
ÅRSMELDING, IDRETTSRÅDET I LØRENSKOG, 2015-2016.                Oslo, 22/3-16 
 
Styrets sammensetning: 
Leder: Jostein Mjønerud 
Styremedlemmer: Anne Torill Nordli, Hammer turn, Espen Gjester, LIF fotball, Liss 
Pettersen, NRC Tigers, Stein Skretteberg, Losby golf, Tore Haugum, Lørenskog ishockey 
klubb, Mette Lysaker, Friskis &Svettis, Åge Mathisen, Fjellhammer IL, Sverre Olav Jensen, 
LIF fotball, Richard Ragnarsøn, Lørenskog friidrettsklub  
Varamedlemmer: Tom Nilsen, Fjellhammer IL, Chris Borg, Lørenskog bryteklubb 
 
Vi har ikke hatt noen spesiell sekretær , men tatt referater på omgang. 
Anne Torill Nordli har fungert som kasserer. 
 
Vi har styremøte èn gang i måneden. 
 
Vi har hatt hovedfokus på følgende saker i IR denne perioden: 
 
1.VERDIER OG HOLDNINGER. VERDISEMINAR. 
Vi arrangerte et verdiseminar i 2015. Temaet var ”Mennesket bak rollene – hva skjedde etter 
karrieren?” Nå i april samarbeider vi med Ullensaker kommune om et nytt seminar. Vi 
arrangerer også vårt eget denne høsten. Temaet blir sannsynligvis: ”Barne- og ungdomsidrett. 
Hvordan forebygge frafall blant barn og ungdom? Varig interesse for idrett-topp og bredde. 
Hva tenker vi om tidlig spesislisering ift langsiktig jobbing.” Leder av IR har vært i kontakt 
med Olympiatoppen ift innledere/foredragsholdere.  
 
2.FORDELING AV LOKALE AKTIVITETS MIDLER (LAM) 
LAM-midler ble delt ut ift gjeldende normer og retningslinjer. Vi dannet en egen komitè ift til 
dette arbeidet. Takk for flott utført arbeid. Det var ingen klager på tildelingen. 
 
3.EKSISTERENDE OG FREMTIDIGE ANLEGG 
I tillegg til fordeling av økonomiske midler er anleggssituasjonen et punkt vi bruker mye tid 
på. ”Alle” vil ha mer, men nå er det turn som får sitt ny hall ved Kjennhallen  Byggestart 
høsten 2015.: Vår. Til høsten setter en i gang bygging av det innendørs skianlegget ved 
”Dagbladbygget.”. Dette er i kommersiell regi og vi er spente på hva det vil koste å bruke det, 
i skoletida og på kvelder. 
 
4.BASISTRENING PÅ TVERS AV IDRETTER 
Vi har dannet ei gruppe som ser på å samarbeid på tvers av idrettene. Vi tenker oss å bruke 
turn og brytemetoder og grep som sentrale basisøvelser. 
 
5.HEDERSPRISER 
Det ble delt ut tre priser i regi av IR. Hedersprisen gikk til Svein Hagberg. 
Utøverpriser gikk til Morten …… (håndball) og ……………………….(bryting.) 
Gratulerer igjen! 
 
6.Å DELTA PÅ KRETSENS SAMLINGER 
Vi er representert på alle kretsens møter og samlinger. Vi uttaler oss bla om ulike høringer. 
Vi har også vært i Trøndelag (Stjørdal) på samling i regi av NIF. Vi har bra utbytte av vår 
deltagelse. Vi påvirker , lærer og får et større kontaktnett. 
 



7.FLYKNINGSITUASJONEN 
IR har tatt kontakt med kommunen ved Ordfører. Vi lurte på hva vi kunne bidra med. 
Ordføreren satte pris på henvendelsen, men det har ikke vært behov for konkrete tiltak ennå. 
 
8.FRIVILLIGHETSSENTRALEN 
Kan vi lage Idrettens frivillighetssentral? Vi har stilt oss dette spørsmålet i IR. Vidar Bøe har 
skrevet ned tanker om dette og vi er blitt presentert idèer på et par av møtene våre. Idèen er 
svært god, men det må være en ansvarlig person som driver denne planleggingen videre. 
 
9.HØRE PÅ IDRETTSLAG. Eks. ”Lørenskog og Rælingen kappsvømmingsklubb”. ”Studio 
1”, ”NRC Tigers” og  Fjellhamar håndball. 
Gruppene har presentert behov for anlegg og det har også vært drøftet utfordringer rundt 
økonomi ift leie av lokaliteter. Skøytealliansen har også presentert sine ideer for innendørs 
skøyteanlegg 
 
10.LØRENSKOGIDRETTENS DAG. 
Det har kommet forslag om vi skal arrangere ”Lørenskogidrettens dag” der vi presenterer de 
ulike aktiviteter og idretter. Det er satt opp en komitè. Det har foreløpig ikke kommet noe 
konkret ut av dette. 
 
11.MØTE MED POLITIKERE 
Vi arrangerte møte med politikere i forkant av kommunevalget. Alle partier stilte, og det var 
godt oppmøte i salen. Vi fikk gode tilbakemeldinger på møtet. Blant tema var 
anleggssituasjonen i kommunen. 
 
12.GRATISPRINSIPPET.ENDRING. 
 
13.IDRETTSINDEKSEN. Telemarksforskning. 
Det er dessverre nedslående tall ift frafall i idretten. Noe er bra, men det er stort frafall i 
enkelte idretter. Undersøkelsen viser også at det er stort behov for flere idrettsanlegg i 
kommunen. 
 
14.MØTER MED KOMMUNEN. 
Vi har gjennomgått Samarbeidsavtalen på nytt, og den ble godkjent. Vi er blitt presentert en 
Levekårsundersøkelse. Det var interessant, og behovet for et variert og mangfoldig frilufts- og 
Idrettstilbud , organisert og uorganisert er fortsatt svært viktig.  
Vi har hatt et møte med ”oss” og kommunen sammen med Musikkrådet og ……….. 
 
15.ALLE saker rundt idrett hva gjelder økonomi og anlegge må tas gjennom Idrettsrådet. 
Ordfører får ”nå og da” direkte henvendelser fra klubber. Ift Samarbeidsavtalen er linja klar 
og tydelig. 
 
Dette er mange saker og områder. Vi må enten utvide møtetiden, eller prioritere hardere i 
neste periode. 
 
Neste år vil vi følge opp klubbene bedre. Vi må lage en ansvarsliste i Idrettsrådet. 
 
 
For styret 
 



Jostein Mjønerud 
Leder 
 
 


