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Oppegård Idrettslag  

Romslig – entusiasme – fair play 
Besøksadresse: Kongeveien 289 – Postboks 100 – Greverud – 1416 Oppegård 

Telefon 66 99 13 10 – e-post: info@oppegardil.no – NO 971 497 262 Mva 

 

~ Der alle har glede av å være ~ 

 

 

 
 
Årsberetning 2017 
 

 

Oppegård IL er et breddeidrettslag med 2340 medlemmer pr 31.12.2017 og 10 grupper. Dette er en 

liten økning i medlemmer i forhold til i fjor. Oppegård IL er blant de store idrettslagene i vår region. 

 

1 2017 har vært et svært positivt og aktivt år for OI.  

Styrets sammensetning: 
 

1.1 Arbeidsutvalget (AU) 
 

 

Leder Vidar Fålun 

    

Nestleder   

    

Styremedlem Siv Thompson 

  Kristin Granne 

  Yvonne Hording 

  Finn Christensen 

  Jacob Lykke Nygaard 

  Mona Stormo Andersen 

  Marcus Haukebø 

 Varamedlem Anders Nordheim Dahl 

    

Daglig leder Hege Frøyna 
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1.2 Hovedstyret (HS) 
Hovedstyret består av AU samt lederne i alle gruppene: 

 

 

Leder Vidar Fålun 

    

Nestleder   

    

Styremedlem Siv Thompson 

  Kristin Granne 

  Yvonne Hording 

  Finn Christensen 

    

 Varamedlem Anders Nordheim Dahl 

  

Leder badminton Markus Haukebøe 

Leder bordtennis Gard Olsen 

Leder fotball Mona Stormo Andersen 

Leder friidrett Elene Sandberg 

Leder håndball Jacob Lykke Nygaard 

Leder Oldermannslauget Kjell Pedersen 

Leder ski Pia Halvorsen 

Leder Tilrettelagt Allsport Vegard Jensen 

Leder trim Dag Jørgensen 

Leder turn Borghild Holtedahl 

Leder innebandy Karsten A F Nygård 

    

    

Daglig leder Hege Frøyna 

 

 

1.3 Styrets arbeid 
OI har et stort korps av entusiastiske og engasjerte tillitsvalgte. 

Det er avholdt 6 møter i Arbeidsutvalget og 5 møter i Hovedstyre i løpet av 2017.  Det har gjennom 

siste året blitt brukt betydelig med tid i forhold til utvikling av hallkapasitet i kommunen. Oppegård IL 

har jobbet tett sammen med OIR og KIL for å påvirke kommunen til å bygge så mage hallflater som 

mulig for de avsatte midlene. Det har også vært et tydelig mål for idretten i Oppegård å komme i 

posisjon til å drifte hallutbyggingen. Dette har vi ikke lyktes med slik at oppgaven for idretten 

fremover er å bistå med kompetanse for å få et så godt og allsidig tilbud dekket gjennom nye 

hallflater. Fremover vil samarbeidet med idrettsrådene i Ski og Oppegård bli svært viktig i forkant av 

etableringen av Nordre Follo kommune. Arbeidet så langt ser lovende ut. 
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Administrasjonen  

 

 

*Mona Schrøder 80% stilling frem til 01.09, Erik Foss ansatt 01.09. 

Ansatt adm. Jørn Wibe 40% frem til 30.06.17 

 
Arbeidsmiljø 

Administrasjon er engasjert og effektiv og bidrar til at idrettslaget fremstår som profesjonelt og 

veldrevet. Vi jobber hele tiden for å finne en god balanse mellom bruken av ansatte og frivillige 

ressurser. 

Sykefraværet i selskapet var på totalt 66 dager i 2017, noe som utgjorde 8,27 % av total arbeidstid.  
2017 hadde ett høyere sykefravær enn normalt for OI da en ansatt var langstidssykemeldt våren 2017. Styret 
anser dette som tilfredsstillende, men vil fortsette arbeidet med å redusere antall sykedager. 
 
Det har ikke forekommet eller blitt rapportert alvorlige arbeidsuhell eller ulykker i løpet av året, som har 
resultert i store materielle skader eller personskader. 
 
Arbeidsmiljøet betraktes som godt, og det iverksettes løpende tiltak for forbedringer. 
 

Likestilling 
Selskapet har pr utgangen av året 5 ansatte, av disse er 4 kvinner 80 %. Kvinneandelen i administrative stillinger 
utgjør 75 %, mens andelen av kvinner i lederstillinger utgjør 100 %. 
 
 
Selskapet arbeider aktivt, målrettet og planmessig for likestilling innenfor virksomheten. Ved rekruttering, både 
internt og eksternt prioriteres personlige kvalifikasjoner fremfor kjønn. Det underrepresenterte kjønn vil i 
større grad bli oppfordret til å søke. På denne måten vil selskapet forsøke å øke kvinneandelen i de 
stillingskategorier hvor denne er særskilt lav. 
 

 

2 Medlemmer 
2.1 Hovedlag 
I 2017 ar vi hatt 373 innmeldte og 79 utmeldte som gir en netto økning på 294, Oppegård IL har 

totalt 2340 medlemmer pr. 31.12.17. Basert på begrensinger i hallflater vil det ikke være noen aktive 

rekrutteringsaktiviteter innenfor denne kategorien. Det vi har stort behov for er at foreldre også 

bidrar og melder seg inn i Oppegård IL.  

 

 

Funksjon Navn Stillingsbrøk 

Daglig leder Hege Frøyna 100% 

Klubbsekretær Henriette B. Christiansen 80% 

Ansatt fotball* Mona Schrøder 100% 

Ansatt fotball* Erik Foss 50% 

Regnskapsansvarlig Elisabeth Bøvold 20% 



 

 

3. Økonomi 
 

Rettvisende oversikt over utvikling og resultat 
Selskapet har hatt en omsetningsreduksjon på 20%. Selskapet har en egenkapital på kr 11 933 012 og 
likviditeten er meget god. Utviklingen i omsetning, resultat og egenkapitalandel er som forventet. 
Reduksjonen i resultatgrad skyldes i hovedsak noe færre arrangement og reduksjon i mva. 
kompensasjon og tap av en hovedsponsor 
 
Styret forventer en omsetning i 2018 tilsvarende 2017. I inneværende år forventes fortsatt god 
omsetning. Resultatgraden forventes å ligge på samme nivå som forrige år, eventuelt en liten økning. 
Utviklingen vil ikke medføre noe redusert likviditet. 
 
Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle 
stilling og resultat. 
 
Sentrale risikoer og usikkerhetsfaktorer 
Styret opplever ikke at Oppegård IL står ovenfor store usikkerhetsfaktorer. Økonomien i alle grupper 
og hovedlag er solid, og driften styres etter budsjett og likviditet. Fond forvaltes etter vedtektene og 
det settes ikke i gang større tiltak som ikke er årsmøte eller styrebehandlet. Anleggene driftes i 
samarbeid med kommune og de til enhver tid gjeldene lover og regler. Det er ikke forventet store 
miljøtiltak eller endringer av rammebetingelser for 2018. 
 
Finansiell risiko 
Den finansielle risikoen er liten eller ingen basert på drift i.hht. klubbens vedtekter og lover.  
 

Redegjørelse for årsregnskapet og resultatdisponering 

Etter styrets oppfatning gir fremlagt resultatregnskap og balanse med noter uttrykk for 

virksomhetens resultat for 2017 og økonomiske stilling ved årsskiftet. 

Det er ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets slutt som er av betydning for bedømmelsen av 

regnskapet. 

Økonomien i idrettslaget er solid, selv om 2017 resultatet gir ett konsolidert underskudd stort på kr. 

683 776 før overføringer og kr 100 890 etter overføringer mot budsjettert overskudd kr. 162 527 

Hovedlaget sin drift ga ett underskudd på kr. 281.010,-mot budsjettert overskudd på kr. 62 740. 

Differansen skyldes i hovedsak etablering av Tuftepark og Sandvolleyballbaner. Alle kostnadene er 

tatt i 2017, tippemidler for Sandvolleyballbanen kr. 300.000,- blir refundert i 2018. Vi mistet en av 

våre hovedsponsorer i 2017 pga. eierskifte. Sponsoratet innbrakte kr. 145 000 til hovedlaget og kr 

25.000 til Skigruppa.  

 
Ytre miljø   
Selskapets virksomhet er ikke regulert av konsesjoner eller pålegg. Bedriften forurenser ikke det ytre miljø. 
 

 

3.2 Sponsorer 
Sponsorarbeidet pågår kontinuerlig og ledes av daglig leder. Aerobil skiftet eier våren 2017, og den 

nye eieren valgte å ikke benytte opsjonen på 2 nye år. Dagligleder jobber aktivt for å få inn en ny 



 

 

hovedsponsor og nye samarbeidspartnere. Det er inngått samarbeid med Meny om salg av 

Sponsorbrød, Shell med Kaffeavtale, Riis Bilglass om provisjon ved skifte av rute og Flûgger Farge på 

bonus ved kjøp av maling.   

For øvrige økonomitall vises til regnskapet. 

4. Aktivitet 

4.1 Større arrangement 
Av større engasjement vil vi først og fremst nevne: 

 Oppegårdmila 

 Idrettskolen 

 Bilia Cup 

 3V3 Cup fotball 

 LøpskarusellenKarusellrenn 

 Follo Smashen i bordtennis 

 Regionstrunering i bordtennis 

 Fotball, håndball og idrettskoler 

Disse og øvrige arrangement er beskrevet i gruppenes årsberetninger. 

 

 

 

4.2 Fellesarrangement i regi av Hovedlaget 
 

Som ledd i arbeidet for å sikre inntekter til hovedlaget har det blitt starter flere arrangement i regi av 

AU.  

Oppegårdmila er det viktigste i så måte og det stilte 497 deltakere til start i 2017 på Pinseaften (ned  

fra 621 i 2015). Arrangementet begynner nå å bli innarbeidet, har et godt rennomme og vi sikter mot 

1000 deltakere i 2018.  

Vi søker å knytte til oss en fast stab av engasjerte (tidligere tillitsvalgte) som kan ta ansvaret for slike 

arrangement og som gleder seg over (fortsatt) å få støtte OI. 

Aktiv etter skoletid har etablert seg og vi har rundt 60 barn fra 3. og 4. klasse fra Greverud og Østli 

barneskole. I 2017 har vi valgt å fortsette samarbeidet med elevene fra RAVS som stiller opp som 

instruktører. Samarbeidet med Oppegård Sanitetskvinner, som hjelper oss med matlagingen har blitt 

videreført, og er særdeles vellykket. Barna går på Aktiv 3 dager i uken, gjør lekse, spiser mat, leker og 

er i med i forskjellige aktiviteter. Torsdager er utedag, da utforsker de skogen og områdene i 

idrettsparken 

Sosiale arrangement 

Idrettslagets julebord for æresmedlemmer og tillitsvalgte med følge ble i 2017 arrangert torsdag 14. 

desember. Det var stor deltagelse med 58 fremmøtte. Julebordet er blitt en fin tradisjon der 

gruppestyremedlemmer med følge nyter god mat og hverandres selskap, og stemningen er god og 

sosiale nettverk knyttes på tvers av idrettene.   



