
 

 

 

Årsmelding Lørenskog idrettsråd  
for perioden 9. september 2020 til 1. juni 2021 

 

1. Styrets sammensetning 
 

Richard Ragnarsøn – leder, Lørenskog Friidrettslag 

Ola Hugo Jordhøy – nestleder, NRC Tigers 

Stein Skretteberg – kasserer, Losby Golfklubb 

Birgit Werner Lundeby – sekretær, Lørenskog IF 

Jonny Ødegaard, Fjellhammer IL 

Johs Grimseth, Skøyteklubben Lørenskog 

Bente Bredesen Ulseth, Lørenskog-Rælingen Kappsvømmingsklubb 

Maritta Solaas Moen, Fjellhamar fotballklubb 

Katrine Lyng Bekkevold, Danseklubben Studio 1 

Varamedlemmer: 

Martin Børresen, Lørenskog Håndballklubb 

Thomas Borge, Østmarka IL 

 

 

2. Valgkomite 
Valgkomiteen har bestått av Anne Torill Nordli, Heidi Fallet Moen og Sverre Olav Jenssen 

 

3. Covid-19 og idretten 
Idrettsrådet er som alle andre bekymret over effekten pandemien og de tilhørende tiltakene og 

restriksjonene har på idretten i Lørenskog. Det er snakk om: 

• rekruttering, kontinuitet og frafall 

• om muligheter for trening og konkurranse  

• om vilkårene for idretten og frivilligheten - overlevelse av klubber, beholde frivillige og 

trenere med videre 

• om økonomi - bortfall av inntekter og kostnader som ikke faller bort  

• om folkehelse i vid forstand - den fysiske, sosiale og mentale funksjonen som idretten har 

• om situasjonen for idretten etter koronaen 



 

 

 

Idrettsrådet har vært i nær kontakt med kommunen ved Park, idrett og friluftsliv, og videreformidlet 

informasjon fra kommunen til idretten og motsatt. Idrettsrådet har også tatt pulsen på situasjonen 

blant lagene med hensyn til økonomi og aktivitet, og idrettsrådet har hatt kontinuerlig kontakt med 

lagene.  

Idrettsrådet har ikke vært involvert i utforming av tiltakene som har blitt fattet og restriksjonene som 

har blitt innført. Idrettsrådet har heller ikke mottatt mer detaljert informasjon om bakgrunn og 

grunnlaget for beslutningene og vedtakene. 

Vi gjengir vårt brev til formannskapet i Lørenskog kommune 10. mai, og i den forbindelse vil vi 

bemerke at vi har forståelse for kompleksiteten i og utfordringene knyttet til tolkning, utforming og 

forvaltning av regelverk og retningslinjer. Idrettsrådet er også fornøyd med de ekstraordinære 

tilskuddene som Lørenskog kommune har stilt til rådighet for lagene i kommunen, senest 19. mai.  

«Idretten i Lørenskog har sluttet lojalt opp under tiltakene fattet nasjonalt og lokalt. Park, idrett og 

friluftsliv i Lørenskog kommune har flere ganger rost idretten for etterfølgelsen av tiltakene. 

Lørenskog idrettsråd har forståelse for at det har vært og er en særdeles krevende situasjon i 

Lørenskog med kanskje landets høyeste smittenivå over tid, og som følge av det blant landets 

strengeste restriksjoner over lang tid. Forhåpentligvis er vi nå inne i sluttfasen. Likevel vil vi på vegne 

av våre idrettslag videreformidle noen av de utfordringene som lagene og deres medlemmer står 

overfor.  

Den organiserte idretten har vært blant de sektorer som har vært hardest rammet av 

koronatiltakene i Lørenskog. For mange har det ikke vært mulig å utøve normal aktivitet siden 

nedstengningen 12. mars 2020. Det har vært delvise lettelser i restriksjoner, men idretten har ikke 

fungert normalt på over ett år. Til tider har all aktivitet vært rammet i Lørenskog. Dette har 

konsekvenser både for lagene og medlemmene. Barn og unge rammes i en tid der behovet for fysisk 

aktivitet og sosialt samvær er størst.  

