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Friggs Årsberetning 2008 

Referat fra Frigg Oslo FKs Årsmøte 2008 
 
Årsmøtet ble åpnet på klubbhuset mandag 14. april 2008 kl. 19:00. 
 
Konstitueringen av Årsmøtet 
Innkallingen var gjort i henhold til klubbens vedtekter, og møtet ble satt av styreleder Tor 
Andresen. Asbjørn Helge Sanne ble valgt til dirigent, Lars Berner og Svein Weltz til decisorer 
og Rune Glomstein til referent. 
 
1. Årsberetning for 2007 
Årsberetningen ble gjennomgått punkt for punkt. Styreleder påpekte at ikke alle lag har 
levert beretning. Noen beretninger var mangelfulle med hensyn til resultater og spillerstall. 
Dette bør rettes opp for senere beretninger. Styreleder benyttet anledningen til å takke 
klubbens trenere, lagledere, foreldre, Frigg’s Eldre og andre som har bidratt til klubben. 
Årsmøtet godkjente beretningen enstemmig. 
 
2. Regnskap 
Klubbens leder gjennomgikk regnskapene for senioravdelingen, bane/anlegg og 
junioravdelingen. 
Pengene som var samlet inn for undervarme til den nye kunstgressbanen er ikke medtatt i 
noen av regnskapene som ble fremlagt årsmøtet.  Kunstgressinnsamlingen avsluttest nå, og 
innkomne midler settes av i et fond.  Renter fra dette fondet går inn som bidrag til drifting av 
kunstgressbanene.  Det ble foreslått at det legges fram et fondsregnskap ved avslutning av 
innsamlingen. 
Det forelå ingen revisjonsrapport til Årsmøtet.  Lars Berner, som i forkant av årsmøtet var 
spurt om å foreta en gjennomgang av regnskapene, fremførte sine kommentarer. 
Disse er oppsummert i eget vedlegg til dette referat. 
Han foreslo at man ser framover, og utarbeider nye rutiner og prosedyrer. 
Samlet under ett ble regnskapene deretter godkjent. 
 
3. Innkomne forslag 
Det var lagt fram forslag til omorganisering av klubben; 
Forslaget baserer seg på at man avvikler Juniorstyret, og utvider Hovedstyret. 
Det nye Hovedtyret skal bestå av Leder, Nestleder og minst 9 styremedlemmer. 
Samtlige styremedlemmer skal tildeles spesifikke arbeids-/ansvarsområder. 
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Det ble foreslått en arbeidsutvalg bestående av Tor Audun Sørensen, Nils Kvissel og Helge 
Asbjørn Sanne som skal revidere klubbens vedtekter for å få dem i samsvar med lovendringer 
innført fra NIF.  De nye vedtekter skal fremlegges for godkjenning til neste Årsmøte. 
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
4. Fastsettelse av kontigent 
Kontigenten blir uendret. 
 
5.         Budsjetter 

Det nye styret ble gitt fullmakt til å utarbeide Budsjett for 2008, med forutsetning at 
det gir et positivt resultat. 

 



Friggs Årsberetning 2008 

6. Bestemme klubbens organisasjon 
Det vises til punkt 3, hvor ny organisering ble vedtatt. 
 
7. Valg 
Valgkomiteens Torstein Vegheim la fram komiteens innstilling. 
 
Følgende ble valgt: 
Styret. 
Leder:  Erling Fossen 
Nestleder: Rune Glomstein 
Styremedlemmer: Tor Andresen, Liv Jalland, Per Pettersen, Pål Evensen, Tor Audun 
Sørensen, Isabelle Lie, Per Christian Wæhler, Lars Berner og Christian Faye Schjøll. 
Varamedlemmer: Pål Christian Myhre, Øyvind Næss 
 
Valgkomite. Tom Roger Hammer og Knut Glad 
Revisorer.  Styret gis fullmakt til å skaffe revisorer. 
Representanter til Oslo Fotballkrets ting. Vedtas av styret. 
Representanter til Oslo Bandykrets ting. Tor Audun Sørensen. 
 
 
 
Oslo, 06.05.08 
 
 
Rune Glomstein 
Referent 
 
 
 
Lars Berner       Svein Weltz 
Decisor       Decisor 
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Kommentarer til årsregnskapet fra Lars Berner : 
 
Kritikken retter seg mot følgende punkter: 

• Manglende avstemming av inntekter og mellomværende mellom Senior/hovedstyret 
og junior 

• Manglende formalkrav vdr lønns og/eller lønnsrelatert ytelser. Det gjelder hvordan 
rutiner er etablert for vanlig lønn, administrative støttefunksjoner, regnskapsføring, 
trenere, bilkostnader herunder offentlige avgifter (arbeidsgiveravgift og skattetrekk) 
slik at lovkrav overholdes. Det bør inngås ”arbeidsavtaler” mellom Frigg og hver 
enkelt som regulerer ytelser og/eller krav til dokumentasjon for refusjon. 
Frigg må gjøres det enklest mulig slik at administrative rutiner er lett, praktiske og kan 
følges 

• Prisfastsetting av tjenester mellom Senior/hovedstyret, junior, bane & anlegg og 
innsamlede midler herunder leiekostnader fra Frigg Cup og/eller Frigg fotballskole 

• Forenkeling av administrative rutiner og kontorhold – kostnadene bør samles og 
fordeles iht avtalt fordelingsnøkkel enn tilsynelatende tilfeldig fordeling i de 
respektive regnskapene 

• Man må sikre at rutiner/kriterier vdr refusjon av Cup og lignende følges og kan 
etterkontrolleres 

• Frigg Cup regnskapet bør integreres med Frigg sine regnskaper 
• Bandy bør skilles i egen avdeling som viser at den er selvgående mht 

inntekter/kostnader 
• Håndkasser bør avskaffes 
• Skattetrekkskonto bør reduseres til et riktig nivå 
• Inntekter/fordringer som ikke kan forventes og/eller er usikre bør ikke bokføres før de 

pengene faktisk er mottatt 
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Hovedstyrets Årsberetning 
Frigg Oslo Fotballklubb har i overnevnte periode slått sammen junior- og seniorstyret til ett 
hovedstyre. Det har i perioden vært avholdt 11 styremøter. Klubben stilte med 52 lag i 
seriesystemet.  
 
