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STYRET

Styret har bestitt av:
Leder: Odin Tellesbs
Kasserer: Jan Arnt Skjolde
Seketer: Hilde Anthonisen
Ungdomsrepresentant: Siri Strom Engebretsen
Prosjektleder: Vidar Boe
Representant for det forebyggende arbeidet: Thor Martin Elton
Representant for sykkelgruppa: Ri.rne Ssrheim
Representant for fiiidrett: Hans HAkon Ruud
Representant for triatlon: Rolf Johannessen
Representant for innebandy: Alex Andersen
Kvinnerepresentant sykkelgruppa: Rigmor Sebo

Styret har holdt seks styremoter. Gruppene har ogsi hver for seg foretatt samlinger og mster.
vi har ni fitt lagerplass for kanoer, lawoer, kajakker og annet utstyr p6 Losby besoksgnrd.
Leasingal'talen med citriien Norge er avsluttet og vi har bestemt oss for i leiefldne inrbuss
ved behov. Internettsiden vir www.n3sport.no/il./ostrnarka er ogsi blitt tatt i bruk. vi har 61
betalende medlemmer.

REPRESENTASJON

I perioden var vidar Bse leder av Lorenskog idrettsrid, medlem av Akershus idrettskrets,
medlem av Akershus handikapidrettskrets og leder av rekrutteringsutvalget i Cykleforbundet.
Siri Strom Engebretsen benyttes som veilder for Akershus idrettskets.
Jan Amt Skjolde sitter som medlem i NCF's rekrutteringsutvalg.

OKONOMI

For 6ret 2002 har Ostmarka IL sokt om en rekke midler til forebyggende arbeid, seks
ssknader er innvilget og prosiektene er gjennomfort.
(se cgcn beretning fra forebyggende)

startkonthgenter og reisekostnader har ogsa for 2002 vrrt stort pi tross av en halvering. Selv
om en viss andel av dette er dekket inn av flott dugnadsinnsats, er kostnadene for hoye.
I tillegg har innkjop av sykkelkler gitt med underskudd, da flere ikke har betalt sine andeler
bide for 2001 og2002.

Totalt gir vi med overskudd.



FOREBYGGENDE

Gruppa har holdt det g6ende med den samme virksomheten som tidligere. rrivillig
forebyggende arbeid med ungdom mot kiminalitet, omsorgssvikt og rusmisbruk.
Det kan brukes mange fine ord som dekker oppgaven om i1rygge oppvekstvilkirene for bam
og unge. stortingsmeldinger, tidsskrifter, ordrappe politikere og andre "rever,' er klare i sin
tale, men hvem skal utfore jobben.

Flere av idrettslagets medlemmer har engasjert seg i dette sporsmAlet, bade gjennom
leserinnlegg, annen medieomtale og prosjeldbeskivelser.

"A bev-are og utvikle frivitligheten er norsk idretts stoiste utfoidring i arene fremover,,. Dette
mener NIF, og selningen er en av flere i et 45 siders idrettspolitisk dokument til Idrettstinget
2003.

"A synliggjore overfor samfurmet at idrettens ftemste verdier er selve idrettsakiviteten,
frivilligheten og de sosiale arenaer den skaper", er et onske som ogs6 er sakset fra
dolcumentet.

samfurmsforskning har vist at manger pi frivillige, ledere og trenere oppleves som de
viktieste hindringer for idrettslagene i i kunne gi sine medlemmer et biire tilbud, viktigere
enn skor)orni i seg selv.

Norge er et paradis for kriminalitet. Bam ruser seg tidligere enn noen gang, frafallet blant
ungdom i organisert idrett oker, og kurven er den samme for foreldregenerasjon som sliter
med alkoholproblemer. Mediene flommer over med humsrlas lesing i derure sammenheng.

"Takk til mamma og pappa". slik lsd det fra vare toppidrettsutovere under idrettsgallaen pi
IJamar for knapt en mined siden.
Er virt samfrrnn og vire holdninger i ferd med i bli si hjertelost og likegyldig at bams
drsmmer om en idrettskaruiere brister pA grunn av manglende netwerk.

