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EVALUERING VASSHJULET 1 999.

Kulturuken er en begivenhet hvor all frivillig virksomhet bsr markere sitt arbeide og
sine standpunkt. Her har alle ogsi en unik sjanse til 6 utnytte et tverrfaglig
samarbeide. Konsekvensen av dette bor bedre tilbudet og kvaliteten pA aktivitetene,
og kommunen fortjener all ros for sin vilje til €r legge forholdene til rette. Derfor er det
noe uforstAelig at ikke flere idretter benytter anledningen til A vere med under
festivalen.

Pressen blir heldigvis mer og mer nysgjenig og begeistret til vare tiltak og aktiviteter.
De dras med, beskjeftiger seg og sprer helhetstanken ut til folket.
I sammenheng med pressekonferansen stilte en av journalistene dette sporsmalet til
jazzklubben

" Hvorfor drar der publikum inn i msrke royklagte kroker ? "

Vi har allerede nappet itraden og satt de forste fotspor for neste 5rs sammenkomst.
Vikingskipet Mjosen Lange er bestilt. Jazztonene skal vibrere fra dekk, gjennom
bjorketrer og fossefall, og ut i det blA til skuelystne medmennesker. En slik
hendelse bor tromme sammen folket.

Under Srets affere var det innlysende at vikingleiren igjen trakk mye mennesker
lfolge sikre ki lder har det aldri deltatt sA mange under Losbyvandringen som i 6r.
Jeg har en fslelse av at Vikingskipet Mjosen Lange og god markedsforing hadde en
solid finger med i spillet.

Naturomgivelsene rundt Monevann og Losby er eventyrlige for sykkellop. Vi har
opparbeidet et godt rykte som arrangor. Laypa er lettkjort og publikumsvennlig.
Samtidig inneholder den alle kvaliteter og utfordringer en syklist onsker seg.
Rebuslopet rommer ogsi verdibiter som binder sammen famil ie og grupper, og det
er vel bare et tidssporsmAl nAr de idrettslige aktivitetene slAr ut i full blomst. Spesielt
gledelig var det at Lena Boysen deltok med hunder og vogn for handikappede.

VAr innsats er respektabel, men ogsa begrenset. Multghetene og utfordringene stdr i
ks. Men, det er skuffende at ikke flere lag er vi l l ig t i l  6 samarbeide. Stedet er eqnet
for et kulturelt og idrettslig samarbeide.



Vikingleiren har britt et popurert innsrag. Atskii l ige innbyggere besskte Monevann
for forste gang. Vikingskipet trakk ogs6 en ret<te person6i, og det u"i ikk" fa ,o'.n
benyttet seg av en rotur i et praktfullt vaer med skjonne omgiv;lser. Hethetsbildet var
b6de bil ledskjont og henrivende.
Vedlagt folger et brev fra en av vikingdeltakerne som skildrer en besoksepisode. Det
er sannsynligvis flerfoldige av dem.
En klasse ved Benterud skole hadde itilknytning til vikingleiren f6tt innfonng om
vikingtiden med svein Bjerke som foreresei. Elevene fui-gte opp med saeroppgaver,
og gledet seg ti l  5 besoke leiren.'E;- Dette eksempelet bsr videreutvikles neste 6r med tilbud til alle skolene i rommunen.

o VIKINGLEIREN.
Vikinglaget Borre og Horten
Vikingskipet Mjosen Lange

Stotte fra kommunen
Rapport sendt Lsrenskog kommune.

.  UNGDOMSLEIR 7.  -  9.6.1999.
Deftakerne pA leiren var gutter i alderen 12 - 14 Ar.
barnevern i denne sammenheng.

Samlet belsp
Akershus id rettskrets

Rapport sendt Lorenskog kommune.
Rapport sendt Akershus idrettskrets.

Overskudd
Bidrag fra kommunen
Akershus idrettskrets

Rapport sendt Lorenskog kommune.