Barn og unge har hatt mindre restriksjoner enn andre aldersgrupper, hvilket er helt naturlig, men de 

har også vært gjenstand for til dels strenge restriksjoner over tid. Idrettsrådet kan ikke vurdere om 

tiltakene har vært hensiktsmessige med tanke på risiko og effekt, men vi er kritiske til særlig 

forskjellsbehandlingen som har vært av barn og unge som driver idrett på tvers av 

kommunegrensene. Lørenskog er en kommune som er særdeles integrert i de omkringliggende 

områdene med tanke på arbeidsliv, infrastruktur, næringsliv, skoler og idrett. Det gir liten mening i at 

barn som kan gå på skole og ha gymnastikk sammen ikke kan drive idrett med mange av de samme 

klassekameratene. Dette er også etter vårt syn en stigmatisering der vi stiller oss tvilende til at 

tiltaket står i forhold til konsekvensene. Vi må ta inn over oss at kommunegrensen for flere, om ikke 

alle våre idrettslag, er et skille som ikke er avgjørende ved rekruttering og utøvelse av idrett. 

Lørenskogs innbyggere nyter godt av tilbudet i andre kommuner på samme måte som 

omkringliggende kommuners innbyggere nyter godt av tilbudet fra våre idrettslag. Det blir da svært 

uheldig når man innfører tiltak som gjelder en sektor (idretten) og ikke andre, eller om man innfører 

slike begrensninger i en kommune, men ikke nabokommunen. Særlig uheldig er det for de barn og 

unge som stenges ute med alt det fører med seg. I tillegg er det uheldig for laget både med tanke på 

drift og på konkurransesituasjonen man står i overfor naboklubbene. Dette gjelder ikke først og 

fremst det sportslige, men med tanke på rekruttering, frafall og økonomi. 

Tiltakene har rammet all idrettsaktivitet, men virkningene av tiltakene på idrettslagene varierer. 

Enkelte lag har store faste kostnader og bortfall av variable inntekter, mens andre har lettere kunnet 

skalere ned utgiftssiden og samtidig kanskje fått bedre uttelling i ulike kompensasjonsordninger. 

Variasjonen er sannsynligvis stor fra individuelle utendørsidretter til innendørsidretter der flere 



 

 

 

utøver idretten sammen. Pandemien har også tydeliggjort behovet for tilstrekkelige arenaer 

utendørs for å drive idrett og aktivitet.   

Idrettsrådet er bekymret for først og fremst alle som har blitt rammet av den svært langvarige hele 

og delvise nedstengningen av idrettsaktivitet i Lørenskog. Ikke bare barn og unge, men også gruppen 

unge voksne mellom 20-30 år har blitt hardt rammet. For denne gruppa er idretten svært viktig, 

enten det er som spydspissen i den idrettslige satsningen til klubben – elite – eller for den personlige 

helse, velvære og trivsel i en periode mellom ungdomstiden og før etablering med jobb, familie og så 

videre. Det er grunn til å frykte for frafall fra organisert idrett og med de negative konsekvensene det 

har for idrettslag, den enkelte og samfunnet. Lørenskog har dessverre relativt høyt frafall og lavere 

idrettsdeltagelse sammenlignet med landsgjennomsnitt og sammenlignbare kommuner. Idrettsrådet 

frykter at dette forsterkes som følge av at Lørenskog har blitt – i norsk sammenheng – hardt rammet 

av covid-19 og dermed gjenstand for strenge og langvarige tiltak. 

Idrettsrådet ønsker snarest mulig en kontrollert gjenåpning av idretten i Lørenskog og at tiltakene må 

være forholdsmessige. Barn, unge og unge voksne må ikke nødvendigvis betale den høyeste prisen 

på bekostning av andre aldersgrupper og idretten skal heller ikke stilles bakerst i køen av sektorer 

som gjenåpnes. Det må og bør vurderes mer fleksibilitet i praktisering av regelverket. Restriksjonene 

for særlig utendørs idrett kan synes å være urimelig strenge over tid. I alle fall savner vi 

dokumentasjon på risiko ved utendørs idrett, og for så vidt mer informasjon om smittespredningen 

innenfor idretten i Lørenskog generelt.  

