ÅRSMELDING FOR IDRETTSRÅDET I LØRENSKOG 2016
Dette året har idrettsrådet fokusert på færre saker. De to viktigste sakene er anlegg og
fordeling av lokale aktivitetsmidler (LAM-midler). Idrettsrådet er bekymret over frafallet fra
idretten, spesielt blant ungdom, og vi ønsker å inkludere flyktningene på en god måte. Det blir
befolkningsvekst i Lørenskog i årene framover, og vi vet at muligheten for drive idrett er med
på å forebygge gjengmentalitet, uro, rus, vold og sosiale og psykiske utfordringer i
nærmiljøet.
Vi har gjort følgende to hovedprioriteringer:
 Anlegg
 Utdeling av LAM-midler

Anlegg
Det har vært oppretta en egen anleggskomitè. Denne gruppa har også undersøkt hva som skjer
i nabokommuner, også Oslo. Vi har vært åpne for interkommunale løsninger. Komitèen
kommer snart med en innstilling til prioriterte anlegg til styret. Alle prioriteringer må, i følge
Samarbeidsavtalen, innom IR før det skjer behandling i kommunen.
Idrettsrådet har hatt besøk av Skøytealliansen og Fjelhammer håndball. Disse to har lagt fram
sine planer ifm store anlegg. Rælingen og Lørenskog kappsvømmerklubb og Wang ungdom
har også presentert tanker, idèer og opplegg for oss, men dette har ikke vært knytta opp i mot
anlegg. Vi har også besøkt Studio 1, Lørenskog ishockeyklubb og hatt besøk av
Voksenopplæringen knyttet til innvandrere.
Fotballklubbene i Lørenskog har hatt et internt møte om banesituasjonen og bedre utnyttelse
av anleggsmidler, der representanter fra idrettsrådet deltok.

Idrettsindeks - frafall
Vi har blitt presentert for en idrettsindeks i regi av Telemarkforskning, som viser at vi har
utfordringer i Lørenskog når det gjelder frafall. Vi ligger dårligere an enn nabokommuner i
enkelte idretter. Særlig er det fotballen som har en negativ tendens. Verdikveld ble arrangert
19. januar, utsatt fra november. Gode foredragsholdere bidro til å belyse problemstillingen på
en fin måte. Verdikvelden fikk svært god dekning av Romerikes blad. På verdikvelden var
også ungdommer fra Lørenskog videregående skole representert. De fortalte om deres forhold
til idrett, og hvem som har fortsatt og hvem som har gitt seg med organisert idrett. De er også
engasjert rundt tilbudet til flyktninger.

Hederspris og stipend
Idrettsrådet deler ut hederspriser hvert år. I 2017 fikk Åge Tovan hedersprisen, mens
ungdomsstipendene ble tildelt Nanna Linnerud fra NRC Tigers – 17 år og Jørgen Leivstad fra
Lørenskog Skiklubb Alpint – 18 år. Romerikes blad dekket saken.
Representasjon
Idrettsrådet har også vært representert på kretstinget i 16.april 2016 med Jostein Mjønerud og
Liss Pettersen. I forkant av kretstinget ble det arrangert verdikveld.

Jostein Mjønerud og Espen Gjester var representert på kretsens "store kurshelg" i november.
Blant tema var idrett og kosthold, samt at idrettsrådene hadde et internt møte om hvordan
idrettsråd skal fungere.
Lokale aktivitetsmidler
LAM-midler utdeles på ”tradisjonell” måte iht fastsattte kriterier. Vi har en egen komitè for
dette. Søknadsfrist og kriterier ble publisert på idrettsrådets hjemmeside

Tanker fremover
1. Lørenskog idrettsråd jobber for å få en tettere dialog med administrasjonen i
kommunen. På sikt ser vi for oss en daglig leder for å profesjonalisere idrettsrådets
arbeid.
2. Utarbeide retningslinjer for tildeling av midler fra idrettsrådet
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