En syviring ble tatt med en hasjklump i ranselen under en ransaking. Hva kan han lokke
klassekameratene med og forarsake, nir de kommer sammen til fest eller samles etter
skoletid?

Noen tanlier rundt et samfurur i rask endring, og kan hende den storste utfordring for et
idrettslag fremover blir 6 rekruttere nok frivillige foreldre eller andre til verv som ser verdien
av i trygge oppvekstvilkarene i nermilioet.

PROSJEKTER I2()()2

HVEM
Alsvarlige for prosjektene i perioden har vort siri str6m Engebretsen, Halvard Berge, Thor
Martin Elton og Vidar Bse.
Lag_et har henyttet forskjellige ressurspersoner til gjennomforing ov ulikc prosjckt, b&dc
medlemmer og innleide.



MEDIA
Idrettslaget har f&tt god medieomtale i lokalaviser og mottatt annen oppmerksomhet i ulike
tidsskifler for sitt samfunnsengasjernent. (Norsk irliett, Idrett og anlegg, Birkebeineren og
Sykkelmagasinet)
Akers avis portretterte Siri Strom Engebretsen for sitt brennende engasjement for ungdom i
risikosonen o g fu nksj onshemmede.

UTMERKI,LSER
Siri Strom Engebretsen mottok Lsrenskog idrettsrids stipend pi k. 5.000,_. for sitt
administrative arbeide i kommunen.

Vidar Bse mottok Lorenskog kommunes miljopris.

UTDANNING
Jan christian Skjolde har gjennomfort dykkerkurs i regi av akershus funksjonshemmedes
idrettskets, og Monica Guneriussen har perfeksjonertieg i kratring. vi hiper begge kan bli
til stor hjelp for tilbud til funksjonshemmede.

PROSJEKTER I SAMARBEID MED BARNE!'ERN.
Deter ogs6 gjennomfort dagsturer i tillegg til weekendopphold. Milsettingen er a endre
holdninger til vold, rus og rasisme. Flere av ungdo.-* er svert opptatf av 6 fi
op.pmerksomhet, og mange forsoker i oppn6 dette gjennom i 1*r - r-1gr. ledeme. Derfor
stiller. vi store krav_til punktlighet og grensesetting for rurgdommene og egen selvdisiplin om 6
vrre konsekvent i beslutningene.

Det er o-gsi lagt stor vekt pi med bestemmelse for 6 unngi konflikter og gjengdamelse. vi
har ogsa variert programmet med ulike tilbud, hvor ..rt ittg er et stikkord i denne
sarnmenheng.
Det er skevet fyldige rapporter for hver tur og prosjekter. Av den grunn er denne
oppsummering offentliggjorl med store bokstaver og kortfattete fortellinger.

HUNDDKJORING MED OVDRNATTINGSTUR I JEPPEDALEN
ukje't'atur, frisk luft, bikkjer, glede og fusisk utfoldelse skjerper matlyst og demper
aggrcsjon hos ungdorn pijalit etter spenning.

SKITUR TIL VARINGSKOLLEN OG GDILO
Alpinanleggene svekke' utspekulert toys og annen fiksfakseri, men styrker helsa, matlysten
og ikke minst nattesovnen. Flotte tilbud som styrker laginden.

SPII,DDWAYOPPLE\IDLSER PA HAMAR
To turer til Hamar med verdensstjerner tett p6. Dkstra morsomt var det i snakke mcd pil
Anders ullcvilseter. ovematting i Espa pi nedlagt smibmk var ogsi fascinercnde. Spesielt
nir skumle lyder forstyrret sovnen.

BREDVANDRING I JOTTJNHEIMEN, RAPPELLERING I OSTMARKA,
F'RILUFTSDAGI,R, DATTUR MED POLITIET, TRIALKJORING, RIDNING OG
BESOK PA KROGSRUD
variere'dc og begivenletsrike prosjekter for ungdom som trenger grensesetting og trygghet.
Ekskursjoner i landskap og naturopplevelser erstatter latmannsiv, og styrker kvatiieteriJmot
et voksenliv. wienerpolser, kortspill og nye ansilder byttes ut med videovold, triste
gatehjomer og prcss fra gjengen.