 

 

Anlegg 

OI har store ambisjoner for videre utvikling av det vi helst vil kalle Oppegård Idrettspark. I 2017 har vi 

etablert en sandvolleyballbane og en Tuftepark (styrkeapparater utendørs) Anleggene ble finansiert 

gjennom nærmiljø spillemidler, og gaver fra Håndballforbundet, Sparebank og Gjensidigestiftelsen. 

Anleggene vil bidra til å gjøre idrettsparken attraktiv for alle som ønsker aktivitet, ett godt bidra til 

bedre folkehelse med lavterskel perspektiv.  

4.3 Samarbeid med Skiforeningen og Golfklubben 
Vi har et godt samarbeid med både Skiforeningen og Oppegård golfklubb om utvikling av 

idrettsparken og daglig drift både sommer og vinter.  

 

5. Eksterne samarbeidspartnere 

5.1 Oppegård kommune 
Kommunen er en viktig premissgiver og det har blitt arbeidet intenst både direkte og i samarbeid 

med Oppegård Idrettsråd(OIR) og Kolbotn IL (KIL) om å få til en langsiktig og velfungerende modell 

for samarbeidet. Dette gjelder både formelt/avtalemessig og daglig/praktisk.  

Arbeidet med å styrke samarbeidet med både OIR, KIL og kommunen fortsetter. Flere med sterke 

bånd til OI tar roller i styrende organer og klubben jobber målrettet for å være en kompetent 

samarbeidspartner i alt vi gjør.  

5.2 Oppegård Idrettsråd 
Idrettsrådet er en viktig støttespiller og lagets styre og ledelse har løpende og god dialog med OIR. I 

forbindelse med sammenslåing av kommunene Ski og Oppegård er det innledet et samarbeid mellom 

idrettsrådene i respektive kommuner.  

5.3 Kolbotn IL 
Kolbotn IL og Oppegård IL har langt på vei felles mål og har et godt og nært samarbeid både på styre- 

og administrativt nivå. Vi har i 2017 hatt god dialog og flere felles møter både på administrativt nivå 

og mellom styremedlemmer.  

6. Sponsorer 
Askim&Spydeberg Sparebank har vært med oss lenge og er en lojal sponsor. I 2017 ble avtalene med 

JPC, og Aeko Eiendom videreført. Hovedlaget har gjennom disse avtalene knyttet gode bånd til det 

lokale næringslivet og sikret en stabil økonomi i årene som fremover. Sponsorarbeidet pågår 

kontinuerlig og ledes av daglig leder. Aerobil skiftet eier våren 2017, og den nye eieren valgte å ikke 

benytte opsjonen på 2 nye år. Dagligleder jobber aktivt for å få inn en ny hovedsponsor og nye 

samarbeidspartnere. Det er inngått samarbeid med Meny om salg av Sponsorbrød, Shell med 

Kaffeavtale, Riis Bilglass om provisjon ved skifte av rute og Flûgger Farge på bonus ved kjøp av 

maling.   

Andre sponsorer 

Hovedlaget har samarbeid med et antall andre sponsorer og gruppene har i ulik grad egne sponsorer. 

Det jobbes kontinuerlig med både å utvikle eksisterende sponsorer samt å finne nye.  



 

 

7. Organisering 
På bakgrunn av vedtak i årsmøtet 2015 har AU i perioden vært utvidet med 3 faste medlemmer fra 

hhv. 2 største grupper og en fellesrepresentant valgt fra de øvrige gruppene. Dette har vært meget 

vellykket. Denne ordningen videreføres. I 2017 var det gruppeledere i fotball, håndball og badminton 

som deltok i AU.  

 

8. Profil 

8.1 Distributør 
Follo Sport AS og Sykkelboden/Sørensen Sport er Oppegård IL sin foretrukne distributør av trenings 

og profilklær. Butikkene ligger sentralt i kommunen og er åpen og tilgjengelig alle mandag til og med 

lørdag.. Alle OI medlemmer får rabatt på vårt profiltøy. 

 

9. Handlingsplan 
Det ble jobbet med oppdatering av handlingsplanen og denne er nå brutt ned også på den enkelte 

gruppes aktiviteter. Gruppestyrene skal oppdatere sin del av handlingsplanen årlig. 

 

10. OI avisen 
OI avisen har kommet ut i 2 utgaver i 2017. Vår faste redaktør Espen Haug måtte trekke seg som 

redaktør da han gikk over fra studenttilværelse til ny og krevende fast jobb. 

Hovedstyret godkjente ett tiltak på å prøve å lage OI Avisen som ett innlegg i Oppegård Avis. I 

oktober hadde vi 8 sider i avisen. Ordningen er ikke evaluert og vi avventer Hovedstyrets innstiling på 

videre liv for avisen. Styre og administrasjonen sender en takk til alle frivillige rhodebærere for at de 

år etter år deler ut avisen vår, og til Laugsgutta som sorterer og pakker.  

  

11.  Nytt økonomisystem 
I 2017 har administrasjonen arbeidet med å implementere det nye økonomisystemet, Xledger. Det 

har vært tidkrevende å legge om, samt å lage gode rutiner og rutinebeskrivelser. Jørn Wibe har 

jobbet i en 40% stilling første halvår for å bistå oss i dette arbeidet. Det har vært avhold kurs for 

økonomiansvarlig og ledere i gruppen i daglig økonomi og budsjettregistrering. I 2017 fortsatte 

arbeidet med en felles kontrakt for alle trenere i OI, både de som mottar godtgjørelse og de som 

stiller opp frivillig  

 

12. Fortjenestemerker og Æresmedlemmer  
På OI sitt julebord i desember ble Thomas Kenworthy og Andreas Ulmo tildelt Oppegård Idrettslags 

fortjenestemerke for lang og fin innsats for idrettslaget. 



 

 

 

 

 

 

 

Oppegård Idrettslags Arbeidsutvalg 

    Oppegård 15.03.2018 

 

 

 

Vidar Fålun Markus Haukebø  Finn Christensen 

(sign) (sign)  (sign) 

 

 

Siv Thompson  Kristin Granne Yvonne Hording 

(sign) (sign)  (sign) 

 

 

Jacob Lykke Nygaard Mona Stormo. Andersen Anders Nordheim Dahl 

(sign) (sign) (sign) 

 

 
 
 
 



Oppegård Idrettslag
Konsolidert Resultatregnskap 2017

Kontogruppe Totalt for OI Turn Trim Tilr. Allidr. Ski Innebandy Hovedlaget Håndball Friidrett Fotball Bordtennis Badminton

30 - Sponsorinntekter avgiftspliktig 327 135 168 235 106 233 52 667

31 - Sponsor og Salgsinntekt, avgiftsfri 714 780 33 491 2 172 28 820 1 158 104 600 122 255 7 675 354 430 28 075 32 104

32 - Treningsavgifter/aktivitetsinntekter/Lotteri/Grasrot 8 817 930 480 072 21 700 39 188 359 896 1 910 707 2 026 846 97 279 3 561 570 218 521 102 151

34 - Offentlig tilskudd/refusjon 1 856 464 226 666 37 959 42 268 5 311 949 491 177 367 36 807 330 375 39 155 11 065

36 - Leieinntekt 67 600 67 600

39 - Annen driftsrelatert inntekt/dugnader 195 963 29 912 84 415 39 300 28 656 13 680

SUM DRIFTSINNTEKTER 11 979 872 740 229 21 700 79 319 430 984 6 469 3 230 545 2 517 116 181 061 4 327 698 299 431 145 320

40 - Anlegg/spiller- og dommerkostnader 1 876 158 33 400 16 430 91 645 3 100 671 062 52 900 880 571 83 011 44 039

41 - Forbruksmateriell trening/OI avisen 793 224 48 737 5 845 163 928 219 009 23 104 289 318 14 264 29 019

42 - Aktivitetskostnader 1 198 574 59 004 21 955 90 943 170 005 401 577 8 978 406 162 36 763 3 187

43 - Forbruk av innkjøpte varer for videresalg 193 535 12 650 58 355 95 320 27 210

45 - Fremmedytelse og betalte trenere 1 058 890 7 500 102 495 948 895

Sum aktivitetskostnader 5 120 381 153 791 0 38 385 195 933 0 337 033 1 452 498 84 982 2 620 266 161 248 76 245

50 - Lønn til ansatte 3 346 339 250 552 2 700 145 975 1 583 333 231 500 18 225 860 300 170 004 83 750

54 - Arbeidsgiveravgift og pensjonskostnad 473 134 35 328 380 20 582 228 789 32 642 2 570 117 063 23 971 11 809

55 - Annen kostnadsgodtgjørelse 2 500 2 500

58 - Offentlig refusjon vedr. arbeidskraft -50 706 -16 215 -34 491

59 - Annen personalkostnad 72 154 599 43 333 13 500 14 722

Sum lønnskostnader 3 843 421 286 479 0 3 080 166 557 0 1 841 740 277 642 20 795 957 594 193 975 95 559

60 - Av- og nedskrivning 274 885 20 627 213 828 5 956 19 960 14 514

61 - Frakt og transportkostnad vedrørende salg 4 250 4 250

63 - Kostnad lokaler 143 764 3 463 5 000 31 790 60 476 1 500 41 535

64 - Leie bane/anlegg 265 559 15 100 4 638 26 920 2 500 35 549 71 587 5 660 98 605 5 000

65 - Inventar og driftsmateriale som ikke skal aktiveres 1 412 057 146 738 5 579 1 209 136 13 905 1 347 35 352

66 - Reparasjon og vedlikehold 42 028 42 028

67 - Revisjon og annen fremmed tjeneste 121 601 23 800 83 660 4 169 9 972

68 - Data, Møter, kurs og andre kontorkostnader 654 889 26 799 10 364 80 10 443 399 461 80 676 650 117 850 8 566

69 - Telefon, porto o.l. 37 830 194 28 366 9 270

70 - Kostnad transportmidler 455 455

71 - Kostnad og godtgj. for reiser, diett, bil o.l. 553 140 2 909 61 133 2 701 61 811 410 210 11 286 3 090

73 - Salgs-, reklame- og representasjonskostnader 16 632 2 195 8 473 5 488 476

74 - Kontingent og gave 113 407 32 867 1 160 3 500 33 310 16 661 6 500 17 109 2 000 300

