
 

 

 

Sak 4 Årsmelding Lørenskog idrettsråd  
for perioden 2. juni 2021 til 7. juni 2022 

 

1. Styrets sammensetning 
 

Richard Ragnarsøn – leder, Lørenskog Friidrettslag 

Ola Hugo Jordhøy – nestleder, NRC Tigers 

Karl Gustavsen – kasserer, Østmarka Orienteringsklubb 

Birgit Werner Lundeby – sekretær, Lørenskog IF 

Bente Bredesen Ulseth, Lørenskog-Rælingen Kappsvømmingsklubb 

Maritta Solaas Moen, Fjellhamar fotballklubb 

Martin Børresen, Lørenskog Håndballklubb 

Katrine Lyng Bekkevold, Danseklubben Studio 1 

Ingvild Ruud, Lørenskog Cykleklubb 

Varamedlemmer: 

Thomas Borge, Østmarka IL 

Johs Grimseth, Skøyteklubben Lørenskog 

 

 

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

Skretteberg har vært vararepresentant. 

 

3. Covid-19, krigen i Ukraina og idretten 
I fjorårets årsmelding fra idrettsrådet omtalte vi konsekvensene av pandemien for idretten i 

Lørenskog. I årets melding gjengis bare disse kulepunktene som knagger for våre bekymringer for 

effektene på idretten som følge av Covid-19 og tiltakene. 

• 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 

Koronasituasjonen førte til flere tilbakeslag for idretten gjennom nye virusvarianter og med 

tilhørende nasjonale og kommunale tiltak. Dette varte ut 2021 og inn i 2022. I skrivende stund er 

heldigvis idretten fullstendig gjenåpnet både for utøvere og tilskuere. Dessverre ble pandemien 

etterfulgt av den første angrepskrigen på europeisk territorium siden andre verdenskrig, og 

Russlands krig mot Ukraina har ført til en stor flyktningestrøm der også Norge tar sin del av ansvaret. 

Flyktningene, som i stor grad består av kvinner og barn, trenger et aktivitetstilbud og herunder er 

idretten som den største frivillige sektoren viktig. Det er gledelig at idretten i Lørenskog har stilt 

helhjertet opp på eget initiativ. Idrettsrådet og idrettslagene ser behovet for bedre koordinering av 

tilbudene når bosettingen i vår kommune for alvor kommer i gang, og det vil også være behov for 

noe økonomisk støtte til lagene slik at de kan legge til rette for flyktningene. Idrettsrådet inviterte 

flere idrettslag til et møte for å dele foreløpige erfaringer, og dette ble også tatt opp i møte med 

Kultur-, idrett- og frivillighetsutvalget. En annen effekt av krigen er at russiske utøvere blir utestengt 

fra en rekke internasjonale idrettsarrangementer. 

 

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. Gruppestruktur, ansvarsområde og sammensetning ble revidert på samlingen 

for idrettsrådet på Losby. 

 

Ansvar LIR 2021/2022 

Gruppe  Ansvarlige Kort beskrivelse/kommentar 

LAM Karl 
(Kasserer) 
Richard 

Ola 

Fordele lokale aktivitetsmidler. Dokumentere og 
evaluere 

 

ANLEGG Ola 

Johs 

Maritta 

Martin 

Vedlikeholde Idrettsrådets anleggsrapport 

Anleggsplan med prioriterte anlegg 

o Være mer aktive overfor klubbene 

o Behov/mangler 

o Anleggsoversikt 

o Torshov 

o Visperud 

Samarbeid på tvers av 
lag 

Thomas 

Katrine 

Ingvild 

Johs 

 

o Erfaringsutveksling 

o trening 

o skade og restitusjonstrening  

o inkludering 

o frafall 



 

 

 

 

MARKEDSINFORMASJON Ola  

Ingvild 
Maritta  

Kommunikasjon: FB-policy 

Mal 

Representasjon 

KOMMUNIKASJON Ola 

Bente 

o Teams: Rydde, struktur 

o Mail: Bruk? 

o Hjemmeside: Oppdatere, Vurdere ny (NIF) 

HØRINGER Richard 

Ola 

Karl 

 

Utarbeide utkast til høringer som kommer til LIR.  

