ÅRSMELDING FOR
LØRENSKOG IDRETTSRÅD
I PERIODEN MARS 2011 – MARS 2012.
Året 2011
Året 2011 var da vi opplevde den første store terroraksjonen i vårt land etter 2. verdenskrig. 22. juli 2011 vil bli stående som en dag fylt med smerte, fortvilelse, harme og sorg. Dette var en hendelse som rokket ved alle, både i og
langt utenfor Norge.
Hvordan berører denne hendelsen oss som er opptatt av idretten? Mange vil nok svare at sannsynligvis vil ikke denne hendelsen berøre idretten direkte, men vi vet at idretten ofte representerer barn og unges første møte med organiserte aktiviteter, utenom barnehage, skolefritidsordning etc. Vi vet også at mange holdninger bygges opp under
oppveksten og det er viktig at idretten tar dette på alvor og bidrar til å skape gode holdninger blant barn og unge.
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INNLEDNING
”Norske 15 - åringer sitter mer stille enn mennesker i alderen 65 - 85 år”
I henhold til nøkkeltall fra helsesektoren i 2011 er ungdom i dag veldig lite aktiv. Konsekvensen av
dette er temmelig åpenbar - dobling av fedme siste 20 år og tredobling av diabetes 2 siden 1980 tallet.
Nøkkeltallene viser at 15 - åringer er mer stillesittende enn aldersgruppen 65 - 85 år og at fire av fem
nordmenn beveger seg for lite. Listen med tall som viser at utviklingen går i feil retning er lang.
Hva kan vi som representerer den organiserte idretten gjøre med dette?
Det viktigste er få barn og unge til å delta i den organiserte idretten. Med unntak av barnehage,
skole, SFO etc. er det innenfor idretten de fleste barn møter organiserte aktiviteter. Selv om vi
registrerer et frafall av ungdommer fra idretten i tenårene er det viktig å ha gitt dem et godt tilbud
for å stimulere til aktivitet.
Forslaget fra Norges Idrettsforbund (NIF) om å innføre et times fysisk aktivitet (gym) pr dag er i så
måte et godt tiltak for å sikre at barn og unge får en nødvendig andel av fysisk aktivitet i hverdagen.
Det er også viktig at idretten er bevisst på og stimulerer til aktivitet for barn og unge, men det er også
viktig at vi stimulerer til de urorganiserte aktivetetene eller at barn og unge får mulighet til og
erfaring med aktiveteter utenom den organiserte idretten.
I tillegg har vi i Lørenskog kommune etablert den såkalte Lørenskogmodellen hvor kommunen tilbyr
frokost på skolen, organisert trening og leksehjelp. Tiltaket er godt mottatt og Lørenskog kommune
er også en foregangskommune og ble i 2010 kåret til kommunen med best oppvekstvilkår for barn og
unge, mye takket være nettopp”Lørenskogmodellen”.
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1.

ORGANISASJON

a.

Styresammensetning:
Leder:
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Dag Hogstad - Fjellhammer IL
Vidar Bøe - Østmarka IL
Per Stedje - Østmarka O- klubb
Kirsti Gjerde - Lørenskog Håndballklubb
Sverre Olav Jenssen - Lørenskog idrettsforening
Jorun Dobloug - Fjellhammer IL
Svein Hagberg - Hammer turn
Rune Vollan - Lørenskog Skiklubb
Hanne Grimstad - Studio 1

:

Varamedlem

Christofer Lundquist - Lørenskog Friidrett

b.

Valgkomité:

Tore Risberget - Fjellhammer IL
Sverre Olav Jenssen - LIR/Lørenskog IF

c.

Revisorer:

Jan Arnt Skjolde - Østmarka IL
Claes Unger - Østmarka O klubb

d.

Lagoversikt:

Det er registrert 51 idrettslag /klubber i Lørenskog,
med totalt 11.546 medlemmer. Det ble registrert 54
klubber i Lørenskog, med totalt 11.397 medlemmer i
2010. Dvs. en nedgang på 4 lag, men en økning på
149 medlemmer.
Det er to idrettslag som ikke har registrert noe tall til
Akershus Idrettskrets i 2011.
Det er ikke registrert noen nye idrettslag/klubber i
2011.

e.

