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SAKSLISTE 2016
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)
9 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 2015. 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 2015 bestod av Geir Hustad – styreleder, Sverre Paulsen – nestleder.
Styremedlemmer: Vibeche Jarud, Lasse Lønnebotn, Toni Bøe, Beate Mordt, Simen Sander PlejdrupRønningen, Olav Braaten, Tor Audun Sørensen, Jens Kobro, Kenneth Tønne, samt Pal Evensen (vara) og
Per Pettersen (vara). Jens Kobro og Vibeche Jarud tradte ut av styret i løpet av aret. I løpet av kalenderaret
2015 ble det avholdt 11 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 legge til rette for en Sportsplan
som har til hensikt a favne om hele klubben og dens medlemmer. Medlemstallet for Frigg har vært stabilt
med 1029 medlemmer ved utgangen av 2015 mot 1021 aret før. Antall lag har i ar vært72 i fotball og 6 i
bandy mot henholdsvis 69 og 7 aret før, og i tillegg har vi 5 jentelag i ungdomsfotballen i samarbeid med
Heming.
Styret ønsker a forsikre seg om at klubben drives godt økonomisk og følge de kravene som stilles om a ga
i balanse, derfor har økonomi vært et eget tema pa hvert enkelt styremøte. Styret ønsker a heve frem
følgende høydepunkter fra sesongen 2015






Honnør og ros til de mange engasjerte foreldre og frivillige som deltar pa Frigg Cup bade for jenter
og gutter
Bandyavdelingen bidrar til a ivareta og utvikle tilbudet for de som ønsker a spille bandy pa
Frogner stadion
Administrasjonen som jobber og bistar styret og klubben for øvrig i det daglige arbeidet
Friggs a-lag herrer vant sin avdeling i 3 divisjon og sikret opprykk til 2 divisjon.
Frigg var medarrangør for NM-finalene i bandy pa Frogner stadion i 2015.

Styret ønsker alle medlemmene og alle lagene lykke til med sesongen i 2016!

ADMINISTRASJONEN
Administrasjonen bestar i 2015 av daglig leder Nils Henrik Solum, klubbutvikler Helge H Neumann,
sportskoordinator Magnus Aadland og driftsleder 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

1
133
0
6
29
169

3
514
86
31
226
860

4
647
86
37
255
1029
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STYRETS BERETNING
ØKONOMI
For styret i Frigg Oslo FK i ar 2015, har det fortsatt vært viktig a fortsatt følge opp de tiltak som valgte
revisorer og arsmøtet la frem i arsmøtet for ar 2012.
Styret i Frigg Oslo FK har ogsa sett det som viktig a holde den avtalte budsjettrammen som arsmøtet
godkjente for 2015. Drift/aktiviteter har følgelig gatt med et overskudd, og aret endte med at den
negative egenkapitalen er snudd til en beskjeden positiv egenkapital, Arsresultat endte følgelig med et
overskudd pa kr 160 413,- . Dette er godt i samsvar med det budsjetterte beløp. Pa grunn av
ekstraordinære aktiviteter var budsjettet for 2015 lagt pa et stramt niva, men det viste seg at aktiviteten
for aret ble sammenliknbart med arene før. 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 kostnader
over budsjett og er brukt pa a holde aktiviteten i gang. For 2016 legges det derfor opp til et
normalbudsjett der inntekter og kostnader er basert pa et normalt aktivitetsar, med poster svært lik
resultatene for 2014 og 2015.
Arsmøtet i 2015 valgte ogsa revisjonsfirmaet Nitschke AS som revisor for regnskapsaret 2015.
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 2015:








Arsresultat for 2015 ga et overskudd pa 160 413,Etter styrets oppfatning gir arsregnskapet for 2015 et riktig bilde av klubbens resultat og
stilling pr. 31.12.2015.
Klubbens egenkapital pr. 31.12.2015 er positiv med kr. 29647,-. Styret mener det er grunnlag
for fortsatt drift og at det for 2016 er budsjettert med et overskudd som vil sikre at
egenkapitalen er i balanse.
Sykefraværet utgjorde 0,5% i 2015.
Styret bestod av 10 menn og 1 kvinne, av de engasjerte er det 9 kvinner og 41 menn, de tre fast
ansatte er menn.
Styret er av den oppfatning at internt arbeidsmiljø er ivaretatt pa en tilfredsstillende mate
Foreningens virksomhet forurenser ikke det ytre miljø.
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ÅRSREGNSKAP
Regnskap 2015
RESULTATREGNSKAP 2015
Driftsinntekter