75 - Forsikringspremie, garanti- og servicekostnad 46 493 13 650 1 016 31 827

76 - Lisenser 2 400 2 400

77 - Annen kostnad 19 151 835 788 808 1 240 1 050 6 188 6 064 34 977 46 1 121

78 - Tap o.l. 40 400 27 900 12 500

Sum andre driftskostnader 3 748 941 267 777 21 950 27 808 149 929 1 050 2 184 168 262 805 14 191 773 340 41 412 4 511

SUM DRIFTSKOSTNADER 12 712 743 708 047 21 950 69 273 512 419 1 050 4 362 941 1 992 945 119 968 4 351 200 396 635 176 315

DRIFTSRESULTAT -732 871 32 182 -250 10 046 -81 435 5 419 -1 132 396 524 171 61 093 -23 502 -97 204 -30 995

80 - Finansinntekt -74 701 -455 -67 -149 -691 -20 -37 792 -3 810 -913 -30 513 -207 -84

81 - Finanskostnad 24 606 1 378 7 424 5 423 1 115 8 032 1 234

Netto finans -50 095 923 -67 -149 -691 -20 -30 368 1 613 202 -22 481 1 027 -84

RESULTAT FØR OVERFØINGER -682 776 31 259 -183 10 195 -80 744 5 439 -1 102 028 522 558 60 891 -1 021 -98 231 -30 911

85 - Overføring lagkasser 239 132 254 040 -14 908

89 - Overføringer til og fra fond -821 018 -821 018

RESULTAT ETTER ØVERFØINGER -100 890 31 259 -183 10 195 -80 744 5 439 -281 010 268 518 60 891 13 887 -98 231 -30 911

-100 890



Oppegård Idrettslag
Konsolidert Balanse 2017

Note 2017 Konsolidering 2016

EIENDELER

Anleggsmidler

Varige Driftsmidler

Inventar og utstyr 11 225 345 500 230 12

Sum Varige driftsmidler 225 345 500 230

Sum Anleggsmidler 225 345 0 500 230

Omløpsmidler

Varer

Varelager 29 594 53 129 14

Sum Varelager 29 594 0 53 129

Fordringer

Kundefordringer 337 816 463 768 1500-1515

Andre korsiktiger fordringer 13 694 686 -227 999 818 158 rest 15 og 17

Sum Fordringer 1 032 502 -227 999 1 281 926

Bankinnskudd, kontanter og lignende 14 10 645 571 10 921 667

Sum omløpsmidler 11 707 667 -227 999 12 256 722

SUM EIENDELER 11 933 012 -227 999 12 756 952

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital med restriksjoner

Anleggsfond 2 503 218 3 401 236

Utstyrsfond 1 067 562 1 045 562

Aktivitetsfond 647 355 592 568

Driftsfond 1 111 899 1 111 899

Sum Egenkapital med restriksjoner 5 330 034 6 151 265

0 0

Annen Egenkapital

Fri Egenkapital 11 4 514 045 2 060 076

Årets Resultat til/fra fri EK -96 485 2 421 088

Sum Annen Egenkapital 4 417 560 4 481 164

Sum Egenkapital 9 747 594 10 632 429

Kortsiktig Gjeld

Leverandørgjeld 776 341 564 093 24

Lagkasser 653 805 360 011

Skatt og offentlige avgifter 289 206 320 627 26-27

Annen kortsiktig gjeld 12 466 066 -227 999 879 792 22 og 29

Sum Kortsiktig Gjeld 2 185 418 2 124 523

Sum Gjeld 2 185 418 2 124 523

SUM GJELD OG EGENKAPITAL 11 933 012 12 756 952





 



Noter til Totalregnskapet for Oppegård IL 2017

Note 1 Regnskapsprinsipper

Regnskapet er satt opp i samsvar med Norges Idrettsforbund og 

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til

forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. 

Prinsipper for føring av lagskasser

Vi har i år endret prinsipp for føring av lagskasser. Omsetningen i lagkassene er gjort i regi av idrettslaget og 

Note 2 På slutten av året blir resultatet for hver lagkasse før opp i balansen.

2017 2016

Salgs- og sponsorinntekter 823 626 1 307 795

Regnskapsposten består av: 218 289 70 126

Sponsorinntekter 1 041 915 1 377 921

Salgsinntekter

Sum

Note 3
2017 2016

Offentlige tilskudd 517 358 539 237

Regnskapsposten består av: 184 000 39 500

LAM midler 120 000 993 433

Gaver 497 088 652 921

Tilskudd kunstgress 276 000 0

Momskompensasjon 132 535 174 341

Spillemidler til Tufteparken 129 483 132 666

Tilskudd fra forbund 1 856 464 2 532 098

Andre tilskudd

Note 4 Sum

Lønns- og personalkostnader 2017 2016

Denne posten vedrører lønn, arbeidsgiveravgift og andre personalkostnader samlet for administrasjon,3 346 339 2 926 949

trenere, støtteapparat og andre. 473 048 397 478

Lønn og honorarer 35 818 34 265

Arbeidsgiveravgift -11 871 -83 156

Pensjonskostnader 3 843 334 3 275 536

Andre lønnskostnader/refusjoner

Sum 3,7 administrativt 

Antall årsverk Lønn

540 000

Honorar og annen godtgjørelse til ledende personer

Daglig leder

Det er ikke utbetalt godtgjørelse til styrets leder eller styremedlemmene.

OTP er tegnet i.h.t. loven.

Note 5

2017 2016

Andre driftskostnader 1 068 865

Regnskapsposten består av: 261 453

Kostnader Tufteparken og Sandvolleyballbane 136 709 69 687

Implementering av nytt økonomisystem 274 102 198 613

Øvrige IT-kostnader 553 140 168 279

Idrettsutstyr og inventar 210 998 208 479

Reise- og oppholdskostnader 968 789 711 486

Møter, kurs, oppdatering 3 474 056 1 356 544

Andre kostnader

Sum

Andre kostnader inkluderer revisjon som er bokført inklusive mva med følgende beløp for 2017:65 000

7 500



Revisjon 72 500

Attestering

Note 6 Totalt

Fastmontert Utstyr Annet Gruppene

Inventar og utstyr Inventar ØGI Inventar/Utsyr Inventar/Utstyr Totalt

69 956 816 931 218 980 359 839 1 465 706

5 333 5 333

Ansk. kost 01.01 69 956 816 931 224 313 359 839 1 471 039

Tilgang/Avgang -56 732 -651 216 -84 402 -178 419 -970 770

Anskaffelseskost 31.12 -6 996 -163 386 -43 446 -61 097 -274 924

Akk. avskr. 01.01

Årets avskrivninger -63 728 -814 602 -127 849 -239 516 -1 245 695

Årets nedskrivninger 6 228 2 329 96 465 120 323 225 344

Akk.ned og avskr. 31.12

Utg. saldo 31.12 10 år 5 år 5år 3,5 og 10 år

Lineær Lineær Lineær Lineær

Økonomisk Levetid

Avskrivningsplan

Hovedlaget har tidligere fått en gave fra Samlerhuset på kr. 1. mill. som ble gitt som et bidrag til ØGI.

Disse pengene står i "Drift/Utstyr ØGI" fondet og vil dekke avskrivningene av utstyret som er 

Note 7

Varelager

Note 8 Varelageret består av kiosk varer

Varene er vurdert til innkjøpspris

Kundefordringer

Note 9

Kundefordringene er oppført til pålydende med en avsetning for usikre fordringer på 13.000,-2017 2016

33 310 40 069

Andre kortsiktige fordringer 591 412 299 832

Balanseposten består av: 65 278 478 257

Forskuddsbetalte kostnader 690 000 818 158

Opptjente, ikke innbetalte, inntekter

Note 10 Andre kortsiktige fordringer

Sum

Bankinnskudd

Note 11 Av likvide midler på tot. 10 645 568,- er 1466,- på konto for bundne skattetrekksmidlerBundet Annen Sum

Skyldig skattetrekk er 101.258 . Forpliktelsene er oppfylt før terminforfallegenkapital egenkapital egenkapital

6 151 265 4 481 164 10 632 429

Egenkapital

-96 485 -96 485

Egenkapital pr 01.01 239 135 239 135

Årets endring i egenkapital: 353 000 353 000

Årets resultat til annen egenkapital -1 174 018 -1 174 018

Til/fra lagkasser 5 569 382 4 384 679 9 954 061 9747594 206 467

Til fond

Fra fond

Egenkapital pr. 31.12

Antall medlemmer

Ved utgangen av året var totalt antall medlemmer 2340







 

 

  

Sak til årsmøtet 2018 
Fra:  Arbeidsutvalget 

 

Bakgrunn 

AU og dagligleder har gjennomgått den økonomiske situasjonen og prognoser for de neste 

årene til Idrettslaget. På bakgrunn av stadig større krav til drift av idrettslaget fra 

myndigheter, kommune og medlemmer ønsker vi å sikre at klubben skal fortsatt ha en solid 

økonomi.  Ett av tiltakene vi ønsker å fremme er mulighet for en økning i medlemsavgiften fra 

2019. 

 

Innstilling 

For å sikre en sunn drift og en solid administrasjon økes medlemsavgiften i klubben til: 

Satser kontingent: 

 

Junior         400,- 

Senior  500,- 

Pensjonist 350,- 

Familie  1000,- 

 

 

Forslag til vedtak 

Årsmøtet vedtar at klubben kan om situasjonen krever det øke, medlemsavgiften fra 

2019 i hht. forslaget. 

