FRIGG OSLO FK
ÅRSRAPPORT
2016
Frigg Oslo FK – klubbhus, onsdag 22.03.2017 kl 19.00

INNHOLD
Innhold
Saksliste ________________________________________________________________________________________________ 1
Styrets beretning ______________________________________________________________________________________ 2
Regnskap 2016 ________________________________________________________________________________________ 5
Revisjonsberetning ___________________________________________________________________________________ 10
Kontrollkomiteens beretning ________________________________________________________________________ 13
Aktiviteter: Anlegg ___________________________________________________________________________________ 16
Aktiviteter: Frigg cup _________________________________________________________________________________ 17
Aktiviteter: Fotball ___________________________________________________________________________________ 17
Aktiviteter: Bandy ____________________________________________________________________________________ 19
Aktiviteter: Friggs eldre ______________________________________________________________________________ 20
Disiplinærutvalget 2016 _____________________________________________________________________________ 22
Protokoll 2016 ________________________________________________________________________________________ 23
Foreningsinformasjon ________________________________________________________________________________ 27

SAKSLISTE 2017
Saksliste
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Godkjenne de stemmeberettigede.
Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til a underskrive protokollen.
Behandle idrettslagets arsberetning, herunder eventuelle gruppearsmeldinger.
Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
Behandle forslag og saker.
Fastsette medlemskontingent.
Vedta idrettslagets budsjett
Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
Engasjere statsautorisert/registrert revisor til a revidere idrettslagets regnskap idrettslagets
regnskap
11. Foreta følgende valg:
a)
Leder og nestleder
b)
7 styremedlemmer og 2 varamedlem
c)
Øvrige valg i henhold til arsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
d)
Kontrollkomite med minst 2 medlemmer.
e)
Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har
representasjonsrett.
f)
Valgkomite med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste arsmøte.
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STYRETS BERETNING
Styrets beretning
OM FRIGG
Frigg Oslo FK er et fleridrettslag med bandy og fotball som aktiviteter i 2016. Idrettslaget er medlem av
NIF gjennom Oslo idrettskrets og er medlem av særforbundene Norges Fotballforbund og Norges
Bandyforbund. Idrettslaget hører hjemme i Oslo kommune.
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STYRETS BERETNING
STYRETS SAMMENSETNING OG AKTIVITET
STYRET som ble valgt pa arsmøtet i 2016 bestod av Geir Hustad – styreleder, Sverre Paulsen – nestleder.
Styremedlemmer: Olav Braathen, Anne M. Groth, Jan Tore Hageskal, Lasse Lønnebotn, Cecilie Moe, Simen
Plejdrup-Rønningen, Aksel Sinding, Tor Audun Sørensen, Kenneth Torvik Tønne, samt Pal Evensen (vara)
og Per Pettersen (vara). Sverre Paulsen tradte ut av styret i løpet av aret. I løpet av kalenderaret 2016 ble
det avholdt 10 styremøter. Styret har jobbet med a ivareta de sportslige kriteriene som ligger til grunn for
styringsdokumentet i Frigg 2019. Videre har styret arbeidet for a ruste opp anleggene slik at det ble mulig
a bruke Tørteberg som hjemmebane for Frigg i toppfotballen og bedre forhold for alle lag pa trening og
kamper. Medlemstallet for Frigg har økt kraftig til 1180 medlemmer ved utgangen av 2016 mot 1029 aret
før. Antall lag har i ar vært 89 i fotball og 7 i bandy mot henholdsvis 72 og 6 aret før, og i tillegg har vi 7
jentelag i ungdomsfotballen i samarbeid med Heming og ett ungdomslag i bandy i samarbeid med Ulleval.
Styret ønsker a forsikre seg om at klubben drives godt økonomisk, derfor har økonomi vært et eget tema
pa hvert enkelt styremøte. Styret ønsker a heve frem følgende høydepunkter fra sesongen 2016
•
•
•
•
•

Honnør og ros til de mange engasjerte foreldre og frivillige som arrangerer Frigg Cup, to fotballcuper og en bandycup.
Bandyavdelingens fortsatte vekst i aktivitetsnivaet pa Frogner stadion
Administrasjonen som jobber og bistar styret og klubben for øvrig i det daglige arbeidet
Frigg var medarrangør for NM-finalene i bandy pa Frogner stadion ogsa i 2016.
Friggs jentefotballsamarbeid med Heming og Try og utviklingen av seniorgruppen i kvinnefotballen: Begge seniorlagene rykket opp i 2016 og 1.laget vant 3 divisjon.

