
Vedlegg til årsmelding for Lørenskog idrettsråd 2020/2021 

Vedlegg 1 Epost fra LIR til Viken idrettskrets med alle idrettsråd 
 

Fra: Richard Ragnarsøn <ragnarsoen@gmail.com> 

Date: tor. 7. jan. 2021 kl. 20:37 

Subject: Re: Digital idrettsrådssamling 

 

 

Hei, og takk for godt digitalt idrettsrådsmøte. Jeg responderer på epost og ikke i chat 
siden litt langt og ikke på dagsorden og heller ikke på skjema slik at alle kan se. For idretten i 
Lørenskog er koronasituasjonen presserende og jeg føler et behov for å formidle noen tanker 
rundt situasjonen som vi er rammet av og der jeg mener at kretsen har en rolle og kan støtte 
oss. 
  
Jeg savner en overordnet gjennomgang av de utfordringer som idretten og idrettslagene i 

kommunene står overfor som følge av koronaen og konkrete råd. Mange idrettslag strever 

med spesifikke problemstillinger i møte med koronatiltak som rammer klubber og idretter 

ulikt. Mange har spørsmål som helt sikkert går igjen i hele kretsen. I tillegg har koronaen 

synliggjort at idretten på for eksempel nedre Romerike er sammenvevd på en slik måte at 

ulike koronatiltak rammer ulike idrettslag og i ulike kommuner ulikt. Det er mitt inntrykk at 

idretten relativt «lett» blir utsatt for tiltak som kan virke vilkårlige når man sammenligner på 

tvers av kommuner og sammenlignet med andre sektorer. Dette begynner å bli alvorlig. Det 

dreier seg om overlevelse for en del idrettslag, om frafall, om kortsiktige og langsiktige 

konsekvenser for barn og unge.  

Konkret ønsker jeg at kretsen analyserer koronatiltakene overfor idretten på tvers av 

kommunene, konsekvenser for idretten og idrettslagene, hvordan gjennomføres disse i 

praksis, hvordan tolkes og forstås tiltakene, hva er fakta når det kommer til smitte og tiltak, 

hvilke muligheter finnes, best practice og læring fra andre i møte med tiltakene.  

Det vil gi større styrke og bedre forståelse om vi ser disse utfordringene på tvers og 

overordnet i kretsen enn at hver kommune og hvert idrettsråd kun skal behandle disse 

problemstillingene individuelt. 

 

Vennlig hilsen, 

Richard Ragnarsøn 

Leder Lørenskog idrettsråd 

 

 

  



Vedlegg 2 Idrettsrådets innspill til rullering av handlingsplanen for 

idrettsanlegg 2021 i Lørenskog 
 

Til Lørenskog kommune 

Avdeling for park, idrett og friluftsliv, kultur v/ Arne Fiske    10.05.2021 

 

 

Lørenskog idrettsråd har mottatt den rullerende Handlingsplanen for idretten til uttalelse. 

Det setter vi pris på og det underbygger samtidig en av intensjonene i samarbeidsavtalen mellom 

Lørenskog idrettsråd og Lørenskog kommune. 

Handlingsplanen viser to oversikter over idrettsanlegg som enten er bygget eller som er listet som 

planlagt anlegg (Anleggsplan) med tanke på offentlige tilskudd av anleggsmidler. og langsiktig del 

med uprioriterte anleggsprosjekt.  

Det kan virke som at det i den langsiktige delen er anlegg som Lørenskog idrettsråd ikke har vært 

involvert i behandlingen av jf samarbeidsavtalen. Idrettsrådet regner med at disse idrettsanleggene 

blir vurdert opp mot de idrettsanleggene som idrettsrådet har prioritert utfra vurderinger av 

idrettens behov basert innspill fra idrettslagene som idrettsrådet representerer og 

befolkningsveksten i kommunen. Lørenskog idrettsråd forventer at vi som en del av 

samarbeidsavtalen blir involvert i prioriteringen av anlegg det skal søkes tilskudd for.    

Lørenskog idrettsråd ser positivt på at det er en omfattende liste med mulige anlegg. Det er viktig at 

kommunene prioriterer å bygge anlegg som dekker både det underskuddet vi har i forhold til anlegg i 

dag og i forhold til den økende tilveksten av innbyggere i kommunen. Ifølge den siste versjonen av 

idrettsindeksen, har Lørenskog færrest anleggspoeng per innbygger av kommunene de 

sammenligner oss med. Gjennomsnittlig anleggspoeng per 1000 innbygger for hele landet var 140,3 

per 1.2.2021, mens Lørenskog bare oppnår 76,1 poeng.   