Andre tiltak som bør nevnes er: 
- Frigg Cup ble igjen gjennomført med en vår- og en høstcup. Ansvarlige for 
gjennomføringen var 1996-årgangen i regi av cup-general Rune Glomstein. Årets høstcup var 
blant de største og mest vellykkede noen gang, også på den økonomiske siden. Styret 
gratulerer de involverte. 
- Byråd Anne Bryn-Wiig åpnet den nye kunstgressbanen vår på Marienlyst i august. Det 
er den første kunstgressbanen i bydel St. Hanshaugen 
- Friggakademiet så dagens lys i september, og er et tilbud som er kommet for å bli. 
 
Styret og administrasjonen 
Årets styre har bestått av: Erling Fossen - styreleder, Rune Glomstein - nestleder, styre-
medlemmene Per Pettersen, Christian Faye Schjøll, Pål Evensen, Liv Jalland, Tor Audun 
Sørensen, Isabelle Lie, Per Christian Wæhler, Lars Berner, Tor Andresen, samt Øivind Næss, 
vara Paal Christian Myhre, vara. Christian Faye Schjøll trakk seg av personlige årsaker 1.11 
og ble erstattet av vara Øivind Næss.   
Tor Røste Fossen fungerte som styrets sekretær fram til 1. juli.  
Administrasjonen besto fram til 1. juli i år av Tor Røste Fossen, daglig leder, og Knut Erik 
Borge en dag pr. uke. Borges hovedoppgave har vært spillerregistrering og medlemsregister. 
Etter 1. juli overtok Ole Kristian Vikan som ny daglig leder.  
  
Anleggskomiteens Årsberetning 
 
Leder: Tor Audun Sørensen 
Medlem: Per Pettersen 
Medlem: Pål Evensen 
Administrasjon: Ole-Kristian Vikan 
 
Mandat: Anleggskomiteens mandat har i utgangspunktet vært begrenset til initiering av 
nyanlegg, oppfølging av byggesaker og rehabilitering av eksisterende anlegg. 
  
TØRTEBERG KUNSTGRESS:  
Etterfylling gummigranulat: Kommunen har gjennomført etterfylling av gummigranulat etter 
vinterbruken 2007/08. Kostnader ca kr 13.000 for Frigg, da etterfylling er en del av pålagt 
klubbansvar for vinterbruk av kunstgressbaner.  
Lapping og skjøting kunstgress: Deler av kunstgresset ble lappet og limt av leverandøren 
Syntec AS i juli, da flere skjøter hadde løsnet og representerte en risiko for skader. 
 
Rehabilitering: 
En fremtidig total rehabilitering av kunstgressbanen, som ble tatt i bruk høsten 1999, ligger 
inne på kommunedelplan 2009-14, men det er uvisst når toppdekket blir skiftet ut. 
Vinterdrift 2008/09: Frigg inngikk høsten 2008 avtale med Oslo Kommunalt Foretak om 
vinterdrift på Tørteberg i perioden 1.11-31.10. Dette til en kostnad av kr 137.000 (eks.moms).  
Ordningen skal evalueres denne våren. Usikkert hvilken ny drifter som skal velges da 
Kommunalt Foretak i praksis nedlegges dette året. Takk til hovedstyremedlem Pål Evensen 
for betydelig økonomisk sponsing av organisk granulat til is- og snø smelting. 
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NATURGRESSFELTET: 
Frigg avholdt våren 2008 befaring av naturgressfeltet på Tørteberg sammen med kommunen. 
Etter en faglig og økonomisk vurdering ble resultatet at kommunen ikke gikk inn for en 
omfattende rehabilitering av naturgressfeltet. Videre fremdrift er derfor uviss. 
 
NYE MARIENLYST KUNSTGRESS ÅPNET 10. JUNI 2008: 
Den nye kunstgressbanen på Marienlyst ble åpnet med pomp og prakt den 10.juni 2008.  
Til stede var en rekke Frigg-medlemmer, unge som eldre, herunder klubbens nye leder Erling 
Fossen og tidligere leder Tor Andresen. Videre folk fra kommunens anleggsadministrasjon, 
”Idrettsbyråd” Anette Wiig Bryn, den nye Idrettsdirektøren Anne Farseth, politikere fra Bydel 
St. Hanshaugen, fra Idrettkretsen m.fl. En stor festdag for klubben, hvor også den nye Frigg-
låten ble presentert til stor applaus fra alle ungdommene.  
 
Lysanlegget kom dessverre ikke på plass til åpningen, men er finansiert og lovet operativt på 
plass fra kommunen senest 1.september 2009, drøyt et år forsinket.  
 
Fart i anleggsplanene for kunstgressbane nr. 2 i ”Friggland” ble det allerede i 2004, men Frigg 
falt ut av ”programsatsningen” til AS Kunstgressbaner senhøstes 2005, da de ekstraordinære 
anleggsmidlene var oppbrukt etter bygging av kunstgressbane nr. 33. Kunstgressprosjektet til 
Frigg lå imidlertid fortsatt inne på kommunedelplan og høsten 2006 ble Frigg enige med 
kommunen om at den fremtidige kunstgressbanen skulle ligge på Marienlystfeltet.  
Med god politisk støtte fra både Idrettskretsen, kommunens administrasjon, samt Byråden, ble 
midlene (9.5 mill) bevilget i bystyret desember 2006. Summen forutsatte imidlertid at Frigg 
egenfinansierte 2 mill til undervarme. Frigg bestemte seg senere for å droppe investering i  
kostnadskrevende undervarme og i stedet gå inn for fremtidig bruk av miljøvennlig, organisk 
granulat for å holde banen is- og snøfri vinterstid. Samme middel som flyplasser benytter for 
å holde rullebanen isfri. Bl.a Fossum og Vollen hadde gode erfaringer med denne metoden. 
 