Styret ønsker alle medlemmene og alle lagene lykke til med sesongen i 2017!

ADMINISTRASJONEN
Administrasjonen bestar i 2016 av daglig leder Nils Henrik Solum, klubbutvikler Helge H Neumann,
sportslig leder Magnus Aadland og prosjektleder Hamid Nakhostin (deltid).

NØKKELTALL
MEDLEMMER, FORDELING PÅ ALDER
Antall medlemmer
Barn (5-)
Barn (6-12)
Ungdom (13-19)
Senior (20-25)
Senior (25+)
Totalt

Kvinner

Menn

Totalt

2
141
6
25
15
189

15
610
171
37
158
991

17
737
177
62
173
1180
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STYRETS BERETNING
ØKONOMI
Styret i Frigg Oslo FK har ogsa sett det som viktig a holde den avtalte budsjettrammen som arsmøtet
godkjente for 2016. Drift/aktiviteter har isolert sett gatt som forventet, men likevel er arsresultatet gjort
opp med et underskudd, og aret endte med at det igjen er negativ egenkapital, Arsresultat endte med et
underskudd pa kr 96 976,- , Dette skyldes ekstraordinære kostnader knyttet til tribune og anlegg pa
Tørtebergbanen, til tross for at medlemmer og Friggvenner ga et betydelig bidrag til tribuneprosjektet.
Vi sender en stor takk til alle som hjalp til med a realisere dette.
Ogsa i 2016 har aktivitetene og medlemsmassen økt kraftig. Det har ført til økte inntekter i forhold til
budsjettert, men ettersom dette i alle sammenhenger gjenspeiler aktivitetsnivaet har dette ikke fatt
konsekvenser for resultatet, hverken positivt eller negativt. Inntektene over budsjett førte altsa til
tilsvarende kostn ader over budsjett og er brukt pa a holde aktiviteten i gang. Normal drift utover
anleggsbiten pa Tørteberg er altsa gatt i null som planlagt. Det vil ikke gjennomføres liknende
opprusting av vare anlegg for Friggs regning i 2017. For 2017 legges det opp til et normalbudsjett der
inntekter og kostnader er basert pa et normalt aktivitetsar, med poster lik resultatene for 2016.
Arsmøtet i 2016 valgte ogsa revisjonsfirmaet Nitschke AS som revisor for regnskapsaret 2016.
Samarbeidet med Nitschke AS har vært godt, og gitt oss større trygghet og kompetanse.
Styret i Frigg Oslo FK vil til slutt si kort om følgende rundt arsregnskapet for 2016:
•
•
•
•
•
•
•

Arsresultat for 2016 ga et underskudd pa 96 976,Etter styrets oppfatning gir arsregnskapet for 2016 et riktig bilde av klubbens resultat og
stilling pr. 31.12.2016.
Klubbens egenkapital pr. 31.12.2016 er negativ med kr. 67 329,-. Styret mener likevel det er
godt grunnlag for fortsatt drift og at det for 2017 er budsjettert med et overskudd som vil sikre
at egenkapitalen er positiv ved utgangen av aret.
Sykefraværet utgjorde 2,4% i 2016.
Styret bestod av 9 menn og 2 kvinner, av de engasjerte er det 9 kvinner og 41 menn, de fire fast
ansatte er menn. Nestleder Sverre Paulsen tradte ut av styret 15/11-2016.
Styret er av den oppfatning at internt arbeidsmiljø er ivaretatt pa en tilfredsstillende mate
Foreningens virksomhet forurenser ikke det ytre miljø.
Oslo 14/2-2017
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ÅRSREGNSKAP
Regnskap 2016
RESULTATREGNSKAP 2016
Driftsinntekter

