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Vedlegg til årsmelding for Lørenskog idrettsråd 2019/2020 

 

Vedlegg 1 

Lørenskog idrettsråds høringsuttalelse om 
Kommunedelplan for idrett, fysisk 
aktivitet og friluftsliv 2019-2023 
 

Kommunedelplanen for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2019-2023 for Lørenskog kommune gir en 

grundig redegjørelse av idrettens plass i kommunen og de utfordringer idretten står overfor i 

kommende år i en vekstkommune som Lørenskog er. Planen er et godt utgangspunkt for å vurdere 

idrettens behov fremover og for prioriteringer.  

Visjon og verdigrunnlag 
Idrettsrådet slutter seg til Lørenskogs visjon og verdigrunnlag. 

Idrettsrådets visjon Sunne idrettsopplevelser for alle i Lørenskog speiler Lørenskog kommunes visjon 

«Lørenskog – sunn, grønn og mangfoldig». 

Et viktig formål med kommunedelplanen er å gi idretten mulighet til å skape idrettsglede for enda 

flere av Lørenskogs befolkning. Idretten i Norge har en visjon om idrettsglede for alle. Den setter krav 

til alle ledd i idretten om å ikke legge den økonomiske lista for høyt for deltakelse i idrettsaktivitet. 

Dette gjelder spesielt i barne- og ungdomsidretten. Tiltakene i kommunedelplanen skal være med å 

løfte idretten i Lørenskog, og sikre at det skapes nettopp Sunne idrettsopplevelser for alle i 

Lørenskog.  

Idretten har en sentral rolle i det norske samfunnet. Antallet medlemskap i idrettslag er relativt unik i 

verden. Idrett og fysisk aktivitet er en viktig del av det norske samfunnet, men slik er det ikke i alle 

andre land. Innvandrere har ikke nødvendigvis den samme praksis og idrettskultur fra sine hjemland. 

Når nesten hver femte innbyggere i Lørenskog har innvandrerbakgrunn, er det viktig å huske på at 

idrettsopplevelser ikke er like vanlig forekommende eller oppleves likt overalt. Jo flere som opplever 

og driver med idrett, jo flere vil også kunne videreføre en viktig del av det å leve og bo i Norge. En 

bevisst satsing på inkludering også gjennom idrett, vil være viktig for at alle i Lørenskog skal få ta del 

av sunne idrettsopplevelser. 

I tillegg til idrettslige mål og folkehelse skaper deltakelse i organisasjonslivet nettverk, tilhørighet, 

samarbeid og tillit. 

Kommuneplanens arealdel 
Idrettsrådet støtter at det i en presskommune som Lørenskog er, må sikres areal til fysisk aktivitet og 

rekreasjon ikke bare i større skogsområder som Østmarka og Haneborgåsen, men også i nærmiljøet i 

tettbebygde deler av kommunen. Idrettsrådet mener at arealer må avsettes til idrettsformål enten til 
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bygging av haller etc eller til flater og anlegg utendørs. Det bør også stilles krav om dette ved 

prosjektering av boligområder. Idrettsrådet henviser til anleggsrapporten fra idrettsrådet og den 

delen som omhandler arealer til idrettsformål. Vi gjentar at deler av området Torshov, Nordlimyra og 

Hammer bør reserveres til fremtidig idrett- og fritidsaktivitet.  

Status i dag - anlegg, aktivitet, medlemskap og vedlikehold 
Idrettsindeksen utarbeidet av Telemarksforskning er utgangspunktet for statusbeskrivelsen i 

kommunedelplanen. Funnene fra denne er samsvarende med tall over anleggsdekning fra 

Kulturdepartementet, og begge viser at Lørenskog kommer dårlig ut. Det er kun Oslo, som er en 

storby, som har dårligere anleggsdekning enn Akershus. Lørenskog kommer dårligst ut i Akershus 

med hensyn til antall innbyggere per anlegg og også dersom man legger anleggspoeng til grunn 

kommer Lørenskog dårligere ut enn sammenlignbare kommuner.  

Imidlertid skrives det på s 22 i kommunedelplanen at om man legger antall aktive utøvere til grunn 

(og ikke antall innbyggere) kommer Lørenskog noe bedre ut enn flere sammenlignbare kommuner, 

når det gjelder anleggsdekning. Dette gjenspeiler dessverre at man også har færre aktive i Lørenskog 

enn alle sammenlignbare kommuner jfr Idrettsindeksen for 2017 s 15, og det er grunn til å stille 

spørsmål om den lavere aktivitetsandel i Lørenskog henger sammen med manglende 

anleggskapasitet og tilbud.  

Videre påpekes det i planen at «Lørenskog eier det interkommunale friidrettsanlegget på Lillestrøm 

sammen med Skedsmo og Rælingen kommune. Lørenskog får ikke anleggspoeng for dette anlegget, 

da det ligger i en annen kommune.» Lørenskog får derimot anleggspoeng for to friidrettsanlegg jfr 

Idrettsindeks 2017 s 45, friplassen og Rolvsrud løpebane. Rolvsrud løpebane er tilnærmet avviklet, og 

vil forsvinne helt når byggingen av nye Rolvsrud igangsettes. Det manglende anleggstilbudet for 

friidrett sommer som vinter, kan være en forklaringsfaktor for hvorfor færre driver med friidrett i 

Lørenskog, mens det ellers i landet øker, noe som også Idrettsindeksrapporten peker på. 

Angående aktivitetstall, benyttes Idrettsindeksens tallmateriale fra 2016. Det omtales at 2017 tall er 

tilgjengelig og at det for eksempel er en sterk økning i antall medlemmer. Idrettsrådet har forståelse 

for at man bruker det tilrettelagde materialet i Idrettsindeksen, selv om man ikke henviser hele tiden 

til de ferskeste tallene. Når det gjelder aktivitetstallene slik de er gjengitt i figur 9, har vi følgende 

kommentarer. Det er noen utfordringer med aktivitetstall versus medlemstall som kan slå noe ulikt 

ut for ulike idretter, i sær blant barn og unge. Dette kunne vært noe mer belyst i planen. 

Ellers troner ‘skøyter’ øverst i figur 9 der man sammenligner aktivitetsandel i Lørenskog med 

landsgjennomsnittet. Idrettsrådet regner med at det er på grunn av at ishockey regnes som skøyter 

og ikke annen skøyteaktivitet som lengdeløp på skøyter. For annen skøyteaktivitet er det kun noen 

små flater som blir islagt, og disse er tilgjengelig bare i få uker/perioder om vinteren. Dette 

fremkommer ikke av teksten, og burde vært påpekt. 

Videre peker man på friidrett, ski og fotball som idretter der man ligger relativt langt under 

landsgjennomsnittet. Det er nærliggende å se dette i sammenheng med manglende kapasitet på 

fotballbaner, manglende skistadion m.m. og manglende anlegg for friidrett og løping inne som 

utendørs. 