Med bakgrunn i programsatsningsperioden ville kommunen at Frigg skulle stå for kostnadene 
til lysmaster og armaturer (kr 5-600.000). Etter en del anstrengelser fra klubben, gikk byrådets 
tolkning av tidligere bystyrevedtak i Friggs favør, noe som betød at den nye kunstgressbanen 
blir fullfinansiert av kommunen. Byrådets tolkning kommer også andre, nye kunstgressbaner 
m/lysanlegg til nytte, noe som Frigg har meddelt fotballkretsen. 
 
Realisering av Marienlyst kunstgressbane (lysanlegget unntatt) har tatt snaut 1.5 år, regnet fra 
vedtaket i Bystyret i desember 2006. Da ble det bevilget 9.5 millioner på 2007-budsjettet. 
Relativt sett er dette kort tid når det gjelder anleggsutvikling i en storby, hvor det 
erfaringsmessig er utrolig mange motstridende interesser, samt politiske og sendrektige 
administrative prosesser som skal ivaretas.  
   
SOMMERDRIFT: Marienlyst kunstgress, Tørteberg kunstgress og Tørteberg gress: 
Frigg har inngått driftsavtale som inkluderer alle tre nevnte anlegg med betingelser tilvarende 
tidligere driftsavtale for Tørtebergfeltet (kunstgress, gress). 
 
NYE FROGNER STADION KUNSTISBANE M/TOPPDEKKE KUNSTGRESS. 
Frigg Oslo Fotballklubb har i drøyt tolv år (1997) vært en viktig politisk pådriver i denne 
saken. Utallige møter har vært avholdt med sentrale Oslo-politikere og Idrettskretsen i en 
svært langdryg prosess. Bystyret bevilget desember 2006 hele 70 millioner kroner på 2007-
budsjettet med vedtak om 80 millioner på 2008. Senere overførte Byråden 16 millioner av 
totalsummen til Tøyenbadet. Byggingen på Frogner stadion startet i uke 9-2009 og Frogner-
prosjektet blir i disse dager realisert til en pris av ca 134 millioner kroner.  
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Frigg har sammen med Oslo Skøiteclub bidratt aktivt i Arbeidsgruppen som på oppdrag fra 
Byrådsavdelingen har jobbet med funksjons- og romprogrammet for stadion.  
Selve utbyggingen styres nå fra Idrettsetaten v/prosjektleder Trond Aulund. Utbygger er 
Veidekke AS og prosjekteringen har Norconsult AS stått for.  
 
Bydel Frogner og Frogner Parkens Venner har siden 2003 vært sentrale samarbeidspartnere 
med Frigg og Oslo Skøiteclub i den politiske pådriverprosessen. Hovedstyremedlem  
Tor Audun Sørensen har i alle disse tolv årene hatt mandat fra Frigg til å jobbe med Frogner-
prosjektet. Frigg-leder Per Jæger skal ha ros for sitt betydelige bidrag til prosjektet.  
Foruten kombinert kunstis-/kunstgressbane og 800 tilskuerplasser, inneholder prosjektet ny 
bygningsmasse for servisefasiliteter; herunder lager- og kontormuligheter for Frigg, teknisk 
rom, sliperom, publikumsgarderobe, stevnekontor og kafeteria. Deler av bygningsmassen, 
som Skøytemuseet, dagens garderober og Oslo Skøiteclub sine klubblokaler, blir rehabilitert.  
Parallelt pågår reguleringsprosessen for en fremtidig ”Sonja Henie” ishall på stadionområdet, 
selv om nye penger må fremskaffes fra bykassen. En idrettshall på området er det mer 
tvilsomt vil la seg realisere, da ikke minst Byantikvaren kun går for en delvis nedgravd hall 
og fordi Idrettskretsen og Idrettens Samarbeidsutvalg i bydelen prioriterer ishall. 
 
KLUBBHUSET 
Klubbhuset, og i særdeleshet garderobene, er delvis nedslitt. Her trengs en fastere plan for 
langsiktig rehabilitering og oppussing, samt bedre rutiner for daglig vedlikehold. En stor takk 
til Friggs Eldre som har tatt på seg en del forefallende dugnad i så måte! 
  
 
 

 
 
Bildet: Nye Frogner stadion (kunstis/kunstgress) klar for fotball sesongen  2010. 
 
Idrettens Samarbeidsutvalg Bydel Frogner (ISU): 
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Hovedstyremedlem Tor Audun Sørensen har i perioden sittet i Styret og Arbeidsutvalget i ISU 
Frogner. Foruten fordeling av økonomiske midler er dette et meget viktig fora mht fremtidig 
bygging og rehabilitering av idrettsanlegg i bydelen. Støtte og forståelse for Friggs behov i 
ISU har vært viktig for klubbens anleggsarbeid. ISU Frogner har fremmet Tore Staubo, 
Ready, som kandidat til ny leder av Oslo Idrettskrets. Staubo har prioritering av 
breddeidrettsanlegg som sin viktigste politiske sak. 
 
OPPSUMMERING: 
Frigg vil allerede i år kunne tilby sine medlemmer noen av byens beste anleggsfasiliteter for 
både breddefotball og bandy, både sommer og vinter. Tilgang til anlegg for trening og kamp 
bør i prinsippet ikke representere en begrensende faktor for vekst i våre to idretter. Dette er 
imidlertid sterkt avhengig av ”rettmessig” tilgang til anleggene, hvilket betyr at kretsene i sin 
banedisponering tilgodeser og prioriterer den lokale klubben som har initiert bygging av 
anleggene til beste for nærmiljøets mange barn og ungdom.  
 
Gjennom de senere års 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 å kunne lykkes på anleggssiden. 
 