 

Lørenskog idrettsråds tilbakemelding i forhold til rullering av anleggsplanen:  

Lørenskog idrettsråd mener at anlegg for dans og kampsport nå må settes høyt opp på 

prioriteringslisten da dette er idretter som ikke har tilbud om aktivitet i kommunal hall. Dette er 

idretter som setter spesielle krav til gulv og som i dag selv leier hall av private utleiere.  

I tillegg til listede ordinære idrettsanlegg i planperioden og behovet som er nevnt ovenfor, må 

renovering av garderobeanlegg ved Fjellhamar kunstgress settes høyt på prioriteringslisten pga 

tilstanden til dagens anlegg.  

I tillegg mener vi at utvidelse av hallkapasiteten for ishockeyklubben i Lørenskog må prioriteres slik at 

klubben kan tilby aktiviteter i forhold til økende den økende interessen blant unge, også for denne 

sporten. Dette er en av mange sportsgrener med ventelister blant barn og unge i kommunen. 

Samtidig bekrefter vi at fotballen, som er kommunens største idrett, trenger flere anlegg. Lørenskog 

idrettsråd vil konkret foreslå at kommunen utreder muligheten for å plassere en felles treningsbane 

for alle kommunens fotballklubber ved siden av dagens Torshovbane. En slik plassering vil være 



sentralt plassert for alle klubbene, og være et felles treningsanlegg de sier de vil kunne dele på 

bruken av. Det er også behov for flere baner som kan benyttes som anlegg for aldersbestemte 

klasser med færre spillere på hvert lag. I oversikten står TIF-løkka som ferdigstilt. Det er viktig at 

denne banen sikres med god drenering siden det har vært en utfordring tidligere, samtidig som 

området rundt banen sikres for å unngå skader pga høydeforskjeller. Dette ser ikke ut som er på 

plass i dag. Idrettsrådet mener også at Hammer-banen bør beholdes som anlegg for aldersbestemte 

klasser. Begge disse anleggene kan islegges om vinteren for å kunne være et aktivitetsområde for 

barn og unges uorganiserte aktiviteter på skøyter.  

En kombinert flerbruks innendørs is-hall og flerbrukshall for typiske innendørsidretter slik det er 

presentert fra Skøyteklubben Lørenskog må utredes og vurderes for mulig realisering, finansiering og 

plassering. Lørenskog idrettsråd ser dette forslaget som en mulighet for å øke kapasiteten både for 

is-idretter sammen med spesialhall for idretter som dans og kampsport og et etterlengtet tilbud for 

løping og friidrett innendørs. Det er også behov for å kunne legge til rette for flere para-idretter i 

kommunen, noe en slik hall også inneholder et forslag om.  

Vi ser også at frisbeegolf har en økende popularitet samtidig som det oppleves konflikt med 

parkområder for ordinær rekreasjon. Her bør kommunen vurdere om det kan anlegges flere baner 

for økt kapasitet, gjerne på en slik måte at det ikke blir konflikt med annet friluftsliv. 

Lørenskog idrettsråd håper Lørenskog kommune tar med seg disse innspillene og kommentarene i 

sitt videre arbeide med rulleringene av handlingsplanen for idrettsanlegg og vi ser frem til et videre 

godt samarbeid rundt etablering av nye idrettsanlegg i kommunen.  

I forbindelse med Visjon Visperud, som vi forstår er i en tidlig fase, regner vi med at det gjøres 

vurdering av forskjellige idrettsanlegg som kommunene mangler. Idrettsrådet anser dette som lenger 

fram i tid enn det dagens handlingsplan for idrettsanlegg dekker. Vi vil gjerne bidra med ideer og 

delta i mulighetsstudie for dette området når det gjelder hvilke idrettsanlegg som kan etableres her.  

 

Sportslig hilsen 

 

Lørenskog idrettsråd 

v/ Ola Hugo Jordhøy  

  



Vedlegg 3 Medlemmer i idrettslag i Lørenskog 
Inngang 2021 Antall medlemmer 
Lørenskog Idrettsråd (37/41)  12613 

