

Måloppnåelse 2017

Alle godkjente 
idrettslag

Noen skal bli 
morgendagens 

idrettslag

Vi virkeliggjør 
fremtidens 

idrettsanlegg

Gitt råd og veiledning 
innenfor lov og 
organisasjon i 476 saker.  

Alle idrettslag har  
gjennomført samordnet  
rapportering.  

Om lag 400 idrettslag 
har fått pålegg om å 
utbedre ett eller flere 
forhold for å tilfredsstille 
NIFs lov. 
 
17 idrettslag er kontrollert 
i forbindelse med at de 
har søkt om moms- 
kompensasjon. 

10 kurs av typen  
«Klubbens styrearbeid i 
praksis» er gjennomført.

Gjennomført totalt 162 
kurs, prosesser, og tiltak 
i idrettslag og idrettsråd, 
samt tildelt midler til 77 
idrettslag og idrettsråd. 

Etablert et ungdoms-
utvalg i idrettskretsen, og 
gjennomført lederkurs for 
ungdom, samt YouAct i 6 
idrettslag.  

Gjennomført idrettsleir, 
fagkveld og 2 grenseløse 
skoleidrettsdager innen-
for paraidrett.  

Fordelt 1 225 000  
kroner til 4 idrettsråd og 
20 idrettslag i Inkludering 
i idrettslag. 

Gjennomført konferanse 
om idrettens verdi-
skaping, samling og  
studiebesøk for daglig 
ledere, samt ledermøter 
for idrettsråd.

Bistand til idrettslag og 
kommuner i 28  
forskjellige prosjekter.  

Oppfølging av  
utfordringen med  
gummigranulat og miljø. 
 
Oppfølging av kostnader 
ved undervarme i kunst-
gress og ved snø-
produksjon. 
 
Statistikk på anleggs-
området er oppdatert og 
formidlet. 
 
Deltatt i Regionalt råd for 
anlegg og fysisk aktivitet, 
Akershus 
fylkeskommune.

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 idrettslagenes rammevilkår.
 
Visjon: Idrettsglede for alle i Akershus.

Hovedmål: Mange bedre idrettslag som møter fremtiden.

De tre delmålene organisasjonsservice, organisasjonsutvikling og anleggsutvikling 
henger nøye sammen med hovedmålet og hverandre. For å oppnå første delmål 
tilbyr AIK organisasjonsservice til idrettslagene. Fra etablering av nye idrettslag, til 
å ivareta de lagene som trenger hjelp for avholdelse av årsmøter, stemmerett, valg 
osv. Idrettskretsen skal sørge for at alle idrettslag driver sin virksomhet i tråd med 
lover og regler. Resultatet er godkjente idrettslag. 

AIK bidrar med organisasjonsutvikling hos idrettslag og idrettsråd som ønsker å 
utvikle sin egen organisasjon, sine ledere eller ressurspersoner. Dette for å skape 
stabilitet og forutsigbare rammer for idrettslagets egne frivillige, og for samfunnet. 
Stabilitet og forutsigbare rammer er en forutsetning for at idrettslag skal kunne 
påta seg nye oppgaver, eller løse oppgaver på en ny måte, slik at noen blir 
morgendagens idrettslag. 

For å kunne møte forventninger trenger idretten også anlegg for fremtidens behov 
og ønsker. AIK jobber med å fremstille fakta om status og fremtidige anleggsbehov, 
og formidle dette til politikerne. Dette kan bidra til en positiv anleggsutvikling og 
forutsigbare rammevilkår. AIKs fokus på anleggsutvikling samt rådgivning og 
prosjektering bidrar til å virkeliggjøre fremtidens idrettsanlegg. 

Med disse tre delmålene fokuseres idrettskretsens arbeid inn mot fremtiden. 
Delmålene skaper mulighet for mange idrettslag til å bli bedre, etter at de har fått 
hjelp til å utvikle seg videre.

Virksomhetsplan 2017 - 2020

Hovedmål 
Mange bedre idrettslag som møter fremtiden

Delmål
1. Organisasjonsservice 2. Organisasjonsutvikling 3. Anleggutvikling



8 Idrettsglede for alle i Akershus

Delmål 1 ORGANISASJONSSERVICE 

Delmål 2017-2020 Alle er godkjente idrettslag!

Fra AIKS virksomhetsplan
I Idrettspolitisk dokument står det at organisasjonen må opptre ryddig, og følge opp 
idrettens lovverk. Dette innebærer blant annet å ha ansvarlig organisasjonsarbeid, med 
god økonomiforvaltning og demokratiske prosesser. Det er også viktig med åpenhet og 
kontroll av organisasjonsleddenes regnskaper, gi juridisk veiledning, samt å 
avdekke økonomisk mislighold. Norsk idrett skal praktisere nulltoleranse for enhver form 
for diskriminering eller trakassering, og det er viktig at rutiner for politiattester følges. 
Dette vil sannsynligvis skape behov for juridisk veiledning. Videre er det viktig at 
idrettslagenes styrer har en forståelse for det ansvar de har påtatt seg.

Alle idrettslag må driftes i henhold til idrettens lovverk. Å opptre ryddig overfor egne 
medlemmer og samfunnet er viktig. Idretten mottar hvert år offentlige tilskudd og støtte 
til realisering av idrettsanlegg. Det er derfor viktig at hvert idrettslag har etablert gode 
rutiner for åpenhet og kontroll, ikke bare for samfunnet, men også overfor idrettslagets 
medlemmer. Ambisjonsnivået kan derfor ikke være lavere enn at i Akershus er alle 
godkjente idrettslag.

Idrettsglede for alle i Akershus 9

1. Avholdt årsmøte innen fristen

2. Oppdatert/godkjent lov

3. Godkjent medlemssystem

4. Rutiner som sikrer at regnskaps-
bestemmelsene etterleves

5. Minst 10 tillitsvalgte, med riktig 
kjønnsbalanse

6. Barneidrettsansvarlig 
– hvis idrettslaget tilbyr barneidrettr

7. HMS-plan

8. Styregodkjent fullmaktsmatrise

9. Underslagsforsikring

10. Egen bankkonto, med minimum to 
signaturer på betalinger

11. Politiattestansvarlig – hvis aktivitet for 
mindreårige eller utviklingshemmede

   
AIK har gjennomført kurs, veiledning 
og service for å hjelpe idrettslagene 
til å innfri denne standarden. Utvalgte 
idrettslag er også kontrollert, og målet 
med kontrollen er å avdekke mangler og 
påse at manglene blir utbedret. 

for på denne måten å gi idrettslagene en 
enklere hverdag.

I 2017 har AIK loggført 476 saker. Noen 
av sakene har blitt behandlet på telefon 
der og da, mens andre saker har vært 
mer tidkrevende, og har gått 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. 

Kontroll av idrettslag
I tillegg til å yte service, veilede og gi råd 
til de idrettslagene som selv tar kontakt, 
har som nevnt idrettskretsen en 
kontrollfunksjon. Innen 30. april hvert år 
skal alle idrettslag, gjennom samordnet 
søknad og rapportering, ha rapportert 
inn medlemsopplysninger og besvart 
spørsmålene i fra NIF og aktuelle 
særforbund. Denne rapporteringen gir 
oss en god oversikt over situasjonen i 
idrettslagene. Etter at den årlige 
rapporteringen er gjennomført, blir 
enkelte idrettslag plukket ut til en 
særskilt kontroll. 
 
De utvalgte idrettslagene må 
dokumentere at idrettslaget drives i 
henhold til NIFs lov. Det gjelder blant 
annet idrettslagets lov, protokoll fra års-
møtet, referat fra styremøter, regnskap 
og budsjett. I tillegg har idrettskretsen 
gjort en omfattende jobb med å 
følge opp punktene 9, 10 og 11 i  
Standard for godkjente idrettslag. Om 
lag 400 idrettslag har fått pålegg om å 
utbedre ett eller flere forhold for å 
tilfredsstille NIFs lov. 17 idrettslag er 
også kontrollert i forbindelse med at de 
har søkt om momskompensasjon. 

For å sette idrettslagene i stand til å 
drive etter gjeldene lover og regler har 
idrettskretsen tilbudt kurset Klubbens 
styrearbeid i praksis. 

Standard for godkjente idrettslag 
Idrettslaget er selveiende og frittstå-
ende, og er som sådan ikke underlagt 
verken NIFs eller AIKs instruksjons-
myndighet. Det stilles imidlertid en del 
krav som alle idrettslag må forholde seg 
til. Idrettsstyret har vedtatt en 
ufravikelig lovnorm som gjelder for alle 
idrettslag. Av lovnormen fremgår det 
at det er årsmøtet som er idrettslagets 
høyeste myndighet. Mellom årsmøtene 
er det idrettslagets styre som leder og 
forplikter idrettslaget. 

Delmål 1 innebærer at AIK skal jobbe for 
at alle idrettslag er godkjente i henhold 
til en gitt standard: 

Gjennomførte tiltak i 2017

Veiledning og service 
Det er mye å sette seg inn i for nyvalgte 
styremedlemmer. En viktig oppgave for 
idrettskretsen er å gi råd og veiledning 
innenfor lov og organisasjon, 

Foto: Eirik Førde
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Typiske saker og områder idrettskretsen har jobbet med: 

Opptak av idrettslag og veiledning i forhold til søknadsprosessen. Hvordan stifte et  
idrettslag? Hva er et idrettslag? Hvilke regler må man forholde seg til? Hvilke posisjoner og 
verv er påkrevet?