Tor Audun Sørensen 
Leder Anleggskomiteen 
 
Friggs junioravdeling  
Friggs juniorstyret opphørte i 2008 og gikk inn som en del av hovedstyret.  
Som følge av dette ble ansvaret for oppfølging av junioravdelingene delt i en 
ungdomsavdeling 13-19 år og en barneavdeling (6,7?) 8-12 år. Avdelingene vil ha et tett 
samarbeid, særlig i forhold til 12-åringene som har sitt siste år i barneavdelingen. Samtidig vil 
spillerne i ungdomsavdelingen bistå med dømming i Frigg-cup og som trenere når det gjelder 
fotballskole og oppstart for 6 og 7 åringene.  
Avdelingene hadde dessuten et stort samarbeidsprosjekt i 2008, nemlig arrangering av en 
jentedag på Marienlyst banen torsdag 28.august. Målet var å få flere jenter interessert i å spille 
fotball for Frigg. Vi brukte de eldste jentene som instruktører under kyndig ledelse av Helge 
Sæther. Helge satt tidligere i jr.styret i Frigg og har i 2008 fungert som jentekoordinator for 
Frigg i tillegg til å trene J94.  
 Ungdomsavdelingen har i 2008 bestått av følgende lag: G junior (17-19), J junior (17-19), 
J93 (15 år), J94 (14) 2 lag, G94 (14) 2 lag og G95 (13år) 2 lag.  
Alle lagene gjorde hederlig innsats i serien og på cuper, se lagenes egne rapporter.  
De fleste lagene fortsetter i 2009, men J jun (7-erlag) er nå blitt seniorer. Noen av jentene bl. 
Cecilie Huseby som fungerte som trener/lagleder for dette laget, fortsetter i et nystartet 
damelag (11-erlag). Vi ønsker de lykke til. Når det gjelder G94 blir de bare 1 lag i 2009. 
Samtidig ønskes 96 årgangen velkommen til undomsavdelingen med 2 guttelag og 1 jentelag 
som skal spille 11-er fotball.  
96-årgangen avsluttet 2008-sesongen med et vellykket arrangement av Friggs høstcup i okt. 
Det signaliserte siste oppgave som en del av barneavdelingen, og resten av høst og vinter er 
brukt til forberedelser til å spille i Friggs undomsavdeling.  
 
Liv Jalland  
Leder junioravdelingen  
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Friggs Barneavdeling 
 Frigg hadde på våren i 2008 32 lag i barneavdelingen. I løpet av sesongen ble det trukket et 
guttelag i 00-årgangen og to lag i denne årgangen slo seg sammen. I 98-årgangen ble det 
trukket et guttelag. I 96-årgangen ble det trukket et jentelag. Ved utgangen av sesongen 2008 
så hadde Frigg 28 lag i barneavdelingen. 

Vårsesongen startet med aktivitetskurs med godt fremmøte av foreldre fra forskjellige lag og 
noen spillere fra ungdomsavdelingen. Det ble også avholdt dommerkurs. 

Det ble på våren avholdt en jentedag i samarbeid med ungdomsavdelingen for å rekruttere 
flere jenter til Frigg. Dette var vellykket og vi endte opp med å få dannet et lag i 98-årgangen 
og å få flere jenter til eksisterende jentelag. 

Høst sesongen startet Frigg opp med trening for 7-åringer på Nye Marienlyst. Her brukte vi 
spillere fra ungdomsavdelingen som trenere. Og fikk god hjelp av flere voksne fra 99-
årgangen. Det var ca 60 barn per trening. Uranienborg skole deltok ikke på dette 
arrangementet da de allerede hadde startet trening og dannet et lag. Laget besto av ca 20 
ivrige fotballentusiaster. Treningen ble avsluttet med deltakelse i Frigg sin høst cup en fredag 
ettermiddag i oktober. I forbindelsen med treningen ble det 9 nye lag i Frigg for kommende 
sesong. 

Denne høsten åpnet vi også for 6-åringer og ut av de 9 lagene så er det ene laget 6-åringer fra 
Vinderen skole. 

Vinteren gikk med til å ha møter med hver enkelt årgang. Og det har blitt lagt opp til at hver 
enkelt årgang skal ha en miniturnering på begynnelsen av fotballsesongen. Formålet med 
dette er at barna skal bli kjent med de som spiller i sin årgang og for å få et godt samarbeide 
mellom alle lagene i hver enkelt årgang.  

Jeg takker for sesongen 2008 og ser frem til sesongen 2009. 

Isabelle K. Lie 

Leder barneavdelingen 

Økonomi 

Også i år har klubben vært drevet med streng budsjettdisiplin. Inntektene fra treningsavgifter, 
kretsen, kommunale midler, de to Frigg-Cupene, samt fotballotteriet gir klubben gode bidrag. 
 
Fremtid 
I samarbeid med Oslo fotballkrets ble det igangsatt en klubbutviklingsprosess som skal 
munne ut i tre nye dokumenter, hhv. Sportsplan, Klubbhåndbok og Utdanningplan. Disse tre 
dokumentene skal ferdigstilles 1. halvår 2009.   
 
 
 
Hovedstyret 
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Friggs A-lag, senior 
 
Lysbryter-sesongen: 
Sesongen 2008 begynte med mye famling i mørket. Som ny trener i en ny stall så er det 
mange ting man må sette seg inn i fra begge parter. Spillerne får en ny leder å forholde seg til 
etter 7 år med tilvenning og forståelse for en mann. 
Man forandrer treningsrutiner, formasjoner, tildels spillestil og man går bort i fra markering- 
til soneforsvar. De som tidligere har spilt i 11´eren blir plutselig likestilt med tidligere 
reserver, alle har nye blank og en viss spenning skapes. 
 
Vintersesongen ble preget av mye testing og feiling iom at man gjerne vil se flest mulig 
spillere i flere posisjoner. Dette ledet til delvis mørke treningsresultater og enkelte stygge 
sifre. Vi vant dog flere enn vi tapte, men følte vi lå litt langt unna måten vi ønsket fremstå på 
dette tidspunktet. 
 
Når våren nærmet seg og dagene ble lysere, så våknet også vi. NM-kvalikene ga oss noen 
oppløftende resultater og således fikk vi trua på at vi her var inne i rette sporet. Litt skuffende 
var det da at vi kun klarte 1-1 hjemme mot Ullern i første serierunde, men spill og sjanser 
burde gitt høyere avkastning. Vårsesongen ble en skikkelig opptur på mange måter. Som lag 
spilte vi tidvis «rett ut av boka»-fotball, og holdt oss inne i flytsonen. Vi viste også at vi kunne 
spille jevnt og faktisk prege kampen mot NM-motstander Notodden. Slikt gir selvtillitt og er 
en bekreftelse på at det vi gjør er riktig. 
 