Note

2015

5

2016
1 335 775

Budsjett

Markedsinntekter

750 000

759 957

Tilskudd

6

1 399 364

1 322 000

1 035 662

Stevneinntekter

7

606 373

710 000

617 803

3 860 329

3 000 000

2 919 183

7 201 841

5 782 000

5 332 606

Medlemsinntekter

8

SUM Driftsinntekter
Driftskostnader
Sportslige kostnader

9

-2 014 735

-1 440 000

-1 369 982

Lønnskostnad

10

-3 506 315

-2 799 000

-2 406 980

Andre driftskostnader

11

-1 778 640

-1 535 000

-1 395 452

-7 299 690

-5 774 000

-5 172 414

-97 849

8 000

160 192

SUM Driftskostnader
Driftsresultat
Finansinntekt

873

Finanskostnad
Årsresultat

5

507

0

-1 000

-286

-96 976

7 000

160 413

ÅRSREGNSKAP
BALANSE
31.12.2016

31.12.2015

126 886
130 000
256 886

127 920
75 689
203 808

348 351
348 351
605 237

308 068
308 068
511 677

605 237

511 677

-67 329
-67 329

29 647
29 647

-67 329

29 647

268 491
84 689
12 269
121 726
25 000
160 391
672 566

188 870
50 999
7 656
82 801
27 532
124 172
482 030

Eiendeler
Omløpsmidler
Fordringer
Kundefordringer
Forskuddbetalte kostnader
Sum fordringer
Betalingsmidler
Betalingsmidler
Sum bankinnskudd, kontanter
Sum omløpsmidler

Sum Eiendeler
Egenkapital og gjeld
Egenkapital
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
SUM Opptjent egenkapital

SUM Egenkapital
Gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Forskuddstrekk
Skyldige offentlige avgifter MVA
Skyldige offentlige avgifter ellers
Forskudd fra kunder
Skyldig feriepenger
SUM Kortsiktig gjeld

SUM Gjeld

672 566

482 030

SUM Egenkapital og gjeld

605 237

511 677

Oslo 14/2-2017
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ÅRSREGNSKAP
NOTER
Regnskapsprinsipper
Arsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for sma foretak.
Driftsinntekter
Inntektsføring av leieinntekter og andre inntekter foretas na r de er opptjent.
Omløpsmidler/Kortsiktig gjeld
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett ar etter
balansedagen. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi.
Anleggsmidler/Langsiktig gjeld
Eiendeler som ikke er omløpsmidler defineres som anleggsmidler. Anleggsmidler omfatter eiendeler
bestemt til varig eie og bruk. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske
levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke a være
forbigaende. Nedskrivingen reverseres nar grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger er til stede.
Klubben har pr. 31.12.2016 ingen slike anleggsmidler
Skatt
Klubben har ingen skattepliktige inntekter og driver ingen skattepliktig virksomhet.

Note 1

Ytelser/godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor

I årsregnskapet for 2016 er det kostnadsført 28 312,50 NOK inkludert mva i honorar til revisor for
Revisjonstjenester.
Daglig leder har mottatt 481 227,- i lønn.
Det er ikke utbetalt styrehonorar i 2016.
Klubben hadde i 2016 3 heltids ansatte og 1 deltidsansatt, samt 50 oppdragstakere i sportslig virksomhet
Styret bestod av 8 menn og 2 kvinner pr 31/12-2016.
Klubben har etablert lovpålagt OTP- forsikring

Note 2

Antall medlemmer 31/12-2016

Antall registrerte medlemmer i 2016: 1166

Note 3

Egenkapitalbevegelse
Annen EK
29 647
-96 976

Egenkapital 01.01
Årets resultat
Egenkapital 31.12

Note 4

-

-

Bundne skattetrekksmidler

I betalingsmidler inngår bunde skattetrekksmidler for ansatte 84 689,-

7

-67 239

Sum
29 647
-96 976
-67 239

ÅRSREGNSKAP
Note 5

Markedsinntekter

Kontonr

3020
3200
3605
3970
3975
3951
3980
3998
3999

Kontonavn
Sponsor/samarbeidsavtaler avgiftspliktig
Salgsinntekt handelsvarer, utenfor avgiftsområdet
Leieinntekt fast eiendom, utenfor avgiftsområdet
Bingo/lotto ol.
Dugnadsinntekt
Transaksjonsgebyr kostnadsdekning betalingsløsning
Gaver
Egenandel – utstyr, overgangsgebyr med mere
Diverse inntekter
Totalt

Note 6

Tilskudd

Kontonr

Kontonavn
Offentlig tilskudd/refusjon
Tilskudd - grasrrotsandelen Norsk Tipping

3400
3443

Totalt

Note 7

Stevneinntekter
3230
3231
3232
3233
3234
3239

Note 8

Stevneinntekter
Frigg cup - Deltageravgift
Frigg cup - salgsinntekter
Frigg bandy cup - deltakeravgift
Frigg bandy cup - salgsinntekter
Stevneinntekter - deltagelse NM
Totalt

Reelt i perioden
534 078
79 984
42 400
57 739
123 890
86 469
62 855
183 149
165 211
1 335 775

