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Årsmelding Lørenskog idrettsråd  
for perioden 11. april 2019 til 1. september 2020 

 

1. Styrets sammensetning 
 

Richard Ragnarsøn – leder, Lørenskog Friidrettslag 

Ola Hugo Jordhøy – nestleder, NRC Tigers 

Stein Skretteberg – kasserer, Losby Golfklubb 

Sverre Olav Jenssen – sekretær, Lørenskog IF 

Jonny Ødegaard, Fjellhammer IL 

Johs Grimseth, Skøyteklubben Lørenskog 

Heidi Fallet Moen, Lørenskog og Rælingen Kappsvømmingsklubb 

Katrine Harsem Lund, Studio 1 

Birgit Werner Lundeby, Lørenskog IF 
 
Varamedlemmer: 

Tore Haugum, Lørenskog Ishockeyklubb 

Torbjørn Amundsen, Lørenskog Karateklubb 

 

 

2. Valgkomite 
Valgkomiteen har bestått av Kirsti Gjerde, Anne Torill Nordli og Bjørn Torp 

3. Utvalg  
For å strukturere arbeidet i idrettsrådet og med tanke på at det er begrenset hva man rekker i løpet 

av det månedlige styremøtet, har styret satt ned en rekke grupper som har fått ansvar for 

avgrensede områder. Oversikten under viser hvordan gruppene ble satt ned opprinnelig, så har dette 

gått seg til etter hvert slik at det har variert hvem som for eksempel har vært ansvarlig. 
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Ansvar LIR 2019/2020 

Gruppe  Ansvarlige Kort beskrivelse/kommentar 

LAM Stein (Kasserer) 
Katrine 
Heidi 

Innhente søknader 

Fordele lokale aktivitetsmidler. Dokumentere 

Revurdere måten å tildele 

ANLEGG Jonny 

Johs 

Ola Hugo 

Vedlikeholde Idrettsrådets anleggsrapport 

Anleggsplan med prioriterte anlegg 

Aktivitet Sverre Olav 

Katrine 

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 Hugo 

Heidi 

Birgit 

Med klubber, RB etc 
Hjemmeside, facebook, fellespostkasser 

HØRINGER Richard 

Ola Hugo 

Jonny 

Utarbeide utkast til høringer som kommer til 
LIR.  

KOMMUNE Richard 

Sverre Olav 

Johs 

+ alle 

Kontakt med administrativ og politisk.  

Samarbeidsavtalen 

HANDLINGSPLAN Birgit 

Ola Hugo 

Heidi 

Utarbeide handlingsplan og årshjul.  
‘Skriv’ til klubbene 

IDRETTSPRISER Birgit 

Sverre Olav 

Katrine 

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 

https://www.idrettsforbundet.no/om-nif/idretten-vil-2019-2023/
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IT-TEKNISK Ola Hugo 

Heidi 

 

Teams, vedlikehold av våre plattformer 

 

 

4. Møter 
Idrettsrådet møtes en gang i måneden, første tirsdag, med unntak av sommeren. Dette har ikke vært 

tilstrekkelig og derfor har det vært avholdt 17 styremøter i perioden. I tillegg har enkelte av gruppene 

hatt møter.  Fra og med utbruddet av COVID-19 har styremøtene og andre møter for eksempel med 

krets og kommune stort sett vært avholdt via TEAMS. Idrettsrådet hadde så vidt begynt å ta i bruk 

NIFs TEAMS-løsning (introduksjon på seminar på Losby, se under saker), men uten at vi hadde 

avholdt møter eller lignende før vi ble nødt slik at læringskurven ble bratt. 

21. august 2019 arrangerte idrettsrådet folkemøte om idretten i Lørenskog i forkant av 

kommunevalget. Alle politiske partier stilte og møtet ble avholdt i Storstua i Lørenskog hus, se også 

egen sak under sak 5. 

Det har vært avholdt ordinære samarbeidsmøter med Kultursektoren i Lørenskog kommune. Idrett 

sorterer under denne sektoren. I tillegg har det vært møter mellom idrettsrådet og virksomhetsleder 

for Park, idrett og friluftsliv og flere andre representanter for ulike deler av kommunens 

administrasjon. Virksomhetsleder inviteres til å delta på styremøtene i idrettsrådet med jevne 

mellomrom. I tillegg har det vært avholdt møter som følge av den ekstraordinære situasjonen som 

var våren 2020. 