KOMMUNE Richard 

Maritta 

Martin 

 

Kontakt med administrasjon og politisk.  

Samarbeidsavtalen 

HANDLINGSPLAN Birgit 

Ola 

 

Utarbeide handlingsplan og årshjul.  
 

IDRETTSPRISER Birgit 

Karl 

 

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

Revurdere utdelingstidspunkt 

TILTAKSSTØTTE  Karl 

Ingvild 

Retningslinjer. Informasjon ut. Konsekvenser 
(budsjettmessige på sikt) 

 

Sunn idrett:  

 

Katrine  

Bente 

Birgit 

Thomas 

o Spiseforstyrrelser 

o Antidoping 

o Moral – etikk 

o Inkludering 

o Fair Play 

o Foreldrevettregler 

o Topp – bredde 

o Skadefri 

 

Treningstid Martin 
Bente 

o Prinsipper 

o Fordeling 

o LIRs involvering 

 

 



 

 

 

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

enkelte av gruppene hatt møter. Nytt siste år er at leder, nestleder og sekretær møtes til et kort 

planleggingsmøte en uke før styremøtene, og ofte har et styremedlem med organisatorisk ansvar 

også deltatt. Dette har vært nyttig med tanke på forberedelser, kontinuitet og involvering. Møtene 

har fulgt rådene som følge av COVID og i så måte har de i perioder vært avholdt på TEAMS, og dette 

gjelder både styremøter og andre møter.  

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.  

For særskilte møter se under punkt 6. Saker. 

6. Saker  
Idrettsrådet har behandlet drøyt 120 saker jf sakslistene fra de 11 styremøtene som har blitt avholdt i 

perioden. Noen viktige saker har vært: 

LAM 
Se punkt 11. 

Anlegg  
Se punkt 9. 



 

 

 

Høringer og innspill som Lørenskog har besvart i perioden 

 

21.april 2022: Rullering av Handlingsprogram idrett 2021 

Handlingsplanen med liste over anlegg er kjent for oss og sammenfaller for en stor del med de 

prioriteringer vi har i idrettsrådets anleggsplan. Det vi savner i denne planen og som Lørenskog 

idrettsråd ønsker å fremme basert på innspill fra idretten er: 

Anlegg til friidrett med primært en treningsbane og som skal være til bruk for friidrett, andre 

idretter, skoler og for allmennheten. 

I tillegg er det et ønske fra fotballen om kunstgress på TIF-løkka, men mulig at dette vil være 

vanskelig med tanke på isflate på vinteren. 

 

19. oktober 2021: planprogram for arealplanen for Lørenskog kommune 

Kort oppsummert idrettsrådets innspill: 

 Idrettsrådet så spesielt på to deler av planprogrammet som er viktig i forhold til idrettens innspill:  

- God stedsutvikling for hele Lørenskog  

- Trygg og miljøvennlig transport og mobilitet  

I forhold til god stedsutvikling er det viktig at nok arealer settes av til idrettsformål, i takt med den 

veksten i innbyggertall Lørenskog kommune opplever og forventes å ha fremover. Kommunen har 

fortsatt underdekning når det gjelder idrettsanlegg selv om hallkapasiteten blir vesentlig bedre i 

planperioden. LIR spilte inn at det må settes av nok areal for utendørsidretter i arealplanen og 

planlegges med videre utbygging av kapasitet også for disse idrettene. Vi forventer at 

medlemstallene til idrettsklubbene vil øke i takt med økningen i innbyggertall. 