Reelt i perioden
1 127 670
271 694
1 399 364

24 307
289 052
174 078
99 600
3 812
15 525
606 373

Medlemsinntekter
3911
3913
3925

Fotballskole deltageravgift
Friggakademiet
Treningsavgift og kontingent
Totalt

519 000
1 009 312
2 332 017
3 860 329
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ÅRSREGNSKAP
Note 9

4110
4120
4121
4122
4210
4212
4220
4221
4222
4223
4600
4610
4620
4630
4640

Note 10

Sportslige kostnader

Stevneutgifter
Frigg cup - stevneutgifter
Frigg bandy cup - stevneutgifter
Arrangementskostnader - fotballskole
Medisinutstyr og -behandling
Overgangskostnader - gebyrer
Utstyr
Utstyr betalt via lagkasser
Utstyr, trykk - sponsor
Infrastruktur baner
Påmeldingsavgift serie
Påmeldingsavgift, cup og turneringer
Lisenser og forsikringsavgift
Bøter og gebyrer krets
Kurs sportslig
Totalt

-42 806
-206 302
-42 581
-5 542
-32 000
-43 250
-548 123
-88 829
-101 339
-224 744
-141 223
-172 364
-114 250
-48 231
-203 150
-2 014 735

Personalkostnader
5000
5013
5180
5400
5405
5950

Note 11

Lønn til ansatte og frilansere
Dommerhonorar
Feriepenger
Arbeidsgiveravgift
Arbeidsgiveravgift av påløpt ferielønn
Egen pensjonsordning
Totalt

-2 791 327
-93 937
-160 391
-410 595
-22 614
-27 451
-3 506 315

Andre driftskostnader
4301
6310
6311
6340
6360
6550
6600
6620
6700
6710
6800
6810
6820
7100
7140
7360
7395
7500
7770
7791
7830

Innkjøp varer for sporadisk videresalg
Baneleie
Vinterdrift
Lys, varme vedr. lokaler
Renhold
Driftsmaterialer
Reparasjon og vedlikehold bygninger
Reparasjon og vedlikehold utstyr
Revisjons og regnskapshonorarer
Honorar dommerbistand
Kontorrekvisita
Data/EDB Kostnad
Trykksaker
Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig
Reisekostnad, ikke oppgavepliktig
Representasjon / Velferd
Øreavrunding
Forsikringspremie
Bank og kortgebyrer
Annen kostnad, ikke fradragsberettiget
Konstaterte tap på fordringer
Totalt
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-62 373
-99 377
-338 075
-51 686
-7 550
-22 264
-60 500
-20 611
-28 313
-107 239
-38 187
-56 843
-7 826
-1 219
-542 649
-81 583
-2
-28 974
-110 449
-112 921
0
-1 778 640

REVISJONSBERETNING
Revisjonsberetning
1.1 Uttalelse om arsregnskapet for 2016
a.
b.
c.

Styret og daglig leders ansvar for arsregnskapet
Revisors oppgaver og plikter
Konklusjon

1.2 Uttalelse om øvrige forhold
a.
b.

Konklusjon om arsberetningen
Konklusjon om registrering og dokumentasjon
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REVISJONSBERETNING
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REVISJONSBERETNING
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KONTROLLKOMITÉENS BERETNING
Kontrollkomiteens beretning

13

KONTROLLKOMITÉENS BERETNING

14

BUDSJETT 2017
Budsjett 2017
BUDSJETT 2017
Beløp

2016

690 000
1 105 000
630 000
4 425 000
6 850 000

750 000

Type
Driftsinntekter
Markedsinntekter
Tilskudd
Stevneinntekter
Medlemsinntekter
SUM Driftsinntekter

1 322 000
710 000
3 000 000
5 782 000

Driftskostnader
Sportslige kostnader
Lønnskostnad
Andre driftskostnader
SUM Driftskostnader

-1 064 500
-4 525 125
-1 184 000
- 6 773 625

-5 774 000

76 375

8 000

625

-1 000

77 000

7 000

Driftsresultat
Finans
Årsresultat
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-1 440 000
-2 799 000
-1 535 000

ÅRSBERETNING 2016
Aktiviteter: Anlegg
ANLEGGSKOMITEEN
Komiteen bestar av leder Tor Audun Sørensen, Anne Marie Groth, Per Pettersen og Pal Evensen. Anleggskomiteens mandat har i utgangspunktet vært begrenset til initiering av nyanlegg, oppfølging av
byggesaker og rehabilitering av eksisterende anlegg. I tillegg har anleggskomiteen i samarbeid med
administrasjonen ogsa denne sesongen sørget for vinterapen bane pa Tørteberg 1.