Note

2014

5

2015
759 957

Budsjett

Markedsinntekter

630 000

844 680

Tilskudd

6

1 035 662

820 000

924 182

Stevneinntekter

7

617 803

750 000

720 900

Medlemsinntekter

8

2 919 183

2 160 000

2 556 626

5 332 606

4 360 000

5 046 388

SUM Driftsinntekter
Driftskostnader
Sportslige kostnader

9

-1 369 982

1 056 000

-1 452 840

Lønnskostnad

10

-2 406 980

2 112 883

-2 171 292

Andre driftskostnader

11

-1 395 452

1 054 000

-1 455 631

-5 172 414

-4 222 883

-5 079 763

160 192

138 117

-33 375

Finansinntekt

507

100

454

Finanskostnad

-286

-1 100

-1 117

160 413

137 117

-34 038

SUM Driftskostnader
Driftsresultat

Årsresultat
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ÅRSREGNSKAP
BALANSE
31.12.2015

31.12.2014

Omløpsmidler
Fordringer
Kundefordringer
Forskuddbetalte kostnader
Sum fordringer

127 920
75 689
203 609

147 089
0
147 089

Betalingsmidler
Betalingsmidler
Sum bankinnskudd, kontanter
Sum omløpsmidler

308 068
308 068
511 677

109 740
109 740
256 829

511 677

256 829

29 647
29 647

-130 766
-130 766

Eiendeler

Sum Eiendeler
Egenkapital og gjeld
Egenkapital

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
SUM Opptjent egenkapital

SUM Egenkapital

29 647

-130 766

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

122 019
57 355
-8 025
87 248
9 000
119 997
387 594

SUM Gjeld

482 030

387 594

SUM Egenkapital og gjeld

511 677

256 829

Gjeld

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Forskuddstrekk
Skyldige offentlige avgifter MVA
Skyldige offentlige avgifter ellers
Forskudd fra kunder
Skyldig feriepenger
SUM Kortsiktig gjeld
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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 nar 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 anlegg midler. 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. 31.12.2015 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 2015 er det kostnadsført 29 687,50 NOK inkludert mva i honorar til
revisor for revisjonstjenester
Daglig leder har mottatt 471 627,- i lønn.
Det er ikke utbetalt styrehonorar i 2015.
Klubben hadde i 2015 2 heltids ansatte og 1 deltidsansatt, samt 50 oppdragstakere i sportslig virksomhet
Styret bestod av 8 menn og 1 kvinne pr 31/12-2105.
Klubben har etablert lovpålagt OTP- forsikring

Note 2

Antall medlemmer 31/12-2015

Antall registrerte medlemmer i 2015: 1029

Note 3

Egenkapitalbevegelse
Annen EK
-130 766
160 413

Egenkapital 01.01
Årets resultat
Egenkapital 31.12

Note 4

-

-

Bundne skattetrekksmidler

I betalingsmidler inngår bunde skattetrekksmidler for ansatte 50 999,-

7

29 647

Sum
-130 766
160 413
29 647

ÅRSREGNSKAP
Note 5

Markedsinntekter

Kontonr

3020
3605
3970
3975
3950
3951
3998
3999

Kontonavn
Sponsor/samarbeidsavtaler avgiftspliktig
Leieinntekt fast eiendom, utenfor avgiftsområdet
Bingo/lotto ol.
Dugnadsinntekt
Eksp.geb. fritt
Transaksjonsgebyr kostnadsdekning betalingsløsning
Egenandel utstyr
Diverse inntekter
Totalt