Det er viktig for idrettsutøverne at de kan komme trygt fram til idrettsanleggene og til 

idrettsarrangement. Det betyr kraftig utbygging og tilrettelegging av offentlig transport til 

idrettsanlegg, som ikke ligger i nærområdet, med transport på tvers for å dekke hele kommunen slik 

at offentlig kommunikasjon kan være et reelt alternativ til bruk at privatbil og samkjøring som mange 

benytter i dag. Dette er ikke på plass i dag.  

Men parkering er også nødvendig for å kunne arrangere konkurranser med deltakere fra andre 

kommuner der offentlig kommunikasjon ikke er hensiktsmessig eller realistisk for å bringe deltakere 

og tilskuere til idrettsarrangement i Lørenskog. 

Samtidig medgir LIR at de andre delene også berører fokusområdene fra samfunnsdelen som alle er 

viktig for en aktiv befolkning og tilrettelegging for at dette er mulig for flest mulig. 

Lørenskog idrettsråd mener idretten er og vil være en viktig bidragsyter for å oppfylle de nasjonale 

forventningene som nevnes i planprogrammet samt bidra positivt i forhold til fokusområdene i 

samfunnsdelen av kommuneplanen. 

 

25. august 2021: Høringsinnspill fra Lørenskog idrettsråd til vei- og gatenorm for Lørenskog kommune 

 

LIR formidlet i sitt høringsinnspill at det er positivt at det legges opp til kollektivtransport, men det 

krever at det bygges ut et kollektivtilbud som dekker hele kommunen og som er effektivt i forhold til 

transporttid og ruter og dekning. 

For idretten er det ikke alle som kan bruke offentlig transport for å komme til og fra idrettsanlegg, 

men som krever bruk av privat bil, ofte gjøres det gjennom deling av transport / samkjøring. 

Eksempler som gjør at bruk av offentlig transport er utfordrende: 

- Utstyr som kreves er stort og tungt 



 

 

 

- Alder på utøver i forhold til behov for følge 

- Tilgjengelighet av offentlig transport mellom hjem og idrettsanlegg 

- Kamper, cuper, turneringer og andre arrangementer med deltakere fra  

andre steder 

- Personer med funksjonsnedsettelse 

 

Kretsting 
Kretstinget i Viken idrettskrets ble avholdt 10. og 11. juni i Fredrikstad med deltakelse fra Lørenskog 

idrettsråd. Imidlertid var dette etter fristen for dokumenter til årsmøtet og er derfor ikke referert i 

denne årsmeldingen.  

Idrettspriser  
Ungdomsstipend og hederspris for 2021 ble delt ut under Idrettens verdiseminar 10. november på 

Lørenskog videregående skole.  

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 Tinde G. Saugestad fra Danseklubben studio 1. Tinde har som 

ung utøver deltatt i mange nasjonale og internasjonale konkurranser, og bidratt aktivt i klubben i 

forhold til å være et godt forbilde som trener, samt er aktiv med flere partier i klubben. 

Ungdomsstipendet for gutter gikk til Anders H. Olsen fra Lørenskog skiklubb. Anders fikk prisen for 

sin innsats innenfor freeskisporten som han utøver på høyt nivå i og utenfor Norge. Anders er på 

rekruttlandslaget i freeski.  

 

  Tinde G. Saugestad og Anders H. Olsen mottok idrettsrådets ungdomsstipend fra Birgit W. Lundeby 



 

 

 

 

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 2021 gikk til Tom Nilsen, Skøyteklubben Lørenskog. Tom har vært 

engasjert i idretten i Lørenskog siden 1958 og bidrar fremdeles gjennom verv, deriblant leder av 

skøyteklubben. Tom har også vært involvert, aktiv og bidratt innenfor håndball og friidrett.  