Nedleggelse av idrettslag. Oppløsning og utmelding av NIF. 

Hvordan opprette en ny gruppe i et idrettslag? Hvordan legge ned en gruppe? Må man 
være medlem av et særforbund?

Godkjenning av lovendringer: Hvert fjerde år (på Idrettstinget) justeres og endres NIFs lov, 
og da må også alle idrettslagene revidere sine lover, og så sende lovene til idrettskretsen for 
godkjenning.

Veiledning i forkant av årsmøtet: Krav til innkalling, agenda og protokoll. Hvem er valgbare? 
Hvem har møterett og stemmerett? Krav til kjønnsfordeling og behandling av  
dispensasjonssøknader. Hvordan gjennomføre valg? 

Tips og råd til valgkomiteen. 

Spørsmål i forhold til medlemskapet: Når er man medlem? Har man krav på å bli medlem? 
Når kan idrettslaget stryke et medlem? Kan et idrettslag frata medlemskap fra medlem som 
har betalt sin kontingent? 

Styrets rolle: Hvilket mandat har styret? Hva er styrets oppgaver? Veiledning i forhold til 
styrearbeid og gjennomføring av styremøter.

Gruppestyrer i hver enkelt idrett i et fleridrettslag. Hvilken makt har et gruppestyre i forhold 
til hovedstyret? Hvilke fullmakter kan gis? 

Økonomi: Hvilke lover og regler gjelder? Her får vi spørsmål om lønn, skatt, regnskap, 
budsjett, bankkonti, styrehonorar, kjøregodtgjøring, arbeidsgiveravgift osv.

Økonomiske misligheter: Enten underslag eller økonomisk rot. AIK gir råd i forhold til 
hvordan idrettslaget kan rydde opp og få på plass bedre interne rutiner. I underslagssaker 
gir vi idrettslaget råd om hvordan saken best håndteres og hvordan styret går frem for å 
anmelde saken til politi og/eller NIFs domsutvalg.

Idrettslaget som arbeidsgiver: Selv om idretten i all hovedsak drives på frivillig basis er det 
stadig flere idrettslag som nå har ansatte. Når er en person å betrakte som ansatt? Hvilket 
ansvar har styret som arbeidsgiver? Hvilke lover og regler gjelder? 

Kommersielle aktører og sponsorer: Idrettskretsen får en del spørsmål når det gjelder 
samarbeid med eksterne aktører. Noen idrettslag har også valgt å skille deler av driften ut i 
et aksjeselskap eller et driftsselskap.

Habilitetsspørsmål: Når er en person inhabil? Hvem bestemmer hvem som er habil? 
Hvordan skal habilitetsreglene praktiseres?

Konfliktsaker: Idrettslaget klarer ikke alltid å løse saken selv og ber derfor idrettskretsen 
om hjelp. Det dreier seg ofte om personkonflikter, der en eller flere personer i klubben ikke 
klarer å samarbeide eller fungere sammen.

Oppfølging av bekymringsmeldinger: Idrettskretsen kartlegger situasjonen, gir råd og 
treffer nødvendige vedtak. I særlige tilfeller kan idrettskretsen ta over administrasjonen av 
et idrettslag, for å sørge for å få idrettslaget inn i lovlige former igjen.

Samordnet søknad og rapportering: Hvert år må alle idrettslag rapportere inn medlemstall, 
aktivitetstall osv. til Norges idrettsforbund. Idrettskretsen følger opp og påser at  
idrettslagene kommer i mål med denne rapporteringen. 

Idrettsglede for alle i Akershus 11
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Delmål 2 ORGANISASJONSUTVIKLING

Delmål 2017-2020 Noen skal bli morgendagens idrettslag!

Fra AIKS virksomhetsplan
I Idrettspolitisk dokument står det relativt mye om utvikling av idrettslag og ledere. Det 
skal bli enklere å delta for den enkelte, selv om en ønsker å delta parallelt i flere idretter. 
Norsk idrett fortsetter med en satsing på ungdom. Å engasjere ungdom til trener- og 
lederroller, samt å utvikle nye typer aktivitetstilbud for dem står sentralt. Videre skal norsk 
idrett bli størst på idrett og treningsfelleskap for voksne. Spesielt kvinner skal løftes frem 
som trenere og ledere i organisasjonen. Idrettslagene skal følges opp regelmessig i 
strategisk ledelse og godt organisasjonsarbeid.

Noen idrettslag må få støtte til sine ambisjoner om å utvikle seg utover det å driftes godt 
og i tråd med idrettens lovverk. Opplevelsen av hva idrett skal være og bety for den 
enkelte og nærmiljøet er i stadig forandring. De idrettslag som ønsker å bli 
morgendagens idrettslag må derfor få ekstra støtte. For eksempel gjennom å bistå i 
utvikling av nye tiltak, modeller og konsepter, hvor lederutvikling av ungdom og kvinner, 
samt inkludering av innvandrere er viktige tiltak. 

Idrettsglede for alle i Akershus 13

Gjennomførte tiltak i 2017

Klubbutvikling
 
Utviklingsprosesser i idrettslag
I utviklingsplanene fra Norges 
idrettsforbund står det at idretts-
kretsene har ansvar for å gjennomføre 
klubbutvikling for positive endringer 
i idrettslagene. Akershus idrettskrets 
gjør dette ved å tilby klubbesøk og 
utviklingsprosesser, fortrinnsvis til 
fleridrettslag. Idrettskretsen har 
gjennomført 27 klubbesøk og 16 start- 
eller oppfølgingsmøter. 
Disse 43 tiltakene ble gjennomført hos 
25 forskjellige idrettslag. 
 
Asker Basketball Club, Asker Skiklubb, 
Blaker IL, Borgen IL, Bærumsvømmerne, 
Eidsvold IF, Feiring IL, Friskis & Svettis 
Oppegård, Hakadal IL, Hammer Turn, 
Hurdal IL, IL Jutul, Kløfta IL, Kolbotn IL, 
Langhus AIL, Langhus AIL Fotball, 
Nesodden IF, SSK Skjetten Svømming, 
Stabekk Turnforening, Sørum IL, 
Sørumsand IF, Ullensakersvømmerne, 
Vollen Ungdomslag og Warya Idretts-
klubb. 

Inkludering i idrettslag
Undersøkelser viser at innvandrere, 
spesielt jenter, i mindre grad er 
medlemmer av idrettslag enn gjennom-
snittet i befolkningen for øvrig. Akershus 
idrettskrets ønsker å bidra til idretts-
glede for alle, og vi ser derfor behov for 
tiltak rettet spesielt mot denne mål-
gruppen. Gjennom ordningen 
Inkludering i idrettslag gis idrettslag 
økonomisk støtte for å kunne tilby 
aktiviteter som er lokale, åpne, og gratis 
for barn og ungdom.

Akershus idrettskrets fikk økning i til-
delingen fra Norges idrettsforbund i 
2017. Totalt fikk idrettskretsen 
kr 1 425 000,- kroner til ordningen. Av 
disse ble kr 770 000,- tildelt idrettslag, 
og kr 455 000,- idrettsråd. 

Se tabell 1 Organisasjonsledd som har 
fått tildelt midler gjennom ordningen 
Inkludering i idrettslag. 

Ordningen har to mål: Redusere både 
økonomiske og kulturelle barrierer for 
deltakelse i idrettslag. 

Fordeling av midler ble slik: 
Økonomiske barrierer kr 330 000,-
Kulturelle barrierer kr 895 000,-
  
I løpet av året har idrettskretsen utviklet 
ordningen. Dette har skjedd dels i sam-
arbeid med Oslo Idrettskrets, men også i 
samarbeid med idrettsforbundet. Et nytt 
søknads- og rapporteringssystem er 
blitt opprettet. Rutiner for arbeidet 
er blitt vedtatt, og idrettskretsen har 
utviklet en prosess for idrettslag som 
ønsker hjelp til å etablere tiltak for 
inkludering. Prosessen er utviklet med 
hjelp av Frivillighet Norge, og med 
støtte av Akershus fylkeskommune. 
Ordningen ble åpnet opp for alle 
idrettslag i Akershus etter godkjenning 
av Kulturdepartementet og 
idrettsforbundet. 

Foto: Eirik Førde
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Prinsipper for tildeling i ordningen Inkludering i idrettslag:
• Ordningen Inkludering i idrettslag er åpen for alle idrettslag i Akershus.
• AIK skiller på tildeling til barn og ungdom i familier med lavinntekt, og tiltak hvor  

målgruppen er barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år) med innvandrerbakgrunn.
• For tiltak hvor hensikten er å støtte barn og ungdom i familier med lavinntekt, skal 

tildeling skje i samarbeid med idrettsrådene, og fortrinnsvis også kommunene.  
Tildelingen fra AIK skjer til idrettsråd.

• Tildeling til tiltak for å inkludere innvandrere i idrettslag skjer direkte til idrettslag.
• Offentlig statistikk legges til grunn ved prioritering av tiltak mellom kommuner for 

tiltak til barn og ungdom i familier med lavinntekt. Tildelingen veies etter målgruppens 
størrelse.