Note 6

Tilskudd

Kontonr

Kontonavn
Offentlig tilskudd/refusjon
Tilskudd - grasrrotsandelen Norsk Tipping

3400
3443

Totalt

Note 7

Reelt i perioden
303 586
37 950
69 938
110 736
360
139 639
10 921
86 828
759 957

Reelt i perioden
768 507
267 155
1 035 662

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

603
293 086
192 192
110 400
0
21 523
617 803

Medlemsinntekter
3911
3913
3925

Note 9

Fotballskole deltageravgift
Friggakademiet
Treningsavgift og kontingent
Totalt

466 722
642 724
1 809 737
2 919 183

Sportslige kostnader
4110
4120
4121
4122
4210
4212
4220
4221
4600
4610
4620
4630
4640

Stevneutgifter
Frigg cup - stevneutgifter
Frigg bandy cup - stevneutgifter
Arrangementskostnader - fotballskole
Medisinutstyr og -behandling
Overgangskostnader - gebyrer
Utstyr
Tilskudd lagkasser
Påmeldingsavgift serie
Påmeldingsavgift, cup og turneringer
Lisenser og forsikringsavgift
Bøter og gebyrer krets
Kurs sportslig
Totalt
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0
-256 013
-51 682
-18 278
-46 808
-32 500
-467 062
-8 521
-141 265
-83 002
-98 000
-31 400
-135 450
-1 369 982

ÅRSREGNSKAP
Note 10

Personalkostnader
5000
5011
5180
5400
5401
5950

Note 11

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

-1 928 824
-23 550
-123 549
-291 739
-17 422
-21 896
-2 406 980

Andre driftskostnader
6300
6310
6311
6340
6550
6600
6620
6700
6710
6800
6810
6820
6900
6940
7100
7140
7320
7360
7395
7500
7770
7791
7830

Leie lokaler
Baneleie
Vinterdrift
Lys, varme vedr. lokaler
Driftsmaterialer
Reparasjon og vedlikehold bygninger
Reparasjon og vedlikehold utstyr
Revisjons og regnskapshonorarer
Honorar dommerbistand
Kontorrekvisita
Data/EDB Kostnad
Trykksaker
Telefon
Porto
Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig
Reisekostnad, ikke oppgavepliktig
Reklamekostnader
Representasjon / Velferd
Øreavrunding
Forsikringspremie
Bank og kortgebyrer
Annen kostnad, ikke fradragsberettiget
Konstaterte tap på fordringer
Totalt
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-1 814
-80 980
-463 860
-46 953
-17 806
-34 073
-41 590
-29 688
-118 372
-30 349
-37 679
-9 025
-1 251
-179
0
-66 917
-2 880
-104 594
-17
-26 768
-154 929
-95 808
-29 921
-1 395 452

REVISJONSBERETNING
Revisjonsberetning
1.1 Uttalelse om arsregnskapet for 2015
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

10

REVISJONSBERETNING
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REVISJONSBERETNING
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BUDSJETT 2016
BUDSJETT 2016
Type

Beløp 2016

2015

Driftsinntekter
Markedsinntekter

750 000

630 000

1 322 000

924 182

710 000

750 000

Medlemsinntekter

3 000 000

2 160 000

SUM Driftsinntekter

5 782 000

4 360 000

Sportslige kostnader

-1 440 000

1 056 000

Lønnskostnad

-2 799 000

2 112 883

Andre driftskostnader

-1 535 000

1 054 000

SUM Driftskostnader

-5 774 000

-4 222 883

Driftsresultat

8000

138 117

Finans

-1000

-1 000

Årsresultat

7000

137 117

Tilskudd
Stevneinntekter

Driftskostnader
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ÅRSBERETNING 2015
Aktiviteter: Anlegg
ANLEGGSKOMITEEN
Komiteen bestar av leder Tor Audun Sørensen og 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.

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-

TØRTEBERG 1 OG 2 OG MARIENLYST KUNSTGRESS
Rehabilitering av Tørteberg1 fant sted sommeren 2012 og banen var klar til skolestart. Banen ble benyttet
som vinterbane 2012/13, 2013/14, 2014/15 og 2015/16.
Bystyret bevilget 5 MNOK pa 2010-budsjettet til bygging av Tørteberg 2 kunstgressbane. Etter en lys start
pa aret ble det pa sommeren klart at prosjektet er utsatt nok en gang, til varen 2016.
Kunstgressbanen virker tilsynelatende tilfredsstillende for barnefotballen, men for eldre og tyngre
brukere er banen for hard. Kommunen er varslet om dette flere ganger.

