
AnsnrRBrNING FoRosTMARKA rL 1998.

-SYKKEL
-TRL{THI,ON
-FOREBYCGENDE ARBEIDE
-PROSIEKT

"aordha. innfl,telrg bdydning ogkral| fornoar €r o.dd like crkeh soln.ala$e $ein i rrl kjell€..

handlinga €r e ta den opp igi€n. €n for e&. tdnn fortrinn "



INNHOLDSFORTEGNELSE.

1. SPORTSLIGE AKTIVITETER.

. Klubbmesterskap.
o Birkebeineren.
. Andre ritt.
o NM duathlon.
. Egne arrangement.

2. PROSJEKT.

r Vinterleir i Elverum.
. Rappellering ved Hauktjern.
' Toll gjennom Ostmarka.

3 FOREDRAG.

o Idrettsseminar. Norges idrettsforbund og olympiske komite.
o Idrettsseminar. Rogalandidrettskrets.
. Idrettsdag. Norgesidrettsforbund.

4, REPRESENTASJON.

I Lorenskogidrettsrid.
. Triathlonforbundet.

5 MEDIA

o TY 2.
. Romerike blad.
o Akers avis.
o Stavanger aftenblad.
o Aftenposten.
o Sns og ski.

6, OKONOMI,

7- PLANER FOR NESTE AR

. Vasshjulet.

. Prosjekter.
o Sportsligeaktiviteter.
. Samarbeid.

8, STYRET.



1. SPORTSLIGE AKTryITETER
KLT'BBMESTERSKAPET,

Klubbmesterskapet fikk dessverre ikke den deltakelse som forirets, til tross for at
begivenheten er 6rets hoydepunkt. Dette gienspeiler for or,r-ig interessen gjennom sesong€n.
De som var med, kjempa og sross.til siste meter. spenningen og trykket var likedan som
mesterskapet i {or.

Det var til slutt Pil som tok steget opp pi pallens sverste trinn denne gang. Fsr siste svelse -
offroadrittet - fah avgjorelsen midweis. Et bredere smil og en gladere guu som passerte
millinjen, finnes kun blant lottomillionerer. En herlig revansj fra Bir*ebeine'ittet.
Puntteringen pi stampesletta, som furte til at sslvmerket glapp med noen sekundeq var glant.
Sauveur, som forsvarte tittelen, ramia ned p6 andreplass. Kjeisti Lande Boe syklet i ensom
majestet i kvinneklasseq og sikra seg sitt fsrste klubbmesterskap. vi andre giatulerer, men
advarer at neste 6r stiller vi igjen pi to rekker.

BIRKEBEINEREN.

offroadrittet fra Rena til Lillehammer er et av landets mest populere idrettsarrangement.
Joggebolgen pi Sttitallet var ogsi folkdar. vendepunktet og nedturen, har sannspligvis fort
til at Birkebeinerrittet allerede har nidd hoydepunktet, og striden starter allerede undei
pimeldingen. Hahparten nelles start, og dette hindrer selvsagt nolerne i i komme med.
Pil, Hans Hiko4 sauveur og vidar var heldige. De dro, stilte til start og n6dde Lillehammer.
Forholdene var meget bra, og gamle perser forsvant fra rekordbskene foi en rekke syklister.
Det sanme angikk ogsa tre av vire ryttere. sauveur tid 3 45 35, er bestenotering for klubben.
Ellers har Vidar vaert med siden lopets begynnelse.

ANDRE RITT.

Skader og andre oppgaver er forklaringer pi latrer deltakelse. Pil har likevel vist interesse og
fartet omkring pi ostlandet. Hallingrittet og Skarvelopet er historie n6, men kommentarene og
resymeet om lopene, betyr at alle bor delta neste gang. Sauveur syklet Den lille styrkeproven.

NMDUATHLON.