Figur 10 er en interessant tabell som viser antall medlemmer i noen av de største idrettslagene og 

hvor mange av disse som er bosatte i kommunen og ikke. Idrettsrådet mener at Lørenskog er en 

geografisk liten kommune som er omkranset av store kommuner som Oslo og nye Lillestrøm og i 

idrettspendleravstand til enda flere kommuner. Derfor er det naturlig, og også positivt, at andre 
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søker seg til våre lag. Det viser at vi driver godt og oppnår resultater. Ulempen er at midler og anlegg 

brukes av utøvere som ikke er stønadsberettigede og som kommer fra kommuner som ikke bidrar til 

våre anlegg. Imidlertid er idrettsrådet sikker på at det også foregår omfattende idrettspendling ut av 

Lørenskog til de omkringliggende kommunene. Kommuneplanen omtaler arbeidsmarkedsregionen 

stor-Oslo, men dette gjelder også idretten og viser med all tydelighet at Lørenskog og andre er en del 

av idrettsregionen stor-Oslo.  

Imidlertid vil det være hensiktsmessig å foreta en undersøkelse av de omkringliggende kommunene 

for å se om de har tilsvarende tall og eventuelt foreta en undersøkelse av hvor mange 

Lørenskoginger som er medlemmer av klubber og lag utenfor kommunen. Det er en viss mulighet for 

at vi på grunn av vår sentrale beliggenhet og velfungerende idrettsliv tiltrekker oss flere enn motsatt 

og det bør belyses. Idrettsrådet mener derfor at kommunen bør undersøke dette nærmere for å få et 

mer fullstendig bilde av omfang, utfordringer og konsekvenser.  

Idrettsrådet støtter tiltak mot spredning av gummigranulat utenfor kunstgressbaner, og rådet har 

tillit til at kommunen følger opp dette på en slik måte at det ivaretar både miljøhensyn og fotballens 

behov på en best mulig måte. Idrettsrådet har også observert etterslep i vedlikehold, og er enig i at 

dette må prioriteres. Ofte er det slik at man av ulike årsaker og i mange sammenhenger fokuserer på 

nyinvesteringer i bygg, veier og annen infrastruktur og idrettsanlegg, i stedet for tilstrekkelig 

vedlikehold, som ikke tiltrekker seg like mye oppmerksomhet.  

Vurdering av aktivitet og fremtidige behov 

Idrettsanlegg 
Idrettsanlegg spiller en sentral rolle for aktiviteten i idrettslagene og i aktivitet utenfor lagene, både 

egenorganisert og organisert utenfor Norges Idrettsforbund. Det dreier seg om kapasitet, tilgang og 

fordeling av treningstider. Idrettsrådet støtter at det er et overordnet mål at flest mulig av 

kommunens innbyggere er aktive og benytter marka, parker, løkker, flater og idrettsanlegg. 

Idrettsrådet støtter også at ikke-organisert aktivitet får plass i idrettsanleggene, men det må fortsatt 

være slik at den organiserte idretten har førsteprioritet slik det er i dag og slik vi har spilt inn 

tidligere. Den organiserte idretten er den som bedrives av idrettslag tilsluttet Norges Idrettsforbund 

og som drives etter regler, lover og etiske prinsipper. Dette er aktivitet som følges opp og etterses av 

blant andre idrettsforbundet, kretsene, særforbund, idrettsråd, antidoping Norge, 

Kulturdepartementet, kommunens administrasjon og politikere med videre, og dermed er det 

nettopp en organisert aktivitet som gir gode rammer for særlig barn og unge. 

Utviklingstrekk og vurderinger 
Lørenskog kommune har dessverre en svært dårlig anleggsdekning sammenlignet med 

sammenlignbare kommuner og landet for øvrig, også jfr beskrivelse i kommunedelplanen. I tillegg 

står vi overfor utfordringer med sterk befolkningsvekst, slik også kommunedelplanen beskriver. 

Dette er også dokumentert i Lørenskog idrettsråds anleggsrapport, som er et av 

grunnlagsdokumentene for denne planen. På bakgrunn av statusbeskrivelsen med hensyn til 

kapasitet, mener idrettsrådet at kapasiteten må økes både absolutt og i forhold til antall innbyggere. 

Idrettsrådet ser at dette kan bli krevende, men hvis kommunen ønsker å leve opp til visjonen og 

verdiene og legge til rette for et godt oppvekstmiljø og et flott livsløpssamfunn, må også 

idrettsanlegg prioriteres slik at vi kommer oss opp fra «sisteplassen» i Akershus og blant 

sammenlignbare kommuner.  
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Det bør prioriteres å utvide kapasiteten for anlegg som favner potensielt mange, det vil si flere 

idretter, store idretter og idrettsaktivitet som drives av utøvere fra andre idretter, mosjonister og 

andre.  

Det henvises til Idrettsindeks 2017 der det spesielt blir trukket frem ski, fotball og hallidretter hvor 

Lørenskog har underkapasitet. Idrettsrådet påpeker at de to idrettene som kom dårligst ut var 

skyting og friidrett. Dette bør reflekteres i kommunedelplanen. 

Videre henvises det til kommunestyrevedtak i sak 002/19 om bygging av flerbrukshall på Fjellhamar. 

Idrettsrådet ønsker økning i kapasitet velkommen, men vi har åpent kommunisert at vi hadde 

foretrukket en stor arena, som Fjellhamar Arena, som kunne huse mange idretter. Dette ville både 

dekket langt mer av hele Lørenskogidrettens behov, åpnet opp for synergier mellom idretter og 

innen idretter og stordriftsfordeler samt at løsningen også sikkert vil bli mer økonomisk enn en 

fragmentert utbygging.  

Idrettsrådet støtter bygging av nytt basseng på Fjellhamar. 

Satsingsområder 
Idrettsrådet støtter de overordnede satsningsområdene i planen. Idretten bidrar til folkehelsa, men 

har samtidig egne mål som spenner fra breddeidrett til toppidrett. Videre skal det satses på barn og 

ungdom, og idrettsrådet støtter dette. Idrettsrådet tildeler årlig to ungdomsstipend, tildeler midler til 

støtte for opplevelseskort og gjennom rådets fordeling av lokale aktivitetsmidler prioriteres barn og 

unge gjennom en rekke kriterier. Idrettsrådet mener også at en satsning på idrettsanlegg i tråd med 

idrettsrådets prioriteringer også vil komme uorganisert og egenorganisert idrett til gode gjennom 

større tilgang på idrettsflater og anlegg.  

Idrettsrådet støtter også at det viktig å kunne supplere planen i perioden siden det kan skje 

endringer og komme nye behov i løpet av 4 år. 

«Lørenskog kommune har hatt som strategisk målsetting å samle flest mulig idrettsanlegg på ett 

sentralt sted i kommunen», står det i planen på side 31. Dette var og er i tråd med idrettsrådets 

anleggsplan og våre innspill i forbindelse Fjellhamar arena. Det virker som om det skjer en vridning 

bort fra denne målsettingen. Det er idrettsrådet uenig i, og mener at dette ville være en styrke for 

kommunen jfr våre tidligere innspill om Fjellhamar arena, om et mini-Ekeberg i området Nordlimyra, 

om konsentrasjon, synergi og stordriftsfordeler slik man har en rekke andre steder og i 

nabokommuner.  

