
ÅRSRAPPORT for SKI IDRETTSRÅD for 2011

Valgte medlemmer i Ski Idrettsråd for sesongen 2011/2012.

Leder Kjell Kvifte Ski Svømmeklubb
Nestleder Oddgeir Nummedal Ski Rideklubb
Kasserer Øivind Elieson Siggerud IL
Sekretær Heidi Kristin Lilleng Ski Turn
Styremedlem Frode Nordli Langhus AIL
Styremedlem Lene Lothe Ski Alliansen
Styremedlem Vidar Nordby Follo HK
Styremedlem Tor Håvard Bieltvedt Kråkstad IL
Varamedlem Stein Rasch Ski Fotball
Varamedlem    Anne Gultvedt NMK Follo
Valgt fra AMBK,Follo
(Akershus Mosjon og Bedriftsidrett, avd Follo) Ingen oppnevnt.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Det har i perioden vært av holdt 10 styremøter.

Samarbeid i og utenfor idretten i Ski kommune
Ski Idrettsråd, Ski Musikkråd og noen andre foreninger/lag er samlet i Ski Kulturforum. 
Kulturforumet er bl.a. høringsinstans for kulturetaten ved utdeling av kulturpriser og 
søknader om kultur tilskudd til lag og foreninger. Ski IR er med i huskomiteen for Ustvedt 
Huset og i Aktivt Lokalsamfunn.

Seminar og møter i 2011 sesongen:
Idrettsrådet har styremøter den første tirsdagen i hver måned unntagen juli og august. 
Idrettsrådet har vært representert på møter med Kultur og fritid.

Ski IR er med i utarbeidelsen - rullering i 2011 - av ”kommunedelplan for idrett, fysisk 
aktivitet og friluftsliv i Ski Kommune”. Planen er godkjent av kommunestyret 
Planen vil være et arbeidsverktøy for kommunens politikere i neste periode.
Sik IR har også vært i flere møter med Ski kommune og Ski IL hockey om planer for 
ishallen og etablering av en utendørs is flate.
Det er også avholdt flere møter med administrasjon i Ski kommune og Ski il vedr. 
problemer med kunstgressbane i Ski idrettspark.

De ble i perioden utarbeidet retningslinjer for banedisponering av de ulik 
uteidrettsanleggene i Ski. Denne ble politisk behandlet og vedtatt av utvalg for samfunn 
og miljø den 28/9-2011.

IR-ledermøte 8.mars 2011
Her møte nestleder.
Følgende var tema: 
2. Kommune- og fylkestingsvalget 2011 Det ble holdt innledninger fra Ullensaker IR 
(Jan Ivar Engebretsen) og Rælingen IR (Gro Langdalen) i forbindelse med hva de 
idrettsrådene har gjort i forhold til valget 2011. 
3. Idrettstinget 2011 Sven E. Maamoen orienterte om saken
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IR-seminaret 2011
Akershus Idrettskrets arrangerte årets IR-seminar på Quality Hotel Olavsgaard, 14.-
15. oktober. Her møtte Leder og nestleder. Det deltok deltagere fra 18 idrettsråd. 
Hovedbudskapet på årets seminar var:
Inkludering i idrettslag
Hvordan jobbe i forhold til inkludering i idrettslag ved Henrik Lunde, NFF

Etterslepet på spillemidler til idrettsanlegg Ved Oddleif Dahlen, Akershus idrettskrets

Idrettstinget 2011, ved Sven E. Maamoen, Akershus idrettskrets

Frafallet i idretten blant ungdom ved John Ole Nafstad,Sørum idrettsråd

Idrettsrådets organisering ved Jon Syversen, Akershus idrettskrets

Kommunevalget 2011

Veien videre for norsk idrett med fokus på idrettsrådenes rolle ved Børre Rognlien, 
Idrettspresident

Politisk møte 20/1-2011
Ski Idrettsråd hadde invitert samtlige idrettslag og politiske partier til i Ski kommune 
Intensjonen med møte var å få belyst konsekvensen av kommune budsjettet for 2011 og 
hva dette vil bety for idretten i kommunen. 

Politisk møte 14/10-2011
Ski idrettsråd hadde invitert alle lag i Ski kommune og de politiske partier til et møte for 
oppfølging etter kommunevalget.

Idrettrådet skal arbeide inn mot kommunen, mens idretten skal søke inn mot idrettsrådet 
gjennom sine styrerepresentanter og ved kontakt. Ski IR ønsker mer engasjement fra 
idretten. 