• Tilskuddsmottakere som mottar over kr 25 000,- skal følges opp via samtaler mellom 
AIK og tilskuddsmottakerne. Hensikten er å bedre rapportering, både gjennom økt 
kjennskap for AIK om arbeidet lokalt, og for tilskuddsmottakere som skal få anledning 
til diskusjon om utfordringer og mulige løsninger.

• Samtlige tilskuddsmottakere skal delta på en årlig konferanse. 
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Tabell 1: Organisasjonsledd som har fått tildelt midler gjennom ordningen Inkludering i 
idrettslag.

Organisasjonsledd Rapportert beløp til mål: 
Økonomiske barrierer

Rapportert beløp til mål: 
Kulturelle barrierer

Totalt

Rælingen Idrettsråd 110 000 110 000

Ullensaker Idrettsråd 125 000 85 000 210 000

Lørenskog Idrettsråd 25 000 25 000

Skedsmo Idrettsråd 110 000 110 000

Tildeling totalt idrettsråd 370 000 85 000 455 000

Asker Cricket Klubb 25 000 25 000

Bærumsvømmerne 100 000 100 000

Friskis & Svettis Oppegård 25 000 25 000

Hammer Turn 25 000 25 000

Heggedal IL 25 000 25 000

Jessheim Bokseklubb 25 000 25 000

Kolbotn IL 30 000 40 000 70 000

Kolbotn IL-basket 35 000 35 000

Kolbotn IL-brytegruppa 45 000 45 000

Lillestrøm Rugby League Klubb 25 000 25 000

Oppegård IL 25 000 30 000 55 000

Romerike Bokseklubb 25 000 25 000

Sjøstjerna Svømme- og  
Livredningsklubb

25 000 25 000

Skedsmo Ishockeyklubb 25 000 25 000

Ski IL Fotball 25 000 25 000

SSK Skjetten Svømming 100 000 100 000

Stabæk Turnforening 25 000 25 000

Strømmen Badmintonklubb 25 000 25 000

Strømmen IF-fotballgruppa 20 000 20 000 40 000

Østmarka IL 25 000 25 000

Tildeling totalt idrettslag 75 000 695 000 770 000

445 000 780 000 1 225 000

Foto: Eirik Førde
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En suksesshistorie fra Oppegård IL:
«Hele idrettslaget har etablert ordninger for 
inkludering. Det begynte med en kartleg-
ging i nærmiljøet for å kartlegge omfanget 
av innbyggere med 
minoritetsbakgrunn. Så har idrettslaget fo-
kusert ekstra på inkluderingen i planer. Det 
er etablert faste treninger i idretts-
lagets styrkerom for målgruppen 
kvinner og gutter 16 – 25 år. Det er planlagt 
et skikurs for innvandrere. 

Inkluderingskonferansen 
Lørdag 18. mars ble Inkluderings-
konferansen arrangert på Scandic 
Helsfyr, Oslo. Målgruppen for 
konferansen var alle idrettslag som 
mottar støtte gjennom prosjektet 
Inkludering i idrettslag, og det deltok 64 
personer. Program for dagen var:
• Nøkler for vellykket inkludering  

gjennom idrett - Krister Hertting, 
universitetslektor, Högskolan i  
Halmstad. 

• Alle med! - Linda Jacobsen, NIF.
• Tøyen Sportsklubb – en positiv 

tornado - Karianne Hjallen, Tøyen 
Sportsklubb.

• De gode historiene - Ingrid  
Maurstad, OIK og Johan Conradson, 
AIK.

• Idrett som verktøy for inkludering 
og konflikthåndtering - Gøril Wold 
Wægger, Nesodden IF. 

Tre korte fakta om ordningen Inkludering i idrettslag 2017:
• Det var i snitt 20,5 deltakere per idrettslag i de ukentlige aktivitetstilfellene.
• Det var 1200 barn og unge med i ordningen.
• Det var 466 barn og unge fra 40 idrettslag som fikk økonomisk støtte.  

I snitt fikk de 954 kroner. 
 

Fire viktige arbeidsmetoder hvis en skal lykkes med inkludering:
• Ha fokus på å rekruttere innvandrere/minoritetsbakgrunn til trener- og lederkurs.
• Samarbeide med kirke eller moské, med mål å rekruttere og/eller informere om 

idrettstilbud.
• Ha tiltak/aktivitet i forbindelse med introduksjonsprogram i kommunen. 
• Opprette et samarbeid med en innvandrerorganisasjon.

Det er opprettet et fond (fra egne midler) 
hvor minoritetsjenter kan søke om tilskudd 
til aktivitet og utstyr. Videre er det etablert 
en ordning mellom NAV, kommunen og 
idrettslag slik at treningsavgifter til mål-
gruppen (økonomiske barrierer) deles likt 
mellom idrettslaget, NAV og den 
enkelte. Vi har klart å få med 12 nye med-
lemmer, 5 lønnede trenere, 3 
dommere og ansatt en kjøkkenhjelp med 
minoritetsbakgrunn». 

Idrettsrådsutvikling
I utviklingsplanene fra NIF frem-
kommer det at idrettskretsen skal 
hjelpe idrettsrådene med hvordan 
man arbeider for større kommunale 
investeringer i anlegg. Videre står det 
at idrettskretsene har ansvar for å 
dokumentere og synliggjøre idrettens 
lokale omfang, styrke idrettens rolle 
og rammevilkår i lokalsamfunnet og 
påvirke kommunenes planer for  
utvikling av lokal idrett og idretts-
anlegg. I praksis betyr dette å følge 
opp idrettsrådene med leder-
møter og tilby prosesser som 
resulterer i idrettspolitiske handlings-
planer. 
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Ledermøter for idrettsråd
I 2017 ble det avholdt to ledermøter for 
idrettsråd: 

Vårmøtet ble holdt på Lillestrøm kultur-
senter 16. mars, med følgende temaer:
• Felles mal for elektronisk arkiv og 

nettside for idrettsråd - Bjørn Høivik, 
Atea.

• Ungt lederskap og utvikling av 
aktivitetstilbud - Guro Røen, AIKs 
rådgiver ungdomsidrett.

• Idrettsanlegg - Oddleif Dahlen, AIKs 
anleggskonsulent. 

Ledermøtet på høsten ble avholdt 
sammen med Den Store Kurshelgen 
4. november på Norges Idrettshøgskole, 
med følgende temaer:
• Hvordan få gjennomslag hos  

politikere - Guri Idsø Viken,  
Frivillighet Norge.

• Hva sier lokalpolitikeren, hvordan 
bør idretten jobbe? - John Erik Vika, 
Ordfører i Eidsvoll kommune.

• Idrettsanlegg - Oddleif Dahlen, AIKs 
anleggskonsulent. 

Presentasjoner fra begge ledermøtene i 
2017 ligger på AIKs nettside 
www.akershusidrett.no. 

Utviklingsprosesser i idrettsråd 
I 2017 ble det gjennomført eller  
påbegynt utviklingsprosesser med mål å 
få laget en idrettspolitisk handlingsplan i 
følgende idrettsråd: Lørenskog,  
Skedsmo, Hurdal og Eidsvoll. Asker 
idrettsråd har tidligere gjennomført 
prosessen. Idrettsrådene i Skedsmo og 
Lørenskog ble tildelt midler i ordningen 
Inkludering i idrettslag. 

Statistikk 
I utviklingsplanene fra idrettsforbundet 
står det at idrettskretsene har ansvar for 
å gjøre opp lokal status for arbeidet i 
idrettsrådene i fylket.

Den viktigste dokumentasjonen idretts- 
kretsen bidrar med på dette området 
er innenfor anlegg (se delmål 3). Det er 
også andre områder som kan være  
interessante for idretten å ha som 
grunnlag for utvikling. AIK har gjennom-
ført en undersøkelse for å dokumentere 
antall styremedlemmer med minoritets-
bakgrunn. 

Akershus er det fylket, etter Oslo, som 
har flest innvandrere. Innvandrere ut-
gjorde i 2017 15,8% av innbyggere i 
Akershus. Det finnes ikke tall på hvor 
mange innvandrere, eller personer med 
minoritetsbakgrunn som er medlemmer 
av idrettslag i Akershus. I Oslo er det 
imidlertid gjennomført en undersøkelse 
om medlemskap blant minoritets- 
befolkningen. I den undersøkelsen er 
minoritetsbefolkning definert som det å 
ha to utenlandsfødte foreldre. 

Samtidig står det i Idrettspolitisk  
dokument at idretten skal gjenspeile 
mangfoldet i samfunnet. Når samfunnet 
blir mer og mer mangfoldig, er dette 
noe idretten også må tilpasse seg der-
som idretten i realiteten skal være for 
alle. AIKs undersøkelse viste at det er 
kun 15‰ blant styremedlemmene som 
har minoritetsbakgrunn.
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Bedre finansiering av idrettsråd 
Styret i AIK fremmet forslag på Idretts- 
tinget i 2015 om å styrke idrettsrådene 
via tilskudd fra Norges idrettsforbund. 
Forslaget ble oversendt til Idrettsstyret, 
og Akershus idrettskrets har fulgt opp 
saken ved flere anledninger. I 2017 ble 
det gitt en muntlig tilbakemelding om at 
det ikke var realistisk å kunne åpne for 
en tilskuddsordning fra spillemidlene til 
idrettsrådene. 