Utmerkelser:

Madeleine Enersen Hellerød,Studio 1 ble tildelt ungdomsstipendet.
Gunne Gustavsen ,Fjellhammer Idrettslag ble tildelt
hedersprisen.

2.

MØTER, SAKER OG REPRESENTASJON.

a.

Gjennomførte styremøter
Idrettsrådet har gjennomført følgende styremøter i årsmøteperioden:
28. april 2011
28. juni 2011
24. august 2011
27. september 2011
1. november 2011
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2. desember 2011
24. januar 2012
16. februar 2012
13. mars2012
20. mars 2012 (formøte før årsmøte)

b.

i.

Følgende saker er behandlet av styret i perioden
Konstituering av styret
Inkluderingsprosjektet - svømmeopplæring for innvandrerjenter
Verdiseminar
Brev til politikerne i Lørenskog i fm kommune- og fylkestingsvalg 2011
Orienteringssaker
Fordeling av LAM
Fordeling av treningstider
Kommunedelplanen 2012 – 2015
Høringsuttalelser
Tildeling av ungdomsstipend 2011
Tildeling av Hedersprisen 2011

Konstituering av styret/fordeling av arbeidsoppgaver
Styret ble konstituert med leder, nestleder og styremedlemmer. Det konstitueres ikke varamedlemmer.
Arbeidsfordelingen i styret:
Dag Hogstad:
Vidar Bø:
Sverre Olav Jenssen:
Hanne Grimstad:
Jorun Dobloug:
Kirsti Gjerde:
Per Stedje:
Svein Hagberg:
Rune Vollan:
Christofer Lundquist (vara)

Leder
Nestleder - Kompetanse/utvikling/verdiseminar
Kontaktperson politisk arena i kommunen
Forebyggende helseprosjekter
Samarbeid med lag/klubber i kommunen
Integrering
Kasserer/regnskap
Anlegg/treningstider
Anlegg/treningstider
Samarbeid med lag/klubber i kommunen

Styret vedtok også i perioden 2011 - 2012 å ikke ha noen dedikert sekretærfunksjon i og med
at styremøtene stort sett avholdes i lokalene til NRV/NRA IKS på Strømmen, noe som forenkler møtegjennomføring, forberedelser etc. Leder har derfor innehatt sekretærfunksjonen i
årsmøteperioden.
ii.

Orienteringssaker
Orientering og gjennomgang av lov/vedtekter for Lørenskog Idrettsråd etter godkjenning.
Heftet ”Når én pluss én blir mer enn to” – En veileder for samarbeid mellom kommune
og idrettsråd av KS og NIF.
Driftstilskudd fra kommunen
Møter med Lørenskog kommune - kulturtjenesten
Verdiseminar 2011/2012
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Brev til politikere i Lørenskog Kommune i fm Kommune og Fylkestingsvalget i 2011
Presseoppslag vedrørende valget 2011
Møte med politikere/Kultur- og Idrettsutvalget
Treningstider
Søknad til NIF om støtte til ”Lørenskogmodellen”
Orienteringer fra samlinger etc. hvor representanter fra LIR har vært representert
Orientering og gjennomgang av samarbeidsavtalen med Lørenskog Kommune
Tildeling av LAM 2011
Revisjon av samarbeidsavtalen med Lørenskog Kommune - Kultur
Inkluderingsprosjektet i Lørenskog - svømmeopplæring for innvandrerjenter - i samarbeid
med Lørenskog og Rælingen Kappsvømmeklubb
Opprettelse av ny samarbeidsavtale med den politiske og administrative ledelsen i kommunen ved Rådmann og Ordfører.
Forberedelse til årsmøte 2012
Kommunedelplanen 2012 – 2015
Høringsuttalelser fra Akershus Idrettskrets
c.