Idrettsrådet mener at man kun bør tenke nærmiljøanlegg innad i kommunen der dette er 

hensiktsmessig og for de idretter der det passer. For eksempel er fotballen så stor og det er flere 

fotballklubber som har lokalisering i de ulike geografiske befolkningskonsentrasjonene i Lørenskog, 

slik at for fotball gir det i større grad mening med nærmiljøanlegg. Dette gjelder også til en viss grad 

for idrettshaller hvor man kan bedrive allidrett for barn og lignende. Men for de langt fleste idretter 

er det hverken marked for mange lokasjoner i kommunen, og det dokumenterer kommuneplanen 

gjennom figur 10 som viser hvor mange som ikke bor i kommunen men som er medlem av idrettslag i 

Lørenskog. Dermed er idrettsrådet bekymret for at et for sterkt fokus på lokalmiljøanlegg vil kunne 

gå på bekostning av idrettens behov om både spesialiserte anlegg og større anlegg. Vi bor tross alt i 

en av de geografisk minste kommunene i Norge der på toppen av alt befolkningen er konsentrert på 

en liten akse i nord. Miljøutfordringer kan løses på andre måter enn å skulle spre idrettsanlegg utover 

der hensikten ikke er idrettslige behov men andre.  



 

 

Sensitivity: Internal 

Mål 
Idrettsrådet er enig i at barn og unge skal prioriteres, og selv om idrettsrådet representerer den 

organiserte idretten i kommunen så ser vi at målet om tilrettelegging for egenorganisert idrett ikke 

nødvendigvis er i strid med den organiserte idrettens prioriteringer. Kapasitetsutnyttelsen vil 

sannsynligvis øke.  

Idrettsrådet mener at målet om å opprettholde dagens kapasitet er for lite ambisiøst. Ifølge 

Kulturdepartementet har Akershus den nest dårligste anleggsdekningen i landet etter Oslo. I 

Akershus har Lørenskog den dårligste anleggsdekning av samtlige kommuner målt ved antall 

innbyggere per anlegg. Idrettsindeksen fra Telemarksforskning viser det samme bildet.  

Målet er også for uklart formulert. Dagens kapasitet er dårlig og hvis den bare skal opprettholdes, blir 

tilbudet per innbygger enda dårligere befolkningsveksten tatt i betraktning. Selv om vi legger til 

grunn en relativ forståelse av målet, det vil si at det dagens kapasitet skal holde tritt med 

befolkningsveksten eller antall medlemmer i idrettslag, er det for lite ambisiøst. 

Idrettsrådet mener derfor at målet må tydeliggjøres og spisses og ambisjonsnivået heves. Lørenskog 

må ha som mål å styrke anleggstilbudet relativt til befolkningsveksten slik at man realiserer visjonen 

og verdiene som kommunen har vedtatt. Aktivitetsandelen er lav i vår kommune og frafallet høyt 

innenfor mange idretter. Idrettsrådet mener at dette blant annet henger sammen med manglende 

tilbud og især for dårlig anleggskapasitet. Et langsiktig mål kan være å nærme seg et fylkes- eller 

landsgjennomsnitt eller et normnivå som Akershus idrettskrets opererer med frem mot 2030.  

På s 35 poengteres det at det er viktig å opprettholde parkeringskapasiteten på utfartsstedene i 

kommunen og dette støtter idrettsrådet. Idrettsrådet mener at det også er viktig å ha god nok 

parkeringskapasitet ved alle uteanlegg og haller. Parkeringsmuligheter må ivaretas også ved 

idrettsanlegg hvis kommunen skal legge til rette for utøvere og frivillige i en travel hverdag.  

Handlingsprogram - idrett 
Handlingsprogrammet dreier seg i første omgang anlegg, og kommunedelplanens kapittel er delt inn 

etter ulike typer anlegg og idretter. Idrettsrådet mener at følgende generelle føringer bør legges på 

anleggsarbeidet: 

• Idrettsrådets anleggsrapport reflekterer idrettens prioriteringer, og disse må vektlegges 

• Kapasiteten må ikke bare opprettholdes men økes  

• Anlegg som favner mange idretter eller kommer mange utøvere samt mosjonister til gode 

må prioriteres 

• Idrettsanlegg som legges ned som følge av utbygging/ombygginger eller av annen grunn må 

erstattes 

En generell merknad angående bruk av datamaterialet og presentasjon av idretter og klubber, er at 

det bør presenteres samme tallmateriale for alle idrettene og lagene som omtales. Det finnes 2017- 

tall fra idrettsregistreringen tilgjengelig. Tallene har vært tilgjengelige i mer enn et år, og kunne vært 

brukt i stedet for 2016 tall. Videre bør man bruke antall registrerte medlemmer siden det som ligger i 

aktivitetstallene varierer fra idrett til idrett. Dette gjelder særlig for barn og unge, der det er rimelig å 

anta at alle er aktive.  

Innendørsanlegg 
I løpet av planperioden skal «gratisprinsippet» og driftsavtaler mellom kommunen og idrettslagene 

utredes. Idrettsrådet mener at «gratisprinsippet» har vært viktig for å holde kostnadsnivået for 
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deltakelse i idretten holdes nede. Kommunen er selv bekymret for at kostnadsnivået kan bli (og 

allerede er) så høyt at det ekskluderer en del barn og unge fra deltakelse i idretten. Da er det viktig at 

tiltak som motvirker dette ikke tas bort eller reduseres. Samtidig ser også idrettsrådet at 

gratisprinsippet ikke slår inn for alle idretter. Dette har også vært utredet tidligere, og idrettsrådet 

ønsker å være informert/involveres i en eventuell slik utredning. 

Idrettsrådet savnet en nærmere beskrivelse av dans og behov for anlegg. Dans var forøvrig en idrett 

som kunne inngått i en stor arena. Idrettsrådet registrerer nå at to av tiltakene under spesialhaller er 

nye jfr versjonen som idrettsrådet fikk utlevert på samarbeidsmøtet 5. mars. Idrettsrådet regner med 

at dette er et resultat kommunestyrebehandling av planen.  

• I planperioden utredes lokaler for dans, og eventuelt vurderes dette i sammenheng med 

cheerleaderhall. 

• Det utredes for etablering og lokalisering av skøytehall for isidretter (spesialhall). 

Utendørsanlegg 
Idrettsrådet registrerer at to av tiltakene under utendørsanlegg er nye jfr versjonen som idrettsrådet 

fikk utlevert på samarbeidsmøtet 5. mars. Idrettsrådet regner med at dette er et resultat 

kommunestyrebehandling av planen. 

• Garderobebygg/klubbhus Fjellhamar stadion. 

• Utrede løsninger som hindrer forurensning fra gummigranulat. 

På generelt grunnlag anmoder idrettsrådet om at prioriteringer og forslag om idrettsanlegg 

forelegges og diskuteres med idrettsrådet så tidlig som mulig jfr samarbeidavtalen og for å sikre at 

det tas helhetlige hensyn til idrettens behov. 

Friidrettsanlegg 
Idrettsrådet har følgende merknader til omtalen til friidrettsanlegg.  

Friplassen har en rundbane på 164 meter med udoserte svinger og egner seg kun for de aller minste, 

dvs opp til 10 år, og ergo dekker den en svært liten del av friidrettens behov. Dermed er det direkte 

feil å hevde at friplassen dekker behovene til unge, og det må korrigeres. En del skoler og barnehager 

kan bruke denne og det reflekterer igjen at friidrettsanlegg er basisanlegg for allidrett og behov kan 

ikke ses bare i lys av Lørenskog friidrettslags behov. 