AIK fordelte midler fra eget budsjett til 
idrettsråd i Akershus med grunntilskudd 
til alle på kr 3 000,- samt tilskudd etter 
søknad til følgende: 

Asker kr 10 000,-  
(seminar kommunesammenslåing og 
forum med idrettslagene)
 
Skedsmo kr 15 000,-  
(styrke samarbeid ved kommune- 
sammenslåing)
 
Bærum kr 15 000,-  
(høstseminaret med idrettslagene)
 
Lørenskog kr 5 000,- 
(utviklingsprosess og kompetanse-
bygging)

Fet kr 15 000,-  
(seminarer for idrettslagene og 
vedrørende kommunesammenslåing) 

Kurs og kompetansetiltak

Fellesidrettslige kurs 
AIK tilbyr en rekke kurs, for både ledere, 
trenere, ansatte og utøvere i idretts-
lagene. I 2017 ble det gjennomført 27 
fellesidrettslige kurs. 
 

Kurs Antall

Budsjettering 1

Coaching 1

Juss for idrettslag 1

KlubbAdmin 2

Klubbens styrearbeid i praksis 10

Tilrettelagt paraidrett 3

Visma eAccounting – regnskap 1

Valgkomitéarbeid 1

Veiledersamlinger 3

Økonomistyring 4

Sum 27

Temakvelder/samlinger
I 2017 ble det gjennomført ti tema-
kvelder og samlinger. Temakvelder er 
ikke formelle kurs med kursplan. Disse 
oppstår ofte som et behov hos  
idrettslag eller idrettsråd.
 

Temakveld/samling Antall

Antidoping 2

Paraidrett 2

Klubbutvikling Basketklubber 
Oslo/Akershus

1

Idrettskonferanse om  
verdiskaping

1

Inkluderingskonferansen 1

Ta steget 1

Samling for daglig ledere 1

Sum 10
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Barneidrett 
I løpet av året ble det arrangert ti tiltak 
innenfor barneidrett, derav sju 
Aktivitetslederkurs barneidrett. 

Barneidrett Antall

Aktivitetslederkurs  
barneidrett

7

Idékurs-salaktiviteter 2

Temakveld barneidrett 1

Sum 10

Ta steget 
I utviklingsplanene fra idrettsforbundet 
står det at idrettskretsene har ansvar 
for å rekruttere, ivareta og utvikle flere 
kvinner i lederroller. 

I 2017 ble det gjennomført to samlinger 
for kvinnelige idrettsledere. Samlingene 
ble gjennomført i samarbeid med Oslo 
Idrettskrets. Det var totalt 25 deltakere, 
derav 18 deltakere fra idrettslag i 
Akershus. Deltakerne fra Akershus ble 
spurt om de ønsket å stille som kandidat 
til styreverv i Akershus idrettskrets, og 
tilbakemeldinger ble oversendt til valg-
komiteen.

Samling for daglig ledere 
Daglig ledere er sentrale ressurs-
personer, og AIK har derfor i mange år 
hatt en spesiell satsing overfor denne 
gruppen. På samlingen i 2017 var hoved-
tema økonomi, og vi samarbeidet med 
Oslo Idrettskrets, Oslo Fotballkrets og 
Norges Håndballforbund Region Øst. 
Det deltok totalt 60 personer.  
 
Følgende temaer var på programmet: 
• Endringer i satser og nye regler for 

2017.
• Inntjening i kiosken med TINEs  

konsept "Smart Idrettsmat".
• Presentasjon av Visma eAccounting 

- Smart klubbøkonomi.
• Gjennomgang av særregler og  

økonomisk håndbok for idrettslag.

I september ble det gjennomført en 
studietur til København. Det var 34 
deltakere. Oslo og Akershus idretts-
kretser samarbeidet om arrangementet, 
og teknisk arrangør var ISCA,  
International Sport and Culture  
Association. Deltakerne fikk en  
gjennomgang av hvordan dansk idrett 
var organisert og finansiert, og bak-
grunnen for en felles satsing i dansk 
idrett «Bevæg deg for livet». De fikk 
også se hvordan dansk idrett jobber 
med innovative anleggsløsninger og 
hvordan en søker løsninger på storby-
problematikk og inkludering. I tillegg 
informerte ISCA om hvordan de jobber 
internasjonalt for å få flere i fysisk  
aktivitet.

Konferanse om idrett og verdiskaping
Idrettskretsen arrangerte sammen med 
Akershus fylkeskommune en konferanse 
for idrettsledere den 27. april. Det var 
over 100 deltakere.  
 
Program for kvelden var:
• Idrettens verdier og effekter - Henrik 

Schöldström, Stockholms Idrotts-
förbund. Han viste til forskning 
som beskriver at folk flest mener at 
idrettsanlegg er viktige for lokal- 
samfunnet, selv om de selv ikke er 
aktive i anleggene.

• Turisme - økonomisk effekt av  
regionale arrangementer, Stein Cato 
Røsnæs og Trine Moe, Østfold  
fylkeskommune. Det ble vist til  
konkret måling av effekt ved store 
arrangement. Det er viktig å kunne 
gjøre eksakte kalkulasjoner.

• Intervju med Sigbjørn Johnsen, 
Idrettstyret. Idrettens betydning i 
lokalsamfunnet betyr svært mye for 
enkeltmennesker, og Sigbjørn  
Johnsen oppfordret til å bry seg 
mer om de som kan falle utenfor på 
grunn av ensomhet, alder, økonomi 
osv.  
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Foto: Eirik Førde 

Breddeidretten skal være åpen for 
alle! Han viste til at Skedsmo  
kommune har et aktivitetskort, og  
de prøver å få til noe lignende i  
Brumunddal. Samholdet i idretts-
laget kan gjøre en stor forskjell i 
enkeltpersoners liv - idretten bringer 
folk sammen! Sigbjørn Johnsen  
omtalte idrettsanleggets funksjon 
som en mulighet for  
«sammensmelting av generasjoner». 

• Kultur og idrett som pådriver for 
næring- og samfunnsutvikling -  
Marianne Aashaug, Gjøvikregionen. 
Det ble beskrevet hvordan de jobber 
for å øke verdiskaping av opp- 
levelser og arrangementer i  
regionen. Visjonen er at regionene 
skal oppleves som Norges beste på 
arrangement og opplevelser!

• Selvaag satser millioner på en skihall 
- hva betyr det for lokal økonomi? 
Kjetil Fladmark Larsen, Selvaag 
Gruppen AS. Verdens største 
innendørs skihall for langrenn og 
alpint vil tiltrekke seg aktive,  
mosjonister, skoler og næringsliv. 
Fladmark innrømmet at dette kunne 
han snakke om «i det uendelige». 
Anlegget vil skape store ring- 
virkninger for idrett og nærings- 
utvikling, og det er satset på topp 
kvalitet i alle faser av plan og  
utbygging! 

• Markedsverdien av folks interesse for 
idrett - Trond Evald Hansen, Sports-
bransjen AS. Norge selger mest 
sportsutstyr i verden per person! 
Faktisk kjøper vi 30% mer enn de 
som kommer etter oss på  
statistikken! Det selges tre ganger så 
mye som gjennomsnittet i Europa. 
Det er trendy å være sporty! Det er 
utvilsomt en kobling mellom  
utbredelse av idrett og nærings- 
virksomhet!  
 
 

• Konklusjonen etter endt program  
var at idretten faktisk har stor verdi 
ved siden av frivillighet og folke-
helse. Ringvirkningene av idrett og 
fysisk aktivitet gir muligheter for 
næringslivsutvikling og arbeids- 
plasser i et betydelig omfang.  
Utvikling av arrangement er en  
sektor i vekst. Flere regionale aktører 
har satt dette arbeidet i system, og 
det er funnet pålitelige modeller for 
å beregne de økonomiske  
virkningene. Det gir gode  
beslutningsgrunnlag for videre  
utvikling. 

Lederkurs for ungdom
I 2017 gjennomførte AIK to Lederkurs 
for ungdom (LFU), i samarbeid med 
Oslo Idrettskrets. Ett kurs i april og ett 
i oktober. Kurset består av en helge-
samling, og en kveldssamling ca. 4-6 
måneder etter kurshelgen. På denne 
samlingen gjennomgås erfaringene 
ungdommene har fått i eget idretts-
lag, samt den siste modulen Coaching 
i lederkurset. Totalt gjennomførte 39 
ungdommer fra 10 idrettslag i Akershus 
LFU i 2017. LFU inngår også som kurs i 
lederskoleringen 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 å 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.
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Se tabell over tilskudd nedenfor. 

Lederkurs for ungdom Tilskudd

Dalen IL 4 500

Ski IL Turn 2 500

Hauger Bandyklubb 4 500

Holmen IF-langrenn 4 500

Snarøya Sportsklubb 4 500

Hurdal IL 4 500

Sum 25 000

Den Store Kurshelgen
Den Store Kurshelgen (DSK) 2017 ble 
arrangert helgen 3.-5. november på 
Norges idrettshøgskole. Det var satt 
sammen en kursmeny med mål om å gi 
deltakere som er engasjert i idretten en 
enklere idrettshverdag. Årets utgave var 
den 15. i rekken.
 