Bordtennisklubben B-72*  176 

Danseklubben Studio 1*  235 

Fjellhamar Fotballklubb*  802 

Fjellhammer Idrettslag Lørenskoghallen*  738 

Friskis&Svettis Nedre Romerike*  340 

Hammer Turn*  1171 

Kurland Fotballklubb*  232 

Losby Golfklubb*  1784 

Losby Viltmål- og Pistolklubb*  143 

Lørenskog Atletklubb  16 

Lørenskog Bordtennisklubb*  0 

Lørenskog Bryteklubb*  51 

Lørenskog Cricketklubb*  0 

Lørenskog Cykleklubb  305 

Lørenskog Friidrettslag*  174 

Lørenskog Frisbee Klubb*  53 

Lørenskog Gymnastikklag*  246 

Lørenskog Håndballklubb*  290 

Lørenskog Idrettsforening*  1613 

Lørenskog Innebandyklubb*  209 

Lørenskog Ishockeyklubb Ail*  704 

Lørenskog Karate Klubb*  111 

Lørenskog Klatreklubb*  98 

Lørenskog Modellbilklubb*  80 

Lørenskog Skiklubb  492 

Lørenskog Sportsskyttere*  0 

Lørenskog Tennisklubb*  314 

Lørenskog-Rælingen Kappsvømmingsklubb*  783 

Metropensjonistenes Bowlingklubb*  18 

Nedre Romerike Cheerleaders*  563 

Nordbyhagen Badmintonklubb*  47 

Novus Kampsport Klubb*  0 

Rasta Ishockeyklubb (rekrutt)*  45 

Romerike Kyokushin Karateklubb*  102 

Sk94*  25 

Skøyteklubben Lørenskog*  92 

Skårer Ballklubb*  82 

Skårer Hockeyklubb*  29 

Spirit Lørenskog Volleyballklubb*  104 

Østmarka Idrettslag  45 

Østmarka Orienteringsklubb*  301 

Kursiv = nedlagt | Rød = ikke rapportert | * = 
særidrettslag 

  

https://sa.nif.no/Mvc5/Org/Index/20363
https://sa.nif.no/Mvc5/Org/Index/20363
https://sa.nif.no/Mvc5/Org/Index/456954
https://sa.nif.no/Mvc5/Org/Index/20367
https://sa.nif.no/Mvc5/Org/Index/20365
https://sa.nif.no/Mvc5/Org/Index/591124
https://sa.nif.no/Mvc5/Org/Index/20368
https://sa.nif.no/Mvc5/Org/Index/20370
https://sa.nif.no/Mvc5/Org/Index/20409
https://sa.nif.no/Mvc5/Org/Index/20411
https://sa.nif.no/Mvc5/Org/Index/20373
https://sa.nif.no/Mvc5/Org/Index/20398
https://sa.nif.no/Mvc5/Org/Index/20375
https://sa.nif.no/Mvc5/Org/Index/843044
https://sa.nif.no/Mvc5/Org/Index/20376
https://sa.nif.no/Mvc5/Org/Index/20377
https://sa.nif.no/Mvc5/Org/Index/180133
https://sa.nif.no/Mvc5/Org/Index/20378
https://sa.nif.no/Mvc5/Org/Index/20371
https://sa.nif.no/Mvc5/Org/Index/20379
https://sa.nif.no/Mvc5/Org/Index/20404
https://sa.nif.no/Mvc5/Org/Index/20380
https://sa.nif.no/Mvc5/Org/Index/20381
https://sa.nif.no/Mvc5/Org/Index/131379
https://sa.nif.no/Mvc5/Org/Index/457982
https://sa.nif.no/Mvc5/Org/Index/20384
https://sa.nif.no/Mvc5/Org/Index/20390
https://sa.nif.no/Mvc5/Org/Index/20385
https://sa.nif.no/Mvc5/Org/Index/20386
https://sa.nif.no/Mvc5/Org/Index/204999
https://sa.nif.no/Mvc5/Org/Index/446599
https://sa.nif.no/Mvc5/Org/Index/20389
https://sa.nif.no/Mvc5/Org/Index/928016
https://sa.nif.no/Mvc5/Org/Index/20402
https://sa.nif.no/Mvc5/Org/Index/862537
https://sa.nif.no/Mvc5/Org/Index/20401
https://sa.nif.no/Mvc5/Org/Index/833625
https://sa.nif.no/Mvc5/Org/Index/20396
https://sa.nif.no/Mvc5/Org/Index/20414
https://sa.nif.no/Mvc5/Org/Index/20391
https://sa.nif.no/Mvc5/Org/Index/20410
https://sa.nif.no/Mvc5/Org/Index/159007


 

Vedlegg 4 Skriv til idrettslagene 23. mars 2021 om e-sport. 
 

 

 

 

Vil barn og unge i deres klubb teste det nye E-sportsenteret i Lørenskog? 