ISHALL OG IDRETTSHALL
Padriver-/Brukergruppen for utbygging av Frogner stadion ledes av Tor Audun Sørensen i Frigg. Bystyret
bevilget i desember 2013 hele 270 MNOK fordelt pa tre budsjettar til bygging av Sonja Henie Ishall og en
fleridrettshall. Fremdriften er foreløpig som planlagt.

KLUBBHUSET
Klubbhuset, og i særdeleshet garderobene, er sterkt nedslitt og noen rom ute av funksjon. Gledelig nok
ble det i desember bevilget midler til oppussing for budsjettaret 2016.

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 2015
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 2015. Ogsa i ar deltok til sammen 414 lag pa vare to barnecuper
og over 4000 spillere fikk premier og gode fotballopplevelser. Dette var litt lavere enn i 2104, men skyldtes
først og fremst at varcupen gikk tidligere enn vanlig pa grunn av paskens plassring og feriedager i mai og
gikk samtidig med en rekke andre cuper i byen som fikk færre helger a spre seg pa. Høstcupen satte ny
rekord derimot med 262 lag, hvorav hele 64 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 2015
Den 6. i rekken av Friggs bandycuper ble arrangert helgen 4.-6. desember, og det ble spilt 122 kamper av
762 unge bandyspillere fra i alt 17 forskjellige klubber. Fra 2010 har Frigg deltatt med stadig flere lag; i
ar med syv, og ble med det 3. største klubb. At vi har klatret til 4. plass pa statistikken for 2010-2015 med
tot. 34 deltagende lag, er et entydig positivt resultat. Basert pa meldinger underveis og i etterkant ma
arets cup sies a være rimelig vellykket – bade for sma og store! Frigg takker alle deltagere, spillere, ledere
og foreldre, som bidro til a gjøre arets Frigg-Cup til en arena med trivsel, trygghet og mestring.

Aktiviteter: Fotball
SENIOR
A-lag herrer
Friggs førstelag spilte 3.div, 4.div, OBOS-cup og NM-kval. NM var over før det hadde begynt, etter a ha slatt
ut 4.divisjonslaget Romsas i ekstraomganger borte pa Rommensletta, møtte vi 4.divisjonslaget Rilindja
hjemme pa Tørteberg. Etter en sjokkapning hvor vi havnet under 3-0 første kvarteret røyk vi 3-2 i siste
kval.runde før 1.runde i NM. I OBOS-cup gikk vi fra brakseier til brakseier hele veien frem til finalen. Der
møtte vi 5.divisjonslaget Holmlia som ga oss stryk 2-0. 4.divisjon har vært en arena som har sikret alle
spillerne i stallen jevnlig med spilletid. Vi har hatt en fin sesong med mange gode kamper hvor vi etter a
ha ledet lenge endte noen fa poeng bak opprykksplass. 3.divisjon ble spennende hele veien inn.
Avgjørelsen falt ikke før dommeren blaste av etter 94 minutter i siste seriekamp mot Korsvoll. Vi hadde
vært i føringen stort sett hele høsten, fryktelig tett fulgt av Røa som endte 1 poeng bak etter 26 kamper.
Vi ble til slutt belønnet med opprykk til 2.divisjon. Takk til alle spillere som har bidratt!

A-lag kvinner
A-lag kvinner spilte i 3. div Kvinner og etter en god sesong endte det med plassering pa øverste halvdel.
Gruppen har vokst betydelig og det ble ogsa etteranmeldt et lag i 7-er-serien slik at alle spillere fikk et
kamptilbud. Seniorlaget 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.
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ÅRSBERETNING 2015
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.

UNGDOM
Ungdomsfotballen bestod i 2015 av 8 lag pa guttesiden og 5 lag pa jentesiden, disse i regi av
jentefotballsamarbeidet med Heming og Try og formelt pameldt som Heminglag.