Representasjon
Idrettsrådet var representert på Inkluderingssamling i Sarpsborg 14.-16.januar; ”Inkludering i
idrettslag – for alle? Muligheter og utfordringer” ved:
Kirsti Løviknes Gjerde
Idrettsrådet var representert på idrettsrådsledersamling i Drammen 1 - 3. april 2011 med følgende personer:
Dag Hogstad
Vidar Bø
Sverre Olav Jenssen
Svein Hagberg
Lørenskog Idrettsråd holdt innlegg om samarbeid mellom Idrettsråd og Kommune med ordføreren i Lørenskog - Åge Tovan.
Lørenskog Idrettsråd var representert ved åpningen av Lørenskog Hus 30. april ved:
Dag Hogstad
Lørenskog Idrettsråd har også orientert om samarbeidet mellom idrettsråd og kommune for
Hordaland Idrettskrets samling av idrettsrådsledere 4.- 5. november 2011 ved:
Dag Hogstad
Åge Tovan (ordfører Lørenskog Kommune)
Lørenskog Idrettsråd har vært representert i Scenarioprosess for Lørenskog kommune
Romerike møter hovedstaden 2040 ved:
Dag Hogstad
Svein Hagberg
Sverre Olav Jenssen
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i.

Verdiseminar 2011
Lørenskog Idrettsråd gjennomførte Verdiseminaret 30. april 2011 i Lørenskog Hus. Tema for
årets verdiseminar var ”Idrettens to ansikter” hvor medias fokus på idretten var tema. ¨
Innledere:
Tom Nordli
John Northug (faren til Petter Northug)
Per Tøien (Norges Idrettsforbund)
Susann Goksør Bjerkrheim
Christian Paasche (TV2 – sporten)
Åge Tovan – ordfører i Lørenskog Kommune var også innleder.
Prosjektgruppen for verdiseminaret bestod av følgende personer fra styret:
Vidar Bø
Kirsti Gjerde
Jorun Dobloug
(Dag Hogstad)

Idrettsrådet ble etter søknad til kommunen tildelt kr 50.000,- for gjennomføring av Verdiseminaret.
ii.

Høringsuttalelser
Idrettsrådet har avgitt høringsuttalelser på følgende saker i årsmøteperioden:
23. november 2010 Kommunedelplanen 2010 -2014
1. november 2010 Akershus fylkeskommune om sektorplan for idrett, friluftsliv og fysisk
aktivitet i Akershus 2010-2013.
1. februar 2012 Akershus Idrettskrets, bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og
fysisk aktivitet.

iii.

Tilskudd til lokale lag og foreninger
Lørenskog Idrettsråd har totalt hatt kr 1.133.529 til hovedfordeling til idrettslag i Lørenskog
Kommune i 2011. Dette er nesten identisk med beløpet fra 2010.
Lørenskog Idrettsråd delte ut midlene før avtalt frist og fikk også i 2011 tildelt kr 2.500,- fra
Akershus Idrettskrets for dette.

iv.

Samarbeid med Lørenskog Kommune
Lørenskog Idrettsråd vil også i 2011 hevde at samarbeidet med kommunen har vært god. Vi
har kommet i god dialog med Kultur og revidert samarbeidsavtalen for det praktiske samarbeidet med kommunen.
Vi har gjennomført 2 formelle samarbeidsmøter med kommunen v/kultur i årsmøteperioden
hhv 8. september 2011 og 2. februar 2012.
Temaer for møtene har vært:
Årsmelding Lørenskog Idrettsråd mars 2011 til mars 2012

Side 6 av 10

Revisjon av samarbeidsavtalen
Anleggsutvikling i Lørenskog herunder ny turnhall og driftsavtaler med kommunen.
Stenging av Skårerhallen grunnet vannlekkasje
Tilsynsordningen i idrettsanleggene
Fordeling av treningstider.
Aktuelle saker fra idrettsrådet.
Samarbeidet med de politiske partiene og Kultur- og Idrettsutvalget har vært noe begrenset i
2011. Dette skyldes blant annet at de politiske partiene har hatt et tett fokus på kommuneog fylkestingsvalget i 2011.
Idrettsrådet hadde i den forbindelse et oppslag i Romerikes Blad som skapte litt røre blant
politikerne i kommunen. Bakgrunnen for oppslaget i RB var at det var kun Lørenskog Arbeiderparti som hadde respondert på den henvendelsen Lørenskog Idrettsråd hadde sendt alle
de politiske partiene i Lørenskog.
Til orientering er nå et av idrettsrådets styremedlemmer representert i Kultur- og Idrettsutvalget, noe som gjør at idrettsrådet vil ha en noe tettere dialog mot K/I - utvalget i den kommende periode.

v.