GARDEROBER TØRTEBERG
For aret 2016 avsatte byradet midler til rehabilitering av garderobene. Dette arbeidet ble igangsatt høsten
2016 og ferdigstilles til seriestart 2017. Dette anlegget var svært nedslitt og det er gledelig at garderobene
na bade blir rehabilitert og satt i stand til a dekke to kamper samtidig.

FROGNER STADION KUNSTISBANE M/TOPPDEKKE KUNSTGRESS
Frogner stadion ble ferdigstilt for fotball i august 2010 og som bandy- og skøytebane sent november
samme høst. Kommunen klarer dessverre ikke a opprettholde kunstgressbanen tilfredsstillende myk
gjennom sesongen. Det jobbes na med rehabilitering av Frogner stadion, forhapentligvis vil banen være
klar til bruk igjen for alle lag i 2018-19

TØRTEBERG 1 OG 2 OG MARIENLYST KUNSTGRESS
Tørteberg 1 ble rustet opp varen 2016 til a oppfylle kravene fra NFF som hjemmearena for lag i 2. divisjon
herrer. Det ma bemerkes at de nye fasilitetene er blitt svært godt mottatt og tatt i bruk av alle brukere av
banen, bade innbytterbenker og tribunedelen.
Tørteberg 2 ble dessverre utsatt igjen. Dette skyldes nabobklager fra beboere i Marienlyst Vel, som anket
saksbehandlingen i Oslo kommune til Fylkesmannnen og fikk medhold. Søknadsprosessen ma gjennomføres pa nytt, dette vil skje i 2017.

ISHALL OG IDRETTSHALL
Ogsa pa isfronten ble det en stopp for prosjektet om is- og flerbrukshall i 2016. Varen 2017 starter
derfor ogsa dette prosjektet pa nytt, fra start, denne gangen med et forprosjekt om en ren ishall pa
Frogner.

IDRETTENS SAMARBEIDSUTVALG (ISU)
Styremedlem Tor Audun Sørensen har i perioden vært nestleder i Styret i ISU Bydel Frogner. Foruten
fordeling av økonomiske midler er dette et meget viktig fora mht fremtidig bygging og rehabilitering av
idrettsanlegg i bydelen. Støtte og forstaelse for Friggs behov i ISU har vært viktig for klubbens
anleggsarbeid.

OPPSUMMERING
Gjennom de senere ars anleggsarbeid har klubben lagt grunnlaget for et fortsatt meget konstruktivt
samarbeide med de kommunale organer, politikere som administrasjon, samt Idrettkretsen og
naboklubber, hvilket er helt nødvendig for a kunne lykkes pa anleggssiden.
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ÅRSBERETNING 2016
Aktiviteter: Frigg cup
FOTBALLCUPENE
Vi takker alle deltagerlagene, spillere, dommere, dugnadsgjengen og komiteen for a ha skapt en
minifolkefest pa banene vare i var og høst 2016. Ogsa i ar deltok til sammen 405 lag pa vare to barnecuper
og over 4000 spillere fikk premier og gode fotballopplevelser. Høstcupen var igjen en av Norges største
helgecuper med 253 lag, hvorav hele 72(!) jentelag i egen Jentecup pa Frogner. Frigg cup er et høydepunkt
i sesongen for mange lag. Det aller, aller viktigste er at vi lager et fotballarrangement som vare Friggbarn
opplever som et av høydepunktene i sesongen. Først i andre rekker kommer det økonomiske.

FRIGG BANDY CUP 2016
Da er den 7. i rekken av Friggs bandycuper historie; helgen 2-4. desember ble det spilt 122 kamper av mer
enn 750 unge bandyspillere fra i alt 18 forskjellige klubber. I ar var værgudene pa var side; noen fa bla og
glimt av sol ga glimrende forhold pa stadion.
Fra 2010 har vi deltatt med stadig flere lag; i ar med seks, og ble med det 4. største klubb. At vi har klatret
til 4. plass pa statistikken for 2010-2016 med tot. 40 deltagende lag, er et entydig positivt resultat. For de
yngste er Frigg-Cup bredde, trivsel og lek. Her scoret vare lag i 2005-, 2007- og 2008/09-klassene svært
høyt! Og ferdighetene var absolutt pa høyde! For de to eldste klassene er det ogsa konkurranse, hvor
smaguttlaget (2002) tok en hederlig 2. plass i sin gruppe. Basert pa meldinger underveis og i etterkant
ma arets cup sies a være rimelig vellykket – bade for sma og store! Frigg-Cup synes a ha etablert seg som
en populær cup i bandymiljøet. For 4. aret pa rad ble cupen fulltegnet i god tid før pameldingsfristens
utløp. Mange lag kommer tilbake ar etter ar, nye kommer til, og de seneste sesongene har Frigg-Cup vært
det største enkeltstaende cuparrangementet i Bandy-Norge.