Vi tok ferie på tabelltopp, 5 poeng foran Ullern og vi så virkelig frem til høstsesongen.  
Lokalaviser, bettingselskaper, styret og sikkert endel av spillerstallen så ikke annet utfall enn 
at vi kom til å vinne denne avdelingen nå. Jeg gjorde mitt beste for å advare mot 
medaljeutdelingen i juni, da vi rett over ferien hadde «seriefinalen» i første kamp. Her kom 
også nedturen. 
 
Vi var som lag rett og slett ikke profesjonelle nok i oppladningen til slike kamper, og denne 
kampen ble et symbol for meg på at vi fortsatt har mange steg igjen før man kan kalle seg et 
2.divisjonslag. Dette inkluderer meg som trener, treningskultur, seriøsitet, ydmykhet, lagånd 
og ansvar for egen motivasjon. 
 
Vi fortjener ikke at dette blir noe videre stempling av dårlige resultater, for sesongen sett 
under ett var det fantastisk mange lyspunkt. Klart det var skuffende at opprykksmuligheten 
glapp, men vi satte flere Friggrekorder og statistikken viser klart at vi har 3.divisjons beste 
maxpotensiale. Vi scorer mest, og slipper inn minst, noe som i seg selv burde gitt opprykk. 
Slik er altså ikke fotballen, man må være stabil over tid for å vinne noe. Det er tross alt store 
kvalitetsforskjeller på de antatt beste og øvrige lag i denne avdelingen og da blir seier mot de 
beste helt avgjørende for opprykk eller ikke. 3 tap ( mot nr 1 og nr 2 på tabellen i tillegg til 
Langhus!!) Seier borte mot Ullern hadde gitt opprykk, så margingene var små.  
 
Etter mitt sykehusopphold ble det igangsatt en omfattende evaluering av trenerteamet og 
således også spillergruppa, og da er jeg mest interessert i å legge sesongen 2008 bak meg.  
Vi har tatt med oss det vi kan lære noe av og da er resten historie. Vi må se fremover... 
 



Friggs Årsberetning 2008 

Allikevel vil jeg nevne at vår kaptein, Kenneth Torvik Tønne ble kåret til «Årets spiller» både 
av trenerteam og spillerne selv. Han scoret utrolige 46 mål på 30 kamper, hvorav 33 på 22 i 
serie og cup. Han satte også scoringsrekord med 5 mål i en og samme kamp. Dan Blekken 
fikk også en av de største utmerkelsene våre og ble kåret til den spilleren med størst utvikling 
i 2008. Han har nylig signert for Bærum så det viser at man blir lagt merke til også i Frigg. 
 
Med evalueringen ble det også klart at endel spillere med fartstid i Frigg nå gir seg. Vi må 
bygge på nytt. Heldigvis har vi beholdt grunnmuren i laget og har funnet meget bra 
byggemateriale både nært og fjernt fra. Gunnar Hoff har vært med oss fra juniorlaget og viste 
seg godt frem i treningskamp mot Fjellhamar tidligere i vinter. 
 
Vi står foran endel utfordringer også nå, men er bedre rustet til å takle det som kommer. Et 
sammensveiset Frigg-maskineri er umulig å stoppe. Vi tar en uke ad gangen så ser vi hvor det 
tar oss, lyset er iallefall slått på igjen!! 
 
Ole-Kristian Vikan, trener  
 
Frigg G19 
 
Frigg OFK stilte denne sesongen for første gang på flere år med et lag i juniorklassen for 
gutter (17-19 år), og måtte derfor spille i 3. divisjon. Stammen i laget består av spillere fra 
klubbens eget 91-kull, som sammen med en kontingent med fra 92-kullet, utgjorde et ungt 
lag! Underveis kom det også til flere dedikerte spillere fra andre klubber, slik at G19 etter 
hvert framsto som et godt sammensveiset lag med gode ferdigheter, holdninger og innsats. 
Mer enn 20 ungdommer i alderen 15 til 18 år har spilt mer eller mindre fast for Frigg G19 
denne sesongen.  

 
 

 
 
Bak fra venstre: Eivind Røvig, Sander Olav Rølvåg, Magnus Nedregotten, Felix L. 
Emberland, Bendik A. Eriksen, Paul De Fontenay, Jacob Bögwald, Gunnar Hoff, Gabriel G. 
Zekad, Eirik Munthe-Kaas (sluttet), Eirik Ramseng Efjestad, Kjell A. Moe (Lagleder/Trener). 
Foran fra venstre: Tarje Terum, Magnus Nieman (sluttet), Hampus Tjønnfjord, Jon Lytskjold, 



Friggs Årsberetning 2008 

Tarald Moe Bjølseth, Tobias Iveland Solli, Axel Cappelen. Ikke tilstede da bildet ble tatt: 
Lasse Lund, Vetle K. Nordstoga, Joakim R. Westheim, Sultan Yusuf, Mohammad Javad 
Heydani. På tampen av sesongen kom også Nicholas De Vibe og Olav Vogt Engeland til laget. 
Foto: Torstein Vegheim. 
 
Langt de fleste av gutta prioriterer skole; det står det respekt av! I tillegg driver mange med 
andre idretter som bandy (også i Frigg), håndball og curling. Ved sesongstart 1. februar var 
det derfor enighet i spillerguppa om å sette av tre fotballdager i uka (to treninger + kamp). 
 Under sesongoppkjøringen var oppmøtet og innsatsen på treningene meget bra. Etter 
hvert som laget satte seg, ble det også spilt flere gode treningskamper. Serien startet også 
meget bra, med tre strake seiere. I eksamenstida var det imidlertid godt med en stor og bred 
stall; med knapt 11 par friske bein klare til kamp ble det også et par ”unødvendige” tap! 
 Høstsesongen ble noe ”amputert”; laget mistet viktige poeng etter at to av de beste 
motstanderlagene trakk seg. Og med tre strake tap mistet laget 2. plassen (som kunne gitt 
opprykk) i siste serierunde og endte opp på 3. plass (3. divisjon, avdeling 05).  
 
