
ÅRSRAPPORT for SKI IDRETTSRÅD for 2008

Valgte medlemmer i Ski Idrettsråd for sesongen 2008/2009.
 
Leder:                         Kjell Kvifte                              Ski Svømmeklubb
Nestleder/sekr:           Oddgeir Nummedal               Ski Rideklubb
Kasserer:                   Øivind Elieson                                    Siggerud IL
Styremedlem:             Trine Lise Bjørby,                   Langhus IL      
Styremedlem:             Jan Magnor                            Follo Håndballklubb
Styremedlem:             Anne Gultvedt                         NMK Follo
Styremedlem:             Even Flugstad                                    Kråkstad IL
Styremedlem              Lene Lothe *)                         Ski Alliansen
Varamedlem               Magnus Gulliksen                   Siggerud IL
Varamedlem               Ole Jørgen Vaaheim              Ski Taekwondo Klubb
Valgt fra AMBK,Follo
(Akershus Mosjon og Bedriftsidrett, avd Follo) Ingen oppnevnt.
Det har i perioden vært av holdt 11 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 medarrangør i Julemarkedet og 
Waldermarhøy dagene, huskomiteen for Ustvedt Huset og i Aktivt Lokalsamfunn.
 
Seminar og møter i 2008 sesongen:
Idrettsrådet har styremøter den første tirsdagen i hver måned unntagen juli og august. 
Idrettsrådet har vært representert på møter med Vei & Park (Drømtorp) med alle 
brukergruppene av idrettsparkene og Kultur og Opplæringsetaten i sammen med alle 
brukergruppene av hallene. Disse møtene er meget viktige da klubbene her får en direkte 
dialog med de som drifter anleggene. 
 
Ski IR er med i utarbeidelsen - rullering i 2008 - av ”kommunedelplan for idrett, fysisk 
aktivitet og friluftsliv i Ski Kommune”. Planen er godkjent av kommunestyret og sendt ut til 
alle klubber. Planen vil være et arbeidsverktøy for kommunens politikere i neste periode.
 
6/11-08 allmøte Langhuset.
Ski Idrettsråd hadde invitert samtlige idrettslag og foreninger i Ski kommune sammen med 
representanter fra administrasjonen i Ski kommune. 
Invitasjonen var en oppfølging av vedtaket fra Ski IR årsmøte i 2008. Intensjonen med 
møte var å få en bedre kommunikasjon og samarbeid til det beste for idretten. 
Tilstede på møte var 18 representanter fra lag og foreninger 
            Fra Ski kommune stilte kommunalsjef Jan Willy Mundal, kultursjef Mette Skrikerud 
og Anne Berit Hogstad 
Møte begynte etter innledningen med et foredrag av Trond Andreassen. Han arbeider som 
spesiallærer for vanskelige barn og unge, er engasjert i Fredrikstad idrettsråd og sitter som 
leder i Rolvsøy IL. Foredraget var basert på hans erfaringer og             kunnskap samt et 
enormt engasjement for bruk av idrett og aktivitet til å skape et bedre lokal samfunn. 
Stikkordene var trivsel, tilhørighet og trygghet sammen med idrettsprestasjoner i tillegg tok 
han også opp andre kjente utfordringer for lag og klubbarbeid. 
 
Vi fikk en liten presentasjon av anleggskapasiteten i Ski kommune sammenlignet med 
nabo kommunene. Tallmaterialet for dette er dessverre ikke lett tilgjenglig og ikke 



oppdatert. Bland annet skilles det ikke på anlegg for aktiviteter kontra konkurranseidrett.
 
Ski Idrettsråd har en samarbeidsavtale med Ski kommune. Denne ble presentert, og det 
ble kommentert at den fungerer bra for hall og inneanlegg men at den ikke fungerer for 
uteanleggene. 
Det ble også fremlagt et ”organisasjonskart” over den lokale styringen av idretten. 
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. 
 
Mette Skrikerud fra administrasjonen redegjorde for prioriteringsprosessen vedr. 
idrettanleggene i kommunen. Videre snakket hun om kommunedelplanen. (for idrett, fysisk 
aktivitet og friluftsliv) Denne gjelder for 10 år og rulleres hvert 4. år. 
Idrettsrådet skal ta initiativ til en dialoglinje for prosessen. Idretten kan bli flinkere til å 
samarbeide og komme med innspill, for på den måten å påvirke beslutningene. I tillegg 
bør det arbeides for at idretten snakker med en stemme mot kommunen og politikerne.
 
Leder og Nestleder var til stede da Akershus Idrettskrets feiret sitt 20-årsjubileum, helgen 
19.-20.september 2008. Feiringen var lagt til det årlige idrettsrådsseminaret, og både 
idrettsråd og kommunalt ansatte deltok på seminaret. Totalt var det 78 deltakere. Tove 
Paule holdt et engasjerende innlegg om NIFs arbeid i forhold til verdier. Idrettspresidenten 
var til stede hele helgen, slik at våre idrettsledere fikk anledning til å diskutere både små 
og store idrettspolitiske saker med henne. Også fylkesordfører Nils Aage Jegstad var på 
plass og møtte Akershusidretten.
 