 

 

 

19.03.2018 H. Frøyna 



           

 



Budsjett 2018 Oppegård IL Hovedlaget Badminton Bordtennis Fotball Friidrett Håndball Langrenn Tilr.Allidrett Trim Turn

1460 - Innkjøpte varer for videresalg 140 000              95 000                 45 000                    

3021 - Sponsor/reklameinntekter, Ikke avg.  pliktig -915 500             -400 000                -29 000               -50 000                -165 000                 -7 500                 -166 000                -65 000                -10 000              -23 000                

3139 - Annonse OI avisen, avg.pl -30 000               -30 000                   

3200 - Lotteri inntekter -165 000             -165 000                

3209 - Grasrotandel -232 000             -232 000                

3220 - Treningsavgifter -3 730 500         -660 000                -95 000               -100 000              -1 650 000              -63 000               -700 000                -156 000              -36 000              -20 500              -250 000              

3221 - Aktivitetsinntekter, kiosk, cup, akademi, skoler etc. -3 278 900         -735 000                -40 000               -310 000              -1 508 600              -70 000               -352 300                -130 000              -133 000              

3440 - Offentlig tilskudd (LAM) -1 366 000         -785 000                -15 000               -17 000                -320 000                 -15 000               -87 000                   -42 000                -25 000              -60 000                

3450 - Tilskudd fra forbund -42 500               -12 500                   -30 000                

3460 - Andre tilskudd -345 000             -345 000                

3600 - Leieinntekt fast eiendom -95 000               -95 000                   

3945 - Billett inntekter -198 800             -198 800                

3990 - Div. dugnad ikke avgift -80 000               -80 000                

Sum inntekter 10 343 700         3 459 500               179 000              492 000               3 643 600               155 500              1 459 100               393 000               71 000               25 000               466 000               

4100 - Forbruksmateriell trening/kamp 451 000              6 000                      15 000                 350 000                   25 000                 55 000                    

4139 - Kostnader OI avisen, avg. Fri 125 000              125 000                  

4221 - Kostnader kiosk, cup, akademi, skoler etc. 82 300                80 800                    1 500                   

4224 - Premier 40 000                30 000                 10 000                 

4300 - Innkjøp av varer for videresalg 178 150              20 000                 101 150                  25 000                 32 000                 

4410 - Driftskostnader anlegg 440 000              440 000                   

4411 - Leie bane og anlegg 188 126              50 000                     10 000                 75 000                    48 126               5 000                  

4420 - Dommerkostnader 325 000              15 000                 180 000                   130 000                  

4425 - Forsikringer, lisenser, gebyrer, bøter 15 000                15 000                    

4430 - Påmelding serie/cup/renn/løp/turnering 1 162 400           72 000                 510 000                   33 000                 424 500                  75 000                 8 900                  39 000                 

3 006 976           

4500 Dommer og spille rutgifter 1 303 200           1 218 200               85 000                    

5000 - Lønn til ansatte 3 397 943           1 600 000               86 400                 210 000               741 543                   40 000                 325 000                  125 000               270 000               

5020 - Feriepenger 184 800              184 800                  

5181 - Honorar/lønn under grensen for oppgaveplikt (rapportering)139 600              125 000                  8 000                    6 600                  

5400 - Arbeidsgiveravgift 367 497              127 464                  12 000                 50 000                 107 821                   5 712                   17 000                 47 500                 

5 393 040           

6017 - Avskrivning på inventar 179 000              179 000                  

6200 - Drift lokale rog anlegg 226 300              226 300                  

6440 - Leie transportmidler 6 000                  6 000                      

6540 - Inventar 143 500              78 500                    50 000                     15 000                    

6550 - Driftsmateriale 37 000                19 000                    15 000                 3 000                  

6570 - Arbeidsklær og verneutstyr 30 000                30 000                    

6590 - Annet driftsmateriale 137 000              135 000                  2 000                   

6620 - Reparasjon og vedlikehold utstyr 56 500                56 500                    

6701 - Honorar revisjon 70 000                70 000                    

6790 - Annen fremmed tjeneste 110 000              100 000                  10 000                    

6800 - Kontor/EDB/internett 194 492              144 492                  50 000                     

6860 - Møte, kurs, oppdatering o.l. 133 000              17 700                    5 000                   14 000                 4 000                   6 000                      65 000                 10 100               11 200                 

6890 - Annen kontorkostnad, telefon 76 950                40 950                    12 000                 20 000                     4 000                      

1 399 742           

7090 - Annen kostnad transportmidler 40 000                10 000                    30 000                 

7140 - Reisekostnad, ikke oppgavepliktig 53 000                10 000                    13 000                 30 000                 

7320 - Reklamekostnad 45 000                35 000                    10 000                 

7410 - Kontingent, ikke fradragsberettiget 36 500                20 000                    5 000                   6 500                   5 000                      

7430 - Gaver/oppmerksomheter, ikke ansatte 40 500                28 500                    10 000                    2 000                  

7500 - Forsikringspremie 96 148                55 000                    13 148                     1 000                    27 000                 

7600 - Lisensavgift og royalties 9 500                  9 500                   

7791 - Annen kostnad, ikke fradragsberettiget 25 000                25 000                    

7830 - Konstaterte tap på fordringer 10 000                10 000                    

355 648              

8070 - Annen finansinntekt -53 740               -35 000                   600                       -20 000                   900                      -240                   

Sum kostnader 10 116 866         3 386 006               139 900              448 600               3 710 712               147 812              1 385 650               371 000               63 626               24 860               438 700               
Resultat 226 834              73 494                    39 100                 43 400                 -67 112                   7 688                   73 450                    22 000                 7 374                  140                     27 300                 
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HANDLINGSPLAN 

OPPEGÅRD IDRETTSLAG 
2016-2020 

  
 

Der alle har glede av å være 

 
 
 
 

Oppdatert, mars 2017  
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HANDLINGSPLAN FOR 

OPPEGÅRD IL 2016 – 2020 
 
Handlingsplanen skal gjennom å være konkret, målbar og retningsgivende skape grunnlag for en felles 
profil og bedre/tettere samarbeid på tvers av de ulike gruppene. Handlingsplanen rulleres hvert år og 
vedtas av årsmøtet. Vi ønsker å videreutvikle organisasjonen slik at vi kan klare å engasjere og involvere 
personer uten at de har en formell funksjon i OIs hovedstyre eller gruppestyrer. Dette vil være en viktig 
forutsetning for evnen til å nå målene i denne planen. Som Idrettslag skal vi jobbe for å:  
 
 
 

 Være den viktigste og beste frivillige organisasjonen i Oppegård som tilbyr aktiviteter innen barne- 
og ungdomsidrett.  

 Gi kommunens barn og unge tilbud om organisert idrett tilpasset den enkeltes alder, utvikling og 
ambisjoner  

 Bidra til et trygt og positivt oppvekstmiljø, med en tydelig sosial profil  

 Bidra til at flest mulig skal finne glede, trivsel og utfordringer til å fortsette med idrett og trening inn 
i voksen alder  

 Innenfor tilgjengelige rammer gi et tilbud til de som ønsker å bli ”god” 

 Være en pådriver for anleggsutvikling i Oppegård 

 Rekruttere unge til dommer, trener og tillitsvalgsoppgaver 

 

 
 

1. Handlingsplanens policydel 
                           

Visjon: ”Der alle har glede av å være!” 
. Hos Oppegård IL betyr visjonen at:  

– OI skal være for alle 
– OI skal være en plass for og med glede 
– OI skal være plassen der folk i Oppegård liker  å  være 

 
 

Virksomhetsidé: 
”OI skaper glede og god helse gjennom tilpasset idrett og aktivitet. Idrettslaget skal bidra til 
et inkluderende lokalmiljø på tvers av geografiske og sosiale skillelinjer. Vi prioriterer 
breddeidrett foran elitesatsing og støtter aktivt opp også om folkehelsetiltak og tiltak som 
bidrar til engasjement i nærmiljøet.” 

Verdigrunnlag: 
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Romslig Hos oss innebærer dette å inkludere alle, være åpen for alle. OI skal favne både ung, gammel 

og aktive og ikke-aktive gjennom ulike grupper 
Entusiastisk Hos oss betyr dette at våre ledere, trenere og ansatte skal være kompetente og engasjerte, 

slik at de stimulerer til god aktivitet både på trening og på møter 
Fair Play Hos oss er det viktig at vi etablerer gode holdninger. 

 
 
Mål: 
OI skal være et breddeidrettslag der antallet medlemmer i helsefremmende aktivitet stadig øker. 
OI skal være en attraktiv samarbeidspartner og en positiv kraft i lokalmiljøet. 
 

  
 
 
OI tar samfunnsansvar ved å ha  retningslinjer for håndtering av : 
 

 Seksuelle overgrep og trakassering 

         Doping 

         Alkohol 

         Trafikksikkerhet 

         Kampfiksing og spilleavhengighet 

         Mobbing og rasisme (som inngår i Fair play) 

         Skader og forsikring 

         Ernæring  

 

 
Suksesskriterier: 
 

 Rekruttere engasjerte og kompetente medarbeidere til styreverv og til administrasjonen 

 Jobbe langsiktig og målrettet for å nå organisasjonens mål gjennom deltagelse i både idrettens 
egne og offentlige samarbeidsorganer, f.eks Oppegårdidrettsråd (OIR). 

 Samling - av all aktivitet og anlegg med utgangspunkt i OIs  og KILs  idrettsparker.. 

 Synlighet – på Opplevelse, Oppnåelse, Omtanke og Omdømme 

 Samarbeide – i OI, med innbyggerne, skolen, kommunen, andre idrettslag og sponsorer 

 Seriøsitet – i alle relasjoner, tiltak og drift 

 Sikre tilgang til tidsmessige anlegg og infrastruktur for våre idretter og for befolkningen i vårt 
nedslagsfelt 
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1.1 Organisasjon og hovedmål 
 

 
Delmålsområder for idrettslaget sees i forhold til organisasjonshjulet. Disse er: 
 

 Organisasjon 

 Ledere 

 Trenere 

 Aktivitet (idrettslig) 

 Arrangementer og profil 

 Anlegg 
 

Tabellen nedenfor viser hovedlagets og gruppenes oppgaver og ansvar sett i forhold til hverandre. Denne 
oppdelingen skal være styrende for planlegging og ansvarsfordeling.  
 
 

Hovedlaget: 
Organisasjon 
Besluttende – 
helhetsansvar 
Økonomi 
Markedsføring 
Overordnet 
planlegging 
Ansvar for fast 
ansatte 
 
 
 

Ledelse 
Rekruttering 
Leder-
utvelgelse 
 
Leder-
utvikling 

Trenere 
Formelle 
avtaler og 
felles regler 
Politiattester 

Arrangement 
Fellesmøter  
Strategi-samling 
Lederutvikling 
Årsmøter 
Sosiale 
arrangementer 

Anlegg 
Foreta 
nødvendige 
prioriteringer 
og melde opp 
til OIR 
Inngå formelt 
samarbeid med 
aktuelle 
partnere 
Kartlegge 
behov 
Prioritere 
Samspille med 
idrettsråd, KIL, 
kommune, 
sponsorer 
andre 
samarbeids-
partnere 
Sikre gode 
anskaffelses –
og driftsavtaler 

Aktivitet 
Sikre mye og god 
aktivitet i 
gruppene 
Bidra til trivsel 
blant aktive, 
tillitsvalgte og 
foresatte. 
Etablere nye 
grupper og 
aktiviteter i tråd 
med samfunns-
utviklingen 

 

Gruppene: 
Organisasjon 
Utøvende 
Detalj-
planlegging 
Budsjettering 
og økonomi-
styring for eget 
område 
 

Ledelse 
Planer for eget 
ansvars-
område 
Sørge for 
nødvendig 
kompetanse 
blant 
tillitsvalgte/ 
lagledere 
Aktiv deltagelse 
i hovedstyret 
Ajourføre og 
skolere 
tillitsvalgte i 

Trenere 
Rekruttere og 
utdanne 
Sikre gode 
holdninger (Fair 
play) 
Være sin rolle 
som forbilder 
bevisst 

Arrangement 
Sportslige 
arrangement 
Gruppe- 
arrangementog 
årsmøte 
 
Medlems-
møter 
Sosiale 
tilstelninger 
Holdnings-
skapende 
arbeid 

Anlegg 
Melder inn 
behov til 
hovedlaget 
Deltar i driften 
i forståelse med 
hovedlaget, 
Samarbeid med 
grunneiere, 
andre 
idrettslag, 
idrettskrets og 
kommunen 