Flere møter med ulike idrettslag har også funnet sted, enten som del av styremøtene eller at 

medlemmer fra idrettsrådet har deltatt på møter med lagene. Dette er meget nyttig både for å få 

oversikt over aktivitet, planer og utfordringer og for å bistå lagene direkte.  

Idrettsrådet var også representert på flere møter i Akershus idrettskrets som blant annet forberedte 

etableringen av Viken idrettskrets. LIR var også aktivt tilstede på møtet som konstituerte Viken 

idrettskrets på Ullevål 19. oktober. Det skal ikke underslås at prosess eller resultat ikke ble slik LIR og 

mesteparten av gamle Akershus idrettskrets ønsket, men LIR slutter selvsagt opp under den løsning 

og det styre som ble valgt. 

Idrettsrådet har vært representert i arbeidsgruppen for Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet 

og friluftsliv 2019-2023. Idrettsrådet har også vært involvert i prosjektet Nye Fjellhamar Skole, og 

deltok med en representant på blant annet møtene som omhandlet krav til idrettshaller knyttet til 

den nye skolen. 

5. Saker  
Idrettsrådet har behandlet mer enn 130 saker jf sakslistene fra de 17 styremøtene. Noen viktige 

saker har vært: 

LAM 
Se punkt 10. 

Anlegg  
Se punkt 8. 
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Høringer og innspill  
Idrettsrådet har respondert på følgende høringer i perioden: 

Idrettsrådet deltok i arbeidsgruppa som utarbeidet Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og 

friluftsliv 2019-2023(http://www.lorenskog-kultur.no/files/dokumenter/kultur/planer/idrettsplan-

2019-2023.pdf ). I tillegg var idrettsrådet høringsinstans og leverte en omfattende høringsuttalelse 

(se vedlegg 1). 

Idrettsrådet ga også høringsinnspill til Kommuneplanens samfunnsdel 2019-2023 – første utkast i 

januar 2020. Vi savnet et tydeligere signal om at idrettsanlegg må bygges og utvikles i takt med 

befolkningsveksten og at dette må komme mye tydeligere fram i de langsiktige målene i 

samfunnsdelen av kommuneplanen. Høringssvaret ble levert interaktivt på web (planenvaar.no). 

Etter denne første høringsrunde og åpent møte om planen, har utkastet vært til intern behandling i 

kommunen. Deretter ble en revidert og fornyet høringsversjon behandlet i kommunestyret 17.juni 

for ny høringsrunde blant interessentene. Idrettsrådet ser at idrettens behov og betydning har fått 

mer plass i den reviderte versjonen.  

Idrettspriser  
Ungdomsstipend og hederspris for 2019 ble delt ut under folkemøtet 21. august 2019.  

Ungdomsstipendet tildeles ungdom som har markert seg innenfor idretten som aktiv utøver, trener, 

dommer etc. Stipendet som deles ut er på kr. 10 000 og skal motivere utøveren til videre innsats 

innenfor sin idrett. 

Ungdomsstipendet for jenter ble tildelt Carina Sandvik Gulbrandsen fra danseklubben Studio 1. 

Carina har danset i mange dansegrener som blant annet slow, freestyle og disco. Hun har en rekke 

internasjonale topplasseringer fra NM, EM og VM, som for eksempel ble hun nr 2 i VM i 2019 både i 

solo og duo. Hun er et forbilde for klubben og for de yngre danserne gjennom hennes svært gode 

teknikk og alltid positive væremåte.  

Ungdomsstipendet for gutter gikk til Sipiman Thavarajah (18 år) fra Lørenskog idrettsforening. 

Sipiman begynte som fotballspiller, men de siste årene har han startet på en dommer- og 

trenerkarriere i klubben. I dag (da prisen ble delt ut) trener han 2 breddelag i klubben (G14 og G15) i 

tillegg til å være dommer. Han ikke bare fotballtrener men han tilbyr også leksehjelp hver mandag for 

spillerne han trener, og er et svært godt forbilde for unge i klubben. 