Resultatmessig kan sesongen 2008 oppsummeres som følger:  
 
Tot. antall kamper 
20 trenings-, cup- og seriekamper 

Vunnet 
10 

Uavgjort 
2 

Tapt 
8 

Mål 
85 – 54 

 
Laget spilte sine beste kamper mot de beste motstanderne; inkl. knepne tap mot avdelings-
vinneren Oslo Allianse, som for øvrig ble nr. 3 i Oslomesterskapet for Junior og Friggs senior 
B-lag fra 4. divisjon. Det viser potensialet – at gutta kan spille fotball! Men prestasjonene 
svingte; i møte med ofte eldre, løpssterke, og ikke minst aggressive lag, var Frigg G19 ikke 
sterkt eller stabilt nok til opprykk - denne sesongen! 
 
Lions Club valgte for 3. året på rad Frigg G19 (tidl. G91) som en av sine samarbeidspartnere. 
Laget bærer derfor Lions merke ”Nei til narkotika” på draktene, og gutta har deltatt med stor 
oppslutning på Lions dugnader for kreftsaken, Operasjon ved og Rusken. I tillegg samarbeidet 
laget med årets Norwegian Wood-festival. Vi takker ved dette våre samarbeidspartnere for 
støtten og håper at dere vil fortsette samarbeidet i 2009!  
 En stor takk også til alle dere foreldre som stiller opp på kamper og for kjøring; deres 
støtte gjennom alle år er en vesentlig årsak til at dette Frigg-laget består, i 2008 for 11. året. 
 
Og til alle gutta; veldig bra jobba - takk for prima innsats denne sesongen! Nå vet vi hva som 
venter oss til neste år, og da blir lov til å sette seg nye mål. 
 
Kjell 
Lagleder/Trener Frigg G19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Friggs Årsberetning 2008 

 
 
Frigg G94-1+2 

 
Spillerne som deltok på Norway Cup 2008, hvor de alle gjorde en solid innsats og kom til 
mellomspillet! Foto: Finn Arne Johannessen 
 
Spillere. Følgende 30 har spilt for Frigg G 94 sesongen 2008: Olav Løkke (keeper), Daban 
Aref, Endre Ugelstad Aas, Johannes Wiggen Kramhoft, Ruben Espinoza Stalsberg, Simen 
Troy Røang, Tallak Jerman Bright-Taylor, Sigurd A. Asbjørnsen, Jean-Marc Karlander, Ole 
Martin Moen, Ask Sivsønn Gulden, Daniél Halvorsrød, Aksel W. Jebsen, Bjørn Daldorff 
Porsum, Karl Øystein Øyehaug, Leo Bergman, Michael Midtsund Betsi, Oskar Vegheim, 
Amir Bagher, Eivind Moe Bjølseth, Gaute Lytskjold, Kristian Nybøe Herse, Ivan Matic, 
Nouri Garrod Zekad, Ioannis Papaioannou, Ele Michael Lie, Georg T. Bjerke, Mathias T. D. 
Karlsen, Even Nyborg og Hassan Najah.  
Trener: Andreas Trillo Larner (vinter- og vårsesongen) og Philip Rynning Cocker (hele 
sesongen). 
Lagledere: Ole Chr Moen (lag 1) og Torstein Vegheim (lag 2). 
Cup-koordinator: Per Anders Aas 
 
Lag 1 
Lag 1 spilte vårsesongen i 1.divisjon. Første halvdel var preget av en meget dårlig oppkjøring. 
Dette ga utslag i kampene hvor vi ikke hang med i det hele tatt. Denne motgangen preget 
laget en god del, spillere begynte å snakke om å bytte klubb, til tider krangling på trening osv. 
Men som kjent klarte vi snu trenden og vant de to siste kampene før ferien, noe som slo 
veldig positivt ut i gruppen.  
 

Tabell ved sesongslutt, vår: 
Pl. Lag Spilt V U T Mål Poeng 
9 Frigg 1 9 2 0 7 16-57 6 

Laget rykket ned og måtte spille høstsesongen i 2. divisjon.  
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I sommerperioden var oppmøtet på treninger bra (14-15), pluss at humøret var hevet med 
mange hakk.  
 

Tabell ved sesongslutt, høst: 
Pl. Lag Spilt V U T Mål Poeng 
4 Frigg 1 6 3 0 3 27 - 19 9 

Høstsesongen endte med 3 serie og 3 tap noe som er helt OK. 
 
I tillegg til Philip har Håvard Løkke, Tom Stalsberg og Tore Gulden hjulpet til med trening og 
coaching, bl.a. under Rygge Cup og litt av Norway Cup. Kjell coachet laget gjennom 
vårsesongens Grüner cup og Drammen cup. Og Per Westrøm, som var lagleder i 2007 og i 
begynnelsen av av vårsemesteret 2008, fulgte laget i MFK Inter revision cup i februar.  
 
Lag 2 
Dette laget har blitt driftet av Torstein, Kjell og Gunnar. På våren fikk laget tre nye spillere; 
Nouri, Mathias og Hassan. I tillegg tok ”gamle” Frigg-spillere på seg drakt igjen (Ioannis og 
Ele), slik at laget hadde en stamme på 13 spillere sesongen igjennom. Både 1.- og 
2.lagsspillerne har rotert mellom de to G 94-lagene. I tillegg har flere av de beste og ivrigste 
fra G 95 spilt opp på 94. Dette har vært et kjekt og inspirerende samarbeid!  
 Sportslig sett har det vært en noe ujevn sesong. Vi begynte flott med en 1-0 seier over 
Røa i første seriematch og en påfølgende 3-0 seier over Øvrevoll/Hosle. Deretter ble det en 
serie med knepne tap fram til sommeren.  
 Noen av lag 2 sine spillere på Norway Cup og fikk der en hyggelig erfaring under 
Philips positive ledelse! Gutta kom til mellomspillet og bør være stolte av det!  
 Høstsesongen ble innledet med kun en trening før serien startet. Riktignok ble det seier 
i første match, - men ut over høsten gikk det noe mer trått. Laget har lidd under at de ikke har 
hatt egen keeper, men har vært så heldige å kunne låne Olav og keepere fra G 95 når dette var 
mulig. Takk til Olav og gutta fra G 95! Ellers har også flere av utespillerne vært villige til å ta 
en tørn.  
 