Anlegget på Lillestrøm er et interkommunalt anlegg av relativt god standard, men det brukes i liten 

grad av Lørenskogs innbyggere siden det ligger langt unna med tanke på rushtrafikk og ingen 

kollektivmuligheter. Derimot brukes det mye av Lillestrøms innbyggere og idrettslag. 

Friidrettslaget har flere barn og unge på trening i Lørenskog på vinteren enn på Lillestrøm på 

sommeren. Det burde selvsagt vært motsatt.  

Rolvsrud skal bygges om. Da forsvinner løpebanen rundt Rolvsrud, som fremdeles er regnet som et 

friidrettsanlegg. I forbindelse med utbyggingen vil klubbhuset bli borte, og vil erstattes med at LFIL 

må leie møterom i nye Rolvsrud stadion på linje med andre. Lagerkapasiteten vil også bli redusert og 

ikke erstattet. Dette er ikke reflektert i kommunedelplanen. 

Telemarksforsknings anleggsrapport registrerer at anleggstettheten i Lørenskog av friidrettsanlegg er 

langt lavere enn alle andre sammenligningskommuner, selv om noe av dette tilskrives at det 

interkommunale anlegget ligger i Skedsmo. I tillegg opererer, som nevnt over, indeksen med 2 
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friidrettsanlegg i Lørenskog, dvs både friplassen og banen rundt Rolvsrud. Telemarksindeksen bruker 

også et aktivitetstall for barn og unge som er fra 2016 og ligget langt lavere enn antall medlemmer, 

og medlemstallet blant barn og unge gjenspeiler i større grad behov enn et aktivitetstall som både er 

usikkert og som ikke fanger opp alle som trener organisert. I tillegg reflekterer nok aktivitetstallet at 

man ikke har hverken innendørs eller fullverdig utendørs anlegg for friidrett i kommunen. 

Idrettsrådet mener følgende: 

En kommune med 40 000 innbyggere bør ha et friidrettsanlegg for trening, lek, skoleidrett og 

mosjonister der man i det minste kan drive løping. Konkurranseanlegg finnes på Lillestrøm og er ikke 

nødvendig. En friidrettsarena for trening vil være et anlegg som ikke bare kommer friidretten til 

gode, men også idrett og folkehelse i Lørenskog generelt. Løping er idrett som krever lite utstyr og 

som alle har et forhold til uavhengig av kulturell bakgrunn. Dette er viktig i en kommune som 

Lørenskog med høy innvandrerandel og relativt mange fattige familier.  

Det bygges mange nye skoler, og løping og andre friidrettsøvelser er basis i gymnastikk. Andre 

idretter forutsetter kondisjon, hurtighet og utholdenhet som igjen ofte vil trenes opp på en 

løpebane. Testing, uformelle idrettsleker, idrettsmerker, stafetter, skolemesterskap og så videre 

forutsetter et friidrettsanlegg med oppmålt løpebane. Det finnes ikke i Lørenskog i dag. 

Rolvsrud har blitt gradvis nedbygget og friidretten, løpere, skoleungdom og mosjonister har ingen 

løpsarena, noe som omtrent enhver kommune av en viss størrelse, og mange mindre, i hele Norge 

har. Derfor må løpebanen på Rolvsrud erstattes og innbyggerne gis et nærtilbud for løp og andre 

friidrettsøvelser. Idrettsrådet har i samarbeidsmøter med kommunen pekt på at anlegg som legges 

ned som følge av annen utbygging eller lignende må erstattes.  

 

Svømmeanlegg 
Med de planlagte anlegg for svømming for å dekke læreplanen i skolen, opplever idrettsrådet at 

behovene for svømmeanlegg vil være dekket. Med et konkurranseanlegg vil kommunens 

svømmeklubb få et vesentlig bidrag til en klubb som har feiret 50 års jubileum nylig.  

Ski-og snøanlegg 
Det private anlegget Snøporten omtales i planen i tillegg til at det skal utredes diverse skiløyper 

utendørs. Det skal også utredes muligheter for skistadion på Losby med kunstsnøanlegg. Skiklubben 

har allerede investert i snøkanon og tanken primært er å benytte denne til å tidlig kunne legge snø 

for Skileik for alle i akebakken på Losby. 

Øvrige anlegg 
 

Anlegg for kampsporter, dans, skyting og også e-sport. 

Ungdom som har sluttet med organisert lagidrett på ungdomsskole/videregående har store fordeler 

ved å fortsatt delta i idrettsaktiviteter. En del går over til treningsstudioer, som det finnes flere av i 

kommunen og som i hovedsak er private. Sørlihavna tilbyr muligheter for utendørs gratis 

styrketrening, om enn i et noe begrenset omfang. Idrettsrådet håper på og ser frem til etablering av 

Tufteparker og lignende anlegg.  

En del ungdommer går over til ulike kampsporter. Lørenskog har flere klubber for kampsport, men 

tilgjengelighet og treningsfasiliteter og kapasitet kunne vært bedre. Økt tilgjengelighet til disse 

klubbene og bedre treningsfasiliteter vil være gode tiltak for å få flere ungdommer ut i aktivitet.  
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Dans har markert seg som stor idrett i Lørenskog, men tilgjengelig areal for idretten har variert mye 

over tid. Idrettsrådet imøteser at kommunen legger en langsiktig plan for dansemiljøet – og gjerne 

sett i sammenheng med cheerleading.  

Skyting er en idrett som gir rom for mange. Tidligere baner har blitt borte ved ombygginger, og 

idrettsrådet anmoder om at skytebaner/skyteanlegg planlegges i dertil egnede lokaler, gjerne i 

sammenheng med allerede planlagte lokaler.  

E-sport er en annen og økende gren rundt om i verden og i Norge, og dette var tiltenkt plass i 

Fjellhamar Arena. For kommunens ungdommer burde dette være et satsningsområde med 

muligheter for å samle ungdom som ellers faller utenom den tradisjonelle idretten. 

 

Kontor tilgjengelig for idrettsklubbene.  

Det er en trend i idretten at man for eksempel ansetter daglig leder for å styre og lede en stor del av 

klubbens aktiviteter. Dette innebærer også at det er et stigende behov for kontorplass for klubbene. 

Om man i nye anlegg og i nærhet til nye anlegg kan planlegge hvor idrettsklubber kan få kontorplass, 

ville det være til god hjelp for videreutviklingen av idrettsklubber i Lørenskog kommune.  

Handlingsprogram - fysisk aktivitet 
Utendørsarealer som også kan benyttes til idrettsaktivitet som for eksempel uorganisert ballsport, er 

viktig for mulighet til fysisk aktivitet, som en sosial aktivitet og for et godt oppvekst- og bomiljø. Med 

det svært høye antall nye innbyggere som kommer til Lørenskog og det stadig mindre tilgjengelige 

arealet og relativt lille uteplassen som mange av de nye leilighetene vil få, blir det utrolig viktig at 

Lørenskog tar ansvar for å tilby romslige grøntareal i nærheten av der blokkene bygges og at det 

stilles krav til utbyggere om arealer som også kan benyttes til idrettslige aktiviteter.  

 

Barn som vokser opp i de nye blokkområdene må ha tilgang til lekeplasser og tumleplasser ute i 

nærheten slik at de kan gå dit. Ungdommer må ha tilgang på steder å være der de kan være aktive 

uten å få klager på bråk – for eksempel basketkurver, skateområder, ballbinger og annet. 