En overraskende solvmedalje i lagkonkurransen var over all forventning. Fem gutter
gjennomforte konkurransen, som fant sted ved Bosstadvannet.
Tiendeplass til Frode Pedersen stod sversr pi lista over v6re lopere. si fulgte Morten Groan,
Stile Murud, Jon Gautcr ud og Jan Sjolshagen.



EGNE ARRANCEMENT

Vasshjulet fant sted i tilknytning til sommerlestivalen i Lorenskog. Arrangementet krever
mange frivillige. Det er i denne sammenheng vire mil settes pi prove. Helhetsbildet som
ramme, med kultur, idrett, rstter og integrering er god lesing og harmonerer. ld6skissen
stottes av menigmannen. Handlingen kan likevel gi i vasken for mange ambisisse ledere.
Tilbakemeldingene fra kommunen om at arrangementet var vellykket gledet. Likesi
deltakernes positive omtale av de sportslige aktivitetene. Arets begivenhet med vikingleir,
sykkellop, rebuslop for familien og ungdomsleiren var formilstjenlig.
Idrettslaget setter stor pris pi ststten og samarbeidet med kommunen.

2. PROSJEKT.
VINTERLEIR I ELVERUM.

Melk og brunost tok plass pi bordet istedenfor cola og potetgull. Mangel pi vann og strom
stilte krav til vedfyring og stearinlys. Brodsmuler, en ruterknekt og en sokk tok selskap i en
sovepose. Genseren ble til pysj. Kort fortalt- Det var kaldt ute, men stemning i brakka.
Norske ungdommer med og uten utenlandsk opprinnelse var pi leir.

Heltene fra videofilmene var forbilder for flere av dem. Fsr aweisen i Oslo mstte de opp med
sigaretten i munnviken og mobiltelefonen til sret. Pi toppen av komsiloen i Elverum var
modellene glemt. Fantasier var ni virkelighet. " Du er ikke like tsffni " - " Jeg har aldri vert
si holt oppe, men jeg skal klare det ". Dialogen beskrev en viss uro, som igjen skapte et
fellesskap mellom rivaler. Mobberen og offeret. Grenser ble sprengt og rasistiske holdninger
endret.
" Jeg er sliten i beina og gleder meg til 6 dusje ". Bemerkningen er gjengitt fra en av
deltakeme i det han tramper snsen av stsvlene. Han har akkurat funnet frem etter et
orienteringslop i snofoyke. Hvor ofte ser du forresten tyrkere og vietnamesere fra Groruddalen
med kompasset i handa?
Guttas vilje og engasjement til 6 lose oppgaver og mestre utfordringer er et altemativ til
tradisjonelle idrettslige akiviteter, hvor konkurranse, deltakermerke og resultatliste pi
baklomma er drivkraften. Altemative aktiviteter er en utfordring til idretten som taper kampen
om barna pi grunn av enonn medieflom og sviktende oppfolging fra foreldrene.

RAPPELLERING VED HAIT'I(TJERN.

Ungdommer fra Lorenskog fikk vere med pi et av vire tilbud som viser seg i vare meget
populert. A(tiviteten stiller kav til presisjon, ro og sikkerhet. Utsveren opplever spenning,
innser rolleendringer og settes pi prove folelsesmessig. Frykt og glede vises ved skjelvinger og
begeistrede brol. Ovelsen er nyttig i det forebyggende arbeide mot kriminalitet.
Holdninger endres. Taperen i andre sammenheng kontrollerer, mens mobberen ikke r&r over
situasjonen. Kommentaren " Det var mer spennende i rappellere enn 5 ha politiet i hala " er
cn forstielig evalueriug.



TOKT GJENNOMOSTMARKA.