Laget endte til slutt på 6.plass med 19 poeng i årets 3.divisjon. Det er slett ikke verst. Både 
gutta og laget har hatt en fin utvikling både individuelt og særlig som lag. I kampene hvor 
formasjonen holdt, spilte de jevnt med alle. Men det var ingen sure miner ved tap; gutta 
gjorde alltid sitt beste! 
 
Pl. Lag Spilt V U T Mål  Po

eng 
6 Frigg 2 16 6 1 9 48 – 59 19 
 
Cupspill – Begge lag 
Lag 1 gjorde en bra innsats med to femmerlag i MFK-cup i Mossehallen (februar). Som en del 
av sesongforberedelsene deltok 1.laget i Grüner cup (mars), hvor det ble bronsefinale/4. plass. 
1.laget var også med i den langt større Drammen cup (med 64 deltagende lag). Denne cupen 
ble mesterlig avsluttet; selv med bare 9 mann vant vi 8-delsfinalen. I kvarten ble imidlertid 
DBK for sterke (de vant for øvrig hele cupen), men Frigg høstet fortjent ros fra både 
motstander og arrangør.  
 
Lag 2. På vårparten (april) deltok lag 2 i Haslum cup, hvor det etter flott innsats ble sluttspill 
og en fin 3.plass. 
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Spillere fra begge lag har deltatt på Rygge cup Norway Cup, Grorud Cup og Stopp Volden 
Cup. Rygge cup (Høyang-Polaris cup, juni) ble en fin helg og en lærerik erfaring for laget. Vi 
tapte de to første kampene, men vant den siste (6-2 mot Drammen BK2).  
Norway Cup åpnet friskt  med seier 5-0 mot Elverum2. Deretter tapte vi 1-2 mot Etne, men 
vant 4-2 mot Søya/Todalen, og ble fortjent puljevinner (pulje C31)! Vi gikk dermed direkte 
videre til A-mellomspillet (1/32-finalen), der det ble tap 0-1 i en uhyre jevn og spennende 
kamp mot Flint. Alt i alt: to seire og to tap i Norway Cup, med samlet målforskjell 10-5. 
I Grorud cup (Grorud Sparebank1 cup, oktober) tapte vi med små marginer mot Lindeberg SK 
og Lambertseter IF, og gikk dessverre ikke videre til sluttspillet. I Stopp volden-turneringen 
(KFUM, november) ble det tre tap, men frisk innsats! Femmer innendørs har vi ikke hatt 
anledning til å trene så mye på, og vi møtte dyktige motstandere. 
Mer utførlige referater fra kamper og turneringer finnes i arkivet på G94-lagenes nettside. 

Frigg J94 

Jenter -94 har bestått av rundt 35 jenter i alderen 13-14 år. Etter frafall av gamle spillere etter 
2007-sesongen, inngikk vi et samarbeide med Bygdøy/Monolitten som igjen førte til 
overgang av nye spillere. Jentene fant hverandre raskt både spillemessig og sosialt. De har 
trent 3 ganger i uken, ledet av et trenerteam på fem. Treningsfremmøte har vært imponerende, 
og jentene har vist stor utvikling når det gjelder økt spilleforståelse, jevnt ferdighetsnivå og 
fysisk styrke. Dette har resultert i mange seire og gode sportslige resultater. 

Vi innledet sesongen i januar med deltakelse i Kurland-cup med fire lag, hvorav alle lagene 
gikk videre til sluttspill, men ble desverre slått ut etter hvert. I løpet av vinteren deltok laget i 
en utendørs vinterserie som ga et godt treningsgrunnlag for sesongen. 

I april stilte vi med to 11-er lag i Hauger-cup, hvor Frigg 1 vant samtlige kamper og 
hjemmelaget Hauger ble slått 1-0 i en velspilt finale, Frigg 2 endte på 2.plass i B-sluttspillet. 
Med vårsolen tilstede ble dette en god start på sesongen, og i juni stilte vi med ett lag i 
Maiken-cup, som endte opp med en fin andreplass.  

I serien endte Frigg 1 på en 7.plass i første divisjon og Frigg 2 på en 9.plass i andre divisjon. I 
Obos-cup spilte vi oss frem til kvartfinale hvor vi ble slått ut av Øvrevoll/Hosle som til slutt 
vant cupen. 

Sommerens Norway-cup var et høydepunkt, der vi stilte med et 11-er lag og et 7-er lag. Begge 
lagene gikk videre til sluttspill. Frigg 1 ble slått ut av Mali i kvartfinalen, som senere vant 
Norway Cups største jenteklasse. 

Frigg j-94 er som alltid godt representert under markedsdagen i Bogstadveien, hvor de har 
egen stand på Valkyrieplass der de selger kaker, brus og popcorn. Dette gir en fin inntekt til 
lagkassa samt god reklame for Frigg som lokalklubb! 

Laget avsluttet sesongen med tradisjonen tro som tilskuere på cupfinalen for kvinner og med 
pizza på Peppes etterpå. Før jul hadde vi kakefest på klubbhuset med utdeling av premier og 
ros til alle jentene for en flott sesong. 
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Frigg G95 
 

 
 
 
Jublende gutter etter nok en seier på Tørteberg. 
 
Vi startet treningen med en gang sesongen 2007 var ferdig. Ca. 35 gutter fra 5 forskjellige lag 
skulle samles for å spille 11’er fotball for første gang. Det var trening 3 ganger i uka og stor 
oppslutning. Til tider kunne det bli litt trangt når over 30 spillere skulle trene på en halv bane. 
Resultatene i treningskampene var oppløftende. Det ble derfor meldt på to lag i kretsserien, 
ett 1.lag i 1.divisjon og et 2.lag i 3.divisjon. 
 
Seriespillet skulle vise seg å bli en litt blandet opplevelse. 1.laget slet mot gode motstandere, 
men viste i perioder at de kunne spille jevnt med de fleste. 2.laget gikk fra seier til seier i sin 
avdeling i 3.divisjon. Det endte med en 6.plass for 1.laget med 27 scorede mål. 2.laget lagde 
utrolige 60 mål og ble nummer to i sin avdeling. 
Kamper å minnes var 1.lagets jobbeseier over Korsvoll i siste kamp før ferien, 4-3 seier  
ble det til slutt. 2.lagets seier over serievinner Grei var også stort, 4-2 til oss endte kampen. 
I tillegg har noen av guttene fått spille noen kamper for G-94.  
Spillerstallen har variert litt gjennom hele sesongen. Noen har sluttet og andre har kommet til, 
veldig mange har fått prøve seg på 1.laget. Det vi kan oppsummere med er at de som trente 
jevnt og trutt hele året fikk betydelig fremgang.  
Kjempeinnsats fra mange av guttene som dommere under Frigg-cup. 
 
