
 

Årsmelding Lørenskog idrettsråd  
for perioden 11. april 2018 til 10. april 2019 

 

1. Styrets sammensetning 
 

Richard Ragnarsøn – leder, Lørenskog Friidrettslag 

Anita Holsve Olsen – nestleder, Lørenskog Skiklubb 

Stein Skretteberg – kasserer, Losby Golfklubb 

Sverre Olav Jenssen – sekretær, Lørenskog IF 

Jonny Ødegaard, Fjellhammer IL 

Johs Grimseth, Lørenskog Skøyteklubb 

Linda Aurland, Hammer Turn  

Heidi Fallet Moen, Lørenskog og Rælingen Kappsvømmingsklubb 

Katrine Harsem Lund, Studio 1 

Ola Hugo Jordhøy, NRC Tigers  

Odd Elvebø, Lørenskog ishockeyklubb 

 

2. Valgkomite 
Valgkomiteen har bestått av Kirsti Gjerde, Anne Torill Nordli og Bjørn Torp 

3. Utvalg 
For å strukturere arbeidet i idrettsrådet og med tanke på at det er begrenset hva man rekker i løpet 

av det månedlige styremøtet, har styret satt ned en rekke grupper som har fått ansvar for 

avgrensede områder. Oversikten under viser hvordan gruppene ble satt ned opprinnelig, så har dette 

gått seg til etter hvert slik at det har variert hvem som for eksempel har vært ansvarlig. 

Gruppe  Ansvarlige – leder understreket 

LAM Stein, Linda og Heidi 

ANLEGG Jonny, Katrine, Richard, Johs, Ola 

MEDLEMSMØTE Richard, Sverre Olav, Jonny, Anita og Johs 

KOMMUNIKASJON Anita, Heidi og Linda 

HØRINGER Stein, Jonny og Richard 
Styret godkjenner. 

KOMMUNE Richard og Sverre Olav 

IDRETTSPOL.PLATTFORM Richard + alle 

HANDLINGSPLAN Linda + alle 

IDRETTSPRISER Anita, Sverre Olav og Linda 



 

TILTAKSSTØTTE OG 
HENVENDELSER UTSATTE 
GRUPPER 

Stein og Heidi 

IT-TEKNISK Anita og Ola 

 

4. Møter 
Idrettsrådet møtes en gang i måneden, første tirsdag, med unntak av sommeren. Dette har ikke vært 

tilstrekkelig og derfor har det vært avholdt 13 styremøter i perioden. I tillegg har de ulike gruppene 

hatt møter, og særlig i LAM- og anleggsgruppa har det vært behov for ekstramøter.  

22. oktober arrangerte idrettsrådet politikermøte om anleggssituasjonen og oppdatert informasjon 

til idrettsrådets anleggsrapport ble presentert, se også sak 8 om anlegg. 

Det har vært avholdt to samarbeidsmøter med Kultursektoren i Lørenskog kommune. Idrett sorterer 

under denne sektoren. I tillegg har det vært møter mellom idrettsrådet og virksomhetsleder for Park, 

idrett og friluftsliv og flere andre representanter for ulike deler av kommunens administrasjon. 

Flere møter med ulike idrettslag har også funnet sted, enten som del av styremøtene eller at 

medlemmer fra idrettsrådet har deltatt på møter med lagene. Dette er meget nyttig både for å få 

oversikt over aktivitet, planer og utfordringer og for å bistå lagene direkte.  

Idrettsrådet deltok med tre representanter på seminar for idrettsråd i regi av Akershus idrettskrets 

19. og 20. oktober 2018. Temaer var blant annet den pågående moderniseringsprosessen som 

idrettsforbundet leder, prosessene med kommune- og regionreform og den nye langtidsplanen for 

norsk idrett. 

Idrettsrådet har vært representert i arbeidsgruppen for Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet 

og friluftsliv 2019-2023 og idrettsrådet har deltatt i flere møter rundt utredning av Fjellhamar Arena. 

 

5. Saker 
Idrettsrådet har behandlet 90 saker jf sakslistene fra de 13 styremøtene. Noen viktige saker har vært: 

LAM 
Se punkt 10. 

Anlegg  
Se punkt 8. 

Høringer og innspill 
Idrettsrådet har respondert på følgende høringer i perioden: 

Dokumentet «Høring – fremtidig organisering av norsk idrett» ble mottatt fra Akershus idrettskrets 

og ble diskutert i idrettsrådet i tillegg vår deltakelse på samlingen for idrettsråd i Akershus i oktober 

2018.  Idrettsrådet ga følgende kommentarer (sammendrag): 

Lørenskog idrettsråd mener at sonemodellen ikke passer i Akershus på grunn av størrelse på 

kommunene. En viktig oppgave for idrettsrådene er kontakt og dialog med kommunens 

administrasjon og politikere. 

