ÅRSMELDING FOR
LØRENSKOG IDRETTSRÅD
I PERIODEN MARS 2012 – MARS 2013.
Året 2012
Året 2012 var kanskje ikke det ikke det beste året for landet rent idrettsmessig. Resultatene under OL i London i
2012 var vel for mange en skuffelse, men det er viktig å trekke med oss de gode resultatene som håndballjentenes
gullmedalje. Vi fikk derimot et gullkalas av de sjeldne etter nyttår, med VM i ski (langrenn, skiskyting, kombinert,
hopp og alpint) hvor medaljefangsten var over all forventning.
Internt i vår egen kommune fikk vi også en spennende avslutning på Get - ligaen ishockey hvor Lørenskog fulgte
Stavanger Oilers nesten helt inn og endte på en 2. plass. Vi har også idrettslag som presterer meget bra nasjonalt og
internasjonalt og her er det naturlig å nevne Studio1 og Nedre Romerike Cheerleaders (NRC) Tigers.
Idrettslagene i Lørenskog er flinke til å rekruttere og foredle unge talenter og vi har nok mye i vente i framtiden.
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INNLEDNING
Samarbeidet om idretten i kommunen
Lørenskog Idrettsråd har nå endelig fått plassert samarbeidsavtalen mellom Lørenskog Kommune og
idrettsrådet på riktig nivå. Avtalen er forankret mot Ordfører/Rådmann.
Dette gir idrettsrådet en større kontaktflate inn mot kommunen. Dette er avgjørende for å oppnå
resultater siden idretten spenner ikke bare over fagområdet kultur og idrett, men også over skole- og
oppvekststjenesten, helse- og sosialtjenesten og sist, men ikke minst berører den teknisk etat siden
vedlikeholdet av våre idrettsanlegg styres gjennom teknisk etat i kommunen. Idrett er et viktig
element i folkehelsen og det har derfor vært viktig for idrettsrådet å få en bredest mulig kontaktflate
inn mot den politiske og administrative ledelsen i kommunen.
Vi har hatt noen utfordringer mht anleggene våre i kommunen. Dessverre har turnhallprosjektet blitt
forsinket grunnet mangelfull saksbehandling. Etter gjentatte møter og poltisk behandling er nå
prosjektets fremdrift fastsatt. Lørenskog idrettsråd har vært sterkt involvert i prosessen
Det har dessverre også vært noen negative hendelser i idrettslagene i 2012. Vi registerer at det er
noen idrettslag som ikke følger opp sine forpliktelser overfor kommunen. Dette gjelder økonomiske
forpliktelser, tilsynsvaktholdet og disponering av treningslokaler. De fleste kommunale
treningsanleggene i kommunen faller inn under gratisprinsippet, dvs. at kommunen står for driften av
anleggene. Dette er en god løsning for idretten i kommunen, men samtidig stiller det også krav til
brukerne. Lørenskog Idrettsråd vil i utgangspunktet alltid støtte idrettslagene, men nå har vi
dessverre opplevd situasjoner hvor vi opplever at idrettslag altså ikke følger opp sine forpliktelser. Til
tross for gjentatte forsøk for å rette på dette fra kommunens side har forholdene ikke blitt rettet opp,
noe som rammer idretten i sin helhet i kommunen. Spørsmålet blir da hvordan kommunen skal kunne
løse disse utfordringene i samråd med idrettsrådet. Det finnes ingen fasitsvar, men idrettsrådet søker
hele tiden å løse slike utfordringer til idrettens beste.
Hva kan vi som representerer den organiserte idretten gjøre med dette?
Idrettsrådet er også opptatt av at Lørenskogmodellen videreføres og videreutvikles. Aktivitetene i
Lørenskogmodellen er ikke aktiviteter som kommunen er pliktig å gjennomføre, men takket være
viktige tilskudd fra NIF har Lørenskog Idrettsråd bidratt til å skaffe midler til å opprettholde driften av
Lørenskogmodellen. I 2013 har imidlertid ikke Lørenskog Idrettsråd mulighet til å søke NIF direkte om
midler til Lørenskogmodellen, men det er nå idrettskretsen som skal søke om midler. Dessverre ble
dette gjort kjent for idrettsrådet og Akershus Idrettskrets (AIK) kun 12 dager før søknadsfristens
utløp,noe som igjen gjør at vi ikke får søkt om midler til Lørenskogmodellen slik som vi har gjort
tidligere. Idrettsrådet vil dog søke om midler gjennom AIK og eventuelt gjennom fylket for å sikre
videre drift av Lørenskogmodellen.
Noen av våre idrettslag, som pr i dag ikke har treningslokaler som omfattes av gratisprinsippet, må
leie lokaler privat. Med den utbyggingstakten vi ser i Lørenskog kommune medfører dette at både
NRC Tigers og Studio1 mister leieforholdet i de arealene de pr i dag leier. Det er en stor utfordring for
for idretten representert ved de berørte «lagene», for kommunen og ikke minst for idrettsrådet. Vi
har som mål og jobbe for idrettens beste og vil hele tiden søke å finne best mulig løsninger for de
lagene som har havnet i en slik situasjon.
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1.