SJOATUR
Juving, rafting og pendelhopp innebarer kiling og sug i magen, og en fantastisk velv€re nar
nye banierer er brutt og manen overtar stearinlysets royksky.
Et vellykket opphold med fremmede ungdommer i nye miljoer.

KULTURUKA I LORENSKOG
Samme opplegg som tidligere hvor ungdom deltok i rebuslop og andre fritidsaktiviteter.
Vikingskipet og vikingleiren flettet seg inn i helhetsbildet hvor blant annet skoler, Krogsrud
landsfengsel og handikapidrettslag var invitert.

I(LATREPROSJtrKT FOR FUNKS JONSIIEMMEDE
Nytt tiltak i samarbeide med Akershus funksjonshemmedes idrettshets og fisioterapeuter fra
kommunen. 12 deltakere deltoki et 10 ukers kurs med Fjellhamarhallen som arena. Bide
foreldre og bam var meget godt fornoyd, og resultatet av prosjel,,let var si vellykket at stotte
til nye er innvilget.

OVERNATTINGSTUR SOGNSVANN - STR\TGN
En strabasiss skitur hvor smoring, loyper og ski var hjertelose. Bedre ble det ikke nir en
erfaren orienteringsloper slurvet med kart og kompassretninger. Et forsinket kveldsmiltid og
strokne sengetoy rettet imidlertid opp skjevhetene.

I{TJRDALSSJOEN
Et virkningsfullt opplegg for fi:nksjonshemmede som koste seg i et sjosatt vikingskip og
pifolgende foredrag om vikingtiden. Samarbeidet med kretsen firngerer bra, og vdrt irurslag
fletter seg godt inri i leirukas mangfoldige tilbud.

RIDETIIR I AURSKOG
Med ansvar for egne hester og stole bein, hjalp det godt med kokende vann i kum og
maneskinn i msrke skoger. De som ikke hadde sett troll eller hort lyden fra skikende ulver
for, slipper ni i lese Asbjamsen og Moe.

FOREDRAG
Flere av medlemmene har stilt opp etter snske fra forskjellige ketser for i hsre om
virksomheten. Konfirmantundervisning, foreldermoter, avholdsbevegelsen, idrett, politiske
partier og Lions er noen av oppdragsgiverne.

SYKKELDAG FORBARN
Klubben har i ir som i fior samarbeidet med Benterud skole om sykkeldag for 5. klasse.
Politiet kontrollerte syklene for godkjenning.

TURGRUPPA
Turgruppa besto i 2002 av fire gutter. Denne gruppen hadde til sammen to
overnattingsturer og to kveldssamlinger. Gruppen ble avsluttet hssten 2002.
Dette fordi guttene gikk ut av 10. klasse.

JENTEGRUPPA
November 2002 blc det startet opp en j entegruppe med totalt 6ttejenter fra
7. og 8. klasse pi Haugen skole. Gruppa er et samarbeid mellom @stmarka IL,
Bydel Furuset og Haugen skole. Gruppen har hatt en ovemattingstur og to
kveldssamlinger (pi Furuhuset). I tillegg har vi hatt et foreldermote.



INNEBANDYLAGET 2OO2

SESONGAVSLUTNING
Vi rykket opp ira tredje til andre divisjon, etter en meget vellykket sesong.
Vi klarte til og med den bragd A 96 ubeseiret igjennoi alle kampene (18 stk).

TRENINGSOPPLEGG
Vi fikk tildelt treningstid slik:
Mandager: i8:00 - 19:00 Kjenn gymsal
Tirsdager: 20:00 - 22:00 Fiatebyhallen
Onsdager: 18:00 - 19:00 intervilltrening (lop og kondisjon)
Torsdager: l8:30 - 20:30 Skirerhallen

Fomoyd siden vi "overtok" trening i Frateby. Lorenskog kommune gav oss 2 timer + 1 timegymsal,-og Lorenskog innebandy 8 timer+ x antall timJr gymsal. Dltte har vi folt vert blodigurettferdig, men vi har kjempet hardt for e fe mer treningsiid neste omgang. Hiper at flere lagvil hjelpe med dette.