Vi ber også kommunen om å være særlig oppmerksomme på og støtte idrettslag som har store 

problemer med drift og økonomi på grunn av den langvarige koronasituasjonen, for eksempel som 

følge av manglende kontingentinnbetaling på grunn av redusert tilbud samtidig som de faste 

kostnadene er tilnærmet lik som ved full aktivitet. Vi trekker ikke frem enkelte idrettslag her, men vi 

vil nevne Danseklubben Studio 1 som er svært hardt rammet og som risikerer å måtte avvikle, med 

de negative konsekvenser det vil ha for idrettstilbudet i kommunen. 

Dette er og har vært en ekstraordinær situasjon, og forhåpentligvis vil vi ikke oppleve en tilsvarende 

krise igjen i vår tid, men vi kan måtte leve med krisen i enda lang tid fremover og i alle fall 

ettervirkningene. Det er derfor viktig at vi trekker lærdom av dette, og forsøker som best å utvikle 

idretten, tiltaksverktøyene og infrastrukturen med videre slik at vi står bedre rustet i fremtiden. 

Idrettsrådet ønsker selvsagt å bidra i dette arbeidet og ber om å bli tatt med så tidlig som mulig i 

prosessen.  

Lørenskog idrettsråd ber om at politikerne i Lørenskog prioriterer åpning av idretten i Lørenskog for å 

gjenopprette tilbudet og aktivitetene som idretten bidrar med overfor kommunens innbyggere, 

særlig barn, unge og unge voksne. Det haster å komme i gang for både idrettsutøverne og 

idrettslagene.» 

 

4. 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 og flere har supplert gruppene. 

 



 

 

 

Ansvar LIR 2020/2021 

Gruppe  Ansvarlige Kort beskrivelse/kommentar 

LAM Stein (Kasserer) 

Bente 

Innhente søknader 

Fordele lokale aktivitetsmidler. Dokumentere 

Revurdere måten å tildele 

ANLEGG Jonny 

Johs 

Ola 

Maritta 

Vedlikeholde Idrettsrådets anleggsrapport 

Anleggsplan med prioriterte anlegg 

Aktivitet/Inkludering Birgit 

Thomas 

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 

Maritta 

 

Med klubber, RB etc 

Hjemmeside, facebook, fellespostkasser 

HØRINGER Richard 

Ola 

 

 

Utarbeide utkast til høringer som kommer til 

LIR.  

KOMMUNE Richard 

Maritta 

Martin 

 

Kontakt med administrativ og politisk.  

Samarbeidsavtalen 

HANDLINGSPLAN Birgit 

Ola 

 

Utarbeide handlingsplan og årshjul.  

 

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


 

 

 

IDRETTSPRISER Birgit 

Katrine 

I normalår: Mail om kandidater med frist 1. 

juni. Innstilling styremøte 6. juni og utdeling 

23. juni. 

Revurdere utdelingstidspunkt 

TILTAKSSTØTTE OG 

HENVENDELSER UTSATTE 

GRUPPER 

Stein 

Johs 

 

Retningslinjer. Konsekvenser 

(budsjettmessige på sikt) 

Fritidskortet (Nav) 

Rapportering til regionen 

IT-TEKNISK Ola 

 

Teams, vedlikehold av våre plattformer 

 

 

 

5. Møter 
Idrettsrådet møtes normalt en gang i måneden, første tirsdag, med unntak av sommeren. I tillegg har 

enkelte av gruppene hatt møter.  Bortsett fra en periode høsten 2020 har styremøtene vært avholdt 

via TEAMS. Idrettsrådet var tidlig ute med TEAMS og tok i bruk NIFs TEAMS-løsning allerede før 

koronaen. De fleste andre møter med kommune, idrettslag, krets og i utvalg har også vært avholdt 

via TEAMS. Vi har også invitert andre til å delta på våre møter via TEAMS. TEAMS-møtene har fungert 

godt, og en fordel med TEAMS er at det har vært enklere for styrets medlemmer å delta på diverse 

andre møter med lag, kommune mv også på dagtid siden man kan delta fra arbeidsplass/hjemme. 