ORGANISASJON

a.

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

Dag Hogstad - Fjellhammer IL
Svein Hagberg- Hammer Turn
Per Stedje - Østmarka O- klubb
Kirsti Gjerde - Lørenskog Håndballklubb
Sverre Olav Jenssen - Lørenskog idrettsforening
Hanne Grimstad - Studio 1
Arne Inge Olsen - Østmarka IK
Kari Lysaker - Friskis & Svettis
Oddvar Nordheim - Lørenskog Skiklubb

Varamedlem
Varamedlem

Christofer Lundquist - Lørenskog Friidrett
Arild Lund - Fjellhammer IL

Merknad:
Oddvar Nordheim har måttet trekke seg fra styret i årsmøteperioden 2012 - 2013 grunnet
flytting.
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 ikke registrert noen endringer i antall idrettslag
i kommunen i 2012, dvs. det er innen nye lag og heller
ingen lag som er utmeldt av NIF, oppløst eller nedlagt.

e.

Utmerkelser:

Christian Sandlie Sørum, Lørenskog Spirit VBK, ble
tildelt ungdomsstipendet.
Birgit Skarstein, Lørenskog Håndballklubb, ble tildelt
hedersprisen.

2.

MØTER, SAKER OG REPRESENTASJON.

a.

Gjennomførte styremøter
Idrettsrådet har gjennomført følgende styremøter i årsmøteperioden:
25. april 2012
24. mai 2012
13. juni 2012
22. august 2012
19. september 2012
24. oktober 2012
30. november 2012
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23. januar 2013
28. februar 2013
13. mars 2013
20. mars 2013 (formøte før årsmøte)

b.

i.

Følgende saker er behandlet av styret i perioden
 Konstituering av nytt styre etter årsmøte - fordeling av arbeidsoppgaver
 Gjennomgang og revisjon av Handlingsplan
 Svømmeopplæring for innvandrerjenter
 Kontakt med lagene
 Vurdering av nye websider for Lørenskog Idrettsråd
 Orienteringssaker (se også pkt ii i dette avsnitt)
 Fordeling av LAM 2012, herunder ekstra tildeling til Studio1 i fm manglende tildeling i
2010.
 Fordeling av treningstider 2012
 Diverse høringsuttalelser til kommunen
 Bygging av ny turnhall
 Nye treningslokaler for NRC Tigers
 Nye treningslokaler for Studio1
 Revidering av driftsavtale Lørenskog Ishockeyklubb og Lørenskog Kommune
 Tilsynsvaktordningen i idrettsanleggene i kommunen
 Samarbeidsmøter med Lørenskog Kommune/Kultur og Idrett
 Ny samarbeidsavtale med Lørenskog Kommune
 Tildeling av ungdomsstipend 2012
 Tildeling av Hedersprisen 2012