SAMMENSLAING
sommeren 2002 ble det bestemt atvi gruruiet opprykk t 2. divisjon, og stor spilrermasse
snsket6 starte et lag ogsi i 3. divisjon. vi ble kontarrtet av rtateuy tnneuanat, ,* il;;hadde.for lite folk og rykket ned tii 3. divisjon. vi overtok deres spillermasse,'og br6 a".ro.to problemer samtidig.

Sammensliingen har ikke gitt uten problemer, bide sportslig os sosialt, da to vidt forskjellige
mentalt innstilte lag ble sl6tt sammen, og uttak til fsrsie/andielag var h"rr.r *i.. proti"irrritt.
og mye brumming rundt laguttak til trener ble efier hvert et pro6lem. sty."t, ,o,n b".tar au :stk Ostmarka og 2 stk Flateby spillere, gav hener full tillitt og hadde spiilermote derproblemene ble tatt opp i plenum. Og siiuasjonen roet seg.

Sportslig har_det heller ikke gitt slik en skulle h6pe, da forstelaget sliter nest nederst pa
tabellen, og ligger i dag an til nedrykk. Mcns andieraget ligger izurgt oppe pi tabelren i trediedivisjon, men ikke klarcr oppryktri d.*" ."ro,lg",.,. 

" ""

Dette er ogse noe av grunnen til den spente situasjonen.

Etter at vi bri bestemte en treningstur til Gothia med representanter fra begge rag, ble vi
imidlertid mye mer spleisel og i dag virker det so- o- fo.hold.ne er lanjifeaie enn
tldlrgere. Noen gnisninger finnes der, men ikke noe ledelsc og trener ikke kan liindtere.

MALSDTNINGER
vi har fortsatt milsetning o'r a beholde plassen i andre divisjon, samt i hevde oss i tredje
divisjon. Og dette er langt fra umulig. Spillestilen har ikke helt vert s6 effelliv som vi hadde
hipet, og derfor har resultatene uteblitt. vi gar en enormt spennende ver i motc, der sjebnen
skal avgjores.

vi onsker ogsi neste ir i ku*c stifte damerag og ju'iorlag i rillegg til de to lagene vi har.
Damelag er nesten allerede stiftet, juniorlag/guttelag ma aJt aerimot;oules litt"for i fl til.



SKONOMI
vi har fremdeles lagt oss pi filosofien: "vi betaler fsrst, spiller og kjoper etterpi". Dette har
resultert i at vi ikke har hatt rid til i (ope shortser, og noen spillere har mitteisti over
kamper da de ikke betaler for seg. Styret er veldig fomoyd med denne ordningen, og nekter 6
sette oss i gield og pune pi penger til ettertid. Litt uenighet om dette i spillergruppen, men
styret er definitive i sin avgjorelse.

KONKLUSJON
vi var klar over at det kom til i b1i en vanskeiig sesong, og er for si vidt fornoyd med
hvordan situasjonen har utviklet seg. vi snsker a forbedre den sportslige situasjonen mer, og
har derfor utnevnt en ekstra trenei for A ta vare pA andrelaget.

'T!F.T t rrlrYE 
'-\-_Tr r{.rA I ft-L(Jt\

I for var det bare 1 aktiv utover, olvind Johannessen. Det var dessvene en nedgang fra iret
fff, da vi klarte 6 stille med lag i NM, og vant NM junior for kvinner.

Meritter Olvind Johansen 2002 :

I NM gull i junior triathlon, som ogsi var godt nok til en 3. plass medregnet alle klassene
l plass norges cup i triattrlon for juniorer
4. plass i nordisk juniormesterskap i triathlon.

oyvind deltok ogsi i junior EM i duathlon og triathlon, der det ble plasseringer litt under
midten av resultatlisten.

Alt i alt var sesongen godkjenl med muligheter for forbedringer.

SYKI{ELGRUPPA

FELLESTRENING
Folgende fellestreninger er gjennomfort i regi av sykkelgruppa:

r; Gjemom vir, sommer og host har det hvcr mandag vaert ukentlige
fellestreninger pi tenengsykkel.