Det ble gjennomført følgende kurs og 
seminar:

Felleidrettslige kurs

Morgensdagens idrettskiosk  
- TINE Smart idrettsmat

Nettverkssamling unge ledere

Aktivitetslederkurs barneidrett 

Idrettsrådsseminar

 

Særidrettenes kurs

Trener 2 kurs langrenn

Trener 1 kurs alpint

Trener 1 håndball

Trener 2 håndball

Paraidrettskurs
 
Det var totalt 197 påmeldte til  
arrangementet. 

Helgens hovedforedrag var  
«Hvem vinner til slutt?» med Kjetil  
Kristoffersen. Han snakket om hvordan 
veien blir til mens man går og hvordan 
man kan våge å satse og nå sine mål 
ved å tenke annerledes. Etter hoved- 
foredraget fikk deltakerne servert lunsj 
fra TINE. De var med som en sam- 
arbeidspartner og presentere konseptet 
Smart idrettsmat.  

86,4 % av deltakerne var tilfredse eller 
svært tilfredse med DSK i sin helhet.  
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Paraidrett
Paraidrett er idrettens nye betegnelse 
for integrering av utøvere med  
funksjonsnedsettelser. 

Akershus idrettskrets har stort fokus på 
paraidrett. De som arbeider med fag-
feltet er et bredt faglig sammensatt  
utvalg og NIFs fagkonsulent.  

Utvalgets medlemmer er:

Utvalgets  
medlemmer

Rolle Representerer

Jørgen 
Støttum

Leder Leiransvarlig

Silje Bakke Sekretær Kurslærer

Isabel  
Bergerseter

Medlem Styret AIK

Vidar Bøe Vara- 
medlem

Styret AIK

 
I 2017 ble det gjennomført tre møter 
i utvalget. De har også arrangert flere 
tiltak for målgruppen.

Idrettsleir for utviklingshemmede
Akershus idrettskrets arrangerte leiren 
for 15. gang. I 2017 ble leiren arrangert 
på Hurdal syn- og mestringssenter 
23. – 28. juli. Stedet har mange fasiliteter 
som basseng, idrettshall, klatrevegg og 
flotte uteområder, og derfor egnet seg 
bra for vår leir. Det deltok 44 utviklings-
hemmede i alderen 8 – 20 år og 38  
ledsagere. Alle deltakerne var fra 
Akershus.

Formålet med leiren er å gi deltakerne 
innføring i ulike idretter samtidig som de 
får en aktiv uke i skolens sommerferie. Vi 
samarbeider derfor med ulike sær-
forbund og deres ulike ledd for å få et 
godt sportslig og faglig bra innhold på 
leiren. Hurdal syn- og mestringssenter 
hadde også instruktører som hadde 
ansvar for noen økter. I år deltok følgene 
idretter: Håndball, judo, vannski, boccia, 
teppecurling, svømming, klatring og 
enkel jympa.

Leiren avsluttet med sin tradisjonelle 
grillfest med lysbildeshow fra ukens 
aktiviteter. Alle fikk med en oversikt over 
alle idrettstilbud i fylket samt bilder og 
videoer de kan vise til familie, venner og 
skolen. Leiransvarlig og alle ledsagerne 
gjorde en flott jobb og de gleder seg til 
neste års leir på samme sted. Vi mottok 
økonomisk støtte fra Akershusfondet, 
Lions Hurdal og Isbergs Fond. 

Grenseløse skoleidrettsdager 
I 2017 arrangerte AIK to skoleidretts-
dager, en i Follo og en på Øvre  
Romerike. Dagene ble arrangert i tett 
samarbeid med idrettsfagelevene på 
Hvam og Ski videregående skoler. I 
tillegg bidro lokale idrettslag og deres 
særforbund. Idrettsfagelevene bisto 
med instruksjon i idrettene sammen 
med hovedinstruktør fra idrettslagene. 
I tillegg bidro de med andre praktiske 
gjøremål som registrering, speaker-
tjeneste, lunsjservering, rigging av baner 
og opprydding i etterkant. Dette ga dem 
nyttig erfaring både i å arrangere og i 
instruksjon av utøvere med ulike 
hjelpebehov. De fikk god erfaring i å 
bistå funksjonshemmede i de ulike 
idrettene. Dette er nyttig erfaring da 
mange av dem blir trenere, ledere eller 
gymlærere når de er ferdig på skolen.  

Dagen for barne- og ungdomsskolene 
på Øvre Romerike ble arrangert i Nes 
Arena den 25. september. Hele 81  
elever fra elleve skoler var en tredobling 
av utøvere fra året før, så dette ble en 
stor suksess. Elevene fikk prøve bord-
tennis, boccia, håndball, golf, klatring, 
teppecurling og innebandy. Alle fylte ut 
hvert sitt deltakerkort, og AIK kan  
derved følge deltakerne opp i etterkant. 
I 2017 sponset TINE arrangementet med 
frukt og drikke. 

Foto: Jørgen Støttum
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Tilsvarende dag ble arrangert i Ski Alli-
ansehall 26. september, opplegget  
fulgte samme mal som ovenfor. Det var 
101 påmeldte fra seks skoler i Follo, som 
var ny rekord for skoleidrettsdagen. 
Idrettene som ble presentert var golf, 
boccia, teppecurling, friidrett, fotball, 
innebandy og buldring. Alle elevene fikk 
med seg informasjon om tilbud hjem 
denne dagen. De lokale idretts- 
lagene gjorde en flott jobb sammen 
med idrettsfagelevene. 

Fagkveld paraidrett
AIKs utvalg, i samarbeid med fag-
konsulenten i NIF, inviterte til en fag-
kveld i paraidrett 13. september på 
Strømmen. Kvelden ble innledet med et 
inspirasjonsforedrag av toppseileren 
Bjørnar Erikstad. Han har mange titler i 
internasjonale mesterskap for para-
seilere. Han ga deltakerne mange 
positive tanker å ta med seg i deres 
videre arbeid. To idrettslag presenterte 
seg og sitt arbeid på en fin måte. Vi fikk 
også en innføring i hva VOFO står for, 
og hva de bidrar med. Tips om søke-
muligheter ble gitt. Det var 15 deltakere 
fra sju idrettslag, to særkretser og to 
fra idrettskretsens styre og utvalg. Det 
ble sendt ut en evaluering av kvelden i 
etterkant, og den viser behov for slike 
kvelder som vi skal følge opp i 2018.

Ungdom 
 
Young Active
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!

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 idrettslag 
som ønsker å starte opp mosjonsak-
tivitet for ungdom og med unge som 
trenere.

Følgende seks idrettslag var med i pilot-
prosjektet for perioden 2016/2017:
• Ullensaker/Kisa IL
• Sørumsand IF
• S. Høland Idretts- og Ungdomslag
• Oppegård IL
• Fossum IF
• Vollen Ungdomslag

Resultater i 2016/17:
• 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. 

• Etter endt evaluering i 2017 er  
interessen stor for videre skolering 
og utvikling av prosjektet. 

• To andre idrettslag meldte også sin 
interesse for å starte YouAct- 
grupper.
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YouMe
I et samarbeid mellom idrettslag og 
ungdomsskoler har AIK i mange år 
utdannet ungdommer til å bli idretts-
ledere – såkalte YouMe-ledere. Dette var 
utvalgte elever som gikk i 10. trinn. De 
skulle aktivisere sine medelever gjennom 
å tilrettelegge fysisk aktivitet i skole-
tiden, samt forberedes på å være neste 
generasjons ledere i idretten. Hensikten 
med YouMe var å skape «mer aktivitet 
for alle» i skolen og skolere flere 
ledere til idretten. YouMe-lederne fikk en 
grunnleggende idrettsutdanning, hvor 
de fikk økt kunnskap om temaer 
omkring fysisk aktivitet, idrett og 
ernæring. I tillegg skulle de forberedes 
på lederverv i ulike deler av klubb-
arbeidet i norsk idrett.  
 
I 2017 var ni ungdomsskoler og til-
hørende idrettslag med i prosjektet:
• Aursmoen
• Gjerdrum
• Grevlingen
• Hakadal
• Li
• Nittedal
• Rykkinn
• Østersund
 
I skoleåret 2017/18 var det totalt 67  
YouMe-ledere i Akershus, og siden 
oppstarten i 2004 har vi skolert omtrent 
650 YouMe-ledere. Dette tiltaket ble 
faset ut høsten 2017. Young Active blir 
en alternativ måte å utdanne unge 
ledere på, men rettet direkte mot 
idrettslagene.
 
Ungdomsutvalget
AIK har siden starten av 2000-tallet hatt 
ulike prosjekter og tiltak på ungdom og 
idrett. Fellesnevneren har vært en  
satsning på ungt lederskap, gjerne i 
kombinasjon med å lede aktivitet.

Tiltakene i denne strategien er basert på 
erfaringene ved AIKs tidligere arbeid på 
området og med en forventning om å 
lykkes i enda større grad og på en  
«enklere» og mer effektiv måte. 
Styret vedtok i 2017 en strategi for 
ungdom og idrett samt å etablere et 
ungdomsutvalg. Ungdomsutvalget skal 
være synlige representanter og rolle-
modeller i akershusidretten. 