Handlingsprogram friluftsliv 
Lørenskog kommune har den senere tid gjort en vesentlig innsats og investering i turområder og 

turløyper for kommunens innbyggere. Idrettsrådet opplever det som viktig at innbyggerne gjøres klar 

over disse mulighetene på en enkel måte. Særlig nye innbyggere i kommunen bruker til dels lang tid 

på å finne ut av idrettsmuligheter, turmuligheter, badevann, o-løyper og andre aktivitetsmuligheter 

som ligger klare til bruk. Oppdaterte websider, informasjon via sosiale media og andre 

kommunikasjonsmidler er viktig i så henseende.  

Anleggsplan 
Angående anlegg og prioriteringer henviser idrettsrådet til anleggsrapporten fra idrettsrådet, som 

det også er referert til i kommunedelplanen.  

Idrettsrådet mener at behovene slik de fremkommer av idrettsrådets anleggsrapport og 

Idrettsindeksens kartlegging av kapasitet i forhold til antall innbyggere, må stå svært sentralt i 

prioriteringen av anlegg. Anlegg som kommer mange til gode i antall utøvere og/eller i antall ulike 

idretter og anlegg som også ivaretar andre behov som folkehelse og mosjonsvirksomhet må 

prioriteres. Selvsagt må det også være rom for mer spesialiserte anlegg. Idrettsrådet mener at 
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beslutningsgrunnlag for prioriteringer av anlegg og anleggsinvestering må baseres på informasjonen 

fra de to rapportene samtidig som det tas hensyn til kost-nytte og andre forhold nevnt over. 

Idrettsrådet mener at idrettens behov langt på vei må være førende for investeringer i anlegg, og 

idrettsrådet ser frem til å delta i arbeidet med prioriteringer og utforming av anlegg.  

Nedenfor kommenterer vi anlegg som bør inn i anleggsplanen basert på anleggsrapporten vår og 

som ikke allerede er tatt inn i planen, samt at vi kommenterer et par av de større anleggene som 

bare delvis er inkludert.  

  

 

Anlegg som bør inn i kommunedelplanen 

• 400 meter treningsbane (friidrett, andre idretter, skoler og mosjonister). Kommentar: Dette 

er et anlegg som bør gå inn i kommunedelplanen siden det responderer på mange behov i 

forhold til idrett, folkehelse, egenorganisert aktivitet og skoler. Det er dokumentert lav 

kapasitet (Idrettsindeksen) og i forbindelse med nye Rolvsrud reduseres kapasiteten. Dette 

vil være en investering i basisidrett som berører potensielt mange grupper i en mangfoldig 

kommune som Lørenskog. 

 

• Ny stor idrettshall/arena (eksempelvis Fjellhamar arena)  

o Idretter: Håndball, fusball, Cheer leader, dans, friidrett, skyttere, klatring, kampsport, 

bryting med mer. Kommentar: Det kan virke som om dette ikke kommer til å bli 

realisert i og med at kommunen satser på flere mindre haller. Dette beklager 

idrettsrådet, og anmoder særlig om at idretter som var tenkt inn i en stor arena får 

tilfredsstillende trenings- og evt konkurransefasiliteter i de ulike hallene som skal 

bygges/oppgraderes. Kommunedelplanen burde belyse noe mer om hvordan man 

tenker å imøtekomme behovene til disse idrettene når de ikke blir en del av 

Fjellhamar arena ei heller en annen stor idrettsarena i kommende periode.  

• Fotball  

o Kunstgress på Hammer grusbane. Kommentar: Det er vedtatt en inlinebane på 

området, og dermed går kunstgressbanen ut. Imidlertid blir ikke behovet mindre og 

alternative løsninger for fotballen må finnes.  

o 5’er kunstgressbane på Kurland.  

o Gitt befolkningsveksten vil det bli behov for flere fotballflater, og det er tatt med i 

planen dette skal utredes. Idrettsrådet støtter dette. 
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Vedlegg 2 
 

Referat 
Møtereferat fra Lørenskog idrettsråds seminar 12-13.10.2019 

Oppmøte 
Richard Ragnarsøn 

Ola Hugo Jordhøy 

Sverre Olav Jenssen 

Johs Grimseth 

Birgit Lundeby  

Jonny Ødegaard 

Heidi Fallet Moen(ref) 

 

Ikke tilstede: 

Katrine Harsem Lund 

Stein Skretteberg 

 

Tore Haugum 

Torbjørn Amundsen 

 

Organisasjonsmodell 
Drøfting med fokus på ‘Hva idrettsrådet skal gjøre’ 

o Vesentlig rolle overfor idrettslag og kommunen 
o LIR må vise sin verdi overfor klubbene – gi informasjon og fungere som rådgiver 
o LIR må jobbe seg inn som rådgiver i kommunen, stille krav, være pressgruppe 

▪ Bruke samarbeidsflaten mot administrasjonen bedre, og særlig 
virksomhetsleder for idrett, park og friluftsliv som er sentral i mange fora der 
LIR ikke er tilstede 

o Info-skriv – Felles skriv som skal sendes ut av klubbkontaktene. Inneholde ordinær 
prosedyre for anlegg, hvordan samarbeidsmodellen er lagt opp, m.m 

o Aktivitet: 
▪ Fokus på nye idretter for å få med de som ikke har plass i normale 

idrettsgrener (alle skal ha aktivitetstilbud) Idretten Vil Strategidokument fra 
NIF. 

▪ Alle skoleelever skal være i min 1 times aktivitet hver dag 
▪ Sportmix: 1,5 t per uke forskjellige ballaktiviteter 
▪ Sunne idrettsopplevelser for alle i Lørenskog  

Idrettsrådet skal være tilbakeholdne med å ta på seg oppgaver som innbefatter drift, gitt nåværende 

ressurstilgang. Det ble diskutert behovet for en daglig leder og ulike modeller for finansiering, 

arbeidsgiveransvar etc. 

  

https://www.idrettsforbundet.no/om-nif/idretten-vil-2019-2023/
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Ansvar 

Gruppe  Ansvarlige Kort beskrivelse/kommentar 

LAM Stein (Kasserer) 
Kathrine 
Heidi 

Innhente søknader 

Fordele lokale aktivitetsmidler. Dokumentere 

Revurdere måten å tildele 

ANLEGG Jonny 

Johs 

Ola 

Vedlikeholde Idrettsrådets anleggsrapport 

Anleggsplan med prioriterte anlegg 

Aktivitet Sverre Olav 

Kathrine (?) 

Birgit 

+ alle 

Hva kan vi gjøre for å få flere barn og unge i 
aktivitet? (de som faller utenfor organisert 
idrett) 

(Idretten Vil ) NIF 

KOMMUNIKASJON Richard 

Ola 
Heidi 

Birgit 

Med klubber, RB etc 
Hjemmeside, facebook, fellespostkasser 

HØRINGER Richard 

Ola 

Jonny 

? 

Utarbeide utkast til høringer som kommer til 
LIR.  

KOMMUNE Richard 

Sverre Olav 

Johs 

+ alle 

Kontakt med administrativ og politisk.  