Konstituering av styret/fordeling av arbeidsoppgaver
Styret ble konstituert med leder (valgt på årsmøtet), nestleder og styremedlemmer. Det
konstitueres ikke varamedlemmer da disse også er valgt på årsmøtet.
Arbeidsfordelingen i styret:
Dag Hogstad:
Svein Hagberg:
Sverre Olav Jenssen:
Hanne Grimstad:
Arne Inge Olsen:
Kirsti Gjerde:
Per Stedje:
Oddvar Nordheim:
Kari Lysaker:
Christofer Lundquist (vara)
Arild Lund (vara):

Leder
Nestleder - Anlegg/treningstider
Kontaktperson politisk arena i kommunen
Forebyggende helseprosjekter
Samarbeid med lag/klubber i kommunen
Integrering
Kasserer/regnskap
Anlegg/treningstider
Kompetanse/verdiseminar
Samarbeid med lag/klubber i kommunen
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. Dette har ikke blitt endret i 2012 og leder har derfor fortsattinnehatt sekretærfunksjonen i årsmøteperioden 2012 - 2013.
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ii.

Orienteringssaker
 Orientering om Idrettsrådsledermøte og om saker tatt opp på disse møtene.
 Orientering om saker fra Akershus Idrettskrets’ kretsting 2012.
 Oppfølging av utplassering av hjertestartere i kommunale idrettsanlegg i Lørenskog
kommune.
 Møter med Lørenskog kommune - kulturtjenesten
 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 sa
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i.

Tilskudd til lokale lag og foreninger
Lørenskog Idrettsråd har totalt hatt kr 1.139.315 til hovedfordeling til idrettslag i Lørenskog
Kommune i 2011. Dette er nesten identisk med beløpet fra 2011.

e.

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.
Temaer for møtene har vært:






Anleggsutvikling i Lørenskog herunder ny turnhall og driftsavtaler med kommunen.
Stenging av Skårerhallen grunnet vannlekkasje
Tilsynsvaktordningen i idrettsanleggene
Fordeling av treningstider.
Aktuelle saker fra idrettsrådet.

Til orientering er nå et av idrettsrådets styremedlemmer representert i Kultur- og Idrettsutvalget og sitter som varamedlem i kommunestyret, noe som gjør at idrettsrådet vil ha en noe
tettere dialog mot K/I - utvalget og mot kommunens politiske ledelse.

f.

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

g.

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

h.

Inkludering - prosjekt svømmeopplæring for innvandrerjenter
Lørenskog idrettsråd har også i 2012 gjennomført svømmeopplæring for jenter/damer med
innvandrerbakgrunn. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Lørenskog og Rælingen
Kappsvømmeklubb og videreføres inn i 2013.

i.

Tilskudd fra Norges Idrettsforbund
Lørenskog Idrettsråd ble rett etter nyttår «fratatt» muligheten for å søke Norges Idrettsforbund om midler til Lørenskogmodellen. Prosedyren ble endret slik at hvis man skal søke om
midler til bruk innenfor skole-/oppveksttjenesten må idrettsrådet søke gjennom Akershus Idrettskrets. På det tidspunktet idrettsrådet ble gjort oppmerksom på dette var det under 2
uker igjen til søknadsfristens utløp og AIK hadde allerede styrevedtak på sine prioriteringer
og idrettsrådet kunne derfor ikke søke om midler fra NIF.
Idrettsrådet vil dog søke om midler til Lørenskogmodellen gjennom fylket og AIK.

3.

IDRETTSRÅDETS ØKONOMISKE SITUASJON
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Regnskapet er grunnlag for egen behandling av årsmøtet, men styret har likevel valgt å ta
med noe om idrettsrådets økonomiske situasjon.
Som det fremkommer av regnskapstallene er den økonomiske situasjonen god. Dette har
bakgrunn i to forhold:


Lørenskog Idrettsråd mottok på 90 - tallet en del av reklameinntektene fra idrettsanleggene i kommunen gjennom GLOV - avtalen. Disse inntektene ga idrettsrådet en
grunnleggende økonomisk sikkerhet.