 

  Tom Nilsen takker for hedersprisen 

I tillegg delte idrettsrådet ut en pris for særskilt innsats gitt koronabegrensingene. Prisen på kroner 

10 000 gikk til Pelle Neraasen i Lørenskog Idrettsforening for sin formidable innsats for klubbens 

gatelag. I halvannet år var personene i denne gruppen forhindret fra å trene med kontakt, men Pelle 

holdt disse sammen via møter på Zoom og turer i nærområdet. Det ble avholdt minimum to 

møter/aktiviteter i uka. Siden de klarte å holde aktivitet og kontakt gjennom koronaperiodene, var 

fotballaget raskt opp på beina igjen og kunne delta blant annet i NM for gatelag. 

 

  Idrettsrådet berømmet Pelle Neraasen for en ekstraordinær innsats i koronaperioden (Foto: rb.no) 

 



 

 

 

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. 

 

Treningstider 
Idrettsrådet tok i fjor initiativ til en gjennomgang av retningslinjene for tildeling av treningstid siden 

det var et ønske fra idretten om mer klarhet om hvilke kriterier som er sentrale ved tildelingen. 

Kriteriene burde være mest mulig objektive og gi lite rom for skjønn samt kommuniseres tydelig utad 

til lagene på forhånd.  

Kommunen iverksatte en prosess med revisjon av retningslinjene der idrettsrådet bidro med to 

representanter i en arbeidsgruppe. Forslaget ble behandlet politisk og vedtatt Kultur, idrett- og 

frivillighetsutvalget (KIF-utvalget) vedtok endring av retningslinjer for tildeling av treningstid i 

kommunale idrettshaller i møte 27.01.22. En viktig endring er at antall aktive medlemmer legges til 

grunn for tildeling samtidig som man skal hensyn ta kontinuitet og sikre en minimumstildeling til 

idrettslag. Idrettsrådet skal konsulteres ved tildeling etter spesielle vilkår. Tildeling av treningstid 

besluttes av administrasjonen. Idrettsrådet får forslag til fordeling av treningstid til gjennomsyn før 

endelig tildeling. Kultur-, idrett- og frivillighetsutvalget får saken til orientering.  

Idrettsrådet fikk ikke gjennomslag for at idrettslag tilsluttet Norges idrettsforbund skulle prioriteres i 

tildelingen av treningstid. Dette mener idrettsrådet er uheldig. 

Idrettsrådet fikk presentert forslag til tildeling av treningstid for idrettsrådet høsten 2022 og våren 

2023 på styremøte 3. mai. Fra referatet fra dette styremøtet gjengis saken om tildeling av 

treningstid. «Lørenskog kommune ved Park, idrett og friluftsliv gjennomgikk fordeling av forslag til 

treningstider til lag og foreninger i Lørenskog. Tildeling er basert på nye retningslinjer for tildeling av 

treningstid og søknader fra lag og foreninger. Tildelingen er gjort etter haller/gymsaler og gjelder tid 

på ukedager fra ettermiddagen av. Idrettslagene foretar den detaljerte fordelingen innenfor sine 

tider selv. I tillegg får lag og foreninger tid utenfor disse tidspunktene (helg og dagtid). Medlemstall 

er hovedparameteren for tildeling, men andre hensyn og særskilte behov skal også vektes inn.  

Idrettsrådet anser at kommunen har gjort en omfattende jobb og mange hensyn er ivaretatt. 

Begrensingene ved tildelingen er anleggskapasitet og det at alle vil trene i prime time. Det forventes 

at allerede fra høsten 2023 vil kapasiteten bli langt bedre med flere nye flater. 

Idrettsrådet er imidlertid bekymret for at andre lag og foreninger likestilles med idrettslag tilsluttet 

NIF og Idrettsrådet. Disse omfattes ikke av idrettens regelverk. Ofte finnes idrettene som utøves i 

ordinære idrettslag i kommunen. Tallene som ligger til grunn for tildelingen (antall aktive) er ikke 

etterprøvbare for disse lagene jf opplysninger som ble gitt ved gjennomgangen. Idrettsrådet mener 

at ordinære idrettslag må prioriteres i tildeling av treningstid og mer enn det som fremkommer av 

årets tildeling. 