Samarbeidsavtalen 

HANDLINGSPLAN Birgit 

Ola 

Heidi 

Utarbeide handlingsplan og årshjul.  
‘Skriv’ til klubbene 

IDRETTSPRISER Birgit 

Sverre Olav 
Kathrine (?) 

Mail om kandidater med frist 1. juni. 
Innstilling styremøte 6. juni og utdeling 23. 
juni. 

Revurdere utdelingstidspunkt 

TILTAKSSTØTTE OG 
HENVENDELSER UTSATTE 
GRUPPER 

Stein 

Johs 

+ alle 

Retningslinjer. Konsekvenser 
(budsjettmessige på sikt) 

Fritidskortet (Nav) 

Rapportering til regionen 

IT-TEKNISK Ola 

Heidi 

Teams, vedlikehold av våre plattformer 

Aksjonspunkt: Gjennomgås av alle til neste styremøte, angrefrist for enkelte  

https://www.idrettsforbundet.no/om-nif/idretten-vil-2019-2023/
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Klubbfordeling 
Lørenskog Idrettsråd (38/42) Ansvarlig 

Bordtennisklubben B-72* Heidi 

Danseklubben Studio 1* Kathrine 

Fjellhamar Fotballklubb* Jonny 

Fjellhammer Idrettslag* Jonny 

Friskis&Svettis Nedre Romerike* Richard 

Hammer Turn* Sverre Olav 

Kurland Fotballklubb* Ola 

Losby Golfklubb* Stein 

Losby Viltmål- og Pistolklubb*   

Lørenskog Atletklubb Richard 

Lørenskog Bryteklubb* Kathrine 

Lørenskog Cykleklubb   

Lørenskog Friidrettslag* Richard 

Lørenskog Frisbee Klubb* Jonny 

Lørenskog Gymnastikklag* Sverre Olav 

Lørenskog Håndballklubb* Jonny 

Lørenskog Idrettsforening* Birgit 

Lørenskog Innebandyklubb* Birgit 

Lørenskog Ishockeyklubb Ail* Johs/Tore 

Lørenskog Karate Klubb* Torbjørn/Ola 

Lørenskog Klatreklubb*   

Lørenskog Modellbilklubb*   

Lørenskog Skiklubb Birgit 

Lørenskog Sportsskyttere*   

Lørenskog Tennisklubb* Stein 

Lørenskog-Rælingen Kappsvømmingsklubb* Heidi 

Metropensjonistenes Bowlingklubb*   

Nedre Romerike Cheerleaders* Ola 

Nordbyhagen Badmintonklubb*   

Rasta Ishockeyklubb (rekrutt)* Johs 

Romerike Kyokushin Karateklubb* Torbjørn/Ola 

Romerike Sumo og Sandbryteklubb* Jonny 

Skøyteklubben Lørenskog* Johs 

Skårer Ballklubb* Sverre Olav 

Skårer Hockeyklubb* Johs 

Spirit Lørenskog Volleyballklubb*   

Østmarka Idrettslag Sverre Olav 

Østmarka Orienteringsklubb* Birgit 

 

Aksjonspunkt: Alle reviderer, tenker seg om og avklarer til neste styremøte.  

( Si ifra om dere ønsker excel ark isteden.) 
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AIK - Kathrine Strand Hammond 

Ungdomsarbeid 
Kathrine jobber med strategi for ungdom og idrett i AIK, hun er usikker på hva som vil bli 
organisasjonsform i Viken. 
 
Synliggjøre muligheter for ungdommer i klubbene. Mål om å ha flere med lengre. 
Fokuserer mye på klubbutvikling, styrearbeid i praksis, og virksomhetsplaner for å 
bevisstgjøre klubbene på at ungdommer skal inn som trenere, på lederkurs og få 
utviklingsmuligheter i klubbene, slik at de blir lengre i klubben selv etter endt egensatsning. 
 
Tilbud til ungdommen, i bok fra 1947, 1967, 1997, og i plan fra 2019. Vi må lære opp 
ungdommene i organisasjon, sånn at de kan ta over styrene i idrettsklubbene når foreldrene 
går av, og det blir kontinuitet – så slipper man 20-års syklusene med veldrevne klubber, og 
ikke så gode klubber.  
Få ungdommene inn i organisasjon og ledelse, «forsikringsinvestering» 
 
https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2019/unge-ledere-skaper-fremtidens-idrett/ 
 
https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/akershus-idrettskrets/ungdomsidrett/kurs-
og-arrangementer/ 
 
Aktivitetsleder er kurs som man kan sende 12-14 år gamle barn på (tilsvarende trivselsleder 
som finnes i skolene i Lørenskog) 
 
Ungdomsutvalg som er med og promoterer kurs og unge ledere. 
 
Young Active, prosjekt, mål: unge skal trene unge. Forutsetter kompetanse og oppfølging.  
 
Nittedal har positiv utvikling på ungdomsarbeid. De har NIL camp med 30 ungdommer på 
samling. 
 

Viken, det administrative arbeidet vil fremdeles ligge i Østfold, Akershus og Buskerud. Hvordan 
ungdomssatsningen blir er ikke avklart ennå. 
 
Aksjonspunkt: Dele informasjon om kurs for Unge ledere på FB 

  

https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2019/unge-ledere-skaper-fremtidens-idrett/
https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/akershus-idrettskrets/ungdomsidrett/kurs-og-arrangementer/
https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/akershus-idrettskrets/ungdomsidrett/kurs-og-arrangementer/
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Idrettens Office 365/Teams 
LIR må bestille Teams     

https://www.idrettsforbundet.no/tema/moderniseringsprosjektet/digitalisering/office-365/ 

 Teams tilbys til alle idrettslag og klubber og idrettsråd. 

  Den inneholder også Office 365 for oss 

 

 Teams vil tilby løsninger for å lagre dokumenter/filer, ha samtaler (chat), sende 

møteinvitasjon. dele dokumenter.  

 Det er viktig i samtaletråder å ha gode overskrifter, så man lettere kan finne igjen 

informasjon som er lengre opp i tråden. 

 

 Har man flere Teams kontoer, så kan man ha jobb-teams i appen, og klubb-teams i 

nettleseren.  

 Varslinger – for LIR-teams kan det være nyttig å sette på varsling til epost, om man ikke er 

inne på denne hele tiden. 

 

 NIF vil ha admin-rettighetene for løsningen, i klubben så vil enkelte personer ha konfig-

rettigheter. Disse vil også ha mulighet til å rydde i filer i Sharepoint (som ligger som en del av Teams) 

 

 Det kreves at alle medlemmer i LIR aktiverer sin bruker på Min idrett, og deler denne med 

Ola Hugo.     https://minidrett.nif.no/ 

 

https://ka.nif.no/  Her bestiller  Ola Hugo Teams til LIR 

 

Aksjonspunkt: Alle oppfrisker/deler sin brukerident på minidrett med Ola Hugo 

Ola.Jordhoy@evry.com innen 18.10 

Ola Hugo bestiller Teams når brukerkonti er på plass og innen 1.11.   (forslag) 

 

Strategi 

1. God kommunikasjonsflyt fra klubb til kommune 
 

2. Synlighet overfor relevante parter 
 

3. Anleggsdekning med vekst i takt med befolkningsvekst 
 

4. Kommunikasjonsplan 

 

https://www.idrettsforbundet.no/tema/moderniseringsprosjektet/digitalisering/office-365/
https://minidrett.nif.no/
https://ka.nif.no/
mailto:Ola.Jordhoy@evry.com
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Aksjonspunkt: Alle ser gjennom disse målene i strategien, så kan tiltak bli notert og jobbet frem i det 

videre arbeidet med strategien. Frist neste styremøte 

Kommunikasjonsplan 
Hvilke kanaler har idrettsrådet å kommunisere på: 

▪ Facebook 
▪ Hjemmeside 
▪ Møter 
▪ Infoskriv 
▪ Møtereferat 

 

Facebook: Hva skal fokus være? 

o Nyheter (BUA) 
o Hyppigere bilder 
o Promotere lokale helter 
o Arrangement 
o Kurs (NIF, Krets) 
o Stipend og priser 
o Anlegg 
o Frister på søknader 
o Kort beskjed og lenke til websiden vår 

 

Webside: Hva skal fokus være? 