Likevel er det noe som blir borte i den uformelle kontakten, diskusjoner med videre, men 

idrettsrådet vil absolutt videreføre fordelene med TEAMS-møter etter at fysiske møter blir mulig 

igjen.  

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

sorterer under denne sektoren. I tillegg inviteres virksomhetsleder og andre fra Park, idrett og 

friluftsliv jevnlig til våre styremøter, og vi deltar på en rekke møter som kommunen har invitert til. 

Kontakten og samarbeidet har fungert godt og vært nyttig også i denne perioden. 

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 Viken idrettskrets. Det har vært noen utfordringer 

siden over 50 idrettsråd er representert i Viken med tanke på saker som angår og er relevant og det å 

få til diskusjon og engasjement med så mange og forskjellige deltakere. LIR har fremmet Lørenskogs 

utfordringer jf koronasituasjonen, men følte at saken ikke ble tilstrekkelig fulgt opp i kretsen til tross 

for noen initielle positive svar. Se vedlegg 1 for epost sendt som følge av digital idrettsrådssamling i 

Viken idrettskrets 6. januar 2021.  



 

 

 

6. Saker  
Idrettsrådet har behandlet om lag 90 saker jf sakslistene fra de 8 styremøtene. Noen viktige saker har 

vært: 

LAM 
Se punkt 11. 

Anlegg  
Se punkt 9. 

Høringer og innspill  

Lørenskog idrettsråd har avgitt høringsinnspill om rullering av handlingsplanen for idrettsanlegg i 

Lørenskog, se vedlegg 2. 

Kretsting 
Kretstinget i Viken idrettskrets ble avholdt som en kombinert fysisk samling på Sundvolden Hotell og 

som digital samling på Teams med støtte av GoPlenum for avstemninger.  Til behandling var 

ordinære tingsaker som godkjenning av årsrapport, regnskap og budsjett. Kretsen la også frem en 

langtidsplan som Lørenskog idrettsråd mente var lite tydelig i forhold til prioriterte oppgaver. 

Kretsstyret svarte at det var ment å være ramme som kretsen skulle jobbe innenfor og at kretsstyret 

vil utarbeide handlingsplaner for å jobbe fram detaljer for styring for sitt arbeid. Kretsen utfordret 

idrettsrådene til å jobbe aktivt mot sin kommen for å få til flere anlegg og sørge for å være en tydelig 

kanal overfor politikerne som det skal være naturlig å henvende seg til i saker om idrettsanlegg i 

kommunen. Idrettsrådene er viktige verktøy for idrettslagene. Langtidsplanen har som motto 

«Idrettsglede for alle» og ble presentert med et mål om å legge til rette for «livslang idrett» slik at 

flest mulig skal kunne være aktive hele livet.  Kretsen trakk også fram behovet for samarbeid, blant 

annet med skoler, for å kunne hindre inaktivitet. Idrettspresident Berit Kjøll deltok også på 

kretstinget og snakket flere ganger varmt om idrettsrådene, idrettsrådenes betydning og 

tydeliggjøring av vår funksjon samtidig som påpekte at aktiviteten i idrettslagene er det viktigste.  Det 

ble lagt fram et langtidsbudsjett med de samme kostandene som i dag og med det samme antallet 

ansatte.  

Idrettspriser  
Ungdomsstipend og hederspris for 2020 ble delt ut under årsmøtet 9. september.  

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 Rikke Skåttet fra bordtennisklubben B-72. Rikke har som ung 

utøver allerede utmerket seg ved å bli Norgesmester i U23, seniormester i lag, spilt senior VM for 

Norge og etablert seg i den svenske eliteserien. Rikke har vært med på å dyrke frem jentespillere fra 

ung alder og frem til å nå et godt internasjonalt seniornivå. Hun er også nordeuropeisk mester og har 

oppnådd Norges høyeste passering i ungdoms-EM, med 9.plass, 2019. Rikke ønsker å delta i OL 2028, 

om ikke før.  