Hedersprisen deles ut til en person som har gjort en langvarig innsats for idretten i Lørenskog 

kommune, samt representerer idrettens verdier og holdninger på en god måte. Prisen er et trykk av 

Gro Hege Bergan.   

Hedersprisen for 2019 gikk til Vidar Bøe fra Østmarka IL. Vidar Bøe har hatt verv i idretten i over 40 

år, blant annet var han leder av idrettsrådet i mer enn 10 år og er 1. nestleder av Akershus 

idrettskrets (da prisen ble delt ut). Han har fått mange utmerkelser, der årets ildsjel i 2010 var den 

som gav mest oppmerksomhet. Det som særlig kjennetegner Vidar er hans engasjement for de svake, 

de som faller utenfor av ulike grunner. Det kan være funksjonshemming, fattigdom eller manglende 

kulturell og sosial tilhørighet. Vidar Bøe har vært særlig opptatt av idrettens sosiale funksjon, for 

brobygging, for inkludering, for integrasjon, og for fellesskapet.   

 

http://www.lorenskog-kultur.no/files/dokumenter/kultur/planer/idrettsplan-2019-2023.pdf
http://www.lorenskog-kultur.no/files/dokumenter/kultur/planer/idrettsplan-2019-2023.pdf
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Retningslinjer for tilskudd  
Idrettsrådet utarbeidet retningslinjer for tilskudd fra idrettsrådets midler til idrettslag i kommunen til 

idrettsarrangement i 2018 og disse ble revidert noe og idrettsrådet begynte i siste halvdel av 2018 å 

dele ut midler basert på søknader, kriteriene og styrebehandling. 

Idrettsrådet deler ut tilskudd til arrangementer i tillegg til stipender, hederspris og tilskudd 

inkludering, som følge av at idrettsrådet har opparbeidet noe kapital som idrettsrådet ønsker at skal 

direkte komme idretten i Lørenskog til gode. 

Tilskudd til inkludering i idrettslag  
Idrettsrådet har inngått en intensjonsavtale med AIK og Lørenskog kommune om tilskudd til 

inkludering i idrettslag. For 2019 ble kr 70 000 tildelt gjennom NAV Lørenskog til støtte etter behov. 

Støtten ble gitt i form av opplevelseskort.  

Treningstider 
Idrettsrådet har gått i gjennom og godkjent fordeling av treningstid i samarbeid med og på basis av 

forslag fra Park, idrett og friluftsliv som igjen er utarbeidet etter søknad fra idrettslagene. 

Seminar Losby 

Idrettsrådet gjennomførte en samlingshelg på Losby 12. og 13. oktober 2019. Organisasjonsmodell, 

kommunikasjon, planlegging og oppgaver var viktige temaer. Eksterne foredragsholdere fra NIF og 

AIK bidro også. Referat er lagt ved (se vedlegg 2). 

Et resultat av samlingen var et ønske om å styrke kontakten og kommunikasjonen med idrettslagene 

i Lørenskog. Ansvar for de ulike lagene ble fordelt blant styremedlemmene og et informasjonsskriv 

ble utarbeidet og distribuert (se vedlegg 3). 

Seminar Ålesund 30.august til 1. september 2019  

Dette var første samling for idrettsråd på mange år. En del fokus på hva som har vært galt og hva 

man har savnet, samt på suksesshistorier. Temaer var samarbeidsformer i regioner og arbeidsform i 

byer, anlegg og mangfold i idretten. NIF presenterte Strategi – Idretten kan, og Idretten vil. Det var 

foredrag om idrettsmeldingen som kom ut 2019, og oppfordring til å gi tilbakemeldinger under 

høringsrunden. Lørenskog idrettsråd ble litt bedre kjent med andre idrettsråd fra Romerike, og det 

var i det store og hele et flott arrangement av Ålesund idrettsråd.  

Folkemøte 

Idrettsrådets formål med møtet er å synliggjøre politikernes og partienes syn og standpunkt når det 

gjelder idrettspolitikken og idrettens vilkår og utvikling i Lørenskog kommune overfor velgerne og 

spesielt overfor representanter for idretten. 

Alle politiske partier som stilte lister til kommunestyrevalget 2019 ble invitert og samtlige stilte opp. 