En samling av dagens idrettsråd i en sonemodell, vil virke uheldig i forhold til det nettverket som 

idrettsrådene etablerer og som kreves lokalt i forhold til utvikling av idretten i den enkelte kommune. 



 

Det foreslås i høringsdokumentet at «større byer» kan opprettholde idrettsrådene. Vi ser ikke at det 

er tatt hensyn til at større kommuner med godt fungerende idrettsråd også kan opprettholde 

idrettsrådene. 

Etablering av fellesidrettslige regioner i stedet for idrettskretser tror vi vil føre til større avstand 

mellom idrettsrådene og regionene. 

Når det gjelder Særforbundene regionalt er disse en viktig støttespiller for flere av særidrettene som 

ivaretar oppgaver med som dommere, terminlister og opplæring innen særforbundene. Det er viktig 

at disse funksjonene ivaretas regionalt i den videre organiseringen. 

------------------ 

Lørenskog idrettsråds viktigste tilbakemelding på høringen til forslag til ny anleggspolitikk er hvordan 

tippemidlene foreslås fordelt mellom idrettsanlegg i kommunene og nytt nasjonalt toppidrettssenter.  

Etter vår mening er den viktigste bruken av tippemidlene at de brukes til å støtte bygging av lokale 

idrettsanlegg og haller for breddeidretten og at disse midlene ikke brukes til å finansiere et nytt 

nasjonalt toppidrettssenter. Med andre ord, at idrettsanlegg i kommunene forblir den største 

mottakeren av tippemidler. 

Dette er viktig fordi det allerede i dag er etterslep i forhold til lokale anlegg, som vil bli større ved den 

foreslåtte endringen av tippemidler brukt til nasjonalt toppidrettssenter.  

Finansiering av et nytt nasjonalt toppidrettssenter må derfor finansieres på andre måter enn på 

bekostning av finansieringen av / støtte til idrettsanlegg i kommunene, enten det skjer som en egen 

post i statsbudsjettet eller gjennom egne sponsorinntekter. 

I tillegg til disse to høringene har idrettsrådet vært aktive med innspill angående 

parkeringssituasjonen ved idrettsanlegg, grønn mobilitet, frivillighetspolitisk plattform og Fjellhamar 

Arena (se eget avsnitt under punkt 8 anlegg) med videre. 

 

Idrettspriser 
Ungdomsstipend og hederspris ble tradisjonen tro delt ut St Hansaften på Skårer gård.  

Ungdomsstipendet tildeles ungdom som har markert seg innenfor idretten som aktiv utøver, trener, 

dommer etc. Stipendet som deles ut er på kr. 10 000 og skal motivere utøveren til videre innsats 

innenfor sin idrett. 

Ungdomsstipendet ble tildelt Rebekka Carlsen fra Bordtennisklubben B – 72. Rebekka Carlsen 

kommer fra Finstad og har spilt for Lørenskogklubben hele sin karriere. Som 14 åring ble hun 

Norgeshistoriens yngste Kongepokalvinner, og har allerede rukket å bli klubbens mestvinnende 

spiller med 28 NM gull i ulike aldersklasser. Hun har vunnet alt som kan vinnes i Norge, og det i en 

meget ung alder. Internasjonalt har hun flere topp 10 plasseringer fra EM for ungdom. Etter fullført 

videregående planlegger Rebekka Carlsen å dra til Østerrike der hun blir bordtennisspiller på heltid.  

De siste par årene ar idrettsrådet delt ut to ungdomsstipend, en til en gutt og en til ei jente. Dette ble 

ikke gjort for 2018 siden det til tross for flere påminnelser ikke kom inn noen mannlige kandidater.  

Hedersprisen deles ut til en person som har gjort en langvarig innsats for idretten i Lørenskog 

kommune, samt representerer idrettens verdier og holdninger på en god måte. Prisen er et trykk av 

Gro Hege Bergan.  Hederspris for 2018 gikk til Bjørn Nordby fra Lørenskog ishockeyklubb. Nordby har 



 

en imponerende idretts-CV. Han er mangeårig styremedlem, Unified-trener, leder av Ishockeyskolen 

og var en av initiativtakerne til stiftelsen av hockeyklubben i 1963. Bjørn Nordby har lagt ned en 

enorm innsats særlig for barn og ungdom som har trengt ekstra oppfølging.  Nordby har også en 

imponerende karriere som aktiv og trener. Fra -67 til -72 spilte han hockey for Skeid i eliteserien. I 

fotball har han spilt for Lørenskog, Strømmen, Skeid, Lillestrøm og han var endog innom landslaget. 

Han har fått med seg cupmesterskap for Skeid og seriemesterskap for Lillestrøm. 