. DRABANTBYL@PET.
Administrasjonsutgift er

Kr.  17.500,00
10.000,00

Kr.  18.000,00

Vi samarbeider med skole oo

Kr.26.131,10
Kr. 8.000,00

6.560,00
5.000,00
2.000,00

Kr. 2.500,00

Kr.
Kr.
Kr.

o Presseomtale.
Vedlagt folger kopier av omtalen. Bade Romerike blad og Akers avis presenterte
sommerfestivalen med forhandsomtale og reportasjer. spalteplassen var fyldig.
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.  Eqeninnsats.
Prosjektene er basert pA frivillig innsats. Bruk av egne midler som bil, telefon og
datautstyr knyttes til virksomheten. Disse utgiftene representerer en vesentlig del av
egeninnsatsen vi legger igjen. Av den grunn er de belop som er fsrt ned i
regnskapsoversikten minimale.
Ca f orl i  personer inngikk i  dette apparatet.

ANDRE PROSJEKT.

o PROSJEKT HUNDEKJ@RING 24 - 25 FEBRUAR 1999.
Totalt. Kr.  11.473,00

Rapport sendt SOHO midler.

Avisomtale i Akers avis.
" Det er sA stille her ". Kommentaren falt etter et godt kveldsmAltid. Bordet stod
fortsatt dekket med brunost, grovbrod melk og leverpostei. En smsrkniv,
hjerterknekt og noen smuler lA igjen p6 gulvet. Kortet satt klistret til en flekk syltet@y.
Stemningen var god, og guttene avslappet. Rytmene, melodiene og sangene var
vekk, og radioen skrudd av. Sprakinga derfra ble avlsst av knitringen fra en gammel
jotulovn.
Ute var det kaldt og sno til knerne. Msrket, trarne, mAnen og tausheten danna
rammene for fantasier og spenning.
" Tenk om det dukker opp en jette, et troll eller kanskje en ulv ". Atmosferen var
g6tefull. Den minste lyd satte skrekk i barske tenAringer fra fremmede kulturer.
Joda. Visst var det sti l le.

Gjengivelsen skildrer en vinterdag med ungdom som for det meste streifer blant
betong og stoy. Mobiltelefoner, data og vrdeoskJermer preger hverdagen.
Kontrastene er enorme. Kommentaren fortalte ogs6 noe om en gutt som satte ord
pA folelser. Kanskje var det fsrste gang? Eller. Sporsm6let imotegAs uten svar.



De praktiske utfordringene og opplevelsene tidligere pA dagen skapte bAde raseri,
glede, inntrykk og engasjement. Rollene varierte og endret raskt karakter. I det ene
oyeblikket var lederen spak. I det neste boss. Mestringer, feiltrinn og bommerter var
avgjorende for posisjonen. Ingen tvi l  om at hundekjaring var hendelsesrik og
spennende. Og, men ikke minst, holdningsskapende. De trygge, beskyttede og
kamuflerte roller fra hverdagen endret synet pA kompisene, og forstAelsen pA
sannheten.

Beskrivelsen handler om en hyperaktiv gutt og tenAringer fra andre himmelstrak. En
liten gruppe fra tjukkeste Groruddalen. Avtrykkene som festet seg i snoen er
forsvunnet. Inntrykkene og minnene er sannsynligvis oppbevart et el ler annet sted i
h ukommelsen

Kanskje er et av dem underlaget til et veloverveid og utslagsgivende valg senere i
livet?

.  KRUS 4.5.1999.
Rebuslop med rappellering og gri l lmat. Meget populart.
Samlet beloo

@konomisk ststte fra departementet.

Mottatt rapport.

o L@RENSKOG KOMMUNE 28.6.1999.
Samlet beloo
@konomisk stotte fra kommunen

. PROSJEKT HARALDVANGEN 10 - 1 1 AUGUST 1999.
Samlet sum

Rapport sendt Paralympicsfondet.
Evaluering fra Akershus handikappidrettskrets.

Kr.

Kr.

5.541 ,07

1.500,00

Kr. 6.083,00
Kr. ' l  .000,00

Vi arbeidet sammen med kommunen i sammenheng med skolefrit idsordningen.
Rappellering med overnatting og forskjellige aktiviteter ellers stod pA programmet.
Fire mann to fri fra jobb. Det deltok kun en gutt. Hva sviktet? Utgiftene ble likevel
de samme ettersom kosthold ble sponset.