Aktiviteter: Fotball
SENIOR
A-lag herrer
Friggs førstelag spilte 2.div og NM i 2016. NM var over før det hadde begynt, etter a ha blitt slatt ut pa
bortebane av Hønefoss BK. Vi har hatt en fin sesong med mange gode kamper, særlig hjemme pa
Tørteberg, og endte pa 11 plass i avdelingen. Normalt vill dette holdt til «sikker plass» og spill i 2.divisjon
ogsa i 2017. Derimot ble divisjonen omorganisert i overgangen mellom 2016 og 2017 og alle lag pa
plassene fra 8-14 i avdelingen spiller neste sesong i «Regionligaen» i 3 divisjon. Takk til alle spillere som
har bidratt!

A-lag kvinner
Seniorlagene er toppen av jentesamarbeidet med Heming og Try og har etter hvert ogsa blitt en
integrert del av klubbenes arbeid pa jentesiden som en utviklingsarena for vare ungdomsspillere. 2016
var rett og slett en suksess-sesong. Antallet spillere økte til 38, og det ble stilt lag i bade 3. og 4. divisjon.
Kvinnefotballen sto for den sjeldne prestasjonen at begge lagene rykket opp! De ble organisert som en
stor gruppe under kyndig veiledelse av Tove Tuntland og Richard Legreid.
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ÅRSBERETNING 2016
Frigg Senior bredde.
Frigg stilte ogsa i ar med tre lag i senior herrer i 7- og 8- divisjon i tillegg til ett lag i klassen i M33. Frigg
3 vant sin avdeling og rykket opp til 6. divisjon i 2017.

UNGDOM
Ungdomsfotballen bestod i 2016 av 13 lag pa guttesiden og 7 lag pa jentesiden, disse i regi av
jentefotballsamarbeidet med Heming og Try og formelt pameldt som Heminglag.

BARNEFOTBALL
Det har totalt vært med 68 serielag i barnefotballen, hvorav 6 i Futsal. Det er ny rekord og en gledelig
økning av aktiviteten i barnefotballen.

VELKOMMEN TIL FOTBALL
Dette er navnet pa oppstartsgruppen for de aller yngste. I 2016 var dette barn født i 2010, med til slutt 95
pameldte jenter og gutter (opp fra 65 i 2015). Felles-treningene foregikk under ledelse av kullkoordinator
Jostein Lundemoen med assistanse fra Frigg sine ungdomstrenere og resulterte i 8 lag pa Frigg-cup.
Allerede er det flere av 2010-spillerne som har trosset kulden og vært pa Frigg-akademiet i vinter.

AKADEMIET
Akademiet har fortsatt a vokse gjennom 2016 og hele 290 spillere har vært innom akademiet, en økning
pa 70%. For a kunne fa med flere i ar har vi tilbudt henting pa de fleste skoler i omradet. Dette har økt
antallet spesielt blant de yngste argangene. Spillerne har deltatt fra 6 forskjellige klubber og 15 skoler i
2016. Pa høsten ble det ogsa gjennomført jenteakademi pa tirsdager med 8 spillere. Gledelig er det a se at
jentene ogsa har blitt med pa det nye cageballtilbudet med oppstart januar 2017. 2004- og 2005-argangen
har deltatt pa 9er-akademiet med et eget lag i G13 2.div, samt et samarbeidslag med 2003 i G13 1.div. Fra
2017 vil akademitilbudet bli slatt sammen med fotballtilbudet i Frigg for a kunne gi et enda bedre
sportslig tilbud til flere spillere.

FUTSAL
Det var pameldt 6 lag i futsalserien i vinter, alle i barneklassene. G12 (2 lag), G11, G10, G09 og G08 stilte
med lag. G09 stilte et samarbeidslag med Bislet FK og det var et hyggelig samarbeid.