Følgende er oppnevnt av kretsstyret: 

Ungdoms 
utvalget

Klubb Alder

Thomas Myhre Lillestrøm 
El-innebandy-
klubb

19 år

Lina Korsvold Harestua IL,
Alpint

15 år

Stine Sæthre Fet IL 17 år

Martin  
Gøranson

Bærums Verk 
Hauger IF

24 år

Martine Angell 
Eid

Skedsmo Ski-
klubb

15 år

Kjersti  
Syvertsen

Friskis&Svettis 
Bærum

24 år

Benjamin  
Hebnes

Ski Bryte-
klubb 

18 år
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Internasjonal utveksling

Integration of Refugees Through Sport
IRTS er et pågående prosjekt sammen 
med International Sport and Culture 
Association (ISCA). Prosjektet er støttet 
av Nordisk ministerråd og har deltakere 
fra Sverige, Norge, Danmark og Island. 
Resultatet vil bli en nettbasert arbeids-
metode og kursopplegg for idretts-
lag, samt en sammenstilling av aktuell 
forskning og best practice fra hele 
verden. Dette skal gjøre det enklere å 
finne relevant hjelp og støtte for 
idrettslag. 

AIKs andel i prosjektet var å utvikle et 
nettverk og delta på workshops for å 
utvikle materiell. I 2017 har det vært to 
samlinger, og prosjektet skal være ferdig 
og sluttrapporteres i 2018.

Prosjekt om idrettens verdiskaping
Idrettskretsen deltar sammen med 
fylkeskommunen i en svensk-norsk 
gruppe for å utrede muligheter for et 
Interregprosjekt. I 2017 deltok idretts-
kretsen på tre møter. AIKs andel av 
arbeidet er begrenset, det er Akershus 
fylkeskommune som drifter arbeidet på 
norsk side. 

Aktiv på Dagtid
AIK har i samarbeid med fylkes-
kommunen, kommunene og idretts-
lagene driftet Aktiv på Dagtid (ApD) 
siden 2004. Dette har vært et tiltak 
beregnet på fysisk aktivitet for personer 
fra 18 til 67 år, som står helt eller delvis 
utenfor arbeidslivet. 

I tråd med tidligere vedtak ble ApD 
avsluttet fra AIKs side i løpet av 2017. 
Finansieringens størrelse og forutsig-
barheten i denne var en av hoved-
årsakene til avviklingen. 

Dette førte til at 2017 ble benyttet til 
utfasing av tiltaket i regi av AIK, men 
med ønske om at tilbudet videreføres i 
den enkelte kommune.

I 2017 benyttet 1 370 medlemmer seg 
av tilbudet i sju kommuner. Akershus 
fylkeskommune støttet ApD i 2017 med 
kr 350 000,-. Midlene gikk til gjennom-
føring og utvikling av Aktiv på Dagtid 
lokalt. 

Oversikten viser antall deltakere i 2017 
fordelt per kommune:

Kommune Antall deltakere

Asker 327

Bærum 238

Frogn 46

Nesodden 141

Ski 393

Oppegård 89

Ås 136

Sum 1 370
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Foto: Eirik Førde
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Delmål 3 ANLEGGSUTVIKLING 

Delmål 2017-2020 Vi virkeliggjør fremtidens idrettsanlegg!

Fra AIKS virksomhetsplan
Å forbedre anleggssituasjonen for idrettslagene handler i stor grad om politisk på-
virkningsarbeid. Forutsetningene og idrettens holdninger står derfor i all hovedsak 
beskrevet i AIKs Idrettspolitiske plattform. De anlegg som bygges skal realiseres på en 
miljøvennlig og energieffektiv måte. Fylkeskommunen skal inviteres til å innta en aktiv 
rolle i utviklingen av anlegg med regional betydning. Idrettsrådene skal følges opp 
regelmessig i strategisk ledelse og godt organisasjonsarbeid. 

Fremtiden vil stille krav til at vi bygger nye typer anlegg. Samtidig betyr befolknings-
veksten i Akershus at vi må ha økt fokus på å påvirke planarbeidet på fylkesnivå, samt 
koordinere regionale behov. Idrettskretsen må møte politikere med god dokumentasjon, 
måltall og regional statistikk. Fremtidens idrettsanlegg vil ikke bli virkeliggjort uten at 
idrettskretsen setter et fokus på dette. 
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Gjennomførte tiltak i 2017

Bistand til idrettslag og kommuner 
I 2017 har det vært svært stor etter-
spørsel etter anleggsbistand, og totalt 
har AIK vært innom 28 forskjellige 
prosjekter – fra store til små. 

Av det litt spesielle vil vi nevne kunst-
gressprosjektet hos Dal IL i Eidsvoll. Her 
hadde idrettslaget i utgangspunktet 
tenkt å bygge en 11er kunstgressbane 
på grusbanen, men etter flere møter ble 
resultatet å anlegge kunstgressbane på 
gressbanen og en mindre kunstgress-
bane på grusbanen. Ved god prosjekte-
ring, dugnad og riktig valg av løsning, 
ble sluttkostnaden for to kunstgress-
baner ikke større enn det opprinnelige 
budsjettet med en kunstgressbane. 
Eidsvoll kommune har gode støtte-
ordninger med forskuttering av spille-
midler og investeringsstøtte, noe som 
gjør at selv mindre idrettslag kan 
gjennomføre slike prosjekter. 

Utfordringen med gummigranulat har 
vært et viktig tema i 2017. Flere av 
idrettslagene og kommunene har 
allerede satt i gang tiltak for å unngå 
spredning av gummi, og disse tiltakene 
vil fortsette også de kommende år. Det 
er spesielt viktig at tiltak gjøres i 
forbindelse med utskiftning av kunst-
gress. 

I 2017 var det også stort fokus på høye 
driftskostnader for kunstsnøproduksjon 
og undervarme i kunstgress. Her har 
flere av idrettslagene fulgt AIKs 
anbefalinger om å gå over til strøm-
avtale med utkoblingsmulighet.

Enkelte av idrettsrådene i Akershus har 
fremforhandlet gode avtaler med sine 
kommuner vedrørende forskuttering av 
spillemidler og investeringsstøtte ved 
bygging av idrettsanlegg. 

Her har AIK bistått med nødvendig 
kompetanse og håper slike avtaler blir 
gjeldende i flere av kommunene. 

AIK har god kontakt med kommunene 
og idrettsrådene på dette fagfeltet, og 
deres kompetanse er avgjørende for å 
utvikle gode idrettsanlegg. 

Foto: Eirik Førde
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Tabell 2: Oversikt over oppdrag for idrettslag/kommuner i 2017.

Kommune Oppdragsgiver Anleggstype Oppgaver Status

Akershus Akershus Skikrets Kunstsnø Rådgivning strøm-
forbruk

Under arbeid

Aurskog-Høland Aurskog/ 
Finstadbru SK

Rehabilitering 
idrettshall

Rådgivning Under arbeid

Aurskog-Høland Bjørkelangen SF Klubbhus Rådgivning Under arbeid

Eidsvoll Eidsvold  
Turnforening

Kunstgressanlegg Rådgivning + 
spillemidler

Ferdig

Eidsvoll Dal IL Kunstgressanlegg. 
2 baner

Prosjektering + 
spillemidler

Ferdig

Eidsvoll Eidsvoll kommune Statistikk info Rådgivning Ferdig

Fet Dalen IL Kunstgressanlegg Prosjektering + 
spillemidler

Ferdig

Fet Fet IL Ny kunstgressbane Rådgivning + 
prosjektering

Under arbeid

Gjerdrum Gjerdrum  
Idrettsråd

Rehabilitering 
idrettshall

Rådgivning Under arbeid

Hurdal Hurdal Idrettsråd Kunstgressanlegg Spillemidler Ferdig

Nes Haga IF Hallprosjekt Rådgivning Under arbeid

Nes Raumnes &  
Årnes IL

Kunstgressanlegg Prosjektering + 
spillemidler

Ferdig

Nittedal Hakadal IL Kunstsnøanlegg 
langrenn

Spillemidler + 
sluttregnskap

Ferdig

Nittedal Nittedal IL Utvidelse skihytte Rådgivning Ferdig

Nittedal Nittedal IL Kunstgressbane Rådgivning +
spillemidler

Under arbeid

Nittedal Nittedal kommune Kommunedelplan 
idrett + statistikk

Rådgivning Ferdig

Nittedal Gjelleråsen IF Kunstgressanlegg Prosjektering + 
spillemidler

Under arbeid

Nittedal Gjelleråsen IF Flere nærmiljø-
anlegg

Prosjektering + 
spillemidler

Under arbeid

Nittedal Gjelleråsen IF Snøproduksjons-
anlegg

Rådgivning + 
prosjektering

Under arbeid

Oppegård Kolbotn IL Nye idrettsanlegg Rådgivning Under arbeid

Oppegård Kolbotn IL Kunstgressbane Spillemidler Under arbeid

Oppegård Oppegård  
kommune

Rehabilitering 
kunstgress

Rådgivning Under arbeid

Skedsmo Skedsmo  
kommune

Prosjekt Skedsmo-
korset

Rådgivning Under arbeid

Ski Kråkstad IL Klubbhus Rådgivning Under arbeid
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Kommune Oppdragsgiver Anleggstype Oppgaver Status

Sørum Sørumsand IF Kunstgressanlegg Prosjektering + 
spillemidler

Under arbeid

Ullensaker Borgen IL Kunstgressanlegg Rådgivning Under arbeid

Vestby Vestby Idrettsråd Sandbane anlegg Rådgivning Ferdig

Nannestad Holter IF Kunstgressbane Rådgivning Under arbeid

    
     
    
    
    
    
    
     
    
    

Statistikk
Det er flere kommuner som etterspør 
dokumentasjon innenfor idrett og 
anlegg. AIK formidlet detaljert statistikk 
til Akershus fylkeskommune som viser 
antall aktive utøvere innenfor de 
forskjellige idrettene per kommune.