Tiltaksstøtte 
Idrettsrådet utarbeidet retningslinjer for tilskudd fra idrettsrådets midler til idrettslag i kommunen til 

idrettsarrangement i 2018 og disse ble revidert noe og idrettsrådet begynte i siste halvdel av 2018 å 

dele ut midler basert på søknader, kriteriene og styrebehandling. 

Idrettsrådet deler ut tilskudd til arrangementer i tillegg til stipender, hederspris og tilskudd 

inkludering, som følge av at idrettsrådet har opparbeidet noe kapital som idrettsrådet ønsker at skal 

direkte komme idretten i Lørenskog til gode. 

Tilskudd til inkludering i idrettslag 
Idrettsrådet har inngått en intensjonsavtale med AIK og Lørenskog kommune om tilskudd til 

inkludering i idrettslag. For 2018 ble kr 65 000 tildelt gjennom NAV Lørenskog til støtte etter behov. 

Støtten ble gitt i form av opplevelseskort.  

Treningstider 
Idrettsrådet har gått i gjennom og godkjent fordeling av treningstid i samarbeid med og på basis av 

forslag fra Park, idrett og friluftsliv som igjen er utarbeidet etter søknad fra idrettslagene. 

  

  

6. Medlemstall 
Ved inngangen til 2018 var det 12 523 registrerte medlemmer i 47 klubber i Lørenskog kommune, se 

vedlegg 1 for detaljert oversikt. Dette var 327 flere enn foregående år. Dessverre har følgende 

klubber blitt nedlagt i løpet av 2018: Skårer Cykleklubb, Lørenskog Miniatyrskytterlag, Lørenskog 

Curlingklubb og Nedre Romerike Trekkhundklubb.  

 

 

7. Mottatte midler 
Idrettsrådet har mottatt kr 60 000 i tilskudd fra kommunen. Fra AIK har idrettsrådet mottatt kr 3 000 

for fordeling av LAM. I tillegg mottok idrettsrådet kr 65 000 for tildeling til støtte for inkludering i 

idrettslag, se punkt 5 over. 

 

8. Anlegg 
Anleggssituasjonen i Lørenskog er utfordrende på grunn av sterk vekst i befolkning. For å oppfylle 

behovene til idretten, for å være en sunn kommune, med tanke på folkehelseperspektivet og 

oppvekstmiljø må kapasitet utvides, nye anlegg bygges, eksisterende oppgraderes og arealer 

avsettes. Idrettsrådet har spesielt deltatt på møter i forbindelse med ombygging av Rolvsrud stadion 

og om Fjellhamar Arena. Dette er prosjekter som er av stor betydning for mange idrettslag, aktive 

utøvere og for rekruttering og for å forebygge frafall.  



 

Idrettsrådet utarbeidet en anleggsrapport i 2017 som ble presentert blant annet på årsmøtet i 2018. 

Der ble det bestemt at dette skulle være et «levende» dokument. Rapporten inneholder blant annet 

en beskrivelse av nåsituasjonen og fremtidige behov, mulige tomter/arealer for utbygging av 

idrettsanlegg og en liste over prioriterte anlegg basert på innspill og kartlegging av behov fra 

idrettslagene i kommunen.  

I følge anleggsrapporten som ble vedtatt av årsmøtet 2018 er det særlig behov for: 

Større anlegg 

• Ny stor idrettshall/arena  

o Idretter: Håndball, fussball, Cheerleading, dans, friidrett, skyttere, klatring, 

kampsport, bryting med mer 

• Ishockeyhall  

• Nytt fotballanlegg/bane 

• Oppdatering av skytebane/skiskytter anlegg 

Mindre anlegg 

• Kunstgress på Hammer grusbane (det har blitt vedtatt nylig av kommunestyret (?) at det skal 

bygges inlinebane her) 

• Reviderte O-kart 

• 400 meter treningsbane (friidrett, andre idretter, skoler og mosjonister) 

• 5’er kunstgressbane på Kurland 

• Utendørs skøytebane (rekruttering lengdeløp) 

• Kunstsnø anlegg på Losby 

Interkommunale anlegg 

Anlegg som er ønsket, men som i utgangspunktet bør bygges i samarbeid med andre kommuner på 

grunn av store investeringskostnader og plassmangel: 

• Innendørshall for is-idretter (kunstløp, ispigging for handikappede, hurtigløp, bandy, 

ishockey, curling og ulike aktiviteter som hallen kan brukes til når det ikke er is) 

• Kappsvømmehall (opprinnelig prioritering i anleggsutredning, men i etterkant av denne har 

svømmehall blitt prioritert av kommunen på bakgrunn av nasjonale krav til 

svømmekyndighet til elever, som krever flere og større svømmehaller for alle barneskoler i 

kommunen) 

 

Anleggsrapportens konklusjoner om idrettens prioriteringer med oppdaterte tall dannet grunnlag for 

et politikermøte.  