Lørenskog Idrettsråd har også de siste årene utvist nøysomhet i sitt forbruk og har
valgt å opprettholde den økonomiske sikkerheten. Idrettsrådet har likevel ikke frasagt seg muligheten til å disponere de tidligere inntektene til saker som er formålstjenlig for idretten i kommunen.
Idrettsrådet er i så måte også interessert i eventuelle innspill fra idretten i kommunen - uten at idrettsrådet forplikter seg til å disponere midlene.

4.

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.
Søknad om treningstider i kommunens anlegg hadde søknadsfrist 1. mars 2013.

b.

Handlingsplan for styret
Handlingsplanen ble på årsmøtet i 2012 gjort gjeldende fram til 2014 og idrettsrådet har ikke
sett behov for revisjon av handlingsplanen i 2013.

c.

Kandidater til idrettsrådets verv
Idrettsrådet og valgkomiteen er opptatt av at idrettsrådet skal bemannes med gode kandidater. Oppgavene i idrettsrådet er som tidligere beskrevet mange og viktige, også med tanke
på klubbutvikling og klubbsamarbeid.
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 fortsatt 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
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2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Oddvar Nordheim, Lørenskog skiklubb
Alf Stefferud, Østmarka O klubb
Jan Erik Asbjørnsen, LIF
Klaus Wike, Kurland fotballklubb
Tor Haaland, Lørenskog friidrettslag
Rigmor Sæbø, Østmarka IL
Sverre Olav Jenssen, Lørenskog Idrettsråd og Lørenskog IF
Nancy Gogstad, Danseklubben Studio 1
Gunne Gustavsen, Fjellhammer Idrettslag
Birgit Skarstein, Lørenskog Håndballklubb

f.

Tildeling av Ungdomsstipendet.
2002 Siri Strøm Engebretsen, Østmarka IL
2003 Lars Chr Unger, Østmarka O klubb
2004 Kathrine Gilbert, Hammer turn
2005 Helga Bysting, Lørenskog og Rælingen kappsvømmeklubb
2006 Ann Jeanett Madsen, Hammer turn
2007 Anna Berner, B 72
2008 Heidi Marthe Nilsen, B 72
2009 Kirsti Ruud, Østmarka Idrettslag
2010 Martin Kopperud, Hammer Turn
2011 Madeleine Enersen Hellerød, Danseklubben Studio1
2012 Christian Sandlie Sørum, Lørenskog Spirit VBK

5.

GRUNNLAG FOR IDRETTSVIRKSOMHETEN I LØRENSKOG.
I tillegg til Handlingsplanen (2012 - 2014) vil følgende dokumenter/retningslinjer og elementer ligge som et overordnet grunnlag for idretten i Lørenskog:

a.

Lov/vedtekter for Lørenskog Idrettsråd
Etter at NIF/Akershus Idrettskrets endret ”Basis Lovnorm for Idrettsråd” har Lørenskog Idrettsråd valgt å følge basis lovnorm uten tilpasninger for Lørenskog Idrettsråd.

b.

Idrettspolitisk dokument i tingperioden 2012 - 2016

c.

Samfunnsansvar og frivillighet.
Frivilligheten er en uerstattelig ressurs og bærebjelke både lokalt og for samfunnet.
Idrettsrådet synes at det fortsatt er viktig å synliggjøre den verdiskapningen som skjer i idrettslagene og velger derfor også å ta med dette i årsrapporten for 2012. 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.
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 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.
Dette er også en av årsakene til at vi ønsker å forankre samarbeidsavtalen på toppen i kommunens politiske og administrative ledelse.
d.

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).
Det er også viktig at den enkelte representant i idrettrådet forvalter de oppgaver innenfor
det ansvarsområde han/hun er satt til.
Som vi beskrev i handlingsplanen for 2011 ønsker også idrettsrådet i 2012 å være enda mer
synlig i idretten i kommunen, noe som innebærer mer tilstedeværelse i lokalmiljøet.
Begrunnelsen er at vi fortsatt vil styrke samspillet mellom idretten og barne- og ungdomspolitikken og legge til rette for nyttige anlegg og gode prosjekter.
Fjellhamar/Lørenskog 13. mars 2013

På vegne av Lørenskog Idrettsråd

Dag Hogstad
Leder
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