I 2017 har AIK hentet inn informasjon 
over planlagte/vedtatte idrettshaller og 
svømmeanlegg frem til år 2021. Arbeidet 
er gjort med god hjelp fra idrettsrådene. 
Veksten i antall idrettshaller er 
betydelig, og det samme gjelder 
svømme- og spesialhaller.

I tillegg har AIK laget en oversikt over 
leiepriser for kommunale haller i fylket. 
Denne oversikten er også sendt til NIF 
sentralt. Heldigvis er det kun et fåtall av 
kommunene i vårt fylke som tar halleie. 

Regionalt råd for anlegg og fysisk 
aktivitet 
AIK har i 2017 deltatt aktivt i rådet med 
to personer. Representantene er Gry 
Garlie (daglig leder i Asker Idrettsråd) 
og Oddleif Dahlen (anleggskonsulent i 
AIK). Rådet har jobbet aktivt med blant 
annet aktivitetsløftets handlings-
program. Et av formålene med rådet er 
å bestemme hvilke anlegg som skal få 
regional status og hvilke støtteordninger 
fylkeskommunen bør gi de regionale 
anleggene.

31
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DETTE SKJEDDE OGSÅ I 2017

Kommunikasjon

Nettsider
AIKs nettside er www.akershusidrett.no. 
Her finnes det informasjon om akershus-
idretten, barne- og ungdomsidrett, 
voksenidrett, paraidrett, lov og kurs. 
Nettsiden hadde totalt 45 904 side-
visninger, og årets mest leste nyhetssak 
i 2017 var om minstesats for medlems-
kontingent i idrettslag. 

Facebook
AIKs facebookside hadde 4080 følgere 
ved utgangen av året. Facebook er en 
viktig kanal for å nå ut med  
idrettskretsens budskap. 

Nyhetsbrev
I 2017 ble det sendt ut 30 nyhetsbrev. 
Av disse var det 10 ordinære nyhetsbrev, 
13 var nyhetsbrev om kurstilbud og 7 var 
spesialutgaver. Nyhetsbrevet ble sendt 
til omkring 1150 lesere. I nyhetsbrevene 
har det blitt vektlagt å fremme saker og 
temaer som er viktige for idrettslagene. 

Styrets møter og aktiviteter
• 8 styremøter ble avholdt i 2017.
• Studietur til Värmlands Idrotts- 

förbund (19.-21.10. Karlstad), med 
særlig fokus på strategien som 
svensk idrett har etablert.

• Deltatt på ledermøtet i NIF, styre- 
leder AIK ble valgt til leder av  
programkomiteen for kretsleder- 
møtene.

• Stortingsvalget – AIK hadde opp- 
følging av Akershuspartiene ved- 
rørende partiprogrammer samt  
markedsført idrettens felles fane- 
saker.

• Styret deltok i prosessen med  
utviklingen av Olympiatoppen (OLT) 
Øst. Første skritt ble en etablering 
i Fredrikstad. Styret i Akershus har 
foreløpig pekt på den muligheten 
Lørenskog vinterpark (innendørs 
skihall) vil gi for et ev. OLT-senter 
som kan betjene skisporten og unge 
utøvere i de disiplinene som naturlig 
vil høre til i dette anlegget. OLT Øst 
skal lede an og være en pådriver for 
å utvikle morgendagens topp- 
idrettsutøvere og internasjonale  
toppidrettsutøvere i Østfold og 
Akershus.

Tilskuddsordninger 

Idrettsmidler til særidretter
AIK fordelte kr 1 823 775,- fra Akershus 
fylkeskommune. Tilskuddet ble fordelt 
på 34 særkretser/regioner/forbund.

IDRETTSPOLITISK PLATTFORM   
   
Tidligere vedtatt dokument gjelder frem 
til 2030, og det beskriver de viktigste 
temaene idretten i Akershus trenger 
hjelp med fra fylkeskommunen og 
kommunene. Dette kan ikke idretten 
løse alene. Buskapene har blitt benyttet 
i all kommunikasjon med politikere:
• Akershusidretten må ha langsiktige 

og gode rammevilkår.
• Akershusidretten trenger et  

anleggsløft.
• Det må bli enklere å drifte idrettslag 

for alle. 

Organisasjon 2015 2016 2017

Asker Idrettsråd 3 930 703 4 181 012 4 460 951

Aurskog-Høland Idrettsråd 897 389 962 476 1 033 502

Bærum Idrettsråd 7 566 945 8 141 523 8 780 816

Eidsvoll Idrettsråd 1 361 590 1 488 205 1 635 469

Enebakk Idrettsråd 695 968 741 621 785 567

Fet Idrettsråd 675 626 724 959 785 567

Frogn Idrettsråd 969 087 1 014 234 1 072 253

Gjerdrum Idrettsråd 419 182 458 018 492 484

Hurdal Idrettsråd 151 732 168 035 178 333

Lørenskog Idrettsråd 2 186 614 2 357 801 2 548 953

Nannestad Idrettsråd 761 663 840 882 905 208

Nes Idrettsråd 1 197 185 1 282 593 1 373 613

Nesodden Idrettsråd 1 218 861 1 291 810 1 366 089

Nittedal Idrettsråd 1 525 328 1 628 588 1 751 347

Oppegård Idrettsråd 1 697 402 1 832 782 1 962 036

Rælingen Idrettsråd 998 433 1 074 854 1 198 667

Skedsmo Idrettsråd 3 116 017 3 377 707 3 629 860

Ski Idrettsråd 1 968 520 2 126 311 2 287 474

Sørum Idrettsråd 1 090 139 1 185 105 1 297 991

Ullensaker Idrettsråd 2 088 238 2 315 261 2 527 885

Vestby Idrettsråd 1 030 780 1 116 331 1 225 379

Ås Idrettsråd 1 097 476 1 205 666 1 285 952

Sum 36 644 878 39 515 744 42 585 396

Lokale aktivitetsmidler
Lokale aktivitetsmidler (LAM) er en tilskuddsordning fra Kulturdepartementet 
(KUD). Idrettsrådene i Akershus fordelte totalt kr 42 585 396,- til lokale lag og 
foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom.

Utstyrsmidler
Fire idrettslag ble tildelt utstyrsmidler til idrettsskoler for barn og ungdom. Dette 
gjaldt Hvam IL, S. Høland Idretts- og Ungdomslag, Snarøya Sportsklubb og Son 
Håndballklubb. Det ble søkt om kr 61 076,- og totalt ble det fordelt kr 42 412,-.

Tabell 3: Oversikt over hvor mye hvert idrettsråd har delt ut til sine idrettslag.
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Mva-kompensasjon for varer og tjenester
I Akershus ble 460 idrettslag, etter søknad, tildelt midler i ordningen for vare- og 
tjenestemomskompensasjon. Totalt fikk idrettslag i Akershus i 2017 utbetalt  
kr 49 401 439,-.  

Mva-kompensasjon ved bygging av idrettsanlegg
Idrettslag som bygger egne idrettsanlegg kan søke om å få kompensert betalt  
merverdiavgift. Ordningen omfatter anlegg som har hatt byggestart etter 01.01.2010 
og som er omfattet av spillemiddelordningen. 

Statistikk hentet fra Lotteri- og stiftelsestilsynet viser at samlet godkjent søknads-
beløp i 2017 var på kr 169 302 568,- for hele Norge. Det ble gitt full kompensasjon i 
2017. Idrettslag i Akershus fikk utbetalt til sammen kr 13 302 711,- i 2017, og dette ble 
fordelt på 35 søknader.

Figur 1: Utvikling for mva-kompensasjon til idrettsanlegg 
fra 2010 i Norge.

Figur 2: Oversikt over tildelt mva-kompensasjon til idretts-
anlegg hos de tre største fylkene. I 2016 var tildelingen av 
mva-kompensasjon høyere i Akershus enn andre år fordi 
det ble bygget to større idrettshaller av idrettslag.

År Antall 
søknader

Utbetalt mva 
kompensasjon

2015 31 9 969 734

2016 34 30 251 989

2017 35 13 302 711

Totalt 100 53 524 434

Tabell 4: Utviklingen i ordningen har vært 
slik i Akershus.

Foto: Eirik Førde
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ÅRSBERETNING FRA KONTROLLKOMITEEN 
Kretsstyret
Leder   Nordis Vik Olausson, Skedsmo FK og Lillestrøm SK 
Nestleder  Vidar Bøe, Østmarka IL 
Styremedlem     Jon Syversen, Aurskog-Finstadbru SK
                              Kjell Kvifte, Ski Svømmeklubb
                              Anne Kristine Linnestad, Langhus IL
                             Torgrim Bilstad, Kolbotn IL 
   Isabel Bergerseter, Fjellhamar FK og Oppegård IL
Varamedlem  Glenn Due-Sørensen, Lillestrøm SK

* Arild Nyheim ble fritatt fra vervet som nestleder fra og med 7.3.2017, etter eget ønske på 
grunn av ny jobb. Vidar Bøe ble oppnevnt som ny nestleder, og Isabel Bergerseter rykket opp 
som styremedlem.
                                