Lørenskog Idrettsråd er i dialog med E-sportsenteret (på Metro) for å få til mer aktivitet for barn og 

ungdom i Lørenskog. Pr. i dag er det Lørenskog Idrettsforening sine medlemmer som kan delta, men 

klubben ønsker å få til en arena hvor flere kan møtes. Derfor henvender Lørenskog Idrettsråd seg til 

de andre klubbene i kommunen for å informere og høre om hvorvidt det kan være aktuelt for dere å 

få til et slikt samarbeid? 

E-sportsenteret ble startet opp våren 2020. LIF har et ønske om å skape et sosialt samlingspunkt, 

hvor positive relasjoner bygges og hvor e-sport, men også annen aktivitet foregår. Lokalene i 5.etasje 

(over Chopstix) er nyoppusset og inneholder flere rom hvor man blant annet kan spille bordtennis, 

hygge seg i sofasittegrupper eller sitte rundt et langbord med laget for å spise pizza/ ha 

foreldremøte. Konseptet er relativt nytt og nå i koranatid er det mye som står på vent med tanke på 

å utvikle konseptet.  

Dette brevet går i første omgang nå ut til de ulike klubbene i kommunen for å høre om interessen og 

om dette er noe vi kan få til? Tanken er at alle barn og ungdom som er medlem i en klubb i Lørenskog 

kommune skal få kunne bruke E-sportsenteret.  

Vi i Lørenskog Idrettsråd tenker dette er et veldig positivt initiativ av LIF til å få i gang noe for unge i 

kommunen, på tvers av hvilken idrett man driver med. Kanskje kan man også få nye bekjentskaper, 

eller bare ta med seg noen venner for å ha det gøy/ gjøre noe annet.  

På grunn av pandemien er senteret pr. i dag stengt, men man håper på å gjenåpne i løpet av våren 

for kanskje å kunne gi alle unge medlemmer i kommunen et tilbud. 

Fint om dere kan diskutere dette i styret og gi oss en respons på hvorvidt dette er aktuelt å delta på 

for deres klubb? Vennligst gi oss en tilbakemelding på epost (post@lorenskogidrettsrad.no). Så vil 

idrettsrådet komme tilbake med nærmere informasjon basert på responsen. 

Mvh Lørenskog idrettsråd 



Vedlegg 5 LAM-fordeling 2020 
 

Org Beløp 

Bordtennisklubben B-72  110 065,00 

Danseklubben Studio 1  103 790,00 

Danseklubben Studio 1 - Idrettsskole 0,00 

Fjellhamar Fotballklubb  257 788,00 

Fjellhammer Idrettslag Lørenskoghallen  282 967,00 

Friskis&Svettis Nedre Romerike  35 874,00 

Hammer Turn  217 558,00 

Kurland Fotballklubb  62 478,00 

Losby Golfklubb  46 938,00 

Losby Viltmål- og Pistolklubb 0,00 

Lørenskog Atletklubb 0,00 

Lørenskog Bordtennisklubb 0,00 

Lørenskog Bryteklubb  53 708,00 

Lørenskog Cricketklubb 0,00 

Lørenskog Cykleklubb  44 287,00 

Lørenskog Friidrettslag  44 927,00 

Lørenskog Frisbee Klubb  2 000,00 

Lørenskog Gymnastikklag  42 187,00 

Lørenskog Håndballklubb  163 103,00 

Lørenskog Idrettsforening  436 887,00 

Lørenskog Innebandyklubb  41 929,00 

Lørenskog Ishockeyklubb Ail  147 701,00 

Lørenskog Karate Klubb  25 160,00 

Lørenskog Klatreklubb  23 761,00 

Lørenskog Modellbilklubb  2 000,00 

Lørenskog Skiklubb  106 258,00 

Lørenskog Sportsskyttere 0,00 

Lørenskog Tennisklubb  115 949,00 

Lørenskog-Rælingen Kappsvømmingsklubb  172 482,00 

Metropensjonistenes Bowlingklubb 0,00 

Nedre Romerike Cheerleaders  223 885,00 

Nordbyhagen Badmintonklubb 0,00 

Novus Kampsport Klubb 0,00 

Rasta Ishockeyklubb (reutt)  1 000,00 

Romerike Kyokushin Karateklubb  16 784,00 

Skårer Ballklubb 0,00 

Skårer Hockeyklubb  2 000,00 

Skøyteklubben Lørenskog  9 773,00 



Spirit Lørenskog Volleyballklubb  2 000,00 

Østmarka Idrettslag  72 953,00 

Østmarka Orienteringsklubb  78 823,00 

 