 

 

 

Idrettsrådet godkjenner likevel tildelingen slik som presentert ved gjennomgangen, men ønsker at 

merknaden i avsnittet over skal følge forslaget til politisk behandling og fremtidige evalueringer av 

prinsippene.» 

 

Gruppeledermøte 
Lørenskog idrettsråd inviterte på vegne av fotballen i Lørenskog alle gruppelederne i de politiske 

partiene til et samarbeidsmøte. Fotballklubbene sammen med representanter fra Lørenskog 

idrettsråd har siden begynnelsen av året møttes jevnlig for å snakke om felles behov, utfordringer og 

muligheter og hvordan vi best kan samarbeide om dette. Den største felles utfordringen for fotballen 

i kommunen er fotballflater. Her ser klubbene for seg å kunne samarbeide om en felles fotballflate, 

og har pekt på Torshovområdet som den mest ideelle plasseringen. Viken idrettskrets har på oppdrag 

fra oss gjort et forprosjekt og tegnet inn «Torshov 2» parallelt med dagens Torshovbane. Dette ble 

presentert for gruppelederne med påfølgende diskusjon.  

Fotball er den største idretten i kommunen, og behovet for fotballflater er stort og økende gitt 

befolkningsveksten og anleggsdekningen. Lørenskog idrettsråd og klubbene står samlet om fokus på 

økt banekapasitet, og med dette møtet appellerte vi til kommunens folkevalgte om å løfte dette 

videre.  

Møte med ordfører 
Idrettsrådet ved leder, nestleder og sekretær hadde møte med ordfører Ragnhild Bergheim og leder 

av Kultur-, idrett- og frivillighetsutvalget Anita Patel. Rakel Rauntun som er virksomhetsleder for 

Park, idrett og friluftsliv deltok også. Formålet var evaluering av samarbeidsavtalen mellom 

idrettsrådet og kommunen samt gjensidig orientering om idrett og forventninger. Fra referatet fra 

møtet: «Idrettsrådet er fornøyd med kommunens løft på flerbrukshaller og den økte kapasiteten som 

kommer de nærmeste årene. Idrettsrådet uttrykte bekymring for utendørsidrettene og 

anleggssituasjonen, spesielt for kommunens fotballklubber samt andre utendørsaktiviteter som for 

eksempel friidrett og ski. Kommunen påpekte at dette også samsvarte med siste rapport fra 

Telemarksforskning om anleggsdekning i Lørenskog.» Gjeldende samarbeidsavtale ble gjennomgått, 

og begge partene var fornøyde med den nye avtalen og samarbeidet både på politisk og 

administrativt nivå.   

Møte mellom Lillestrøm idrettsråd og Lørenskog idrettsråd 
Idrettsrådet har flere ganger hatt som mål om å søke mer samarbeid med andre idrettsråd. Og siden 

Per Nygren og Wendell Skottevik, begge med erfaring fra idretten i Lørenskog, var blitt henholdsvis 

leder og daglig leder av Lillestrøm idrettsråd falt det seg naturlig å oppta kontakten. Det er mye som 

er felles mellom de to nabokommunene og utfordringene for idretten er også for en stor del 

sammenfallende. Vi har også mange utøvere som er bosatt i nabokommunene, noen idretter finnes i 

en kommune og ikke i den andre og noen anlegg er felles, og slikt sett er det stor aktivitet på tvers av 

kommunegrensene og et nærmere samarbeid kan være hensiktsmessig. En viktig forskjell mellom 

idrettsrådene er at Lillestrøm idrettsråd har ansatt daglig leder. Dette har medført en helt annen 

dynamikk i idrettsrådet arbeid både internt, overfor lagene, overfor krets og ikke minst overfor 

kommunen og politikerne.  



