
 

Vedlegg til årsmelding 

 

  

Vedlegg 1 Medlemstall 
Medlemstall IR  
Lørenskog Idrettsråd 

    
   
    Sum 

   
  Lørenskog Idrettsråd (40/47) 12523 

Bordtennisklubben B-72* 466 

Danseklubben Studio 1* 330 

Fjellhamar Fotballklubb* 597 

Fjellhammer Idrettslag  * 749 

Friskis&Svettis Nedre Romerike* 381 

Hammer Turn* 1239 

Kurland Fotballklubb* 234 

Losby Golfklubb* 1558 

Losby Viltmål- og Pistolklubb* 147 

Lørenskog Atletklubb 30 

Lørenskog Bordtennisklubb* 0 

Lørenskog Bryteklubb* 93 

Lørenskog Cricketklubb* 0 

Lørenskog Curlingklubb* 0 

Lørenskog Cykleklubb 417 

Lørenskog Friidrettslag* 188 

Lørenskog Frisbee Klubb* 80 

Lørenskog Gymnastikklag* 284 

Lørenskog Håndballklubb* 370 

Lørenskog Idrettsforening* 1247 

Lørenskog Innebandyklubb* 207 

Lørenskog Ishockeyklubb AIL * 613 

Lørenskog Ishockeyklubb Elite* 26 

Lørenskog Karate Klubb* 205 

Lørenskog Klatreklubb* 52 

Lørenskog Miniatyrskytterlag* 0 

Lørenskog Modellbilklubb* 66 

Lørenskog Ride- og Kjøreklubb * 0 

Lørenskog Skiklubb 623 

Lørenskog Sportsskyttere* 27 

Lørenskog Tennisklubb* 286 

Lørenskog-Rælingen Kappsvømmingsklubb* 712 

Metropensjonistenes Bowlingklubb* 21 

Nedre Romerike Cheerleaders* 529 

Nedre Romerike Trekkhundklubb* 10 



Nordbyhagen Badmintonklubb* 47 

Rasta Ishockeyklubb (rekrutt)* 42 

Romerike Kyokushin Karateklubb* 64 

Romerike Sumo og Sandbryteklubb* 11 

Sk94* 25 

Skøyteklubben Lørenskog* 35 

Skårer Ballklubb* 77 

Skårer Cykleklubb* 0 

Skårer Hockeyklubb* 0 

Spirit Lørenskog Volleyballklubb* 78 

Østmarka Idrettslag 17 

Østmarka Orienteringsklubb* 340 

Lørenskog Idrettsråd (40/47) 12523 

Kursiv = nedlagt | Rød = ikke rapportert | * = 
særidrettslag 

  

 

 

 

Vedlegg 2 Fjellhamar arena innlegg Romerikes Blad og innspill til Lørenskog kommune 
 

4. februar 2019 https://www.rb.no/meninger/sport/idrettsanlegg/idretten-ma-med-nar-framtiden-

bestemmes/o/5-43-983311?access=granted 

Tekstversjon av innlegget. I dette innlegget vil Lørenskog idrettsråd begrunne hvorfor vi støtter 

Fjellhamar Arena og hvorfor vi har betenkeligheter med prosessen som har ledet frem til at 

formannskapet i Lørenskog går inn for et forslag fra rådmannen som sannsynligvis vil medføre at 

Fjellhamar Arena ikke blir realisert. 

Lørenskog er en av de kommunene som vokser sterkest og passerte nylig 40 000 innbyggere. 

Innbyggertallet forventes å runde 50 000 i løpet av de neste 10-15 årene. Lørenskog idrettsråd og 

idretten i Lørenskog har over lang tid pekt på behovet for økt anleggskapasitet i Lørenskog. 

Idrettsrådet har kartlagt behov for anlegg og konkludert med at det er behov for en stor arena som 

kan fylle mange idretter. En slik arena vil sammenlignet med ordinære idrettshaller gi «en 

kindereggeffekt» for å bruke et forslitt utrykk. I tillegg til økt kapasitet vil en arena gi synergier 

mellom lag og idretter. Flere idretter kan trene sammen og man vil få plass til idretter og anlegg som 

ikke rommes i en ordinær hall. For eksempel er det i plantegningene for Fjellhamar Arena lagt inn en 

rundløpebane noe som vil bidra til at både idrettslag, bedriftsidretten, løpegrupper og 

enkeltpersoner kan bedrive løping året rundt slik man har på Bislett og andre steder. Dette vil være 

et godt tiltak for folkehelse og ikke bare den organiserte idretten.  Det er åpenbare stordriftsfordeler 

ved utbygging av en stor hall fremfor flere mindre, og det samme gjelder drift og vedlikehold.  En stor 

arena vil også gjøre Lørenskog i stand til å huse og tiltrekke seg større idrettsarrangementer. Dette 

kommer ikke bare idretten til gode, men det er også økonomiske ringvirkninger for lokalt næringsliv 

samt at det bidrar til å sette Lørenskog på kartet på en positiv måte.  