Anleggssituasjonen i kommunen
Idrettsrådet har vært engasjert i prosjektet vedrørende ny turnhall ved Svein Hagberg, Rune
Vollan og Dag Hogstad.

vi.

Kulturtjenesten – driftstilskudd
Lørenskog Idrettsråd viser til brev fra kulturtjenesten som er sendt organisasjonene. Idrettsrådet mottok kr. 30.000,- i tilskudd.

vii.

Tilskudd fra Kultur- og idrettsutvalget
Lørenskog Idrettsråd ble tildelt kr 20.000,-. Tilskuddet ble tildelt gjennom vedtak i 2010, men
ble overført til idrettsrådet først i 2011.

viii.

Inkludering - prosjekt svømmeopplæring for innvandrerjenter
Lørenskog idrettsråd søkte om tildeling på kr 35.000,- i fm at vi ønsket å sette i gang et prosjekt for svømmeopplæring av innvandrerjenter. Søknaden ble innvilget og idrettsrådet gjennomførte kurs i regi av Lørenskog og Rælingen Kappsvømmeklubb. Idrettsrådet har rapportert tilbake til

ix.

Tilskudd fra Norges Idrettsforbund
Lørenskogmodellen mottok i september 2011 kr 125.000,- fra NIF, som støtte for den
vidre drift.
Budsjettet til skole- og oppveksttjenesten 2012 er på kr 760.000,-.

3.

KLUBBENE OG ANDRE ORGANISASJONER:

a.

Kulturtjenesten - søknader om driftsstilskudd fra kommunen
Idrettsrådet minner om at søknadsfrister for driftstilskudd fra Lørenskog Kommune normalt
er 1.mai.
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Søknad om treningstider i kommunens anlegg hadde søknadsfrist 1. mars 2012.
b.

Handlingsplan for styret
Idrettsrådets hovedoppgave er å ivareta idrettslagenes interesser sett i relasjon til Lørenskog
Kommune. I praksis innebærer dette at hoveddelen av idrettsrådets aktivitet har vært rettet
mot den administrative og politiske ledelsen i kommunen, da disse er viktige premissleverandører for idrettens vilkår. Møter med kommunale politikere, gjensidig informasjonsflyt med
lagene, et tett samarbeid med kommunale etater og oppfølging av aktuelle idrettsprosjekter,
er en del av denne oppgave. Samarbeidsavtalen er således et viktig dokument som styrker
dette arbeid.
Idrettsrådet har også et dedikert ønske om å rette mer av aktiviteten mot idretten i kommunen. Idrettsrådet består av kompetente personer som kan gi råd og veiledning til idrettslagene. Lørenskog idrettsråd ønsker å iverksette dette i neste årsmøteperiode.
Idrettsrådet foreslår derfor for årsmøtet at Handlingsplanen for styret videreføres i 2012.

c.

Kandidater til idrettsrådets verv
Idrettsrådet og valgkomiteen er opptatt av at idrettsrådet skal bemannes med gode kandidater. Oppgavene i idrettsrådet er mange og viktige, også med tanke på klubbutvikling og
klubbsamarbeid.
Etter årsmøtet i 2012 skal idrettsrådet være fulltallig med leder, 8 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. Det er viktig at vi har kontinuitet og erfaring i idrettsrådet og det er derfor av
avgjørende betydning at idrettslagene sikrer at foreslåtte kandidater til idrettsrådet har bredest mulig erfaring fra idretten.

d.

Dokumentasjon
Idrettsrådet (og AIK) sender ut aktuell informasjon til lagene som har e-postadresse. Dette er
stoff fra medlemsbladet Àjour, seminarer, idrettspolitiske dokumenter og handlingsplaner.
Det er viktig at lagene holder denne kontaktinformasjonen oppdatert og melder endringer på
e-postadresser på styremedlemmer etc. til AIK, da listene vi får fra AIK er adresselister som
idrettsrådet bruker som grunnlag for utsending av medlemsinformasjon.

e.

