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Årsmelding 2012-2013 
 

 

Styret i Ås Idrettsråd har i 2012-2013 bestått av: 
 

Leder Svein Moldestad Ås IL 

Nestleder Oddbjørn Granlund Holstad Volleyballklubb 

Kasserer Daniel Sønsterud Nordby IL 

Styremedlem Halvor Kvarme Nordby IL 

Styremedlem Mette Jacobsen Ås IL 

   

   

Revisor Tore Skovdal Ås IL 

Revisor Dag Guttormsen Ås IL 

   

   

   

Styremøter 
Det har i periodenfram til forsinket årsmøte vært holdt 8 styremøter. Møtene har vært holdt på  

klubbhuset på Ås stadion. I tillegg har det vært telefonisk kontakt mellom styremedlemene i 

perioden. 

På styremøtene har det vært behandlet løpende saker fra Akershus Idrettskrets, Ås Kommune 

og lagene, og av viktige spørsmål nevnes: 

 

 Fordeling av aktivitetsmidler fra NIF kr 573 726,- for 2012 

 Fordeling av aktivitetsmidler fra NIF kr 604 270,- for 2013 

 Fordeling av treningstid i våre 2 idrettshaller og 2 svømmehaller 

 Drifting av Aktiv På Dagtid i Ås kommune 

 Kommunens handlingsplan for anlegg 

 Handlingsplan i forhold til Akershus fylke 

 

Representasjon 
 Ledermøte IR Med AIK, Oslo    Svein Moldestad 

 Møte i IR-forum     Svein Moldestad 

 Møte med politikarane i Follo   Svein Moldestad 

 Møter i AIK om Aktiv På Dagtid   Svein Moldestad 

 Møter med Ås kommune (Aktiv På Dagtid)  Svein Moldestad 

 

Hallkomiteen 
Hallkomiteen har fordelt treningstid i våre 2 idrettshaller og 2 svømmehaller. Den består 

av: 

Leder: Marianne Hoff, Ås kommune 

Medlemmer: Mette Jacobsen, Tone Holm Dagsvold, Ås idrettsråd 
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Aktivitetsmidler 
Ås fikk her tildelt kr 573 726,- som Ås Idrettsråd fordelte til 16 lag som kom under 

idrettsregistreringen i 2012. Dette var en liten nedgang fra 2011.  

For 2013 fikk Ås fikk tildelt kr 604 270,- som på samme måte ble fordelt til de 17 lagene som 

kom under idrettsregistreringen i 2013. 

Midlene ble begge år fordelt på aktiv ungdom 6-12 år og 13-19 år basert på tall fra 

idrettsregistreringen pr. 31.12. begge årene i samsvar med gjeldende vedtak i årsmøte i Ås IR 

samt retnigslinjer gitt av departementet og NIF. 

 

 

Anlegg for idrett og friluftsliv 
 

Lysløypene 

Det er 4 lysløyper i Ås kommune: 

1 Nordskogen  5,0 km  Varmestue 

2 Aschjemskogen 4,2 km 

3 Kroer  4,0 km 

4 Bollerudåsen 2,5 km 

 

Ås kommune har en avtale med Hafslund når det gjelder vedlikehold av lys, men veilys og lys 

i lysløypene går i sammen slik at det er vanskelig å vite hva som prioriteres.  

 

Fotballhallen på Ås stadion er omsider åpnet og tatt i bruk, noe som forbedrer  

treningssituasjonen vesentlig, spesielt om vinteren. 

 

Interkommunalt samarbeide 
Det er reetablert et "Follo IR- Forum" mellom idrettsrådene i de 7 kommuner i Follo. Ledelsen 

av forumet går på omgang, og i 2012 har Ski Idrettsråd hatt ledervervet. Det har vært 1 møte i 

2012. 

 

Kommunene fordeler seg slik på de ulike IR-fora: 

Øvre Romerike: Hurdal, Eidsvoll, Nes, Nannestad, Ullensaker, Gjerdrum 

Nedre Romerike: Aurskog/H, Fet, Sørum, Nittedal, Rælingen, Skedsmo, Lørenskog 

Follo:           Vestby, Ås, Frogn, Nesodden, Ski, Oppegård, Enebakk. 

Vestregionen:  Asker og Bærum 

 

Drift av idrettsanlegg i Ås kommune, brukerbetaling 
Ås kommune drifter i dag alle utendørs anlegg og haller unntatt fotballhallen på Ås stadion, 

Storebrand og GG – hallen. 

Det er bestemt at det ikke skal være noen brukerbetaling for utendørs anlegg i 2012. 

 

Prioritering av spillemidler for 2013 
 

Ordinære anlegg: 
1) Åshallen (rehabilitering) 

2) Ås klubbhus 

3) Oppgradering av tennisbane og ny bane 

 

Nærmiljøanlegg: 

1) Orienteringskart Svartskog 
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2) Orienteringskart Eldor 

 

Friluftsliv 

1) Informasjonstavler ved de viktigste innfallsportene som viser hvilke rettigheter og 

plikter friluftslivet har på innmark og i utmark. 

2) Tilrettelegging av stier 

 

 

Avslutning 

 
Ås Idrettsråd håper fortsatt at vi kan få en idrettskonsulent i 50 % stilling. Denne kan være i 

kommunen eller i idrettsrådet. Hvis den ble i idrettsrådet kunne denne stillingen være en 

saksbehandler for kommunen. 

 

AIK har bistått med økonomi og praktisk hjelp som vil takke for. 

 

Håper også at lagene og Ås Idrettsråd evner å utvikle samarbeidet i sitt viktige arbeide for 

idretten. 

 

Ås idrettsråd har driftet Aktiv på dagtid  i Ås i hele perioden, og det har vært en ubetinget 

suksess. Det har vært opp til 35 deltakere pr uke på aktivitetene, og det har tatt mye av 

ressursene i Ås IR. 

 

Idrettsrådet  har kun hatt 1 henvendelse fra lag som ønsket bistand utover APD i perioden. Det 

var Årungen Ro- og Kajakklubb som ønsket bistand i forbindelse med planlegging av 

utvidelse og oppgradering av Årungen ro- og padlesenter. Dette ble fulgt opp av idrettsrådet. 

 

Håper også at lagene i større grad følger opp og støtter Ås Idrettsråd i sitt viktige arbeid for 

idretten, og at vi kan utvikle samarbeidsrutiner så vi framstår som en enhetlig organisasjon i 

forhold til kommune og idrettskrets. Dette vil på lang sikt tjene til idrettens beste. 

 

 

 

For Ås Idrettsråd 

 

 

Svein Moldestad 

Leder 