Følgene temaer ble tatt opp.
 
Arbeids- og ansvarsfordeling mellom idrett og kommune V/Dag Stien, Bærum 
kommune og Peter-Andrè Rasmussen, Nesodden IR  
En veileder om idrettsråd, for kommunene V/Odd Trender, Asker 
Kompetanseutvikling og handlingsplaner V/Johan Conradson, AIK 
Valgkomitéarbeid V/Gunnar Syversen, Bærum IR 
Idrettens betydning V/Lasse Ottesen, tidligere hoppkomet 
NIFs verdiarbeid V/Tove Paule, NIF
Arbeidsoppgaver og roller ift. idrettslagene / AIKs verdiprosjekt V/Sven Even 
Maamoen, AIK
Betraktninger om idrettsanlegg V/Nils Aage Jegstad, Akershus Fylkeskommune
AIKs anleggspolicy V/Ola Skarderud, AIKs anleggsutvalg
Hvordan utnytte anleggsmidlene bedre? V/Oddleif Dahlen, AIK
Så hãr bygger vi idrettsanlãgningar i Sverige V/Per Dalebjer, Vãrmlands Idrottsfõrbund
 
 
Leder sitter i IR forum for Akershus idrettskrets 
 

 IR-Forumet skal være et rådgivende forum for idrettskretsstyret i saker som er av 
betydning for idrettsrådene. 

 I tillegg skal det bidra til å utvikle forholdet/samarbeidet mellom idrettsråd og 
idrettskrets. 

 Hovedsakene som skal drøftes i forumet er: Rammevilkår for idrettsråd (midler til 
IR), fordeling av midler til idrettslag, forholdet til kommunene, regionssamarbeid 
mellom idrettsrådene, idrettsrådskonferanser og gjøremål knyttet til generelle 
oppgaver innen anlegg, organisasjon, m.v. 

http://www.nif.idrett.no/akershus/files/%7BA7CC54A4-8BCB-4D7C-A2F1-EF944913BAEA%7D.ppt
http://www.nif.idrett.no/akershus/files/%7BF65B332E-A26C-4E04-97A0-71C2BD3BC2BA%7D.ppt
http://www.nif.idrett.no/akershus/files/%7B7F3A81A7-A50A-4ECA-A7F9-99BB2213BB38%7D.pdf
http://www.nif.idrett.no/akershus/files/%7B567F10DC-AA47-4FAC-BF4D-7BB659F77797%7D.pdf
http://www.nif.idrett.no/akershus/files/%7BCCE7460B-B7A1-490B-9FC3-E2BD600D6A9D%7D.doc
http://www.nif.idrett.no/akershus/files/%7BD70A8826-685E-4248-B82A-95A876B52A12%7D.ppt
http://www.nif.idrett.no/akershus/files/%7BC1E2D176-A02E-4018-9554-63D24EFFDC09%7D.ppt
http://www.nif.idrett.no/akershus/files/%7BF06E62D3-794B-4518-84D1-2067EF72413C%7D.ppt
http://www.nif.idrett.no/akershus/files/%7B0A00B93B-D7B9-48CB-9079-0BD8D940DFCE%7D.ppt
http://www.nif.idrett.no/akershus/files/%7B9041B40D-FDCA-432C-AB38-C2964ED1C14E%7D.pdf


-          Forumet består av en idrettsrådsrepresentant (primært leder) fra hver av de 4 
regionene i Akershus: Øvre Romerike, Nedre Romerike, Follo og Vestregionen, 
pluss ett styremedlem fra Akershus Idrettskrets (AIK). AIKs administrasjon deltar på 
møtene som sekretær. 

 
 
Tildelingen av treningstider til klubbene/brukere av de kommunale hallene og skoleanlegg 
ble fordelt av Ski idrettsråd i samarbeid med kulturetaten.
 
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 2007 fra KKD var på kr. 814.628,-, 
summen ble økt til kr.1138309.- for 2008. 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.) 
Nytt for 2008 er at KKD/NIF gir ekstra økonomisk støtte som kompensasjon til bortfall av 
spilleautomater. 30% , (50 mill), gis som en ekstrapott igjennom 2008 LAM utdelingen.
 
 
Kulturmidler til klubbene i Ski Kommune. Ski IR gjenomgikk alle søknader fra idretten og 
de foreslåtte tildelings beløpene til lag og foreninger for 2008 fra Ski Kommune, Kultur. 
 
AIKs jubileumspris på kr 20,000.- ble tildelt Kråkstad IL. Denne ble utdelt av en 
representant fra AIK og Leder i Ski IR under åpen dag i Kråkstad hallen den 22/11-08
 
 
Det er nå 40 aktiv idrettsklubber i Ski Kommune med totalt 12167 registrerte medlemmer 
pr. januar.2009.
 
For Ski Idrettsråd
Kjell Kvifte
Leder
Januar 2009.
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