Deltakerne ble blant annet bedt om å kommentere hva deres vil parti gjøre for å legge best mulig til 

rette for idretten i årene som kommer. Vi spurte hvordan skal legge til rette for økt kapasitet for 

idretten (haller / baner / flater) samtidig med en økende befolkning. En annen problemstilling de ble 

bedt om å kommentere, var frafallsproblematikken blant ungdom. Velgerne i salen ble også invitert 

til å komme med spørsmål til politikerne. Idrettsrådet opplevde et bra møte med godt engasjement 

fra både politikere og idrettsfolket som kan gjentas ved neste anledning.   
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Samarbeidsavtale Lørenskog idrettsråd og Lørenskog kommune  

Idrettsrådet og kommunen tok initiativ til fornyelse av samarbeidsavtalen mellom Lørenskog 

kommune og Lørenskog idrettsråd. Den eksisterende var noe utdatert samtidig som det er naturlig å 

fornye avtalen jevnlig, som etter kommunevalget. Idrettsrådet utarbeidet et utkast til ny avtale som 

var basert på en kartlegging av samarbeidsavtaler og samarbeidsforhold i Akershus idrettskrets. 

Forslaget ble diskutert på samarbeidsmøter med kommunen. Deretter ble forslaget behandlet i 

Kultur-, idrett- og frivillighetsutvalget og formannskapet før det ble behandlet og vedtatt av 

kommunestyret 17. juni 2020. Den endelige planen ble undertegnet av ordfører og leder av 

idrettsrådet 23. juni 2020 (se vedlegg 4). Prosessen ble noe forsinket grunnet koronasituasjonen.  

 

6. Medlemstall 
Ved inngangen til 2019 var det 12 255 registrerte medlemmer i 42 klubber i Lørenskog kommune, se 

vedlegg 5 for detaljert oversikt. Dette var 268 færre enn foregående år. En klubb er blitt lagt ned i 

løpet av 2019 og det er Lørenskog Ishockeyklubb Elite. i Nedgangen i antall medlemmer skyldes i 

hovedsak at noen større idrettslag som Bordtennisklubben B-72, Losby Golfklubb og Danseklubben 

Studio 1 opplevde nedgang i antall registrerte medlemmer. Andre klubber opplevde formidabel vekst 

som Lørenskog-Rælingen Kappsvømmingsklubb og Fjellhammer idrettslag. Medlemstallene varierer 

en del fra år til år og foreløpige tall for inngangen til 2020 viser at både bordtennis- og golfklubben 

øker medlemsmassen igjen. Videre er det så langt i 2020 tatt opp et nytt idrettslag i Lørenskog i NIF, 

og det er Novus Kampsport klubb.   

 

7. Mottatte midler  
Idrettsrådet har mottatt kr 60 000 i tilskudd fra kommunen. Fra AIK har idrettsrådet mottatt kr 3 000 

for fordeling av LAM. I tillegg mottok idrettsrådet kr 45 000 for tildeling til støtte for inkludering i 

idrettslag, se punkt 5 over. 

 

8. Anlegg  
 

Lørenskog idrettsråd har hatt anleggssituasjonen som absolutt førsteprioritet de siste årene. 

Idrettsrådet har brukt mye tid på å dokumentere og belyse anleggssituasjonen opp mot idrettens 

behov og etterslepet i utbygging sett opp mot den sterke befolkningsveksten. Dette ble grundig 

dokumentert i idrettsrådets anleggsrapport fra 2017 som ble presentert på årsmøtet i 2018. 

Idrettsrådet har spilt inn behovet for anlegg og flater i nær sagt alle tenkelige høringer og vi har 

arrangert folkemøter og politikermøter der dette har vært tema.  

Derfor er det gledelig at det er flere positive signaler om anlegg og flater. Det dreier seg både om 

vedtak og intensjoner og om iverksettelse. Noe er i kommunal regi og annet er det lagene eller 

private som står bak.  

• Sørlihavna sykkelpark – pumptrack (åpnet i 2018) 

• Nye Rolvsrud Idrettspark (vedtatt og antar vår/neste år byggestart) 
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• Oppgradering av Fjellhamarhallen. Ifølge kommunestyret 4. mars 2020 skal Fjellhamarhallen 

oppgraderes i samarbeid med Lørenskog kommunale pensjonskasse (LKP) som utleier, og 

tiltakene finansieres av LKP og innarbeides i leieavtalen. 