BARNEFOTBALL
Det har totalt vært med 51 serielag i barnefotballen. 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 2015 var dette barn født i 2009, med til slutt 65
pameldte jenter og gutter. Felles-treningene foregikk under ledelse av kullkoordinator Jostein Lundemoen
med assistanse fra Frigg sine ungdomstrenere og resulterte i 6 lag pa Frigg-cup. Allerede er det flere av
2009-spillerne som har trosset kulden og vært pa Frigg-akademiet i vinter.

AKADEMIET
Akademiet har fortsatt veksten i medlemstall og var i fjor sesong 171 spillere. Hele 125 spillere fortsatte
med akademiet gjennom vinteren 2015. Pa høsten prøvde vi ut henteordning pa Uranienborg, Vinderen
og Marienlyst skole. Det har fungert veldig bra og vi kommer til a utvide hentetilbudet i 2016. Blant
trenerne pa akademiet har vi økt kompetansen og hadde i løpet av 2015 23 trenere med pabegynt UEFA
C-lisens.
Vi opprettet 9er-akademiet som tok over rollen til 11er-akademiet fra aret før. 9er-akademiet er ment a
gi en smakebit pa ungdomsfotballen for spillere i de to siste arene av barneavdelingen. I 2015 var det 64
spillere født i 2003 og 2004 pa 9er-akademiet, som stilte med 2 lag i 9er-serien (G13). Dette ga et godt
grunnlag for tøffere matching gjennom sesongen, samt god differensiering pa treningene.

FUTSAL
Det var pameldt 5 lag i futsalserien i vinter. Damelaget stilte med eget lag, mens bade G12 (2 lag), G11 og
G10 stilte med lag. Vi har i tillegg fatt treningstid inne i Marienlysthallen enkelte søndager. Dette har gitt
god trening i vintersesongen og et godt alternativ da temperaturene krøp godt nedover gradestokken.

NABO-SUP
Vinteren 2015 opprettet Frigg, BMIL og Heming et samarbeid om et felles spillerutviklingsprosjekt kalt
«Nabo-SUP». 16 spillere fra hver ungdomsavdeling møtes til 8 fellestreninger i løpet av vinteren
2015/2016 for a fa nye referanser.

16

ÅRSBERETNING 2015
FOTBALLSKOLENE
Det ble i 2015 gjennomført 3 fotballskoler i Frigg-regi, to i sommerferien og en i høstferien. Til sammen
var det 298 fotballspillere pa sommerskolene og 195 pa høstskolen. Det var rekord i antall deltakere pa
samtlige fotballskoler. Fotballskolene ble gjennomført i stralende solskinn alle ukene og for første gang
pa samtlige av Frigg sine arenaer: Tørteberg, Marienlyst og Frogner Stadion.

DOMMERE
Det har i 2015 vært 7 aktive dommere i fotball 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 2016 ønsker vi a øke
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
1
133
0
6
11
151

Kvinner
8
(5)*
3
11

Menn
3
506
83
26
76
694

Menn
47
8
6
61

Totalt
4
639
83
32
87
845

Totalt
55
8
9
72

Aktiviteter: Bandy
Frigg som NM-finale arrangør
Frigg var medarrangør av NM-finalene damer og herrer pa Frogner Stadion fredag 6. og lørdag 7. mars
2015. Bandygruppen stilte med en stab pa nærmere 40 funksjonærer inkludert ballgutter som deltok pa
defileringene. Herrefinalen mellom Stabæk og Ready (4-6) trakk ca. 1300 tilskuere og selve
arrangementet ble vellykket, selv om isforholdene ikke var optimale. Nordre Sande/Drammen slo Høvik
10-4 i damefinalen foran 142 tilskuere.

Bandyskolen
Bandyskolen startet i ar opp tirsdag den 10. november og ble avsluttet tirsdag 8. 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.
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Atle Braaten har skjøttet skøyteslipingen og Tor Audun Sørensen administrative og faglige forhold. Kjell
A. Moe stilte opp flere ganger ved behov. Bandyskolen avventer tilsagn om ”Storby-midler” fra Oslo
Idrettskrets for 2016.