Ungdommer fra distriktet med flerkulturell bakgrunn, Totenkollektivet og Asker og Barum,
deltok pi leiren som startet med rappellering ved Haukjern. Deretter m6tte de finne veien
frem gjennom Ostmarka ved hjelp av kart og kompass.
Underveis var det innlagte poster med forskjellige ovelser og opplevelser. Politiets oppvisning
med hund i tilknyning med pigripelse var ansett. Seks timers vandring gjorde godt for sjel og
legeme. Slitne, men tilfredse hadde de en fin tur med individuelle naturopple,relser.
Sor Tangen hytte ved Msnevann var en perle og endepunllet for sultne maver og trette bein.
Grill, kano, fotballek og besok ved vikingleiren opptok kveldstimene fbr trette kr-opper gikk til
koys. Vi satte stor pris pi opplegg og gjennomforing som var satt i scene av Odin.

Hvilket inntrykk sitter vi si igien med etter en tur hvor integrering var en betydningsfull bit av
milet?
Jo, at det nytter. Fsrst den roen og disiplinen deltakerne viste rundt kveldsmiltidet. Hyggen
skapte en ipenhet og trygghet som smittet. samtalene om egne erfaringer og opptevelse-r
overskygga de voksnes frykt for kangel og sammenstot.
Dernest tilbakemeldingen om at ungdommene fikk mote uniformert politi p6 denne miten som
de giorde heq da det kan vere med pi 6 ufarliggigre forholdet til dem. Vi skal huske at disse
gutta stort sett bare har vonde minner i forbindelse med mste med oolitiet.

3. FOREDRAG.
SEMINAR PA TJOI\,[E

I forbindelse med Norges idrettsforbund og oll,rnpiske komites seminar ,, Idrett og friluftsliv _
samarbeid til fremme for fusisk alcivitet? "var Svein og Vidar invitert som to av
foredragsholderne. De snakket om " De frivillige organisasjoners sosiale ansvar, Eksempler
fra idrett og friluftsliv. " Det deltok ca ett hundre idrettsledere fra ketser oe sarforbund.

IDRETTENS TEMAI.,T<E I STAVANGER.

For tredje iret arrangerte Rogaland idrettskrets sin irlige temauke. Svein og vidar holdt et
foredrag hvor tittelen var " ungdom en ressurs, eller mest rebeller ".

Idrettskrets og kulturkontoret i Tyssvar kommune snsket Svein og vidar over i forbindelse
med en konferanse under ipningen av ny idrettshall. Tittelen p6 foredraget var " om 6 bry seg
- konsekvenser om ikke bry seg ". Seminaret ble avlyst p6 grunn av manglende pimelding

IDRETTSDAG- VIKINGEDAG I IDRETTS HUS.

Tirsdag 12. januar i 6r presenterte Jan Arnt, Svein og vdar et opplegg for en gruppe ansatre
ved Idrettens hus i Bicrurn. Gamle idrettsleker fra vikingtiden ble praktisert, knyttet sanmen
med en kort fremforing av vdr virksomhet.



4. REPRESENTASJON.
LORENSKOG IDRETTSRAD

vidar Bse ble valgt som nestleder til styret i Lorenskog idrettsrid under 6rsm stet rggg.
Det er i dag registrert 53 klubber i kommunen.

DUATHLONFORBl'l{DET.

Jan sjolshagen satt i forb'ndsst),ret som oppmann. Han trakk seg frivillig fra videre gjoremil
under 6rets ting, etter to ir.

DEN STORE STYRKEPROVEN

Jan Arnt og vidar hadde ansvar for henhordsvis mdromridet og sikkerhet - vakhord langs
lsypa.

5. MEDIA.
TV 2.

TV 2 viste et fem minutters innslag i rordagsmagasinet i forbinderse med prosiektene.

AKERS AVIS.

Reportasje i forbindelse med villmarkstokt i Ostmarka.

^I"": 
d: toffe mater veggen . Det handler om rollebytte ,,

Qengivelse fra oppslaget.

ROMERIKEBLAD.