• Ny flerbrukshall i tilknytning til Lørenskoghallen. Saken er under arbeid. Det skal nedsettes en 

styringsgruppe som skal vurdere et skisseprosjekt i samarbeid med Viken fylkeskommune. 

Planer for endelig vedtak i kommunestyret er høsten 2020 eller vinter 2021.  

• Ny stor flerbrukshall i forbindelse med nye Fjellhamar skole, to flater. Vedtatt 17.6.20 

• Nytt konkurransebasseng i forbindelse med nye Fjellhamar skole. Vedtatt 17.6.20 

• SNØ – innendørs skianlegg for alpint og langrenn. Privat anlegg. Åpnet 29.1.20 

• Midlertidig cheerleaderhall Løkenåsen. Avtale om fast leie av hall til cheerleading i Thon 

Triaden. Avtale inngått 29. april 2020 og antas ferdig høsten 2022. 

• Inlinebane på Hammer. Saken er under arbeid. Kommunen har hatt møte med 

skøyteklubben våren 2020. Ulike alternativer utredes. 

• E-sportsenter på Metro i regi av LIF. Offisiell åpning ved skolestart høst 2020. 

• Anlegg ved Vallerud borettslag. Her er det bygd 2 ballbinger og styrkepark. I tillegg 

planlegges sykkelbane i skogen. 

• Planer for ishall i regi av Lørenskog skøyteklubb. Kommunen har hatt møte med 

skøyteklubben våren 2020. Dette er et mer langsiktig prosjekt som sees i sammenheng med 

andre prosjekter. 

• Planer for ny ishockeyflate ved eksisterende. Lørenskog Pensjonskasse utreder mulig ny 

isflate for breddehockeyen i tilknytning til eksisterende ishall. Inkludert i utredningen er også 

nye og større fasiliteter for bordtennisklubben. 

• Klubbhus Fjellhamar stadion. Tas opp i forbindelse med neste års økonomiplan. 

• Snøkanon og kunstnø på gangstiene på Losby golfbane. Kommune i dialog med skiklubben på 

videre fremdrift.  

• Planer (tidlig fase) om skytebane for innendørs skyting. I tillegg prosess for utvidete 

åpningstider for skytebanen på Losby. 

 

Det som særlig gjenstår jfr behovskartleggingen og anleggsrapporten som ble vedtatt av årsmøtet 

2018, og som ikke er nevnt over, er: 

• Økt kapasitet fotball. Nye Rolvsrud vil bare marginalt imøtekomme behovet siden dette vil 

øke kapasiteten med bare en nier og en femmerbane sammenlignet med dagens kapasitet. 

Derfor er det fremdeles behov for flere baneflater for fotball i tiden fremover. Andre innspill 

var kunstgress på Hammer grusbane og 5’er kunstgressbane på Kurland. 

• Reviderte O-kart 

• 400 meter treningsbane for løping (dette er viktig ikke bare for friidrett, men andre idretter, 

skoler og mosjonister).  
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9. Oppgaver i året som kommer  
Det henvises til handlingsplan, se sak 6, for nærmere beskrivelse av aktivitet i 2020/2021. Imidlertid 

er det tre overordnede områder i tillegg til Covid 19 og idretten, som idrettsrådet vil prioritere i 

kommende periode: 

• Samhandling med kommunen 

• Samhandling med idrettslagene 

• Utbygging og vedlikehold av idrettsanlegg 

 

 

10. Fordeling av lokale aktivitetsmidler (LAM) 
I alt ble Lørenskogidretten tildelt kr 2 896 486 for 2019 som er en økning på drøyt 90 000 fra 2018. 

Idrettsrådet fordelte hele summen på idrettslag i Lørenskog etter følgende kriterier: 

• Antall all registrerte medlemmer 6-12 år 5/27   

• Antall registrerte medlemmer 13-19 år 10/27   

• Idrettsskoler og varierte idrettstilbud 4/27  

• Utvikling, trener og lederutdanningstiltak rettet mot barn og ungdom 4/27  

• Integrasjon - aktivitet rettet mot funksjonshemmede (6-19 år) 2/27 

• Utvikling og samarbeid 2/27  

Se vedlegg 6 for fordeling av LAM per idrettslag. 

 

 

 

 