6 bandylag i serie- og cupspill
Frigg har pa femte aret spilt med A-laget i 2.div. Det er ellevte aret pa rad klubben stiller A-lag.
Frigg har ett 02-lag bestaende av 13 spillere som har deltatt i seriespill, NM og diverse cuper. Vi har ett
05-lag som har spilt i 04-arsklassen og en stor gruppe 07-spillere som har deltatt pa trening og med tre
serielag.

Medlemstall
Bandyen i Frigg teller 101 aktive og 30 ledere, inkludert 2 forbundsdommere, pluss 3 unge
bandyskoleinstruktører, 2 voksne instruktører, totalt 131 bandymedlemmer per 31.12.2015. Dette
inkluderer 13 personer fra hovedstyret/adm., da det formelle ansvaret for ”bandyavdelingen” ligger her.

Bandyutvalg
Pa arsmøte i klubben 25.mars ble det opprettet et formelt Bandyutvalg som skal planlegge, organisere og
gjennomføre de sportslige bandyaktiviteter i klubben.

ANTALL SPILLERE OG LAG
Utøvere bandy

Kvinner

Barn (5-)
Barn (6-12)
Ungdom (13-19)
Senior (20-25)
Senior (25+)
Totalt

Antall serielag
Barn
Ungdom
Senior
Totalt

Kvinner

Menn
4
1
1
6

Menn

Totalt

59
13
3
26
101

59
13
3
26
101

Totalt
4
1
1
6

Aktiviteter: Friggs eldre
Styret har bestatt av Preses: Tor Andresen, Kasserer: Jan Reiholm, Sekretær: Nils Kvissel,
Styremedlemmer: Svein Bjørna. Knut Thoen. Tor Wæhler. I tillegg er følgende valgt; Revisor: Knut
Anderssen og Valgkomite: Harald Hansen
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Det har vært avholdt 4 styremøter.
I løpet av aret har to medlemmer Bjørn Andressen og Marius Hauge gatt bort. Medlemsantallet holder
seg likevel pa samme niva som tidligere. Styrets «vervingskampanje» har ikke gitt ønsket resultat, men vi
fortsetter kampanjen.
Det a fa tak i foredragsholdere for a fylle møtene med litt kunnskap og kultur har vist seg a være vanskelig.
Pa marsmøtet hadde vi besøk av Henrik Kvissel manager for langløpslaget (ski) til United Bakeries som
holdt et engasjert og inspirerende foredrag om laget. Vi fikk et innblikk i hvordan de trente og filosofien
om hvordan teamet ble bygget opp.
Vanskelig kan det ogsa virke som Quizen pa møtene har vært, men den har i alle fall skapt litt engasjement.
Sommerfesten matte pa grunn av darlig vær holdes pa klubbhuset uten at det la noen demper pa humøret.
Torkild underholdt med sang og gitarspill og Knuts billedsquiz engasjerte deltagerne.
Farikalaftenen i september ble like velsmakende og lystig som vanlig. Stor takk til vare kokker Per Skants
og Svein Weltz som igjen sørget for et smakfullt maltid. Selv om farikalaftenen kolliderte med dugnadsjobb
for Oslo Maraton stilte flere av eldres medlemmer opp og gjorde en innsats som resulterte i et godt bidrag
til klubben. Styret takker dugnadsgjengen for innsatsen.
Regnskapet viser at vi har sunn og god økonomi. Vi har i ar kjøpt et lasbart skap hvor vi har samlet
klubbens historie av arsberetninger , avisklipp og ulike jubileumsskrift og bøker.
Vi takker igjen Knut Anderssen for vel utført arbeid som revisor og Harald Hansen som har vært
«valgkomite».
Styret takker alle medlemmene for aret som har gatt og ønsker alle en riktig god jul og pa gjensyn i 2016,

19

PROTOKOLL 2015
Protokoll 2015
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Forsidefoto: Frigg – Lørenskog, Kvinner 3 divisjon 2016
Brukt med tillatelse, ©Andreas Kristoffer Berge, journalist.andreaskb@gmail.com
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