 

 

 

 

    Samarbeidsmøte mellom idrettsrådene i Lillestrøm og Lørenskog 

 

Møte med KIF 
Idrettsrådet hadde møte med Kultur-, idrett- og frivillighetsutvalget 7. april 2022. Vi presenterte 

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

handlingsplanen Idrettsrådet trakk særlig frem samarbeidet med kommunen og idrettsrådets 

samhandling med idrettslagene i kommunen. Angående idrettsanlegg påpekte vi at hallkapasiteten 

forbedres betraktelig gitt utbyggingen, men at det det er behov for å forbedre kapasitet og tilbud 

utendørs (eksempelvis fotball, ski og friidrett). Situasjonen for flyktninger fra Ukraina og hva idretten 

og kommunen kan bidra med ble også diskutert på møtet.  

 

Seminar for idrettsrådet 
Det ble avholdt internt seminar for idrettsrådet 6. til 7. november der formålet var innføring i 

idrettsrådets arbeid, planlegging og teambuilding. Det er relativt stor utskifting av medlemmer over 

tid og det er hensiktsmessig å arrangere et slikt seminar om lag hvert annet år for å få introdusert 

nye medlemmer i arbeidet, sikre kontinuitet samt lagt inn en litt mer intensiv arbeidsøkt enn de 

ordinære styremøtene.  



 

 

 

 

  Hele idrettsrådet samlet på Losby 

7. Medlemstall 
Ved inngangen til 2022 var det 12 681 registrerte medlemmer i 41 klubber i Lørenskog kommune, se 

vedlegg 1 for en oversikt. Dette var samme antall klubber som året før ifølge idrettsregistreringen. To 

lag har blitt lagt ned i løpet av 2021, Lørenskog Bordtennisklubb og Lørenskog Cricketklubb, og to lag 

har kommet til, Snølaget Sportsklubb og Yasuragi Budoklubb. Tre lag hadde ikke rapportert antall 

medlemmer for 2021 per mai 2022. 

Totalt sett øker antall medlemmer svakt med 68 medlemmer noe som tilsvarer en halv prosent, og 

isolert sett er dette positivt gitt at 2021 fremdeles var sterkt preget av korona. Imidlertid er det 

relativt store fluktuasjoner i medlemsmassen mellom lagene, slik vi også observerte i første 

pandemiår. De store medlemsvinnerne i 2021 var Losby Golfklubb og Lørenskog-Rælingen 

Kappsvømmingsklubb, som økte antall medlemmer med henholdsvis 335 og 259 medlemmer. 

Golfklubben er nå den desidert største idrettsklubben i kommunen med hele 2119 medlemmer. 

Svømmeklubben er den fjerde største med 1042 medlemmer, mens Lørenskog Idrettsforening (LIF) 

og Hammer Turn er nest og tredje størst. Prosentvis var det Lørenskog Frisbee Klubb og Lørenskog 

Klatreklubb som økte mest med henholdsvis 140 og 80 prosents økning i medlemsmassen. Positivt 

var også økningen for Bordtennisklubben B-72 og Danseklubben Studio 1 på rundt 60 prosent for 

begge. Disse klubbene opplevde sterk nedgang i koronaens første år.  

Imidlertid opplevde fotballen nedgang i antall medlemmer etter sterk økning i 2020, og de fire 

fotballklubbene mistet drøyt 250 medlemmer netto i 2021. Lørenskog Ishockeyklubb opplevde den 

sterkeste nedgangen i 2021 og mistet drøyt 300 medlemmer etter at antallet økte mye i 20201. Ellers 

 
1 Det kan være svakheter ved registreringstallene samt organisatoriske endringer som ikke fanges opp gjennom 
uttrekket fra Sportsadmin. Dette ble bekreftet av Lørenskog Ishockeyklubb der det var feil i synkronisering 
mellom Spoortz og Sportsadmin, og dermed var ikke nedgangen i antall registrert i Sportsadmin reell. 