• Dokumentasjon 

• Statisk informasjon 

• Årsmøte 

• LAM 

 

Møter: Hva skal fokus være? 

➢ I møter med klubber, promotere Idrettsrådets relasjon med kommune og krets 
➢ I møter med kommunen, promotere kompetanse, legge frem behov, være brukernes talerør 

 

Infoskriv: Hva skal fokus være? 

o Hvem er LIR 
o Beskrivelse av prosess for anleggssøknader etc,  
o Kontaktperson 
o Hva kan vi gjøre for deg 
o Hvordan skal samarbeidet være 
o Her finner du oss 
o Rett kontaktinfo, oppdatert 
o LAM midler 
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Møtereferat 

▪ Mal vil etter hvert ligge i Teams.  
▪ Møtereferatet skrives i møtet.  
▪ Rullere på hvem som skriver. 
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Vedlegg 3 
 

 

            

           13.11.19 

Informasjonsskriv fra Lørenskog idrettsråd 

 

Hva er Lørenskog idrettsråd? 
• Idrettsrådet er et fellesorgan for idrettslagene i Lørenskog  

• Idrettsrådet arbeider for best mulig forhold for idretten i Lørenskog 

• Idrettsrådet skal styrke idrettens rolle og rammevilkårene i 
lokalsamfunnet  

• En møteplass og utviklingsarena i skjæringspunktet mellom offentlig og 
frivillig virke  

• En arena for samarbeid mellom lagene og de kommunale myndigheter  

• Idrettsrådet skal foreta prioriteringer på vegne av idrettslagene  

• Idrettsrådet skal synliggjøre idrettens lokale omfang og utvikle lokale 
idrettspolitiske handlingsprogram  

 

 

Hva kan Lørenskog idrettsråd gjøre for ditt idrettslag? 
Vi i Lørenskog idrettsråd har delt oss slik at det er en kontaktperson for hvert av 

idrettslagene i kommunen. Vi ønsker således å være et «talerør» for deres 

klubb. Dette kan være spesielt relevant i forbindelse med anlegg og andre 

idrettslige behov.  Idrettsrådet godkjenner fordeling av treningstid i 

kommunale anlegg. Vi deler ut ungdomsstipender og hederspriser og gir 

tiltaksstøtte. Er det kanskje noe vi kan gjøre for deres klubb? Eller er det noe vi i 

idrettsrådet bør vite om? 

 

I Lørenskog kommune finnes det: 

• 51 idrettslag 

• 31 idrettslag mottok lokale aktivitetsmidler (LAM) fordelt av idrettsrådet  
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Hvordan jobber idrettsrådet opp mot kretsen? 

• Vi formidler de idrettspolitiske behovene klubbene har, som kurs, 
seminarer og andre aktiviteter 

• Vi fordeler LAM som rapporteres til kretsen 

• Vi gir vårt syn i forbindelse med oppstart og nedleggelse av idrettslag 
 

Hvem er i Lørenskog idrettsråd? 
I rådet sitter 11 medlemmer fra ulike idrettslag i kommunen. Rådet blir valgt av 

årsmøtet i idrettsrådet hvor idrettslagene deltar. Arbeidet er frivillig, og det er 

månedlige møter hvor ulike saker diskuteres. Rådets medlemmer deltar i 

forskjellige aktiviteter i og med kommunen, inkludert behovs- og 

planleggingsfasen for nye idrettsanlegg.  

 

Vennlig hilsen Lørenskog idrettsråd  

 

Leder: Richard Ragnarsøn, Lørenskog friidrettslag 
Nestleder: Ola Hugo Jordhøy, NRC Tigers 
Kasserer: Stein Skretteberg, Losby golfklubb 
Sekretær: Sverre Olav Jenssen, Lørenskog idrettsforening 
Medlem: Heidi Fallet Moen, Lørenskog og Rælingen kappsvømmeklubb 
Medlem: Katrine Harsem Lund, Danseklubben Studio 1 
Medlem: Jonny Ødegård, Fjellhammer IL 
Medlem: Johs Grimseth, Skøyteklubben Lørenskog 
Medlem: Birgit W. Lundeby, Lørenskog idrettsforening 
Varamedlem: Tore Haugum, Lørenskog Ishockeyklubb 
Varamedlem: Torbjørn Amundsen, Lørenskog karateklubb 
 

 
post@lorenskogidrettsrad.no 
 

  

mailto:post@lorenskogidrettsrad.no
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Vedlegg 4 
 

Samarbeidsavtale mellom Lørenskog idrettsråd og Lørenskog kommune 

 

Hensikten med avtalen er å fastsette rammer for samarbeid mellom partene og tydeliggjøre 
ansvarsfordelingen mellom Lørenskog Idrettsråd (LIR) og Lørenskog kommune (LK). Åpenhet, tillit og 
gjensidig respekt danner en felles verdiplattform for LIR og LK. 
 
Avtalens bakgrunn og hensikt 
Idretten og det offentlige har felles verdier og mål for utvikling av idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i 
kommunen. Begge har et felles mål om å skape et levende lokalsamfunn som gir menneskene som 
bor her en trygg oppvekst og mulighet for å være aktive hele livet. 
 
Avtalen skal: 

• Sikre et godt samarbeid mellom LIR og LK 

• Bidra til klargjøring av prinsipper, krav og gjensidige forventninger 

• Sikre kontinuitet og forutsigbarhet for begge parter 

• Bidra til forståelse og respekt for hverandres synspunkter og arbeidsmåter 
 
Lørenskog idrettsråds rolle og oppgave:  

• Idrettsrådet skal arbeide for å sikre best mulige vilkår for idrett og fysisk aktivitet i Lørenskog 

• Idrettsrådet er et felles organ for all idrett i kommunen som er organisert i Norges 
Idrettsforbund og Olympiske og paraolympiske komitè (NIF) gjennom idrettskretsen 

• Idrettslag i Lørenskog med medlemskap i NIF blir automatisk medlem av idrettsrådet 

• Idrettsrådet er et rådgivende organ i forhold til alle saker som berører idretten i kommunen 

• Idrettsrådet skal foreta prioriteringer på vegne av idrettslagene  

 
Lørenskog kommunes rolle og oppgave 
Lørenskog kommune har et ansvar for å legge til rette for at innbyggerne kan utøve idrett og være 
fysisk aktive gjennom hele livet. 