Bladet hadde flere reportasjer om arrangementet vassrrjulet under sommerfestivalen..
" Her har publikum en glimrende adedning til i oppsoke og la seg inspirere av verdier som er
langl mer opploftende enn den hverdagen anno t g9g har i iy p6 ;,
" Dette er utrolig goy. Det er synd det ikke arrangeres flere slike ritt i iret,, .
To sitater hentet fra eI par av avisinnlegga.

STAVANGER AFTENBLAD.

Avisen hadde et stort oppslag om ostmarka IL sin virksomhet i tilknytning til foredraget pi
!ome.
" Tusenvis av norske ungdonuneL lur tilpasningsproblemer, atferdsproblemer eller stdr i ko ibr
i havne pi kjaret ".
" Omsorgssvikt i hjem og skole er en reell trussel mot norske ungdommer,,. Et par
karalceristikker.



AFTENPOSTEN.

Stor helsides reportasje i fredagsutgave.
" Med Gange Rolv som forbilde. Nytenking om kriminalitet ,,.
Et kutt fra artikkelen.

SNO OG SKI.

Magasinet som utgis av Skiforeningen hadde to siders innlegg om zstmarka idrettslag.
" Idretten har en unik murighet til i fange opp barn som fa eiutenom i nermiljoet ,,.
" PC - er, internett, dataspill, tv og video; deite er en trussel mot egen aktivitei ,,.

6. OKONOMI.

Regnskap dokumenteres ved eget bilag.

Driften av organisasjonen er bundet av ststte fra andre. Kommunen og Furuset bydel har vert
behjelpelig med skonomisk ststte til prosjektene i sammenheng m"a sJrr-".festiuui"n og
bydelsdagene.
Idrettskretsen har ogs6 gitt bidrag til holdningsarbeidet for ungdom,

Ellers har vi holdt det giende med leire for ungdom med midrer vi mottok fra osro kommune i
1996. Beholdningen er brukt. Takket vere frivillig innsats klarte vi 6 gjennomfore tre, mot etbevilget budsjett til en leir_

Apropos naringslivets oppfslgrng er responsen mangelfull. I tilknytning til sommerfestivalen
sendte vi ut seksti foresporsrer. Et firma tok seg bryderi med i svare, o"g d"t rr.. n.gutir.t.

Idrettslaget takker vire sponsorer for bistand. Romerike brad, Magnor, Triaden, Aass bryggeri
og Gilde

7. PLANER FOR NESTE AR
VASSHruLET

vasshjulet arrangeres i sammenheng med sommerfestivalen i Lsrenskog og bydelsdagene i
Furuset. offroadrittet, rebuslopet, sykkelstafetten, vikingreiren og ungiorirtokr"r ,ia'. fa
lrogrammet som i {or. Nytt i 6r er den oppmerksomhet vi onskei a gi til handikappidretten.
Det er lagt inn egne klasser og en bocciakonkurranse.

Vi samarbeider med Hoybr6ten og Stovner IL, Furuset IF og skolene i t kn).tning til
bydelsdagene. En skolestafett for 6. klassinger, fotbalrkonkurranse for 5, krasse og felles
innoats for Drabontbylopct og rebuslopel er plalelc.



PROSJEKTER.

Hundekjoring, vikingleir pi Bastoy, tur med vikingskip pi Mjosa og tok i Ostmarka.

SPORTSLIGE UTFORDRINGER.

Det villigste er 6 holde seg i form, Klubbmesterskap og Birkebeinerritt prioriteres.

SAMARBEIDE.

Lorenskog kommune, Furuset bydel, skolene, handikappidrettslag og andre organisasjoner som
ser nytten av helhetstanken, forstielsen av integrering og tiltakenes verdi.

STYRIT.

Leder. Vidar Bse
Kasserer. Jan A-rnt Skjolde.
Sport. Sauveur Chirchirillo.
Sekreter. Oyvind Roen.

Vi takker alle frivillige som har hjulpet til med dugnadsinnsats.
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