Ungdomsstipendet for gutter gikk til Erik Vo fra cheerleaderklubben NRC Tigers. Erik fikk prisen fordi 

han gjennom iherdig innsats, treningsvilje og talent viste seg som stor utøver og oppnådde gode 

resultater. Han er også engasjert som trener for yngre medlemmer. Han har vært med på å vinne 



 

 

 

gullmedalje både på junior og seniornivå i både NM og EM, senest i 2019. Erik har blitt en skikkelig 

«cheerleader» og han er et forbilde for å rekruttere gutter inn i sporten. «Han ønsker stadig å utvikle 

seg og jobber beinhardt for å bli bedre, til stor motivasjon for resten av laget» (forslagsstilleren). 

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 2020 gikk til Rajah Sivaperuman fra Lørenskog Friidrettslag. Rajah 

fikk hedersprisen for mange års innsats både som trener, dommer og starter. Han har engasjert seg i 

å lage et attraktivt tilbud til barn og unge i Lørenskog og har deltatt på flere kurs for å skolere seg 

selv. Han har også vært pådriver for å rekruttere barn med innvandrerbakgrunn inn i idretten som 

utøvere og flere fortsetter også som trenere. 

I tillegg delte idrettsrådet ut en pris for positive tiltak gitt koronabegrensingene. Trenerne i 

danseklubben Studio1 fikk en spesialpris for deres initiativ og engasjement under korona-pandemien 

der de etablerte alternative løsninger for dialog med og instruksjon av medlemmene med bruk av 

videobaserte løsninger når de ikke kunne samles fysisk. I tillegg fikk medlemmene mulighet til å 

snakke med hverandre gjennom den samme løsningen. Silje Nedgård tok imot prisen på 10.000 kr på 

vegne av trenerteamet. 

 

Retningslinjer for tilskudd  
Idrettsrådet har utarbeidet retningslinjer for tilskudd fra idrettsrådets midler til idrettslag i 

kommunen til idrettsarrangement og idrettsrådet deler 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. Typisk gis støtte for tiltak i størrelsesorden 5 000 -

10 000 kroner, og gjelder aktiviteter som typisk er utenom ordinær drift. 

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

inkludering i idrettslag. For 2020 ble kr 70 000 tildelt gjennom NAV Lørenskog til støtte etter behov. 

Støtten ble gitt i form av opplevelseskort.  

Treningstider 
Kommunen ved Park, idrett og friluftsliv utarbeidet forslag til fordeling av treningstider som 

idrettsrådet mottok til vurdering. Behovet for treningstid, særlig i "primetime", er større enn 

kapasiteten. Utgangspunktet har vært søknadene, som ikke idrettsrådet har sett eller vurdert (det er 

kommunens oppgave), og historisk tildeling. Idrettsrådet legger til grunn at tildelingen er basert på 

objektive kriterier som antall aktive medlemmer og videre at den har tatt hensyn til de ulike lagenes 

behov. Idrettsrådet kan selvsagt ikke vurdere alle aspektene i detalj, men baserte seg på orientering 

fra Park, idrett og friluftsliv gjennom to TEAMS-møter. Idrettsrådet erkjenner at situasjonen for 

særlig Hammer Turn er krevende jf behov opp mot tildeling, men tildelingen var om lag på nivå med 

fjoråret – litt ned for turnhallen og litt opp for flerbrukshallen. Dette beklaget idrettsrådet, men vi 

har forståelse for at dette er en ligning som ikke går opp sett fra kommunens side. Kommunen skulle 

også vurdere muligheter for utvidet trening i helgene og dagtid utenom tildelingsperioden.   

Det har i prosessen kommet frem at det er behov for å se nærmere på søknadsskjema og 

tildelingskriteriene, og idrettsrådet ønsker å bidra i en slik prosess frem mot neste års tildeling. Det er 



 

 

 

et ønske om mer klarhet om hvilke kriterier som er sentrale ved tildelingen, f.eks. vekting av ulike 

faktorer. Kriteriene bør være mest mulig objektive og gi lite rom for skjønn samt kommuniseres 

tydelig utad til lagene på forhånd.   

Møte med KIF 
Det nye idrettsrådet hadde møte med Kultur-, idrett- og frivillighetsutvalget 24. september 2020. Vi 

presenterte rådet samt formål med idrettsråd, hvilke oppgaver vi har og prioriteringer i henhold til 

handlingsplanen. 