Artikkel i Romerike blad.

Kr.  13.349,50



Opplegget hostet applaus fra ledere og deltakere. Al le f ikk sei le med vikingskipet pA
Hurdalsjoen, og det hersker neppe tvi l  om at t i l taket var godt l ikt.  Her var
opplevelsene individuel le og fel les. En av deltakerne smilte fra det ene @ret t i l  det
andre der han satt trygt isin rul lesiol foran iskipet. Svein holdt et kort,  men
interessant foredrag om vikingtiden. En lydhor forsamling ble etterpA testet med
sporsmil.  Besvarelsene var overveldende. Resultatene var en del av f lere
oppgaver som vi knyttet t i l  de forskjel l ige opplevelsene neste dag. Vikingspi l l  var den
praktiske utfordringen. En kunnskapstest om natur og funn av forskjel l ige
gjenstander satte sammen helh.etsbi ldet p6 opplevelser og lering.
Til slutt fremfsrte lagene en sang som de hadde diktet etter kjente melodier. Her var
det ingenting 6 utsette verken p5 fremfsrelse, fantasi eller lagfolelse.

. PROSJEKT SJOA 27 - 29 AUGUST 1999.
Totalt Kr. 15.569.50

Naturopplevelser, utfordringer, spenning og medtatte gutter er stikkord som danner
rammene for ieiren. Sjoa er et gl imrende sted for alle. NAr sa v€ret ogsA smilte.
slapp vi unna mye plunder, rot og blott toy. Skilnaden mellom fsrste og andre natt
var stor. Naturen hadde forandret lattermilde og skravlete tenaringer til bevisstlsse
sm6tasser. Alt i alt, en resultatrik tur.

Prosjekiene er gjennomfod med midler fra SOHO, Akershus fylke, Paralympics,
Lorenskog kommune og Akershus idrettskrets.

ANDRE ARRANGEMENT - TILTAK OG AWALER.

.  ALCATEL OLYMPICS 15.5.1999.
Qarnlot  halan

Overskudd
Ststte fra Alcatel

Rapport sendt Alcatel.
hilnffrf t  rannnrf

Kr. 4.164,74
Kr.  20.836,30
Kr.  25.000,00

. DUGNAD FOR FURUSET BYDEL. OKTOBER 1999. MRTLEGGING AV
SYKKELLOYPER.

Avtale Kr. 3.000,00 Mottatt Kr. 1.500,00

P6l og Vidar sjekket hull, fortauskanter, alternative snarveier og hovedtraseer.
Rapport sendt Furuset bydel.



.  VIKINGSEMINAR TIL YORK.
Svein og Vidar deltok pA seminar i  York 17 - 21 .2.1999 sammen med Furuset bydet.
Reisen var en del av ettusenersjubi leet for Oslo i  Groruddalen og R6dhusplassen 4
- 15. mai 2000. Turen ble dekket av bydelen.

. IDRETTSRADETS SEMINAR. OPPVEKSTVILKARENE I KOMMUNEN -
5.OKTOBER 1999

Svein og Odin holdt foredrag under idrettsr6dets seminar i kulturhuset i Lorenskog.
Presseomtale i Romerike blad.

' ';i o pRESSEOMTALE.
Odin portrettert i Romerike blad.

. INNSAMLING FOR AMNESTY INTERNATIONAL - 24.10.1999.
Etter oppfordring fra idrettskretsen stilte @stmarka lL opp med syv bosseb@rere
sondag 24.10.1999 pA HoybrAten it idsrommet klokken 1400 - 1700.
Purret kretsen to ganger, senest 6.1.2000. Vi har fortsatt ikke hsrt noe om resultatet
av konkurransen. Ostmarka burde vare en kandidat til vinnerprisen prosenfuis flest
bssseberere. Vi vant. Premien - et mote med en toppidrettsutover - gis til
HoybrAten og Stovner lL fotball gutter 11 - 12 Ar.

Reportasje i Akers avis.