NABO-SUP
Vinteren 2016 opprettet Frigg, BMIL og Heming et samarbeid om et felles spillerutviklingsprosjekt kalt
«Nabo-SUP». Vi har i 2016 utvidet tilbudet til a gjelde alle som ønsker ekstra trening og delt inn i to nivaer.
Det har vinteren 2016/2017 deltatt 63 spillere fra Frigg pa disse treningene. Treningene har gitt spillerne
nye referanser og nye impulser ved a møte spillere og trenere fra andre klubber i næromradet.
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FOTBALLSKOLENE
Det ble i 2016 gjennomført 3 fotballskoler i Frigg-regi, to i sommerferien og en i høstferien. Til sammen
var det 326 fotballspillere pa sommerskolene og 46 pa høstskolen. Det var rekord i antall deltakere pa
sommerfotballskolene.

DOMMERE
Det har i 2016 vært 9 aktive dommere i fotball (mot 7 i 2015) og 2 i bandy. De har deltatt pa kurs og
dommersamlinger og representerer klubben pa en førsteklasses mate pa alle nivaer og ute pa feltet. I
2017 ønsker vi a fortsette satsningen pa dommergruppen og særlig jobbe med rekruttering.

ANTALL SPILLERE OG LAG
Utøvere fotball
Barn (5-)
Barn (6-12)
Ungdom (13-19)
Senior (20-25)
Senior (25+)
Totalt

Antall serielag
Barn
Ungdom
Senior
Totalt

Kvinner
2
140
6
25
11
184

Kvinner
13
(7)*
2
15

Menn
15
576
165
36
62
854

Menn
55
13
6
74

Totalt
17
716
171
61
73
1038

Totalt
68
13
8
89

Aktiviteter: Bandy
Frigg som NM-finale arrangør
Frigg var medarrangør av NM-finalene damer og herrer pa Frogner Stadion fredag 11. og lørdag 12. mars
2016. Bandygruppen stilte med en stab pa nærmere 40 funksjonærer inkludert ballgutter som deltok pa
defileringene. Herrefinalen mellom Stabæk og Solberg (8-4) trakk 1140 tilskuere og arrangementet ble
vellykket. Stabæk slo Høvik 11-3 i damefinalen i fredagens kamp.

Bandyskolen
Bandyskolen startet i ar opp tirsdag den 8. november og ble avsluttet tirsdag 7. mars. Gledelig med flere
jenter og multikulturell deltakelse som ligger i føringene fra Oslo Idrettskrets for tildeling av «Storbymidler». Det har primært vært benyttet aktive bandyungdommer fra Frigg og Ulleval som instruktører.
Atle Braaten har skjøttet skøyteslipingen og Tor Audun Sørensen administrative og faglige forhold. Kjell
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A. Moe stilte opp flere ganger ved behov. Bandyskolen avventer tilsagn om ”Storby-midler” fra Oslo
Idrettskrets for 2017.

6 bandylag i serie- og cupspill
Frigg har pa femte aret spilt med A-laget i 2.div. Det er tolvte ar pa rad klubben stiller A-lag.
Friggs 02-lag har i arets sesong spilt som et samarbeidslag i regi av Ulleval. Pa samme mate som i
jentefotballen har samarbeidet vært svært vellykket og gitt 2002-guttene en arena de ikke ville hatt uten
et «fusjonert» lag. Frigg har i tillegg to 05-lag som har spilt i 05 og 04-arsklassen og en stor gruppe 07spillere som har deltatt pa trening og med to serielag. Gledelig er det ogsa at vi i ar har stilt to serielag i
08-klassen, med spillere fra 2008 og 2009.

Medlemstall
Bandyen i Frigg teller 98 aktive og 30 ledere, inkludert 2 forbundsdommere, pluss 3 unge
bandyskoleinstruktører, 2 voksne instruktører, totalt 128 bandymedlemmer per 31.12.2016. Dette
inkluderer 13 personer fra hovedstyret/adm., da det formelle ansvaret for ”bandyavdelingen” ligger her.

Bandyutvalg

ANTALL SPILLERE OG LAG
Utøvere bandy
Barn (5-)
Barn (6-12)
Ungdom (13-19)
Senior (20-25)
Senior (25+)
Totalt