 

7. Medlemstall 
Ved inngangen til 2021 var det 12 613 registrerte medlemmer i 41 klubber i Lørenskog kommune, se 

vedlegg 3 for en oversikt. Dette var 91 flere enn foregående år. En klubb har blitt lagt ned i løpet av 

2020 og det er Romerike Sumo og Sandbryteklubb, mens Novus Kampsport Klubb har blitt formelt 

innlemmet i idrettsregistreringen for 2020.   

Økningen på 91 medlemmer er isolert sett positivt i et år preget av pandemi, men ser vi litt bak 

tallene er situasjonen urovekkende. Store «utendørs» idrettslag som Losby Golfklubb (+200), LIF 

(+380) og Fjellhamar Fotballklubb (+186) stod for en samlet økning på 766. I tillegg hadde Lørenskog 

ishockey og Romerike Kyokushin Karateklubb markant økning, men dette kan være effekter av 

nedlagt elitelag og feil i registrering for karateklubben foregående år. 

Hele 23 av 37 lag opplevde nedgang i antall medlemmer fra inngangen av 2020 til inngangen av 2021. 

Disse lagene har til sammen mistet mer enn 1000 medlemmer i løpet av 2020. Bordtennisklubben B-

72 og Danseklubben Studio 1 fortsatte nedgangen fra året før, og i tillegg mistet Lørenskog 

Håndballklubb og Lørenskog Skiklubb mange medlemmer. Nedgangen er dramatisk med tanke på at 

befolkningen fortsetter å øke sterkt i Lørenskog samtidig som aktivitetsandelen er lavere 

sammenlignet med landsgjennomsnittet og sammenlignbare kommuner.  

8. Mottatte midler  
Idrettsrådet har mottatt kr 60 000 i tilskudd fra kommunen. Fra Viken idrettskrets har idrettsrådet 

mottatt kr 17 000 for fordeling av LAM og etter søknad. I tillegg mottok idrettsrådet kr 70 000 for 

tildeling til støtte for inkludering i idrettslag, se punkt 6 over. 

 

9. 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 i forhold til den sterke befolkningsveksten. I perioden har 

anleggsgruppa arbeidet med en revidert anleggsplan, se sak 6b. Anleggsarbeidet er sett i 

sammenheng med kommunens rullering av handlingsplanen for idrettsanlegg samt andre initiativ.  

Idrettsrådet har deltatt aktivt i arbeidet med idrettsanleggene i forbindelse med nye Fjellhamar skole 

(flerbrukshall og svømmeanlegg), renovering av Fjellhamarhallen og en ny hallflate i forbindelse med 

Lørenskoghallen.  

Vi vil særlig trekke frem samarbeidet mellom Lørenskog Idrettsforening, Fjellhamar Fotballklubb, 

Kurland Fotballklubb og idrettsrådet om fotballen i Lørenskog. Dette er den desidert største idretten i 



 

 

 

Lørenskog, og mer enn hvert femte medlemskap er i en fotballklubb, og andelen blant barn og unge 

er enda høyere. Derfor er det helt nødvendig å sikre fotballen treningsflater i kommunen (ref sak 6b).  

Det viktigste punktet klubbene ønsker å samarbeide om er etableringen av en felles fotballbane. Gitt 

klubbenes geografiske tilhørighet, fant de det naturlig å foreslå en sentral og naturlig beliggenhet for 

en slik flate ved siden av eksisterende kunstgressbane på Torshovfeltet ved Lørenskoghallen, se 

illustrasjon. 

 

 

Ellers har idrettsrådet hatt konstruktive og informative møter med flere andre idrettslag i 

kommunen. Skøyteklubben Lørenskog presenterte planene for ny flerbruksishall som i tillegg til 

isidretter kan romme en rekke andre idretter som dans, skyting, kampsport, friidrett med videre.  

Lørenskog skiklubb presenterte planene for kunstsnøanlegg ved Losby, og det er et moderat anlegg 

som vil forlenge sesongen og gi et tilbud til alle innbyggerne i kommunen. 