Aktivitet 
Har ansvar for 
gjennomføring av 
god aktivitet 
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tråd med OIs 
håndbok 

2. Handlingsplanens aktivitetsdel 

 
ORGANISASJON 
 
Mål: Enhetlig og hensiktsmessig organisasjon med tilstrekkelige ressurser og kompetanse 
 

Hva Hvordan oppnå Ansvarlig Når 
 

Sikre økonomi Tett oppfølging av 
eksisterende sponsorer og 
rekruttering av nye 

Daglig leder samarbeid 
med utvalg under AU 

Kontinuerlig 

God og effektiv drift og 
kommunikasjon mellom 
grupper og hovedlag 
 

1 gang pr.år gjennomføre 
felles møte med 
medlemmer av 
gruppestyrene 

Daglig leder 
 

Etter årsmøtene 
 

Utvikle nye 
medlemsfordeler for å øke 
klubbens attraktivitet 

Etablere i klubbens regi 
eller sammen med 
samarbeidspartnere/spons
orer 

Daglig leder i samarbeid 
utvalg under AU 
 

Kontinuerlig 

 
Velfungerende 
klubbkontor som 
understøtter aktiviteten i 
OI 

Sørge for kompetent og 
tilstrekkelig bemanning på 
kontoret og rett 
prioritering av oppgaver 

Daglig leder /AU Kontinuerlig 

Profil og synlighet Utvikle og sørge for 
enhetlig profil som ivaretar 
idrettslagets egenart og 
sponsorenes interesser 

Administrasjon i samarbeid 
med utvalg under AU 

Kontinuerlig 

 
 

ARRANGEMENT OG PROFIL 
 
Mål: Opprettholde og videreutvikle klubbkultur, sosial profil og posisjonering 
 

Hva Hvordan oppnå Ansvarlig Når 
 

Utnytte potensialet i Østre 
Greverud idrettspark som 
plattform for klubbkultur 

Utvikle nye 
medlemskonsepter 

Daglig leder / HS Kontinuerlig 
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Kommunikasjonen med 
medlemmene 

PR, sosiale medier, 
nettsider, OI-avisen 

Daglig leder/AU Kontinuerlig 

Utvikle OI`s synlighet Videreutvikle OI-TV 
Videreutvikle billedbank 
for bruk overfor sponsorer, 
OI-avisen, presentasjoner, 
brosjyrer 
Utvikle rekrutteringsfilmer 
Utnytte nye kanaler f.eks. 
nyhetsbrev 

Daglig leder/AU Kontinuerlig 

Utøverprofilering/ 
drakter 

Enhetlig profil som ivaretar 
OIs profil og sponsorer 
Pris og innkjøps samarbeid 
 

Daglig leder/ HS Kontinuerlig 

Hovedlag og grupper skal 
ha minst ett arrangement 
hver seg per år med 
synlighet i vår region 
Oppegårdmila 

Se gruppenes 
handlingsplaner 

Gruppene/ HS Kontinuerlig 

 
 
 
 
 
 
 
 

TRENERE 
 
Mål: Flere og bedre kvalifiserte trenere 
 

Hva Hvordan oppnå Ansvarlig Når 
 

Minst én treneransvarlig i 
hver gruppe 

Gruppestyrene utnevner en 
treneransvarlig 

Gruppeledere Kontinuerlig 

Motivere lagledere og 
trenere (og i særdeleshet 
yngre trenere) til å delta på 
leder/trenerkurs 

Klubb/gruppe dekker hele 
eller deler av kursavgiften 

Gruppeledere  
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ANLEGG 
 
Mål: Etablere flere anlegg for å dekke gruppenes anleggsbehov 
 

Hva Hvordan oppnå Ansvarlig Når 

Kunstgressbaner, Østre 
Greverud grus og 
Oppegårdbanen 

Videreføre igangsatt 
samarbeid med KIL og 
Oppegård kommune 

Fotball 2016 - 2025 

Overta drift av anlegg og 
inngå hensiktsmessige 
driftsavtaler. 

Høste erfaringer fra 
eksisterende drift 

 

Daglig leder  Sees i sammenheng med 
kommunesammenslåing 

Utvikle plan for nordre del 
av idretts  parken sammen 
med golfklubben og 
Skiforeningen 

Innspill til helhetlig plan er 
oversendt kommunen. 
Formalisere 
samarbeidsprosess og 
videreføre arbeid 

Skigruppa 2017- 2020 
Sees i sammenheng med 
anleggssituasjon og 
kommunesammenslåing 

Synliggjøre idrettens behov 
for anlegg og infrastruktur 
inkl. stier og løyper 
 
 

Samarbeid med andre 
innenfor idretten i 
Oppegård kommune 
 

Leder / AU Kontinuerlig 

Utrede muligheter for drift 
av idrettsbarnehage 

Fremskaffe dokumentasjon 
og beslutningsgrunnlag for 
HS - Årsmøte 

Daglig leder – 
2018 – 2020 

Utrede mulighet for 
bordtennishall og plast hall 
på Østre Greverud 

  2018-2019 

Kommunesammenslåing, 
Nordre Follo 

   

 

 
 
 
 
 
IDRETTSLIG AKTIVITET 
 
Mål: Etablere nye aktiviteter i OI 
 

Hva Hvordan oppnå Hvem er ansvarlig Når 

Utvikle treningsmuligheter 
og medlemsfordeler for 
foreldrene  

Videreutvikle f.eks  
«I form med OI», åpent 
styrkerom og uorganiserte 
grupper. 

Daglig leder/gruppene 2016 - 2020 

Videre utvikle idretts-SFO »Aktiv etter skoletid» 
startet i 2013, 
videreutvikles 

Daglig leder/gruppene Kontinuerlig  

Utvikle idrettslaget som 
sosial arena 

Bedre utvikle idrettslagets 
anlegg f.eks. badstua  

AU og gruppene Kontinuerlig 
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LEDELSE/LEDERE 
 
Mål: Tillitsvalgte og ledere i OI skal ha god og hensiktsmessig kompetanse, samt oppleve personlig 
vekst og utvikling gjennom sitt virke 
 
 
  

Hva Hvordan oppnå Ansvarlig Når 

Sikre at vi utvikler og 
beholder utøvere 

Etablere OI Ung, delta på Young 
Act i regi av NIF/ Ungdoms OL 

Daglig leder/ AU Kontinuerlig 

Sikre at vi rekrutterer, 
utvikler og beholder ledere 

Lederkurs og kompetansepåfyll Daglig leder/ AU Kontinuerlig 

 
 

   

 
 
SAMFUNNS – OG VERDIARBEID 
 
Mål: At alle medlemmene i klubben; spillere, trenere, ledere, dommere, foreldre, besteforeldre, 
publikum, sponsorer og media bidrar til å ta vare på idrettens grunnleggende verdier.  
 

 
 

Hva Hvordan oppnå Ansvarlig Når 
  

 

Klubben tar 
samfunnsansvar og 
velger ut ett relevant og 
viktig tema som 
medlemmene gjøres 
kjent med (Trafikk, 
Doping, Alkohol, 
Ernæring, seksuelle 
overgrep og 
trakassering og 
pengespill) 
 

Gjennomfører årlige møte for 
medlemmene. Møte 
gjennomføres med foredrag og 
diskusjoner.   

 Utarbeide plan for å 
bevisstgjøre trenere. 

Daglig leder/ AU Kontinuerlig 
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Vedlegg, Gruppenes handlingsplan: 
 
 
BORDTENNIS  
 
1 Visjon 
 
 

• Bordtennistreningene skal være for spillere i alle aldre, alle nivåer og alle ambisjonsnivåer  
 
 
2. Målsetning  
 

Hovedmål: 
 

• Bygge en robust og levedyktig bordtennisgruppe 
 
3. Fokusområder 
 
Gruppen skal tilrettelegge og stimulere til at vi oppnår: 
  

• Breddeidrett  

• Fokus på bedre ferdigheter  

• Individuell oppfølging i treningssituasjonen  

• Variasjon og allsidighet på trening  

• Å skape et attraktivt tilbud for barn, ungdom og voksne  

• Rekruttering og utvikling av trenergruppen  

• Øke foreldreengasjementet 

• Utvikle klubbens ungdommer som ledere og trenere   

• God økonomi  

 4. Aktivitets-/tilbudsutvikling
  
Tiltak – aktivitet (treninger, turneringer, sosialt samvær) : 
  

• Treninger  

• Variert treningstibud som passer ulike ferdigheter og ambisjonsniva 

• Delta på Regionens treningssamlinger 

• Turneringer  

• Delta på turneringer og divisjonsspill 

- Delta med kvalifisert trener på minimum disse eksterne turneringene:  

o alle 3 regionstevner (regionscupen og Regionsmesterskapet) 

o Alle 3 Norges Cup stevner + Norges Cup finale 

o NM for yngre / Stiga 11 

o NM for juniorer/eldre juniorer 
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o NM for senior 

o Vurdere å ha med trener på 1-2 turneringer til med stor deltakelse fra klubben, samt evt. på 
klubbtur til turnering i utlandet 

• Rekruttering 

• Tiltak rettet mot utebordene på skolene  

• Bordtennisskole 

• Treningssamarbeid med de andre gruppene i OI  

• Annonsering på OI TV og Oppslagstavler i kommunen 

• Være synlig i media (f.eks. Oppegård Avis, OI Avisen) 

• Fremtidsgruppe (Rekruttere nye spillere og beholde spillere) ble etablert senhøsten 2016, men første 
møte med hele gruppen var jan 2017 ) 

• Organisere turneringer   

• En landsdekkende turnering eller regionsturnering 

• Follomesterskapet og Oppegård Open 

• Klubbmesterskap 

• Fredagsranking én gang i måneden 

• Trenerutvikling  

• Arrangere trenerkurs 

• Delta på NBTFs trenerkurs 

• Engasjere og utvikle ungdommer som trenere og ledere 

• Delta på Lederkurs  

• Sosiale aktiviteter  

• To til tre overnattingsturer i året til turneringer / treningsleir 

• Familiekveld   

5. Anleggsutvikling 
 

• Anskaffe og vedlikeholde bordtennisbord slik at det er mulig med bordtennisaktivitet i hele kommunen 

• Utebordtennisbord 

• Fortsette prosjekt bygge egen hall 

 
6. Planer og tiltak for året som kommer 
  

• Kategori 1 klubb ordningen utgikk sommeren 2016.  Bordtennisgruppa må derfor lage eget opplegg for 
klubbutvikling og for økte inntekter 

Fremtidsgruppen blir en viktig del av klubbens utviklingsplan i 2017. 