Fjellhamar Arena er ikke bare tenkt som en håndballarena, men nettopp en arena for store deler av 

idretten i Lørenskog. En slik arena er i tråd med idrettsrådets konklusjon i anleggsutredningen og en 

hovedårsak til at vi støtter dette prosjektet. Dette understreket vi i et dialogmøte med ledende 

https://www.rb.no/meninger/sport/idrettsanlegg/idretten-ma-med-nar-framtiden-bestemmes/o/5-43-983311?access=granted
https://www.rb.no/meninger/sport/idrettsanlegg/idretten-ma-med-nar-framtiden-bestemmes/o/5-43-983311?access=granted


politikere fra alle partier i Lørenskog 22. oktober sist høst, og vi opplevde støtte for dette fra de fleste 

partiene. Vi er derfor skuffet over at formannskapet går inn for et nytt forslag fra rådmannen om å 

bygge to «baneflater» i forbindelse med nye Fjellhamar skole, noe som idretten ikke har vært 

orientert om. Dette tar bort mye av driftsgrunnlaget for Fjellhamar Arena som også skulle betjene 

nye Fjellhamar skoles behov.  

Saker som berører idretten herunder utbygging av idrettsanlegg, skal forelegges Lørenskog idrettsråd 

så tidlig som mulig. Idrettsrådet har blitt orientert om Fjellhamar Arena av Fjellhammer IL. 

Idrettsrådet har også deltatt på møter og bidratt med informasjon overfor Lørenskog kommune og 

konsulentfirmaet som kommunen har brukt i forbindelse med utredning av prosjektet, deriblant en 

nedskalering av Fjellhamar Arena.  

Idrettsrådet har ikke blitt informert om rådmannens forslag om to flerbrukshaller ved Fjellhamar 

skole, og vet ikke hva det innebærer og hva det kan/skal inneholde. Vi har heller ikke fått tilsendt 

konsulentfirmaets rapporter og vurderinger av prosjektet Fjellhamar Arena. Vi mener også at det av 

saksdokumentene ikke fremkommer tilstrekkelig informasjon om økonomiske, idrettslige og andre 

forhold til at man har grunnlag for å prioritere rådmannens forslag. Man må få frem kostnadene ved 

rådmannens forslag bedre og blant annet inkludere en hall for cheerleading i kostnadene for 

helhetens og sammenligningens skyld. Dette er en sak som har store konsekvenser for mange og som 

vil ha betydning for flere år fremover. Saken fortjener derfor et best mulig beslutningsgrunnlag.  

Lørenskog idrettsråd ser helst at saken utredes på nytt i samarbeid med idretten i Lørenskog slik at 

man kan få til en løsning til beste for alle parter. Prosjektering av nye idrettsanlegg er en unik 

mulighet for idretten og for skolene i kommunen som uansett valg av alternativ vil koste flere hundre 

millioner kroner. Da bør man ikke ta forhastede beslutninger. Selvsagt støtter idrettsrådet opp om 

tiltak som bidrar til å styrke kapasiteten på anleggsfronten, og vi vil bidra konstruktivt til videre 

utvikling og utforming.  Men dette er under forutsetning at vi får mulighet til å bidra i de beslutninger 

som tas, og ikke blir satt på sidelinjen. 

  



 

 

 

Lørenskog Idrettsråd 

1473 Lørenskog         22. januar 2019 

 
 

 

Fjellhamar arena og Fjellhamar skole 

Lørenskog idrettsråd støtter Fjellhammer ILs tilbakemelding til kommunen ved Knut Helland 
10. januar i år. I tillegg vil vi bemerke at vi generelt er bekymret over utviklingen i kommunen 
med fortetting av områder på utbyggers premisser uten at idretten og andre hensyn tas i 
tilstrekkelig grad. Etterslepet er stort, og på anleggsdekning er Lørenskog kommune dårligst i 
Akershus og blant de dårligste i landet. Behovet for en stor idrettshall som dekker behovet 
for mange idretter var også hovedkonklusjonen i idrettsrådets grundige anleggsutredning. 
Befolkningen vokser raskt i Lørenskog som følge av at det bygges ut mye på kort tid. Det 
virker dermed å være en ubalanse i utbyggingen som kommunen og idretten ikke er tjent 
med.  
 
Prosjektene rundt utbyggingen av Icopaljordet med Fjellhamar skole, boliger, infrastruktur, 
idrettsanlegg herunder Fjellhamar arena og etter hvert Fjellsrud skole er stort, og vil være 
avgjørende for området i mange tiår. Derfor er det viktig å se utviklingen av dette i 
sammenheng og ikke trekke forhastede beslutninger uten å se hen til helheten.  
 