Idrettsrådet var på omvisning i esportsenteret til LIF på Metrosenteret. Dette er et nybrottsarbeid og 

et tilbud ikke bare for LIFs medlemmer. Idrettsrådet har både støttet senteret og videreformidlet 

tilbudet fra LIF til alle idrettsklubbene i kommunen om å delta (se vedlegg 4). Flere lag responderte 

positivt.  

Idrettsrådet har også fått presentert et interessant privat initiativ fra grunneiere på Østheim om 

inlinebane, delvis som erstatning for planlagt bane på Hammer som viste seg å bli vesentlig dyrere på 

grunn av grunnforholdene ifølge kommunen.   

Selv om det bygges mye i kommunen og en rekke idretter vil om relativt kort tid få en langt bedre 

anleggsdekning enn nå, er situasjonen en helt annen for flere andre. Danseklubben Studio 1 må selv 

dekke privat leie av anlegg for å drive dans. Dette er svært utfordrende for en av de klubbene som 

har blitt rammet hardest av koronatiltakene. Lørenskog ishockeyklubb har bare en isflate og nedslitte 

lokaler som er modne for oppgradering. Forslag om utvidelse av eksisterende hall med en ny flate ble 

nedstemt i kommunestyret gitt kommuneøkonomien. Situasjonen er i så måte presserende for 

klubben som også har presentert utfordringene sine for idrettsrådet. Fjellhamar Fotballklubbs 

garderobeanlegg og klubblokaler må være blant landets med nedslitte og uhensiktsmessige, og 

idrettsrådet har hatt møte med klubben og tatt dette opp flere ganger i ulike fora.  



 

 

 

Lørenskog har mange barn og unge som vil drive med turn, og det er to idrettslag i kommunen som 

er tilsluttet Norges Gymnastikk- og Turnforbund; Hammer Turn og Lørenskog Gymnastikklag (LGL). 

Hammer Turn hadde 1171 medlemmer jf idrettsregistreringen samt ventelister. LGL hadde om lag 

250 medlemmer. Med tanke på at begge lagene har størstedelen av medlemmene i gruppen 0-12 år, 

er dette tilbudet svært viktig for barn i Lørenskog. Kjennhallen er en ny og fin turnhall/flerbrukshall, 

men kapasiteten er allerede utnyttet til det fulle med turnklubbene på ettermiddag/kveld og i helger 

samt SFO og Wang med flere på dagtid. Idrettsrådet har hatt møter med Hammer Turn og deltatt på 

møter i regi av kommunen om situasjonen for turning og treningstid og treningsanlegg. Idrettsrådet 

erkjenner at det er en utfordrende situasjon som krever samarbeid mellom alle involverte. 

 

10. Oppgaver i året som kommer  
Det henvises til handlingsplan, se sak 6a, for nærmere beskrivelse av aktivitet i 2021/2022. Imidlertid 

er det fire overordnede områder som idrettsrådet vil prioritere i kommende periode: 

• Bidra til at idretten i Lørenskog restitueres etter Covid 19 

• Samhandling med kommunen 

• Samhandling med idrettslagene 

• Utbygging og vedlikehold av idrettsanlegg  

 

 

11. Fordeling av lokale aktivitetsmidler (LAM) 
Tildelingen av LAM ble gjort i to runder i 2020 for å frigi midler raskere til klubbene gitt 

koronasituasjonen. I mai/juni 2020 ble 66 prosent av tildelingen for 2019 gitt lagene, og i løpet av 

høsten ble den «egentlige» fordelingen foretatt fratrukket forskuddet.  Det ble brukt en 

fordelingsnøkkel basert på antall medlemmer etter henstilling fra departementet I alt ble 

Lørenskogidretten tildelt kr 2 947 015 for 2020 noe som er en økning på 50 000 kroner sammenlignet 

med 2019.  

LAM 2020 Lørenskog idrettsråd. Fordeling sendt inn 9.11.2020 

Status 

Innstilt fordeling 

Tildelt 

kr 2 947 015,00 

Fordelt 

kr 2 947 015,00 

Gjenstående 

kr 0,00 

(se vedlegg 5 for fordeling av LAM per idrettslag og sak 7 for forslag til kriterier). 

 


