
Kjære idrettsvenner! 

Jeg ønsker å benytte anledning til å takke alle i Østfoldidretten som bidrar til å legge 

til rette for fysisk aktivitet, idrett og lek. Idrettslagene er helt avhengig av frivillighet 

og den stor dugnadsinnsatsen. Østfold har tusenvis av personer som er trenere, ledere, 

arrangører eller på annen måte legger til rette for idrettslek, trening og konkurranser 

for barn, unge og voksne. Det er mange ildsjeler der «ute». Dere får ikke alltid den 

oppmerksomheten som der fortjener.  

 

Tusen takk til alle dere for engasjementet og innsatsen i 2018! 
 

ØIK fyller 100år  

2019 vil bli et spesielt år for Østfold idrettskrets (ØIK). Kretsen fyller 100år 27.april 

2019. Vi kommer til å invitere til jubileum.  

 

I november innkalles det til ekstraordinært kretssting 

2019 blir samtidig det siste året for Østfold idrettskrets. Det vil bli foreslått å vedta 

nedleggelse av Østfold idrettskrets. Dette fordi Norsk idrett gjør nødvendige 

strukturelle endringer for å tilpasse organisasjonen til Regionsreformen og endrede 

fylkesgrenser.  Østfold + Akershus + Buskerud = Viken.  

I løpet av 2018 har vi hatt en rekke møter med Buskerud og Akershus idrettskretser, 

Vi har etablert et interimsstyre. Ansatte og styrene jobber for å få til et godt 

samarbeide. Vi tror ikke idrettslagene vil merke store endringer, men vi håper vi kan 

tilby enda bedre tjenester: Vi blir større, får utvidet kompetanse og kan jobbe i 

fagteam. Samtidig er vi imidlertid opptatt av å ha lokal nærhet til idrettslagene i 

tjenester og oppgaver det er nødvendig. 

 

Moderniseringsprosjekt 

Samtidig med Regionsreformen har Norges idrettsforbund (NIF) vedtatt å 

gjennomføre et Moderniseringsprosjekt. Norsk idrett har behov for å effektiviseres, 

beslutningsevnen bør styrkes og flere ressurser bør frigjøres til mer idrettslig 

aktivitet. Personer fra idrettslag, idrettsråd, idrettskretser og særidretter i hele 

landet samt NIF sentralt har i løpet av 2018 vært invitert til møter og til å komme med 

innspill i forhold til dagens idrettsorganisasjon, - til å si noe om dagens styrker og 

svakheter.  

Dialogmøter i Østfold  

Østfold idrettskrets gjennomførte 4 dialogmøter med Østfoldidretten i november. ØIK 

har gitt svar på NIF’s invitasjon til: Høring - fremtidig organisering av norsk idrett. 

Høringssvaret ligger på nettsiden til ØIK:  

https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/ostfold-idrettskrets/ 

Ett av målene med Moderniseringsprosjektet er å gjøre hverdagen enklere for 

idrettslagene. Det er helt nødvendig at NIF klarer å sikre innføring av enhetlige 

systemer for hele idretten. Systemer med god kvalitet, som er enkle å betjene.  



Idrettsglede for alle  

I dag er det dessverre en del barn og unge som ikke deltar i idrettsaktivitet på grunn av 

familiens økonomi. Mange idrettslag er bevisst dette og begrenser kostnadene til 

trening og konkurranser. Flere idrettslag tilrettelegger for gjenbruk og utlån av utstyr. 

Dere er flinke! Vi oppfordrer enda flere idrettslag til å finne ordninger som gjør det 

mulig for alle å delta.  

Enkelte kommuner har støtteordninger. Flere frivillige organisasjoner gir støtte. Noen 

støtteordninger finnes her:  

https://www.idrettsforbundet.no/tema/okonomi-som-barriere/ 

Utfordringer er ofte å gi informasjon om ordningene til de som trenger støtten og få de 

til å bruke denne.  

Vi anbefaler verktøyet: allemed.no. Gjennom film og diskusjonskort er dette et ferdig 

opplegg for å ta opp dette temaet i idrettslaget. 

Verktøyet brukes til å skape diskusjon og finne gode løsninger på hva man kan gjøre for 

å få alle med i fritidsaktivitet.  

 

Jeg vil også benytte anledningen til å takke sittende styret og administrasjon i ØIK for 

godt samarbeid i året som er gått. Administrasjonen arbeider målbevisst og har mange 

arbeidsoppgaver. Sittende styret er engasjerte mennesker. Samtidig har vi tre utvalg; 

toppidretts-, anleggs- og ungdomsutvalget med mange dyktige og engasjerte mennesker.  

Til alle: Godt nytt og aktivt år 2019!  

Hilde Stokke, 

Styreleder Østfold idrettskrets 

 

 
https://www.idrettsforbundet.no/tema/inkludering-i-idrettslag/ 

https://www.idrettsforbundet.no/tema/okonomi-som-barriere/
http://www.allemed.no/verktoy/