Rapport sendt Oslo idrettskrets.

r TURER IOSTMARKA.
Helgene 29 - 3l.oktober og 5 - 7. november 1999 gjennomfsrte vi to resultatrike
turer med guttene.
Vi var heldige med temperatur, og forholdene ellers var stort sett bra. Noe yr, og
enkelte regnbyger.
Vi overnattet i hytter uten innlagt vann, men med og uten strom. De store
spenn ings utfordringene stod ikke pa programmet. Naturopplevelser - og bli bedre
kjent - var siktemiilet.

@stmarka er en perle, og vi dro nytte av landskapet med kanoer. Stillhet og
spenning grep fatt i fslelsene nAr bAtene befant seg rolig f lytende pa vannet sene
kveldstimer. Frykt for msrket endret skrekken til noe fint og trygt.



'e,

Vi vektla ogs6 betydningen av 6 samarbeide. Anledningene for dette var meget
gode pA grunn av forholdene og omstendighetene.
Et eksempel. Dersom den ene ikke hentet ved, frss vi andre. Oppgavene ble
s6ledes fordelt, og alle tok ansvar.
Uteaktivitetene ble alltid knyttet mot lering. Brenne b6l, padle sammen, rydde etter
oss, Iose rebuser blant annet.

Med sApass fA deltakere skulle en gA ut fra at grupper pd to og tre tegnet de samme
losningene. Tre ble ofte en for.mye.
Smiknuffing forekommer ikke nAr to er sammen. Folgene av tosammensettingen
skapte ogsA en bedre stemning innendors. Spil l  og hyggelige samtaler
karakteristiske kveldskosen.

Med tre i gruppen hendte det ofte at en ble forbigAtt. NA har utvilsomt
sammensettingen stor innflytelse pA 5 framheve ranE og styrke, men vi er likeve
forvisset om at skil let mellom to og tre er betydningsfullt i forbrodringens tankeliv.

Av flere positiv opplevelser, @nsker vi A trekke frem en episode.
Fra en hyttebok hadde en turist notert, " Jeg mAtte bryte meg inn, og treffes pA dette
telefonnummer. "
" Tufs ", jeg hadde aldri sagt fra" var en av guttas kommentar. Replikken fra den
andre kom Apent og momentant. " Da hadde jeg fAtt skyldfolelse ".

En av guttene kaster av og til hansken og l@yer romsligheten til det ytterste. Vi
holder likevel fasi ved avtalte spilleregler. Dette blir aksepterl, og utfallet ender som
regel bra. Er vi s6 skr6sikre pA det? Ja. Den samme gutten tar ansvar pd eget
iniiiativ i liknende situasjoner, som blant annet A hogge ved, hente vann og holde
hytta varm.
Forovrig viser vi til forstAende samtaler.

Samlet sum
Furuset bydel

Rapport sendt skole og barnevern.

Kr. 3.416,45
Kr.  3.116,45

o SPONSORST@TTE FRA POSTBANKEN.
ldrettslaget mottok kr. 25.000,-. i stotte fra Postbanken.

vid
SHUS HANDIKAPP

ar var med. Vi mottok positiv omtale i beretninqen for vir innsats i Hurdal.



.  YOUTH FOR EUROPE
Svar fra organisasjonen om at vi har mottatt stotte til oppfolging av ungdom. Vi
bes@ker Frankrike i  februar - mars med femten ungdommer. Svein er ansvarl ig for
prosjektet. Mste med ungdommene 1- februar 2000.

. FAIR PLAYPRISEN.
Vidar, Odin og Ostmarka presentert som kandidater i Romerike blad 20.1 1 .1 999 i
t i lknytning ti l  fair play prisen. Ingen utdeling. Vidar leverte et leserinnlegg ti l
Romerike blad med kopi til idrettskretsen.

.  TRYGGERE BY. 20.11., I999.
Vi har mottatt okonomisk ststte fra Oslo kommune til nye prosjekter.

_.  Vihaddeplanmotel4.desemberl999p6SkArergArd. El levemottefrem. Odin
"^'' Tellesbo skrev raooort.

Nytt mote med Furuset bydel - innvandrerungdom med foreldre.
Brev er sendt ungdom mot vold med ti lbud om samarbeide.