Idrettskonferanse Quality hotell Gardermoen 18-19-11
Her var leder representert. Fra Ski kommune stilte Anne Berit Hogstad
Følgende temaer ble tatt opp.
– Hvordan tilrettelegger vi for mer idrettsglede til alle? Fylkeskommunen og 
idrettskretsen i innledningsdialog Fylkesordfører Nils Åge Jegstad og Akershus 
idrettskrets’ leder Sven Even Maamoen
En aktiv befolkning er en sunn befolkning - Hvem kan bidra med hva i 
folkehelsearbeidet? Rune Svensson, Oslofjordens friluftsråd
Vår dröm blev sann – historien om hur en 30 år lång dröm om en simhall blev 
sann i Torsby. Per Dalebjer, Värmlands idrottsförbund, tidl. Fritidschef Torsby kommun 
Gjelleråsen IF – idrettslaget som skapte idrettsglede for alle - av alle! Jorolv Berg, 
leder Gjelleråsen IF
Hvordan jobber vi for å få flere gode eksempler? Monica Fleisje, Akershus 
fylkeskommune Ole Fredriksen, Kulturdepartementet Norges idrettsforbund, Per Tøien, 
Kommunikasjonssjef NIF
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Idrettsrådskonferansen 2011 den 7.nasjonale konferansen for idrettsrådene ble 
avholdt i Drammen den 2-3/4-2011 Her var leder tilstede. Følgende tema ble tatt 
opp.
• Lokalidrettens rolle i statens idrettspolitikk om arbeidet med Idrettsmeldingen 2011
• Lokalidrettens rolle i statens fremtidige folkehelsepolitikk
• Idrettsrådene i Norge – status og utfordringer.
Resultater fra nasjonal undersøkelse.v/ Kulturdepartementet• Helse- og 
omsorgsdepartementet visepresident i NIF og leder av NIFs idrettsrådsutvalg Børre Rognlien
• Kommune- og fylkestingsvalget – utfordringer for idretten v/1. visepresident i NIF Odd-
Roar Thorsen,
• Frivillig sektor – betydningen for utvikling av kommunene. Direktør i KS May Britt Nordli,
• Slik arbeider vårt idrettsråd frem mot kommune- og fylkestingsvalget Målselv idrettsråd, 
Vestvågøy idrettsråd, Drammen idrettsråd 
Slik arbeider vi frem mot kommune- og fylkestingsvalget 
• Sund idrettsråd og Sund kommune
Idrettsrådets samarbeid med idrettslagene
 Kommunens samarbeid med idrettsrådene
 Idrettsrådenes rolle i anleggsutvikling
 Idrettsrådets kompetanse og virkemåte
Toppidrettsutøveren kommer fra et sted” • Toppidrettsjef i NIF Jarle Aambø og et lokalt 
toppidrettsmiljø

Tildelingen av treningstider til klubbene/brukere av de kommunale hallene og 
skoleanlegg ble fordelt av Ski idrettsråd i samarbeid med kulturetaten, etter de nye 
retningslinjene som ble vedtatt på årsmøte 2010.

Kråkstad hallen blir driftet av Ski Kommune tilsvarende Langhus- og Siggerudhallen og 
inngår i timefordelingen. Skihallen driftes av Skorhaug Eiendom AS, men 
timefordelingen fordeles i sammen med de andre kommunale hallene. Timer i 
Alliansehallen blir utleid av Alliansen. 
Ny idretter og fotballen presser også på for å få innetrening om vinteren.

LAM, utdeling av overskudd fra tippemidler utdelt i 2011 fra KKD var på kr. 1011797,- 
Det er kun klubber som har medlemmer mellom 6 til 19 år, som er tilskudd berettiget 
etter retningslinjer gitt av KKD. Et vedtak fra tidligere årsmøte i Ski IR er at 2/3 fordeles 
til klubbene etter registrerte medlemmer i NIFs idrettsregistrering, 1/3 fordeles etter 
søknader fra de samme barne/ungdomms klubbene til prosjekter, utstyr, utvikling, til 
økning av aktivitet og frafall av medlemmer m.m. Det er ikke kommet noen signaler om 
endringer i tildelingskriteriene som sendes ut fra KKD og NIF hvert år. Det er presisert at 
alle midlene skal gå direkte til idrettslagene som aktiviserer barn og ungdom mellom 6 
og 19år. (NIF, SK, IK eller IR har ingen mulighet til å bruke noe fra LAM tildelingen til 
egen aktivitet.) 

Kulturmidler til klubbene i Ski Kommune.
 Ski IR gjenomgikk alle søknader fra idretten og de foreslåtte tildelings beløp til lag og 
foreninger fra Ski Kommune. Idrettsrådet hadde ingen innvendinger på dette. Men vi ser 
en tendens på at dette beløpet blir lavere for hvert år.

Det er nå 38 aktiv idrettsklubber i Ski Kommune med totalt 10305 registrerte medlemmer 
pr. januar.2011.
Følgende lag forsvant i løpet av 2011:.Ski Snowboardklubb og Ski Kickbokseklubb
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Følgende nye lag kom til: Follo Ballklubb, Langhus IL Hånball, Danseklubben move on

For Ski Idrettsråd
Kjell Kvifte
Leder
februar 2012. 
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