 

Møte med politikerne 

22.oktober 2018 arrangerte idrettsrådet et møte med politikerne i Lørenskog der tema var anlegg. 

Møtet fant sted i Lørenskog Hus møterom Framtida.  

 

Tilstede fra idrettsrådet Tilstede fra de politiske partiene 



 

  

Richard Ragnarsøn 
Sverre Olav Jenssen 
Stein Skretteberg 
Johs Grimseth 
Katrine Harsem Lund 
Ola Hugo Jordhøy 
Jonny Ødegaard. 
 

FRP v/Bjørnar Johannessen 
Fristilt v/Monica Oseberg Ottesen 
Venstre v/Bjørn Ivar Gran 
KRF v/Siv Tove Engebråten 
MGP v/Ernst-Modest Herdieckerhoff 
(Varaordfører) 
Høyre v/Amine Mabel Hansen 
AP v/Ragnhild Bergheim (Ordfører) 
AP v/Anita Patel (Leder, hovedutvalget for 
kultur-, idrett- og frivillighet) 
SV v/Ingvill Øvrewall 
 

 

Møtet ble åpnet ved at lederen i idrettsrådet Richard Ragnarsøn ønsket velkommen og presenterte 

utfordringer idretten i Lørenskog står overfor med lav anleggsdekning, etterslep i investeringer og en 

fortsatt høy befolkningsvekst og fortetting. Stein Skretteberg orienterte om behovet for anlegg og 

prioriteringene til idrettsrådet basert på innspill fra idretten og dokumentert i anleggsrapporten. 

Jonny Ødegaard redegjorde for mulige arealer for fremtidige idrettsanlegg og flater for idrett. 

Deretter tok Ola Hugo Jordhøy over møteledelsen og ledet en god og åpen diskusjon med politikerne 

som var til stede. Alle bidro til en konstruktiv debatt og politikerne uavhengig av parti, uttrykte stor 

forståelse for idrettens og befolkningens behov. Formålet med møtet var å sette søkelys på 

anleggssituasjonen i Lørenskog slik at partiene skulle få innspill til prosessene med partiprogram for 

nettopp å inkludere idrett og skissere løsninger på utfordringene. Idrettsrådet tar sikte på å 

arrangere et folkemøte om idrett i forkant av kommunevalget. 

Fjellhamar Arena 

Idrettsrådet ble trukket inn av kommunen i utredningsarbeidet rundt Fjellhamar Arena. Dette var et 

prosjekt vi støttet siden det var stor grad av sammenfall med idrettsrådets anleggsutredning og et 

prosjekt som ville komme mange idretter til gode, åpenbare stordriftsfordeler og synergier mellom 

ulike idretter. Vi beklager derfor kommunestyrets beslutning 6. februar 2019 som i praksis har 

skrinlagt prosjektet. Se forøvrig innspill og ytring fra idrettsrådet da vi oppfattet at hele prosjektet var 

i ferd med å bli endret, se vedlegg 2.  

Idrettsrådet har observert at det har kommet opp en rekke prosjekter og initiativ i etterkant, og at 

prosessene vi og idrettslagene har hatt rundt anlegg har bidratt til å løfte anleggsetterslepet og det 

økende behovet høyt på den politiske agendaen. Det er selvfølgelig positivt, men idrettsrådet 

etterlyser en mer systematisk prosess rundt anleggsutbygging og prioriteringer der idretten 

inkluderes slik at man får til best mulig løsninger. 

 

 

9. Oppgaver i året som kommer 
Det henvises til handlingsplan, se sak 6, for nærmere beskrivelse av aktivitet i 2018/2019. Imidlertid 

er det tre overordnede områder som idrettsrådet vil prioritere i kommende periode: 

• Samhandling med kommunen 

• Samhandling med idrettslagene 



 

• Utbygging og vedlikehold av idrettsanlegg 

 

 

10.      Fordeling av lokale aktivitetsmidler (LAM) 
I alt ble Lørenskogidretten tildelt kr 2 803 812 som er en økning på drøyt 250 000 fra året før. 

Idrettsrådet fordelte hele summen på idrettslag i Lørenskog etter følgende kriterier: 

• Antall all registrerte medlemmer 6-12 år 5/27   

• Antall registrerte medlemmer 13-19 år 10/27   

• Idrettsskoler og varierte idrettstilbud 4/27  

• Utvikling, trener og lederutdanningstiltak rettet mot barn og ungdom 4/27  

• Integrasjon - aktivitet rettet mot funksjonshemmede (6-19 år) 2/27 

• Utvikling og samarbeid 2/27  

Se vedlegg 3 for fordeling av LAM per idrettslag. 

 

 

 