Lørenskog idrettsråd er bekymret for at kommunen gir fra seg styringen av dette prosjektet 
(Fjellhamar skole med mer) ved utilstrekkelig utredningsarbeid og valg av 
samspillsentreprise for utnyttelse av denne tomten. Dette taler for løsninger basert på 
idekonkurranser fremfor å utrede behovene og mulighetene for å utvikle dette flotte området. 
Når en aktør både skal fremme forslag til løsninger og deretter stå for utførelse av bygg, vil 
ofte resultatet bli både høyt og tett og en prosess preget av raske avgjørelser frem til 
byggestart. Alternativene som blir fremstilt blir med det førende for endelig løsning, og gir oss 
liten fleksibilitet og få valgmuligheter. 
 
Vi ønsker at kommunen setter seg i førersetet og utvikler og utreder området gjennom 
prosesser fra skissestadiet til en detaljgrad som er tilstrekkelig for utførelse/bygging. 
Prosjektet kan deretter settes ut på anbud. Prosjektet er da klart for utførelse og det kan 
foretas valg av entreprenør. Forskjellen på disse modellene er at kommunen ved sistnevnte 
eksempel kan utvikle området til kommunens beste, med egne ressurser, teknisk etat, lokale 
planmyndigheter, samt med involvering av aktører som Bane Nor (grensesnitt til Fjellhamar 
stasjon), landskapsarkitekter med videre etter behov. Kommunen sitter da i førersetet og 
utvikler området selv.  
 
Idrettsrådet anmoder kommunen om å endre utviklingsmodell i tråd med det som er skissert i 
avsnittet over og som innebærer at man hopper over en behovsvurdering, innbyggernes 
interesser, utvikling av fremtidig infrastruktur, og går rett på noen alternativer til avstemning. 
Kommunens politikere mister med det styringen / utviklingen av området til innbyggernes 
beste. 
 
Med kommunens foreslåtte modell vil det bli svært krevende å finne smidige 
løsninger mellom boligbygging og nye flerbrukshaller/skole/over- og undergang ved Marcus 



Thranes vei med videre. når kontrakten er underskrevet. Et minimumskrav er at prosjektene 
ses i sammenheng og at dette går inn i slik at områdene ikke blir utviklet og gjennomført som 
«isolerte prosjekter». Lørenskog idrettsråd mener at kommunen bør se alle de ulike 
prosjektene samlet og ta hensyn til idrettens behov slik vi har dokumentert ved flere 
anledninger overfor kommunens politikere og administrasjon. 
 

Med hilsen, 
 
 
 
Richard Ragnarsøn        
Lørenskog idrettsråd    
 

 

 

 

 



Vedlegg 3 Fordeling lokale aktivitetsmidler (LAM) 

 

 

Orgnr Søkesum

KL02300001 131548

KL02300069 128275

KL02300005 210064

KL02300003 219564

KL02300079 25613

KL02300006 229794

KL02300008 69921

KL02300047 45759

KL02300049 1000

KL02300011 0

KL02300036 0

KL02300013 74785

KL02300084 0

KL02300014 62696

KL02300015 65203

KL02300060 2000

KL02300016 15107

KL02300009 132406

KL02300017 294176

KL02300042 2000

KL02300018 152660

KL02300081 0

KL02300019 60285

KL02300054 6558

KL02300071 2000

KL02300022 144637

KL02300028 0

KL02300023 139704

KL02300024 170117

KL02300064 0

KL02300067 195171

KL02300027 0

KL02300040 1000

KL02300085 30953

KL02300082 1000

KL02300039 1000

KL02300083 0

KL02300034 0

KL02300052 0

KL02300029 2000

KL02300048 85291

KL02300056 101525

Sum fordelt 2803812

Tildelt 2803812

Skårer Ballklubb

Skårer Hockeyklubb

Spirit Lørenskog Volleyballklubb

Østmarka Idrettslag

Østmarka Orienteringsklubb

Romerike Sumo og Sandbryteklubb

Sk94

Skøyteklubben Lørenskog

Metropensjonistenes Bowlingklubb

Nedre Romerike Cheerleaders

Nordbyhagen Badmintonklubb

Rasta Ishockeyklubb (rekrutt)

Romerike Kyokushin Karateklubb

Lørenskog Modellbilklubb

Lørenskog Skiklubb

Lørenskog Sportsskyttere

Lørenskog Tennisklubb

Lørenskog-Rælingen Kappsvømmingsklubb

Lørenskog Innebandyklubb

Lørenskog Ishockeyklubb AIL 

Lørenskog Ishockeyklubb Elite

Lørenskog Karate Klubb

Lørenskog Klatreklubb

Lørenskog Friidrettslag

Lørenskog Frisbee Klubb

Lørenskog Gymnastikklag

Lørenskog Håndballklubb

Lørenskog Idrettsforening

Lørenskog Atletklubb

Lørenskog Bordtennisklubb

Lørenskog Bryteklubb

Lørenskog Cricketklubb

Lørenskog Cykleklubb

Friskis&Svettis Nedre Romerike

Hammer Turn

Kurland Fotballklubb

Losby Golfklubb

Losby Viltmål- og Pistolklubb

Klubb/idrettskole

Bordtennisklubben B-72

Danseklubben Studio 1

Fjellhamar Fotballklubb

Fjellhammer Idrettslag  