Antall serielag
Barn
Ungdom
Senior
Totalt

Kvinner

Menn

Totalt

1

64
6
1
26
97

65
6
1
26
98

1

Kvinner

Menn
6

Totalt
6

1
7

1
7

Aktiviteter: Friggs eldre
Antall medlemmer holder seg stabilt, men rekruttering av nye og yngre medlemmer ma vi fortsatt ha
fokus pa. Medlemsmøtene har som tidligere vært første tirsdag i maneden pa klubbhuset.
Det har ikke lykkes a fylle møtene med sa mange foredragsholdere som har vært styrets ønske, men i
varsesjonen har vi hatt to meget interessante kvelder som ble satt pris pa. Først ute var Tom Corneliussen
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og sønn som holdt en meget interessant og morsom orientering om oppdrett av brevduer og hvordan de
har vært benyttet som budbringere, sa vel i krig som fredstid. I dag benyttes duene stort sett i
konkurranser og en god due har en meget stor verdi. Det ble ikke «sluppet noen» duer, men de 6 duene
som ble vist fram var alle ifølge eierne vakre og dyktige konkurranseduer.
Var neste foredragsholder var tidligere Friggmedlem og forfatter Lars Saabye Christensen. Det ble en
seanse pa høyde med NRK’s «Bokbad», meget godt og dyktig ledet av en kunnskapsrik Per Pettersen. Det
ble et dypdykk i Saabye Christensens forfatterskap, meninger og opplevelser.
12 mai var vi gjester hos Skeids eldre i klubbhuset pa Nordre Asen. En hyggelig kveld med mat og drikke,
vinlotteri og musikk «Tilbake til 60-tallet» med Three Jets. Fra Skeids fotballeder ble det orientert om Alagets ambisjoner om a holde seg i 2 divisjon. Dette var ogsa arsaken at de etter sesongstart hadde ansatt
Tom Nordli som trener. Fra Frigg orienterte A-lagets trener Magnus Aadland om vare ambisjoner og
hvordan vi na bygget opp klubben.
Sommerfesten ble pa tradisjonell mate igjen arrangert pa «Slaktern». Torkild underholdt med sang og
gitarspill og mat og drikke gikk ned pa høykant. Konkurransene satt fart pa deltagerne og billedquizen
utfordret de «sma gra». Det ble som alltid en hyggelig kveld og en tradisjon som vi far hape at været i 2017
sørger for at blir opprettholdt.
Vi fikk dessverre ikke tak i noen foredragsholdere til høstmøtene, men frammøte var likevel meget bra.
Quizen bød fortsatt pa noen problem, men en liten fremgang i antall riktige svar er notert.
Farikalaftenen var som vanlig høstens høydepunkt. Vi takker igjen vare utmerkede kjøkkensjefer Per
Skants og Svein Weltz for et velsmakende maltid.
Det ble ingen dugnadsjobb i Oslo Maraton, men nevnes bør at Friggs eldre ved Per P. Knut T. og Tor A.
deltok pa A-lagets dugnad under Holmenkollmarsjen. En morsom jobb som vi oppfordrer flere til a delta
pa i fremtiden.

Økonomi
Selv om regnskapet viser et underskudd har avdelingen god økonomi. Vi har bidratt med kr.30000- til
fornyelse av kjøkkenet pa klubbhuset. For øvrig takker styret Andreas Høst for hans generøse bidrag pa
kr.10000 til Friggs Eldre. Stor takk til revisor Knut Anderssen og valgkomiteen ved leder Harald Hansen.
Styret takker alle medlemmene for aret som har gatt og ønsker alle en riktig god jul og pa gjensyn i 2017.

Årsmøtet 6/12-2015 valgte følgende styre:
Preses: Tor Andresen
Kasserer: Jan Reiholm, Sekretær: Nils Kvissel, Styremedlemmer: Svein Bjørna. Knut Thoen. Tor Wæhler.,
Revisor: Knut Anderssen, Valgkomite: Harald Hansen

Styremøter:
Det har vært avholdt 5 styremøter.
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Disiplinærutvalget 2016
Disiplinærutvalget ble utnevnt av styret etter fullmakt pa arsmøtet 2016. Det ble avholdt konstituerende
møte den 2 juni og medlemmer har vært Helge Asbjørn Sanne, Axel Aubert, Cathrine Edberg og Berit
Hogstad.
Disiplinærutvalget har behandlet en sak i 2016. Den ble besluttet oversendt til klubbens ledelse for
administrativ behandling og fulgt opp der.
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Protokoll 2016

23

PROTOKOLL 2016

24

PROTOKOLL 2016

25

PROTOKOLL 2016

26

FORENINGSINFORMASJON
Forsidefoto: Friggflagg

Foreningsinformasjon
Frigg Oslo FK
PB 5367 Majorstuen, 0304 Oslo
www.frigg.no
Organisasjonsnummer: 974965372
Klubbens registreringsnummer i idrettsregisteret: GR03010083260

27