2) Fra hssten 2002 har j entegruppa hatt ukentlig spinning hos SATS Lillestrsm

Trener terreng : Hilde Anthoniscn

SYKKELRITT
Det har vert en imponerende deltagelse og innsats fra medlemmene i ostmarka pi sykkelritt i
lopet av sesongen.
Stvrkeproven og Rirkebeinenittet er de to storc for ogs& virc mcdlcmrnor. Lopene stiller sturc
kav 1il stotteapparat, og imsatsen og kvaliteten pi deltakeme synliggjores giimom en rekke
rekorder.
Nanna Rykken og Monica Guneriussen deltok i NM i tempo i Brummundal.



JENTEGRUPPA
Jentegruppa har gjennom sesongen 2002 gjennomiort fellestreninger i egen rcgi og deltatt pi
fellestreninger med jentene i sykkelkiubben Ceres. Klubbene har ogsi samarbeidet og syklet
sammen pi ritt. Jentene deltok pi mange ritt, bide tenengritt og landeveisritt, og oppnidde mange
gode resultater. Resultatene firs i arkivet, og klubben forer statistikk for de fleste lapene.

Det lur blitt lioldt en treningssamling pi langrenn ski pi Venabygdsfielle t22 - 24 februu, med 24
deltagere fia Ostmarka og Ceres. Lena Aune holdt smorekurs og underviste i ski teknikk. Nanna
Rykken og Hilde Anthonisen var pi trener kurs/seminar pi NIM lzrdag 09. mars. Kurset
omhandlet a1t fta treningspsykologi til doping problematikk.

RNSULTATER

Det er ikke bare jentene som har oppnadd gode resultater, og bra plasseringer. Sykkelguttene har
ogsi vert aktive, fortrinnwis i lenengritt, og spesielt pi Birkebeineren. Espen Aune deltok ogsa i
NM i tenengsykling, og NM i sykkelcross. Hans Hakon Ruud og Vidar Bse deltok under NM i
tempo.

EGNE RITTARRANGEMENT

Vasshjulet.25km langt tenengritt som stilier l<rav til topputover som mosjonisl Rittet arrangeres
for ittende gang, og har de siste 6rene blitt gjeruromfu i en trase i naturs\ionne omgivelser med
start og imkomst ved Monevarur i Lerrenskog.

KLUBBMESTERSKAPET
Idrettslaget betrakter klubbmesterskapet som et av de viktigste arrangement. Det er flere
grunner til det. Her samles alle til kappestrid. Duellene og de pefslgende samtaler knltter og
styrker det sosiale fellesskapet i fordomsfrie rammer. Serien som omfatter flere lop hvor
vinneren k&rcs med flest poeng har ogsA vrrt en fulltreffer. Tove Ausen ble klubbmester i
dameklassen og Oyvind Johannessen i herreklassen. 2002 var dessvene preget av lav
deltagelse pA klubbmesterskapet, og litt dirlig organisering. Tiltali er gjort for A rette dette til
ncsto ir.

TILLITSVORV UTENF'OR KLUBBEN
Jan-Amt Skjolde og Vidar Boe, rekrutteringsutvalget i NCF.

OMTALE I MEDIA
Idrettslaget har fitt god omtale i dagsaviser og andre tidsslaifler. Sykkeljentene vekker
nysgjerrighet for filosofien og milsettingcnc. Modellen bor avgiort markedsfores for A
rekruttere og bygge opp nye miljoer. Cykleforbundet er ogsa opptatt av at sykkelsport skal
vrere en breddeidrett.

MALSETTING F'oR2OO3
Sykkelgruppens milsettinger er som tidligere. Gi et tilbud til alle som liker 6 trene. Enten det
er i terrengct eller pd landeveien. Treningstilbudet og stotteairparatet nrndt legger forholdcnc
til re1le b&de for mosjonist som eliteutover. ldrettslaget onsker ogsi i styrke
reknrtteringsarbeidct vcd i lcggc forholdcnu til rette lor derr som 

'ansker 
e videreutviklc

kunnskapene bAde faglig og adrninistrativ.