ORGANISATORISKE FORHOLD

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 2017

Opptak
12.01.2017 Lørenskog Cricket klubb

12.01.2017 Indre Oslofjord 
Undervannsklubb

25.01.2017 Konglungen Tennisklubb

25.01.2017 Sandvika Fotballklubb

13.02.2017 Skedsmo Idrettsklubb

28.03.2017 Rotorving Aero klubb

27.04.2017 Nordre Øyeren 
Sportsskyttere

07.07.2017 Romerike Kyokushin  
Karateklubb

07.07.2017 Diamond Dance 
Sportdanseklubb Sørum

01.09.2017 Nittedal Atletenes Gym og 
Kraftsportklubb

22.09.2017 Follo Discgolfklubb

31.10.2017 Gjerdrum Danseklubb

18.12.2017 Romerike Golfklubb
 
 
Endring av IK-tilhørighet  
30.05.2017 RA Padleklubb fra Oslo til 

Akershus idrettskrets

30.05.2017 Aerobatic Club of  
Norway fra Oslo til Akershus 
idrettskrets

03.01.2017 Romerike Bugg  
Danseklubb

05.01.2017 Jar Dykkeklubb

10.01.2017 Jar Bazar IBK

07.09.2017 Lillestrøm & Strømmen JFF

20.12.2017 Konglungen Tennisklubb

Nedlagt/utmelding

06.04.2017 Nes Danseklubb

23.05.2017 Team U&I Lørenskog  
Danseklubb

08.09.2017 Sportsklubben  
Multitude

13.11.2017 Høland IL og Momoen Idretts 
og ungdomslag
Navnendring til: Høland Idretts 
og ungdomslag

Oppløsning iht. NIFs lov § 22

13.02.2017 Friskis & Svettis Asker og 
Bærum – endret til  
Friskis&Svettis Bærum

11.05.2017 Kløfta Yamaue Ryu Aiki Jutsu 
– endret til Kløfta Jujutsu 
klubb

Navnendring 

10.02.2017 Dolphin Masters  
Svømmeklubb fra  
Bærum til Asker  
kommune

Endring av kommunetilhørighet  

Tap av medlemskap iht. NIFs lov §10-2 
- medlemsundersøkelsen 2017
Follo Freestyleklubb

Holter Jeger og Fiskeforening

Jessheim Biljardklubb

Jessheim Bryterklubb

Leirsund Bordtennisklubb

Lyseren Vannskiklubb

Lørenskog Curlingklubb

Lørenskog Miniatyrskytterlag

Råholt Cykleklubb

Sagstuåa Skilag

Skedsmo Innebandyklubb

Skårer Cykleklubb

Kontrollkomité 
Medlemmer   Ola Skarderud
                             Anne Mari Egner Stokseth 
Varmedlemmer Ellinor Allergoth
   Bent Ringvold

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

Ungdomsutvalget
Medlemmer   Benjamin Hebnes 
   Thomas Myhre
   Lina Korsvold 
   Stine Sæthre 
   Martin Gøranson
   Martine Angell Eid 
   Kjersti Syvertsen 

Paraidrettsutvalget
Leder   Jørgen Støttum
Sekretær   Silje Bakke
Medlem  Isabel Bergerseter
Varamedlem  Vidar Bøe
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Representasjon 2017
 
Sted Dato Representert av

Januar

Idrettsgalla og idrettsgalla-
seminar – Hamar

07.01.17 Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe, Jon Syversen, Glenn 
Due-Sørensen

Nyttårsforestilling – 
Danseklubben Studio1

15.01.17 Isabel Bergerseter

Bisettelse – Harald Skoglund 17.01.17 Vidar Bøe, Kjell Kvifte, Torgrim Bilstad

Lørenskog idrettsråd - 
verdiseminar

19.01.17 Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe

Februar

Temakveld «Tilrettelagt 
paraidrett» Rælingen vgs

02.02.17 Isabel Bergerseter

Temakveld «Doping angår det 
oss»

13.02.17 Vidar Bøe

NIF – ungdomsprosjekt – 
Trondheim

23.02.17 Vidar Bøe

Mars

Enebakk Idrettsråd  
– årsmøte

01.03.17 Kjell Kvifte

Rælingen Idrettsråd  
– årsmøte

07.03.17 Isabel Bergerseter

Bærum Idrettsråd – årsmøte 14.03. 17 Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe

Skedsmo Idrettsråd  
– årsmøte 

15.03.17 Vidar Bøe

Vestby Idrettsråd – årsmøte 15.03.17 Torgrim Bilstad

Frogn Idrettsråd – årsmøte 16.03.17 Kjell Kvifte

Idrettsrådsseminar, Lillestrøm 
kulturhus

16.03.17 Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe, Jon Syversen,  
Torgrim Bilstad, Isabel Bergerseter

Nes Idrettsråd – årsmøte 20.03.17 Glenn Due-Sørensen

Distriktsrådet HV02 20.03.17 Jon Syversen

Lørenskog Idrettsråd  
– årsmøte

21.03.17 Jon Syversen

Norges Motorsportforbund 
Region Øst – regionsting

23.03.17 Kjell Kvifte

Lørenskog Karateklubb 
– årsmøte

27.03.17 Vidar Bøe

Oppegård Idrettsråd  
– årsmøte

28.03.17 Anne Kristine Linnestad

Hurdal Idrettsråd – årsmøte 28.03.17 Vidar Bøe

Eidsvoll Idrettsråd – årsmøte 29.03.17 Vidar Bøe

Ås Idrettsråd – årsmøte 30.03.17 Glenn Due-Sørensen

Representasjon 2017
 
Sted Dato Representert av

Mars

Utdeling av diplom fylkes- 
vinner årets ildsjel 2016 –  
Ingar Bekke, Lommedalens IL

30.03.17 Vidar Bøe

Barne-, ungdoms- og 
familiedirektoratets 
konferanse – Oslo

30.03.17 Vidar Bøe

April

Lillestrøm Sportsklubb 
– 100 år

02.04.17 Nordis Vik Olausson

Nittedal Idrettsråd – årsmøte 04.04.17 Vidar Bøe

Ski Idrettsråd - årsmøte 04.04.17 Torgrim Bilstad

Akershus Svømmekrets 
- kretsting

05.04.17 Kjell Kvifte

Akershus og Oslo 
Skøytekrets – kretsting

24.04.17 Vidar Bøe

Sørum Idrettsråd – årsmøte 25.04.17 Isabel Bergerseter

Idrettskonferansen 
Gardermoen

27.04.17 Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe, Jon Syversen, Kjell 
Kvifte, Isabel Bergerseter, Torgrim Bilstad

Kretsledermøte 28.04.17 Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe

Asker Idrettsråd - årsmøte 29.04.17 Nordis Vik Olausson

Mai

Gjerdrum Idrettsråd – årsmøte 11.05.17 Jon Syversen

Vivil Lekene 2017 28.05.17 Isabel Bergerseter

Aurskog-Høland Idrettsråd - 
årsmøte

31.05.17 Vidar Bøe

NIFs ledermøte - Bodø 12.-13.05.17 Nordis Vik Olausson

Juni

Nesodden Idrettsråd - årsmøte 08.06.17 Kjell Kvifte

Fet Idrettsråd – årsmøte 08.06.17 Vidar Bøe

Distriktsrådet HV02 12.06.17 Jon Syversen

Akershus Fylkeskommune 
– frivillighetskonferansen

13.06.17 Vidar Bøe

Ullensaker Idrettsråd – årsmøte 15.06.17 Jon Syversen

Frivillighetsprisen 2016 – Tom 
Nilsen, Skøyteklubben Lørenskog

28.06.17 Vidar Bøe

Juli

Idrettsleir for utviklings-
hemmede– Hurdal

27.07.17 Isabel Bergerseter
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Sted Dato Representert av

September

Frivillighetsprisen 2016 – Ivar 
Kinn – Dalen IL

07.09.17 Nordis Vik Olausson

Landsturneringen i håndball og 
fotball

08.09.17 Isabel Bergerseter

Frivillighetsprisen 2016 – Kyrre 
Riis – Kolbotn IL

21.09.17 Torgrim Bilstad

Paraskoleidrettsdag – Ski 26.09.18 Isabel Bergerseter

Kretsledermøte - Bergen 29.09-
01.10.17

Nordis Vik Olausson

Oktober

Distriktsrådet HV02 23.10.17 Jon Syversen

November

Norges Cricketforbund 
– avslutning sesong 2017

05.11.17 Vidar Bøe

Norges Golfforbund – golftinget 11.11.17 Torgrim Bilstad

Fellesmøte med idrettsrådene på 
Øvre Romerike

15.11.17 Jon Syversen

Sørumsand Idrettsforening 100 
års jubileum

18.11.17 Isabel Bergerseter

Frivillighetsprisen 2016 – Asbjørn 
Molberg, Ullensaker Idrettsråd

21.11.17 Jon Syversen

Desember

Distriktsrådet HV02 11.12.17 Jon Syversen

  

Representasjon 2017 Notater
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Akershus idrettskrets
akershus@idrettsforbundet.no

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

tlf. 66 94 16 00