• Fortsette bruk av forbundets (NBTF) Utviklingstrapp  

• Trenerutvikling 

• Økt kvalitet på treningene 

• Klubbutvikling / Organisasjonsutvikling  
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• Sikre at vi får en stor nasjonal/Regional turnering neste sesong. 

• Arrangere Follomesterskap / Oppegård Open 

• Klubbmesterskap 

• Fredagsranking (turnering)  

 

 

 

Friidrett 

 1. Innledning 
 
Oppegård IL Friidrett skal være en åpen og inkluderende klubb med godt miljø som bidrar til å holde på 
eksisterende utøvere og tiltrekke nye utøvere. Pr i dag har vi 69 medlemmer. Vi har de siste årene hatt en jevn 
økning i medlemsmassen blant de yngste klassene og har nå treningsgrupper fra 6 år og eldre. Vi ser også at 
antall medlemmer i 2017 har økt, og vi skal prøve å tilrettelegge for at disse fortsetter med friidrett.   
 
 

 2.  Visjon – «Der alle har glede av å være» 
 
Friidrettsgruppa i Oppegård IL skal ha et tilbud til alle barn og unge som ønsker å trene friidrett (alle øvelser). 
Vi skal ta vare på alle, enten de liker å løpe, hoppe eller kaste og uansett ambisjonsnivå – vi skal være «et sted 
der alle har glede av å være». 
 
For Oppegård idrettslag betyr visjonen at: 

 OI skal være for alle 
 OI skal være en plass for og med glede 
 OI skal være plassen der folk i Oppegård ser det naturlig å være 

 
 

     3. Målsetning 
 

 Hovedmål 
o Tilrettelegge for effektiv, morsom og motiverende trening for alle barn som vil drive med 

friidrett, slik at vi kan beholde medlemmer i flere år.  
 

 Delmål (for å bygge opp under hovedmålet) 
o Bestrebe og være innom alle øvelsesgrener innen friidrett 
o Rekruttere flere trenere, hvorav ekstern med kompetanse for de eldste og flere foreldre for de 

yngste. 
o Tilbud til alle, uansett om de kun ønsker å være litt eller satse mye både på konkurranser og 

trening. 
o Benytte ungdom som hjelpetrenere for yngre og evt. idrettsskole 

 
 

 4. Fokusområder 
 
Gruppens fokusområder er:  

 Skape variasjon og allsidighet på trening og sørge for at det trenes i alle øvelser innen løp, hopp og kast  
 Øke deltagelsen på stevner 
 Øke antall ungdommer og beholde ungdommene lengre 

 Rekruttere flere trenere, og videreutdanne trenergruppen  

 Ha trenere som ser alle i gruppa 

 Øke foreldreengasjement både i styreverv og trenerverv 
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 Utvikle klubbens ungdommer som ledere   

 Benytte ungdommene som hjelpetrenere 

 Fokusere på ferdigheter og ikke resultater 

 Ha god økonomi i gruppa 

 
  5. Aktivitets-/tilbudsutvikling

  
Tiltak – aktivitet (treninger, stevner, sosialt samvær): 
  

 Treninger  

o Variert treningstilbud som passer ulike ferdigheter og ambisjonsnivå 

o Delta på samlinger i regi av Akershus friidrettskrets 

o Få inn gjestetrenere på noen treninger i løpet av sesongen 

o Sjekke samarbeid med andre grupper i OIL 

 

 Stevner  

o Delta på egne stevner som arrangeres på Sofiemyr/Østre Greverud 

o Delta på prioriterte stevner i kretsen 

o Delta på terrengløpskarusellen 

 

 Rekruttering 

o TINE-stafetten 

o Være synlig i media (f.eks. Oppegård Avis, OI Avisen)   

o Idrettsskolen 

 

 Arrangementer  

o Oppegårdlekene 

o Kretsstevner – Sofiemyr 

o Oppegård Open (Kaststevner på Greverud) 

o Klubbmesterskap (bane og terrengløp) 

o Terrengløpkarusellen 

o TINE-stafetten 

 

 Trenerutvikling 

o Delta på kurs i regi av Akershus friidrettskrets  

o Engasjere og utvikle ungdommer som trenere og ledere 

o Skaffe flere hjelpetrenere innad i foreldregruppa 

 

 Sosiale aktiviteter  

o Kick Off ved start av utesesong, med grilling og kaker 

o To stevner med overnatting i løpet av sesongen  

 Bamselekene (Stange) i mars 

 Veidekkelekene (Lillehammer) i juni) 

o 1-2 sosiale samlinger i løpet av året   

 

 6. Anleggsutvikling 
 
Friidrettsgruppa er avhengig av kommunen sine anlegg for å trene friidrett, både løpebane- og gressbane på 

Sofiemyr, samt kastbanen på grusbanen på Greverud. Hvis kommunen overlater driften av Sofiemyr Stadion til 
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Kolbotn IL, må friidretten få et like godt tilbud for å drive idrett som vi har i dag! Vi er avhengig av kastbanen på 

Greverud for å kaste slegge/diskos, da Sofiemyr Stadion ikke har godkjent kastebur.  

Det er ønskelig å få bedre hallkapasitet i vinterhalvåret, med muligheter til å løpe litt lengre enn inne i en liten 

gymsal. På grunn av nåværende situasjon med hallsituasjonen i inne-sesongen bruker vi derfor Ekeberghallen. 

 
 7. Planer og tiltak for året som kommer 

  
For å sikre utvikling og kontinuitet i klubben skal det arbeides aktivt med å rekruttere og utvikle nye 
styremedlemmer, trenere og dommere.  Dyktige trenere skal ivaretas og utvikles, og nye trenere skal rekrutteres 
og utvikles, gjerne gjennom intern rekruttering. Det er ønskelig at de eldste ungdommene gir tilbake til klubben 
ved å stille opp som trenere for de yngste på trening og evt. idrettskoler.  
 
 
 
 

Fotball 

Handlingsplanen for 2018  
Vårt mål for spillerne er å beholde flest mulig lengst mulig med best mulig tilbud. For å få til dette har 

fotballgruppa mange driftsoppgaver, men skal i tillegg ha særlig fokus på følgende områder i 2018:  

Hva  Hvordan oppnå  Ansvarlig  

  

Styrke klubben som en 
ansvarlig aktør i 
lokalsamfunnet og  
klubbens verdier  

  

Synliggjøre Fair Play gjennom flere aktiviteter og 
virkemidler som Månedens Fair Play profiler og 
konkurranser. Fremme klubbens verdier og holdninger for 
å bygge oppunder et godt omdømme og miljø i klubben. 
Være mer synlige i sosiale- og lokale medier for å 
integrere verdiene i vårt samfunn.  
  

Fair play ansvarlig  

Oppstartsansvarlig  

  

Styrke klubben som 

breddeklubb 

Gjennomføre supersøndag for foreldretrenere. 

Videreføre hospiteringsordningen for ivrige fotballspillere.  

 

Sportslig utvalg 

Styrke sportslig 

kompetanse hos 

trenerne 

• Øke den sportslige kompetansen ved å lage 

utviklingsplaner for trenerne  

• Lage systematisk oversikt over trenerkompetanse 

blant trenerne i klubben og følge opp at trenerne tar 

trenerkurs som er påkrevd  

• Utvide ordningen med profesjonelle trenere   

• Styrke trenerforum 

Sportslig leder i 

samarbeid med sportslig 

utvalg 

Informasjonsflyt  Informere kontinuerlig via epost, facebook og på 

nettsidene.   

Nettansvarlig og 

administrativ leder  

Etablere A-lag på 

damesiden  

Melde på et damelag i 4.divisjon, med basis i jente junior.   
Rekruttere flere spillere . 

Ivrig trening for jenter 06-02 på fredager for å skape 

relasjoner og bygge en kultur på jentesiden i klubben.  Det 

er et ønske at A-laget fremstår som rollemodeller de yngre 

kan se opp til.   

Pascal Njie er trener, 

samarbeider med 

sportslig utvalg.  
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Styrke A-laget på 

herresiden  

Ansette en profesjonell trener som fokuserer på struktur 
og etablere sterk lagkultur.  
Det er et ønske at A-laget fremstår som rollemodeller de 

yngre kan se opp til.   

Ermir Haxhiraj er trener, 

samarbeider med 

sportslig utvalg.  

Styrke ungdomslagene  Skape attraktivt tilbud ved gode trenere.  

Evaluere bruken av profesjonelle trenere.  

Etablering av A-lag på dame- og herresiden for å ha 

rollemodeller for de yngre.   

Sportslig utvalg  

Evaluere bruken og 

samspillet mellom 

profesjonelle trenere og 

frivillige trenere  

Kartlegge bruken av profesjonelle trenere. Etablere en 

policy for organisering og bruk av profesjonelle trenere.  

  

Sportslig utvalg på 

oppdrag for styret  

Evaluere og revidere 

roller og ansvar i styret 

og sportslig utvalg  

Kartlegge erfaringer . 

Etablere eventuelt ny organisasjonsform.   

Leder  

Øke oppslutningen om 

Akademiet og 

fotballskolene  

Kommunisere viktigheten av tilbudet internt i klubben og 

eventuelt rekruttere fra klubber i Follo.   

  

  

Sportslig utvalg   

Styrke kompetansen 

blant lagledere  

• Etablere laglederforum  Sportslig utvalg   

Utvikle Bilia cup og 3v3 

cup for å få sterkere 

oppslutning  

• Kommunisere aktivt ut både internt og eksternt for å 
rekruttere flere lag  

• Utvikle konseptet for Bilia  

Cupansvarlig  

Større markedsinntekter  Mål om å videreføre dagens 31 sponsorer og øke antallet, 
samt gjøre fotballgruppa attraktiv for disse.  
Få inn sponsor for 3v3 og breddefotballskolen.  

Utnytte potensialet i kommunens Frivilligbørs.  

Markedsansvarlig  

Anlegg  Følge opp kommunen for å forberede skifte av kunstgress 

og varmeanlegg på ØGK i 2018.   

Følge opp anleggene og sørge for godt samarbeid med 

Kolbotn om ØGK.  

Anleggsansvarlig i 

samarbeid med daglig 

leder og driftsstyret 

med Kolbotn IL.   

Kvalitetsklubb   Følge opp at nye rutiner, roller og ansvar etterleves.  

Spesielt følge opp at alle lagkasser er registrert sentralt i 

klubben.   

Leder med 

økonomiansvarlig  

    

  

 

 



15 

Håndball  
 
1. Visjon 
 
Et tilbud til alle – flest mulig – lengst mulig – for bredde og for topp 

OI håndball skal legge til rette for et treningstilbud som sammen med deltakelse i seriespill og cuper skal skape et 

godt spillermiljø, både sosialt og sportslig, og med rom for individuell utvikling for alle. Langsiktighet skal gi styrket 

grunnlag for satsing i de eldre aldersklasser. I de yngste klassene (barnehåndball 6-12 år) skal det satses på bredde, 

mens det i de eldre klassene (ungdom og senior) skal satses på både bredde og topp.  