• De folkevalgte prioriterer, fastsetter mål og beslutter omfang, kvalitet og fordeling av 
ressurser 

• Administrasjonen utreder behov, foreslår tiltak samt forvalter kommunale idrettsanlegg, 
tildeler treningstid og tilskudd til idretten 

 
Samarbeid mellom Lørenskog idrettsråd og Lørenskog kommune 
Saker av felles interesse og betydning for idretten og som idrettslag ønsker å fremme til LK, skal 
formidles gjennom LIR. Avtalen begrenser ikke idrettslagsmedlemmers adgang til å ta direkte kontakt 
med politikere og politiske partier. Idrettslagene anbefales å ta kontakt med LIR for å bli enige om 
aktuell sak er av betydning for flere. I de tilfellene der idrettslag tar direkte kontakt med LK, skal LK 
informere LIR om saken. All kommunikasjon og møter mellom kommunen og idrettsrådet baseres på 
åpenhet. 
 

• Lørenskog kommune rådfører seg med idrettsrådet i alle saker som berører idretten, så som: 
o Kommuneplan og andre plansaker hvor areal og anleggsutvikling inngår 
o Fordeling av kulturmidler til idretten 
o Fordeling av treningstid i kommunale haller og anlegg 
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• Partene utarbeider et årshjul ved behov 

• Kommunen involverer idrettsrådet tidlig inn i prosesser rundt konseptutvikling og detaljering 
av areal til idrett samt rehabilitering og nyetablering av idrettsanlegg 

• Lørenskog idrettsråd informerer idrettslagene om sentrale beslutninger som berører idretten 
i kommunen 
 

Kontinuitet og forutsigbarhet 
For å sikre kontinuitet og forutsigbarhet vil 
 

• Kommunen i saker som angår idretten invitere til dialogmøter med politisk ledelse og 
administrasjon  

• LIR inviteres til et årlig møte i Kultur, idrett og frivillighetsutvalget i LK 

• Idrettsrådet inviterer politisk ledelse og administrasjon til å delta på idrettsrådets årsmøte 

• Det avholdes to samarbeidsmøter mellom LIR og LK ved administrasjonen årlig 

• LK ved administrasjonen inviteres til LIRs styremøter jevnlig og ved behov 
 

 

Endringer 

Avtalen er inngått den 17. juni 2020. Partene foretar i fellesskap en gjennomgang og evaluering av 

avtalen, første gang etter ett år. Deretter etter hvert kommunevalg.  

Hver av partene kan si opp avtalen skriftlig med 6 måneders varsel. 

 

Lørenskog                                         2020 

 

 

______________________________                                                _______________________________ 

For Lørenskog kommune     For Lørenskog idrettsråd 

Ragnhild Bergheim      Richard Ragnarsøn 

Ordfører       Styreleder 
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Vedlegg 5 
Antall lag og medlemmer inngang 2019.  Kursiv = nedlagt | Rød = ikke rapportert | * = særidrettslag 

Lørenskog idrettsråd 12255 

Bordtennisklubben B-72* 247 

Danseklubben Studio 1* 223 

Fjellhamar Fotballklubb* 776 

Fjellhammer Idrettslag Lørenskoghallen* 740 

Friskis&Svettis Nedre Romerike* 376 

Hammer Turn* 1195 

Kurland Fotballklubb* 220 

Losby Golfklubb* 1367 

Losby Viltmål- og Pistolklubb* 144 

Lørenskog Atletklubb 23 

Lørenskog Bordtennisklubb* 0 

Lørenskog Bryteklubb* 73 

Lørenskog Cricketklubb* 0 

Lørenskog Cykleklubb 390 

Lørenskog Friidrettslag* 172 

Lørenskog Frisbee Klubb* 156 

Lørenskog Gymnastikklag* 199 

Lørenskog Håndballklubb* 428 

Lørenskog Idrettsforening* 1328 

Lørenskog Innebandyklubb* 188 

Lørenskog Ishockeyklubb Ail* 598 

Lørenskog Ishockeyklubb Elite* 0 

Lørenskog Karate Klubb* 124 

Lørenskog Klatreklubb* 69 

Lørenskog Modellbilklubb* 71 

Lørenskog Skiklubb 675 

Lørenskog Sportsskyttere* 26 

Lørenskog Tennisklubb* 269 

Lørenskog-Rælingen 
Kappsvømmingsklubb* 

837 

Metropensjonistenes Bowlingklubb* 21 

Nedre Romerike Cheerleaders* 523 

Nordbyhagen Badmintonklubb* 47 

Rasta Ishockeyklubb (rekrutt)* 44 

Romerike Kyokushin Karateklubb* 89 

Romerike Sumo og Sandbryteklubb* 0 

Sk94* 26 

Skøyteklubben Lørenskog* 40 

Skårer Ballklubb* 77 

Skårer Hockeyklubb* 30 

Spirit Lørenskog Volleyballklubb* 79 

Østmarka Idrettslag 49 

Østmarka Orienteringsklubb* 316 
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Vedlegg 6 
 

Fordelt og utbetalt LAM i 2019 

Org Beløp 

Bordtennisklubben B-72 kr 139 369,00 

Danseklubben Studio 1 kr 157 258,00 

Fjellhamar Fotballklubb kr 206 346,00 

Fjellhammer Idrettslag  kr 187 304,00 

Friskis&Svettis Nedre Romerike kr 27 812,00 

Hammer Turn kr 213 355,00 

Kurland Fotballklubb kr 86 911,00 

Losby Golfklubb kr 71 119,00 

Losby Viltmål- og Pistolklubb kr 0,00 

Lørenskog Atletklubb kr 0,00 

Lørenskog Bordtennisklubb kr 0,00 

Lørenskog Bryteklubb kr 81 376,00 

Lørenskog Cricketklubb kr 0,00 

Lørenskog Cykleklubb kr 67 103,00 

Lørenskog Friidrettslag kr 66 317,00 

Lørenskog Frisbee Klubb kr 2 000,00 

Lørenskog Gymnastikklag kr 40 870,00 

Lørenskog Håndballklubb kr 123 441,00 

Lørenskog Idrettsforening kr 320 357,00 

Lørenskog Innebandyklubb kr 43 432,00 

Lørenskog Ishockeyklubb Ail kr 148 186,00 

Lørenskog Karate Klubb kr 38 122,00 

Lørenskog Klatreklubb kr 36 003,00 

Lørenskog Modellbilklubb kr 2 000,00 

Lørenskog Skiklubb kr 84 874,00 

Lørenskog Sportsskyttere kr 0,00 

Lørenskog Tennisklubb kr 107 930,00 

Lørenskog-Rælingen Kappsvømmingsklubb kr 177 989,00 

Metropensjonistenes Bowlingklubb kr 0,00 

Nedre Romerike Cheerleaders kr 192 364,00 

Nordbyhagen Badmintonklubb kr 0,00 

Rasta Ishockeyklubb (rekrutt) kr 1 000,00 
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Romerike Kyokushin Karateklubb kr 24 874,00 

Skårer Ballklubb kr 0,00 

Skårer Hockeyklubb kr 2 000,00 

Skøyteklubben Lørenskog kr 14 809,00 

Spirit Lørenskog Volleyballklubb kr 2 000,00 

Østmarka Idrettslag kr 110 536,00 

Østmarka Orienteringsklubb kr 119 429,00 

 

 

 