Tildeling av Hedersprisen
1999 Jorun og Åge Mathisen Fjellhamar idrettslag
2000 Arne Paulsen Lørenskog gymnastikklag
2001 Kjell Jahrsengene Lørenskog friidrettsklubb
2002 Atle Vik LIF
2003 Oddvar Nordheim, Lørenskog skiklubb
2004 Alf Stefferud, Østmarka O klubb
2005 Jan Erik Asbjørnsen, LIF
2006 Klaus Wike, Kurland fotballklubb
2007 Tor Haaland, Lørenskog friidrettslag
2008 Rigmor Sæbø, Østmarka IL
2009 Sverre Olav Jenssen, Lørenskog Idrettsråd og Lørenskog IF
2010 Nancy Gogstad, Danseklubben Studio 1
2011 Gunne Gustavsen, Fjellhammer Idrettslag

f.

Tildeling av Ungdomsstipendet.
2002 Siri Strøm Engebretsen, Østmarka IL
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2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
4.

Lars Chr Unger, Østmarka O klubb
Kathrine Gilbert, Hammer turn
Helga Bysting, Lørenskog og Rælingen kappsvømmeklubb
Ann Jeanett Madsen, Hammer turn
Anna Berner, B 72
Heidi Marthe Nilsen, B 72
Kirsti Ruud, Østmarka Idrettslag
Martin Kopperud, Hammer Turn
Madeleine Enersen Hellerød, Danseklubben Studio1

GRUNNLAG FOR IDRETTSVIRKSOMHETEN I LØRENSKOG.
I tillegg til Handlingsplanen vil følgende dokumenter/retningslinjer og elementer ligge som et
overordnet grunnlag for idretten i Lørenskog:

a.

Lov/vedtekter for Lørenskog Idrettsråd
Lørenskog Idrettsråd har etter årsmøtet i 2009 revidert sine vedtekter i henhold til ”Basis
Lovnorm for Idrettsråd”.

b.

Idrettspolitisk dokument i tingperioden 2012 - 2016

c.

Idrettskretsens strategiske plattform i perioden 2007 – 2012
Begrunnelse: Idrettsrådet er den viktigste samarbeidspartner og bindeledd mellom idrettskrets, idrettsklubber og kommune.

d.

Samfunnsansvar og frivillighet.
Frivilligheten er en uerstattelig ressurs og bærebjelke både lokalt og for samfunnet. I ht beregninger som ble gjort i fm utarbeidelsen av heftet ”Når én pluss én blir mer enn to”, som
beskriver rutiner for samarbeid mellom idrettsråd og kommune, genererer hvert medlemskap i en idrettsorganisasjon en frivillig innsats verdsatt til ca kr 3.800. Med drøyt 11.500
medlemmer i Lørenskog snakker vi altså om at idretten i kommunen generer en frivillig innsats verdt nesten 44 millioner.
Idrettsrådet er opptatt av å styrke de verdier den frivillige innsatsen representerer. Det innebærer blant annet at idrettsrådet:
Sikrer trygge oppvekstvilkår i nærmiljøet.
Bidrar til å sørge for best mulig idrettslige tilbud til alle i form av lek, aktiviteter og konkurranser.
Bidrar til å bedre den allmenne helsetilstanden for innbyggerne i kommunen.

e.

Nettverksbygging.
Det er viktig for idrettsrådet å styrke samarbeidet med kommunen, organisasjoner, politiske
partier og frivillige grupper som arbeider for helse, omsorg og verdiskapende aktiviteter. Det
er også en av årsakene til at vi har valgt å etablere en samarbeidsavtale til med kommunen.
Denne er forankret i toppen av den administrative og politiske ledelsen i kommunen og
kommer i tillegg til avtalen med Kultur som regulerer de ”idrettslige” saken relatert til kulturs
ansvarsområde. Idrettsrådet er opptatt av å komme i inngrep (inngrep?)med alle områder
som på en eller annen måte blir påvirket av idretten, som f eks skole- og oppvekst, helse/sosial og sist, men ikke minst teknisk etat (bygging og vedlikehold av eksisterende anlegg).
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Det er også viktig at den
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