Spillerrekruttering til håndballskolen og de yngste lagene er avgjørende for å nå våre sportslige og sosiale mål, og 
prioriteres derfor høyt. Samtidig ser vi at også samarbeid med andre klubber i nærområdet vil kunne forbedre vårt 
tilbud i eldre aldersklasser. 
 
 
2. Målsetning  
 

 Hovedmål 
o Klubben skal ha god økonomi og bred rekruttering. 

 
 
3. Fokusområder 

SU følger opp den håndballfaglige virksomheten i Oppegård IL Håndball, med utgangspunkt i retningslinjene i 
klubbens Sportslige plan. De viktigste områdene er: 

·         Sørge for at sportslige retningslinjer blir fulgt 
·         Ansvarlig for Sportslig strategi og rammeplan = ny Sportsplan 
·         Rådgivende organ for styret og trenere i sportslige spørsmål 
·         Fordeling av treningstider, rekruttering av trenere, etc. 
·         Bidra til utvikling av sportslig kompetanse i klubben – trenermøter og trenerkurs 
·         Sikre et godt opplegg for spillerutvikling iht.  Klubbens strategi 
·         Sikre at retningslinjer for rekruttering av spillere etterfølges 

 

4. Aktivitets-/tilbudsutvikling 

o Vi ønsker at tilsikre tilbud for alle, det gjør vi med at tilsikre der er plass til bredde og topp, fra vår 

Håndball skole for 6 årige til senior - som er del av vår sportslige mål: 

 1 damelag i 2-3.divisjon (satsningslag) 

  (Prestasjonsklubbsamarbeid i høyere divisjon)  
 J 18 – deltakelse i Lerøy serie, satsning + breddelag   
 J 16 – deltakelse i Bring serie, satsning + breddelag 
 1-2 damelag i 4-6 divisjon (breddelag) 
 1 damelag K33 
 1 herrelag i 4.divison (breddelag)  
 Gutter (G16-G18) skal i 2022 ha et etablert godt tilbud gjennom vårt samarbeid med KIL. 

Med dette skal gutta ha fått gode muligheter gjennom hele ungdomstiden til å spille enten 
på breddelag eller satsningslag (Bring/Lerøy og seniorspill i høy divisjon). 

 Deltakelse i Mini runde / Loppetass / Bamsecup for de minste  
 Tilpasse seriespill i Nivå 1, 2 og/eller 3 for at tilsikre alle har et bra tilbud 
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5. Sportslig fremgang gjør vi med hjelp og styring via vår Sportsplan: 

o Skape et strukturert tilbud som gir god og gradvis progresjon i aktivitetsnivå og ferdighetsutvikling. 

o Gjøre tilbudet mer likt fra år til år, uavhengig av hvem som utgjør støtteapparatet (trener, oppmann 

og foresatte) i det enkelte laget 

o Gjøre det mer attraktivt å være trener i OI ved å gi muligheter for faglig utvikling gjennom trenerkurs 

og samlinger, samt samarbeid med andre trenere. 

o Beskrive ansvar og rammer for trenerne; samarbeid mellom lag, hospitering og tydeliggjøring av 

viktige tema som nivåtilpasning og topping innenfor barne- og ungdomshåndballen. 

o Være en veileder for aldersgruppenes treningsopplegg 

o Fokus på rekruttering, for å sikre store spillergrupper i barnehåndballen, for igjen å sikre robuste 
brede lagsmiljøer også gjennom ungdomsårene.   

 Med dette har vi stor tro at spillene for de beste rammer for at gjøre sportsligfremgang 

 

 6. Sørge for god trenerkapasitet

 De gjør via ved å ha økt fokus på trenerkompetanse.  

o Vi har oppnevnt egen trenerkompetanseansvarlig i SU.  

o Vi har revidert trenerkompetanseplanen og fått økt budsjett til trenerkurs 

o Det har vært gjennomført kurs for Barnehåndballtrenere, modul 1-4 på hjemmebane (for første gang 

på mange år) 

o Vi har tatt i bruk Bjarte Myrhols, «Learn Håndball», som treningsverktøy til trenerne våre.  

o Det er gjennomført trenerkurs med fokus på keepertrening 

7. Sosialt samvær 

 De gjør via ved ulike arrangementer i løpet av året som klubb og like viktig som lag  

o Vi har intern cup = Natt Cupen – som hele klubben deltar i 

o Vi har årlig Kick off for trener og støtte apparat – så alle for lik informasjon og nettverk 

o Vi har trener samling  

o Vi har årskort – som gjerne skal gjøre flere kommer og ser hverandre  

o Vi har felles cup Storhamar Cup – hvor største parten av klubben deltar.  

o Vi har Juleavslutning for de minste  

   
8. Anleggsutvikling 
 

 Øke hall kapasiteten i kommunen – vi ser på løsning i Nordre Follo . 

 Skape Østre Greverud om til vår egen «Storstue» med sosiale aktiviteter i tillegg til sportslige 

 
 9. Planer og tiltak for året som kommer

  

 Håndballgruppa vil også i 2018 ha fokus på økonomien – da dette er grunnmuren for all aktivitet.  
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Langrenn 
 
 
Oppegård IL Langrenns visjon 

Oppegård IL Langrenn skal gi et tilbud til alle i Oppegård kommune og omegn som ønsker å utvikle seg som 
skiløpere. Våre arrangementer skal være åpne og inkluderende og legge vekt på at vi ønsker å få mange, 
gode og glade skiløpere. Langrennsgruppen skal gi rom for både allsidighet og spesialisering 

2. Målsetning 

Oppegård IL Langrenn skal gjennom godt og stabilt tilbud gi stabil vekst som gir resultat som en 
ledende skigruppe i Follo med høyt aktivitetsnivå. 

3. Arrangementer 

Nevnte arrangementer skal gjennomføres 2018 som viktige midler for at OIL Langrenn skal nå sine mål.   
- søke om å få arrangere et KM/Cuprenn eller sonerenn i Østre Greverud idrettspark for å ha en god 

kompetanse som arrangørklubb. Med kunstsnøanlegget er vi også en av få klubber som kan med 

sikkerhet arrangere renn i kretsen.  

- Karusellrennene er viktige rekrutteringsarrangement, samtidig som det er et konkurransetilbud til alle 

skiglade barn og ungdommer i og utenfor kommunen. Vi skal arrangere Karusellrennene hvert år.  

o Karusellrennene skal bidra til at OIL Langrenn er en kjent aktør i hele kommunen.  

o Karusellrennene tilstrebes også å være åpne for senior og veterangrupper/bedriftsgrupper.  

- Det tilstrebes at gruppen til en hver tid har 2 stk TD utdannede i klubben.  

- OIL Langrenn skal arrangere klubbmesterskap for klubbens egne løpere 

- OIL Langrenn skal gjennomføre en skisamling hvert år for foreldre og utøvere i månedsskifte 

november/desember. 

- OIL Langrenn skal sørge for at det arrangeres treningssamling på snø for de eldste gruppene, og 

nærsamling for alle lagene. 

- Som sosialt tiltak skal det arrangeres sesongavslutning for utøverne både vår og høst. 

- OIL Langrenn skal være synlig gjennom annonsering i lokalpressen. 

- OIL Langrenn skal delta aktivt på idrettsskolen. 

- OIL Langrenn skal delta på Eventyrfestivalen.  

 

4. Fokusområder 

Skigruppa skal nå sine mål ved at det gjøres tiltak for at det gjennomføres følgende aktiviteter i kommende 
periode:  

  Sportslig:

- Stille med løpere i alle aldersbestemte årsklasser, begge kjønn 

- Stille stafettlag i alle aldersbestemte årsklasser i KM stafett, begge kjønn 

- Være av de beste klubbene Follo målt i antall deltagere og plasseringer i KM, og en av klubbene i 

Akershus Skikrets som har sterkest vekst. 

- Trenere i alle lag som har gjennomgått trenerkurs. 

- Treningsgruppene følger alderstrinn.  
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- OIL Langrenn utvikler muligheter for treningsopplegg og samarbeid for seniorløpere. 

- OIL Langrenn skal gi særskilt tilbud til jenter for å kunne holde lenger på disse, og rekruttere flere i alle 

aldre 

Administrativt/økonomisk: 

- Jobbe aktivt for å øke inntekter gjennom sponsing og støtte 

- Jobbe for bred deltakelse på karusellrennene 

- Det skal være foreldrekontakter for alle aldersgrupper 

- Det skal jobbes for å ha engasjert foreldregruppe som bistår styret for å få gjennomført ulike tiltak og 

dugnadsaktiviteter. 

- Skigruppa skal være en aktiv del av SkiTeam Follo, og ønsker at dette skal være et tilbud til løpere i HL og 
junior. 

5. Anlegg 

Langrenngruppens kjerneaktivitet er et godt middel innen folkehelse og en aktivitet som kan bedrives av 
alle. Vi skal være en tydelig aktør i kommunen og bidra positivt til utvikling av langrennssport og aktivitet i 
kommunen.  
Et av midlene for å nå dette er at OIL Langrenn vil arbeide videre med å utvikle Østre Greverud idrettspark til 
en enda bedre skiarena.  Vi skal være en pådriver for at det i idrettslaget og Kommunen jobbes med: 

- Sikre økonomi for dekning av OI’s andel av utbedring/forlenging av søndre trasè med 

snøproduksjonsanlegg. 

- belysning driving-rangen, og utbedring av dagens arena. 

- belysning søndre trasè 

 
OIL Langrenn skal ha eierskap i annleggsgruppe som er pådriver i utvikling av skianlegget. 
OIL Langrenn søker et gjensidig forpliktende samarbeid med Skiforeningen, kommunen og andre 
samarbeidspartnere for å utvikle området ytterligere. 
OIL Langrenn skal sammen med kommunen og skiforeningen være pådrivere, og synlige, i aktiviteter for å 
forbedre og vedlikeholde løyper og traséer. 

6. Tiltak 

Særskilte tiltak i året som kommer: 
- Sørge for god organisering av klubb, styre og foreldregruppa for å være rustet til å håndtere de oppgaver 

som ønskes gjennomført. 

- Jobbe aktivt med å øke inntektene til klubben, og fortsette sikre budsjett og regnskap i pluss. 