 

 

 

fortsetter to tradisjonsrike utendørsidretter som ski og friidrett å miste medlemmer. Idrettsrådet er 

bekymret over aktivitet utendørs sommer som vinter og dette kommenteres også under anlegg. 

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

mottatt kr 15 000 for fordeling av LAM og etter søknad om støtte til seminar.  

 

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. Idrettsrådets arbeid med 

idrettsanlegg 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.  

 

  Fra befaring nye Fjellhamar skole; hall og basseng 

 

Videre kommer det en ny flerbrukshall på Benterud og gjennom leie av Thonhallen vil NRC Tigers 

(cheerleading) få et mer permanent tilholdssted. Kapasiteten for mange av innendørsidrettene økes 

betraktelig i de nærmeste årene, og det er både etterlengtet og nødvendig. 

Det idrettsrådet vil særlig trekke frem som en utfordring nå og i de kommende årene, er manglende 

utbygging av anlegg utendørs. Anleggsutfordringene gjelder i første rekke fotball, men også 

tradisjonsrike idretter som ski og friidrett. Dette er idretter som også har et folkehelseperspektiv 

langt utenfor de aktive medlemmene i respektive Lørenskog Skiklubb og Lørenskog Friidrettslag. 

Idrettsrådet har påpekt dette overfor politikere og administrasjon ved flere anledninger, og med 



 

 

 

etterslepet i anlegg og forventet befolkningsutvikling er det nødvendig med et løft for 

utendørsidrettene. Fordelen med disse anleggene, er at de er rimeligere enn flerbrukshaller og 

spesialhaller. En utfordring er areal, men her har idrettsrådet skissert mulige løsninger, og dessuten 

er det et kommunalt ansvar å sikre en balansert utvikling og utbygging av kommunen. Det er 

nødvendig hvis man ønsker gode bomiljøer, gode oppvekstvilkår og muligheter til drive med idrett, 

organisert og uorganisert, som igjen gavner både livsglede, den enkeltes helse og folkehelsa. 

Det ble startet opp et spesifikt samarbeid mellom Lørenskog Idrettsforening, Fjellhamar Fotballklubb, 

Kurland Fotballklubb og idrettsrådet om fotballen i Lørenskog tidlig i 2021. Samarbeidet har fortsatt i 

inneværende periode og gruppeledermøtet som er omtalt over var dedikert dette prosjektet. Det er 

nødvendig å sikre fotballen treningsflater i kommunen. Klubbene står sammen om behovet for å 

anlegge en felles fotballbane.  

 

10. Oppgaver i året som kommer  
Det henvises til handlingsplan, se sak 6a, for nærmere beskrivelse av aktivitet i 2022/2023. Imidlertid 

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

• Fortsatt fokus på at idretten i Lørenskog restitueres etter koronapandemien 

• Samhandling med kommunen 

• Samhandling med idrettslagene 

• Utbygging og vedlikehold av idrettsanlegg  

• Bidra til at flyktninger fra Ukraina inkluderes i idretten 

• Vurdere mulighet for daglig leder for Lørenskog idrettsråd  
  

 

11. Fordeling av lokale aktivitetsmidler (LAM) 
 

Den ordinære tildelingen av LAM for 2021 ble gjort etter kriterier vedtatt av årsmøtet i 2021 i 

henhold til retningslinjer gitt av Kulturdepartementet. Den ordinære tildelingen var på kroner 3 397 

666 (se vedlegg 2 for detaljert fordeling). I tillegg bevilget departementet en ekstraordinær tildeling 

der særskilte hensyn til lag som hadde hatt nedgang i antall medlemmer under koronaen eller hadde 

spesifikke inkluderingstiltak skulle vektlegges. Denne tildelingen var på kroner 404 302, og det vil si at 

Lørenskogidretten ble tilført 3,8 millioner kroner gjennom LAM i 2021 hvilket er mer enn noensinne.  

 

 

Styret i Lørenskog idrettsråd 