. AKTIVITETSDAG 1. JANUAR 2000.
Samarbeid med Nydalen. Lorenskog idrettsrAd og Lorenskog kommune arrangerte
aktivitetsdag for folket i bygda. Rapport og leserinnlegg i Romerike blad.

. ETTUSENARSJUBILEET,
Zstmarka lL har inngAtt en avtale med Furuset bydel om et samarbeide mot
ettusenersjubileet for Oslo. Svein har en sentral rolle i oppbyggingen og

._ markedsforingen av vikinginnslaget.

. ARSBERETNING SYKKEL,
SryRET. Leder. Vidar Boe Kasserer. Jan Arnt Skjolde Sport. Saviuer Chirchirillo
Arrangement. P6l Benks Sekretar. Oyvind Roen

ARRANGEMENT.
@stmarka gjennomforte sesongen etter de planer og mAlsettinger som
forutbestemt. Awiklingen av Vasshjulet gikk som smurt og
sesongavslutningen fikk den glans en klubb b@r sette pris pi. Et
klubbmesterskap med stor deltakelse og drabelig innsats

Vasshjulet rommer mer enn et terrengritt. Et rebuslop for famil ien og egne
klasser for handikappede er bakt inn i arrangementet av f lere grunner.
Forst og fremst at sykkel kan kombineres med andre utfordrinqer, det sosiale
fellesskap, integrering og naturen som arena.



Derfor er naturomgivelsene rundt Monevann og Losby eventyrl ige. Her
arrangerte vi b6de terrengrittet - Vasshjulet, Alcatel olympic og
klubbmesterskapet. Vi har opparbeidet et godt rykte som arrangor, noe
henvendelsen fra Alcatel bekrefter. ( se egen rapport )
Loypa f or Vasshjulet er lettkjort og publikumsvennlig. Samtidig inneholder
den alle kvaliteter og utfordringer en syklist onsker seg.

Rebuslopet rommer ogs6 verdibiter som binder sammen famil ie og grupper, og
det er vel bare et tidssporsmAl nAr de idrettslige aktivitetene sl6r ut i
ful l  blomst. Spesielt gledelig var det at Lena Boysen deltok med hunder og
vogn for handikappede. Dette var et kjarkomment tilbud for deltakere og positivt for
integreringen.

Arrangementet er en del av en helhet av aktiviteter Som markedsforer
Lorenskog kommunes sommerfestival.

Overskuddet viste kr. 1'1.560,00. Kommunens bidrag pA kr. 5.000,00 er
medregnet. Vi takker Gilde for polser, Cola for drikke, Magnor glassverk for premier
og Romerike blad for markedsforingen.

Kurt Stille skildrei lopet i magasinet Birkebeineren med positiv omtale.

TILTAK FOR KVINNER,
Vi onsker 6 fortsetle dette arbeidet, og neste skriti idenne
prosessen er 6 fA de med p6 lop.

KRETSTINGET.
Vidar og PAI var til stede ved cyklekreisens Arsting. Nytt mote da ingen
sentrale tillitsverv ble besatt. Krise er vel den bemerkningen som
ordsetter virkeligheten.
Vi er ogs6 bekymret for rekrutteringen til sykkelsporten generelt. Farre og
ferre utsvere representerer klubber tilsluttet NCF under terrengritt. Er
det viktigere A tjene penger enn i forlange at deltakelse skal kreve
medlemsskao i forbundet?
Se hvordan det gikk med melkekua i mosjonsbolgen og tilveksten i
friidretten.

ARSTINGET.
PAI og Vidar deltok p6 6rstinget. Vidar ble valgt inn t i l  medlem av
rekrutteringsuivalget for to 5r.

SPORTSLIGE UTFORDRINGER.
Frode Pedersen vant solv under NM ivinterduathlon.
Klubbmesterskapet er fortsatt Arets begivenhet, selv om tendensen peker r
retning av mer trening og hyppigere deltakelse iterrengritt.
Hans H6kon Ruud vant offroadklassen 50 - 54 Ar under Lil lehammer - Oslo.
Ellers senket de fleste rekordene under Birkebeinerrittet.
Skarverittet, I lallingrittet og tonrila i Follo var tre arrangement sonr tiltrakk virnn'""':":::r: 
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