- Sikre god organisering av treningsgruppene, og solid og god kvalitet på treningene 

- Skape skiglede for alle som ønsker 

 

Tilrettelagt Allsport Oppegård IL 
 
0. Hvem er vi 
Tilrettelagt Allsport tilbyr idretter/aktiviteter til utviklingshemmede i Follo området. Vi har 5 
grupper: Friidrett, skøyter, svømming, fotball og bowling. Totalt gir vi et tilbud til 36 
medlemmer. Noen deltar på 2-3 aktiviteter. 
Treningsavgiften vår dekker deltagelse i samtlige av våre tilbud. 
Det legges vekt på å skape et godt sosialt miljø og at alle kan delta ut fra egne forutsetninger 
og tempo. Det tilrettelegges også for at de som ønsker å konkurrere gis muligheten til dette i 
egne tilrettelagte klasser innenfor de ulike idrettene vi tilbyr. 
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1. Visjon 
• Tilrettelagt Allsport vil ha et miljø tilpasset den enkelte utøveren. Vi skal ha inkluderende, 
meningsfylte og tilrettelagte idrettsaktiviteter for utviklingshemmede i Follo, der alle har 
gleden av å være. 
 
2. Målsetning 
• Tilrettelagt Allsport skal være ett robust tilbud med varierte aktiviteter for 
utviklingshemmede i Follo. 
• Fremme deltagelse, mestring, idrettsglede og helse gjennom idrettsaktiviteter for 
utviklingshemmede i trygge og forutsigbare rammer. 
 
3. Fokusområder 
Gruppen skal tilrettelegge og stimulere til at vi oppnår: 
• Breddeidrett 
• Fokus på bedre ferdigheter 
• Individuell oppfølging i treningssituasjonen 
• Variasjon og allsidighet på trening 
• Å skape et attraktivt tilbud for barn, ungdom og voksne 
• Rekruttering og utvikling av trenergruppen 
• Øke foreldreengasjement 
• God økonomi 
 
4. Aktivitets-/tilbudsutvikling 
Tiltak – aktivitet (treninger, stevner, sosialt samvær) 
 
• Treninger 
o Utøverne har svært forskjellig forutsetninger. Treningssituasjonen og utbyttet 
vil derfor variere fra utøver til utøver. Det tilstrebes å gi alle utfordringer som 
de kan mestre: 
Friidrett 
o Variert treningstilbud som passer ulike ferdigheter og ambisjonsnivå 
o Det vil bli øvd på forskjellige løpsøvelser 
o Lengdehopp med og uten tilløp 
o Hinderhopp i form av spensttrening 
o Kast liten ball 
o Kast slengball 
o Kulestøt 
o Lekøvelser 
o Forskjellige løps distanser 
o Lengre løp i terrenget 
o Balanse og spensttrening 
o Lekpreget treninger 
o Bocciaspill 
o Det er rom for at utøverne kan trene på selvvalgte øvelser under treningene 
 

 Skøyter
o Skøytetreningene er basert på enkle teknikkøvelser, lek på isen og rundegåing. 
Det legges vekt på å skape et godt sosialt miljø og at alle kan delta ut fra egne 
forutsetninger og tempo. 
o Treningene skjer etter et program med variasjoner som utøverne kjenner. Dette 
ivaretar forutsigbarhet og en trygg ramme rundt treningene. Utøverne kan 
foreslå leker og være” hjelpetrenere”. Dette gir mestringsfølelse, fremmer 
deltagelse og fysisk aktivitet. 
o Det er rom for at utøverne kan trene på selvvalgte øvelser under treningene. 
o Det tilrettelegges for at de som ønsker å konkurrere gis muligheten til dette. 
Svømming 
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o Lære seg og svømme, og bli trygg i vannet. 
Truger 
o Sviktende værforhold, trener- og lagledersituasjon og oppslutning fører til at 
dette tilbudet går ut. 
Fotball 
o Opprettholde en god tone i laget samtidig som vi har det moro med å spille 
fotball. 
Bowling 
o Vi jobber mye med det sosiale og det «å vente på tur». Noen spiller nå uten 
gjerde, og det er et mål å få flere med på dette. 
o Gruppen er nå så stor at vi har som mål å få deltakere med på 
arrangementer/stevner. 
 
• Stevner 
Det planlegges ikke stevner i egen regi. Det har vi ikke kapasitet og apparat til å gjennomføre. 
Friidrett 
Friidrettsgruppa har planer om å delta på følgende stevner: 
o Tromsølekene Tromsø 10. februar – innendørs 
o Pingvinlekene Leikvang friidrettshall 10.-11. februar – innendørs 
o BDO-lekene Stjørdal 26.-27.. mai 
o Vivil 1.-3. juni 2018 på Nadderud stadion 
o Oppegårdmila 2. juni 2018 
o Løvlekene Lambertseter Oslo 9. juni 
o Gneistspelen Bergen 22.-24. juni 
o Brandbulekene Brandbu 18.-19. august 
o Tønsberglekene Tønsberg. September, dato ikke fastsatt- usikkert 
o Bislett Oslo 15. september 
o Diverse mosjonsløp hele året 
 
 
Skøyter 
Skøytegruppa har planer om å være med på følgende stevner: 
o Villbåstingen (langløp) 
o Sandefjordløpet (hurtigløp) 
o NM/LM Asker (kortbane) 
o OSK Cup (kortbane) 
o Trondheim Open x 2 (kortbane) 
o Risengaløp (hurtigløp) 
o Kretsmesterskap (hurtigløp) 
o Medistermarathon (langløp) 
o Champagnemila (langløp) 
o ASK mila (langløp) 
o Paddehatten Båstad (langløp) 
o Andre aktuelle mosjonsløp/stevner i regi av krets/forbund 
Fotball 
o Delta i flere cuper, bl.a. ViVil-lekene. 
Svømming 
o Delta på noen lokale stevner i Follo i løpet av 2018. Dette har ikke vært 
gjennomført, da svømmehallen har vært stengt siden påske. Åpner igjen i 
februar 2018. 
Bowling 
o Gruppen er nå så stor at vi har som mål å få deltakere med på 
arrangementer/stevner. 
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• Rekruttering 
o Legge frem tilbudet vårt for Follo barne- og ungdomsskole, og VTA bedrifter i 
området og Spesial avdelinger på videregående skoler i Follo. 
o Kontakte idrettslinjen, og høre om det er noen frivillige til forskjellige grupper. 
o Være synlig i media (f.eks. Oppegård Avis, OI Avisen og Østlandets Blad) og 
på nett. 
 
• Trenerutvikling 
o Engasjere og motivere foresatte til deltakelse i treningsarbeidet 
o Delta på leder/ trenerkurs 
o Skaffe trenere fra idrettslinjen på div VG Skoler 
 

 • Sosiale aktiviteter for alle i TA
o Pizza og bowlingkveld 
 
5. Anlegg og trening 
• Opprettholde treningstilbud Sofiemyr stadion, Ski Ishall, Dagbo Svømmehall, Greverud 
Idrettshall, Bowling på Ski Senter. 
 
6. Behov 
• Det er behov for ledsagere for noen av utøverne under treninger. Det er ikke alle som har 
behovet som har med ledsager. Tiltak er at foreldre/ styremedlem har trådt inn i denne 
rollen ved behov. 
• På alle arrangementer skal utøverne ha med seg ledsager. 
• Arbeide for større oppslutning om treningstilbud og konkurranser blant utøverne og at 
flere foresatte engasjerer seg i arbeidet til TA OI. 
 
7. Økonomi: 
• Alle gruppene i Tilrettelagt Allsport skal ha felles økonomi. 
• Friidrettsgruppen har eget utstyr til treningene. Gruppen er ikke avhengig av lånt 
utstyr. Det har blitt bygd en utstyrs-kasse på hjul som rommer alt utstyret. 
• Skøyter og truger har også eget utstyr og slipper å låne fra andre. 
• Ambisjoner i TA er at vi finner sponsorer til å dekke alle utgifter til utstyr til utøverne 
hvert år (de skal slippe og punge ut med masse penger for utstyret). 
• Startavgifter til arrangementer blir dekket av Tilrettelagt Allsport. 
• Inntekter etter søknader diverse fond o.l. Offentlige stønader. 
• Medlemsinntekter. 
8. Ambisjoner 
• Rekruttere flere medlemmer som kan ha glede av det tilbudet vi gir. 
• Økt deltagelse på treninger og stevner. 
• Flere foresatte som engasjerer seg i arbeidet til TA OI. 

 

 

Oppegård IL Turn og Barneidrett  
  

1 Visjon 

   
Grunnlaget legges i gym og turn – vårt tilbud skal være en god start på en lang karriere i OI 
Treningene skal være for gymnaster i alle aldre og på alle nivåer som synes gym og turn er gøy. 
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2. Målsetning  

  
Hovedmål 

  

 Ha god kvalitet på alle våre partier 

 Videreutvikle tilbudet for barn i skolealder – kan vi dele inn i konkurranseparti? 

 På sikt etablere en ungdomsgruppe hvor man også kan rekruttere trenere fra 

3. Fokusområder 

  

Gruppen skal tilrettelegge og stimulere til at vi oppnår: 

  

 Breddeidrett og basistrening 

 Variasjon og allsidighet på trening 

 Å skape et attraktivt tilbud for barn og ungdom 

 Rekruttering og utvikling av trenergruppen 

 Økt foreldreengasjement 

 God økonomi  

4. Aktivitets-/tilbudsutvikling 

  

Tiltak – aktivitet (treninger, turneringer, sosialt samvær): 

  
Treninger  

 Variert treningstilbud som passer ulike ferdigheter og ambisjonsnivå 

 Fokus på det sosiale på trening, bygge relasjoner på tvers 

 Minst èn treningssamling i halvåret for de over 6/7 år 

 Utvikle vårt tilbud i takt med påmeldte 

 Konkurranser/Stevner 

 Delta på kretsturnstevnet hvert år 

 Delta på kretskonkurranser, Opplandspokalen og Buskerudtrampetten 

 Rekruttering 

 God kvalitet på treningene – jungeltelegrafen 

 Annonsering på OI TV og Oppslagstavler i kommunen 

 Være synlig i media (f.eks. Oppegård Avis 

 Være en fast del av idrettsskolen  
 

5. Trenerutvikling 
 

 Sende trenere på kurs i regi av krets og forbund (hjelpetrenerkurs/trener1kurs og trampettsikringskurs) 
 

 Interne idèkurs 
 

 Rekruttere trenere internt fra de eldste partiene 
 

 Kurse foreldre slik at de også kan hjepe til 

6. Anleggsutvikling 

  
Være en viktig sparringspartner for kommunen når de setter i gang bygging av hall i Ski og Sofiemyr.  
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7. Planer og tiltak for året som kommer 

  

Gruppa planlegger følgende aktiviteter:  

  

 Delta på Opplandspokalen i april 

 Delta på Buskerudtrampetten i november 

 Delta på kretsturnstevnet i juni 

 Delta på kretskonkurranser hvis det arrangeres 

 Arrangere minst èn treningssamling hvert halvår 

 Utvikle trenerne 

 Økt kvalitet på treningene 

 Jobbe for mer treningstid i hallen 

 Kartlegge ønsker for aktivitetsnivå i gruppa 
 

 
 

 
 

 
 