En stor takk til alle foreldrene som har kjørt til kamper og fulgt lagene i tykt og tynt. En 
spesiell takk til Thom Knudtzon som skaffet sponsor til draktene. Og til Liv Jalland som i 
tillegg til alt det andre hun gjør for Frigg også skaffet penger til G-95. En takk til Steinar 
Skodje. Han har gjort en kjempeinnsats for gutter født i 1995 på Frigg. Uten han hadde dette 
prosjektet vært umulig. Til slutt vil jeg bare takke for meg. Det har vært et morsomt og 
utfordrende år. Jeg gir meg nå, men benytter anledningen til å ønske lykke til i neste sesong. 
 
Øistein Solli, lagleder 
 
Jeg vil også benytte anledningen til å takke Øistein Solli for sitt bidrag for -95 gruppa. Øistein 
har med stor autoritet bidratt til at gutta sto samlet både i motgang og medgang. Samarbeidet 
med Øistein kunne ikke vært bedre. Håper han ikke ”glemmer” gutta selv om han nå tar et 
”hvileår” 
 
Steinar Skodje, trener 
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Som avslutning vil jeg takke både Steinar og Øistein som har fungert både som trenere og 
lagledere for begge lag. Tror det har vært viktig å ha ”voksne” trenere for 13-åringer som 
spiller første års 11-er. De har gjort sitt til at kjemien har vært god og at det ikke har vært store 
skiller mellom 1. og 2. laget. 
 
Liv Jalland. 
 
Frigg G96-2/3 
 

 
 
Bildet er fra Frigg’s Høst Cup 2008 
 
Disse to lagene bestod ved sesongstart av 16 gutter, hvorav 14 fra Bolteløkka skole. 
Trener var Petter Isøy, foreldrekontakt Fride Møller, mens lagleder var Rune Glomstein. 
Spillerne som var med på disse to lagene har trent sammen og vi har hatt rullerende lag.  Dvs. 
ingen har tilhørt fast 96-2 eller 96-3.  Vår-sesongen var ”tung” med bare en seier. 
Høstsesongen, med bare ett lag ble mer samspilt og av 7 kamper vant vi 3. 
Vi gamblet med å melde på to lag i serien, i og med at vi i utgangspunktet hadde få spillere.  
Det viste seg da også når kampoppsettet forelå, at i de fleste serierunder hadde våre 2 lag 
kamper samtidig! Imidlertid fikk vi etablert et visst treningssamarbeid med de andre 96-
lagene (noen felles lørdagstreninger), og fikk ved behov låne 2-3 spillere fra de andre Frigg 
96-lagene. 
Ved skoleslutt sommeren 2008, var det imidlertid 2 av våre spillere som flyttet utenlands 
mens ytterligere 2 spillere sluttet med fotball halvveis i sesongen. Vi var nå nede i 12 spillere 
og slet fra kamp til kamp med å skrape sammen nok spillere.  Vi så dermed ingen annen utvei 
enn å melde av G96-3 etter halvspilt serie. Til Friggs Vår-cup stilte begge lagene, mens vi 
stilte med ett lag til høstcupen. 
Vi har ved avslutningen av 2008-sesongen dessverre mistet 3 spillere til. 
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De 9 gjenværende er imidlertid godt i gang med 11’er trening, og har tatt steget over i 
Ungdomsavdelingen! 
 
Frigg G96-4, Frigg Marin 
 
Frigg Marin (G96-4) holdt seg stabilt med trenere, spillere og lagleder gjennom hele 
2008 sesongen, dvs 14 spillere, en hovedtrener (Simon Lay), en hjelpetrener ( Johan 
Mowinckel) og lagleder Kristin Zachariassen.  
Vi hadde en flott sesong, med masse spennende kamper og flotte resultater gjennom 
hele serien. Fortsatt en haug med engasjerte foreldre som følger sine barn på hver kamp 
- sånn skal det være.  
Tradisjonen tro spilte vi også i Friggs vår- og høstcup. Cupansvarlige fra vårt lag var 
Johan Mowinckel, Per Anders Aas. og Erik Braathen. Stor takk til dem for flott insats.  
 
Ønsker også å takke Simon Lay (trener 1), som slutter som trener etter flere fine 
sesonger med Frigg Marin. 
 
Flere av spillerne stilte også på Norwaycup og selv om resultatene her var litt mer 
varierte, var det en flott gjeng som stilte i sommerheten på Ekebergsletta. Ikke alle 
hadde mulighet til å være med, så her fikk vi heldigvis lånt Siggurd Glomstein fra 
Bolteløkka, som gled rett inn i gjengen og gjorde en flott innsats i forsvar. Helt topp og 
være med syntes både spillerne og foreldrene, noe også bildet viser. 

  
Alt i alt en topp ,avsluttende sesong for Frigg Marin G96, som nå er historie og det etter 
at noen av spillerne har spilt sammen siden de var seks år.  
 
Kristin Zachariassen 
Lagleder 
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Frigg J96 
 
Frigg jenter 1996 har hatt en meget flott og spennende sesong i 2008. 
De to opprinnelige lagene Frigg J96-1 og J96-2 ble på vårparten slått sammen til ett lag, Frigg 
J96-1 var satt sammen av jenter fra Uranienborg skole, mens J96-2 var satt sammen av jenter 
fra Marienlyst, Bolteløkka og Ila skole. 
Sammenslåingen til ett lag gikk smertefritt, og har vært en stor suksess. Ved utgangen av 
sesongen besto Frigg J96 av 15 innsatsfylte jenter: 
 
Fra Bolteløkka (3): Iduna, Julie og Ulrikke 
Fra Ila (2) : Ida og Sara 
Fra Marienlyst: (6): Alette, Kaja, Linnea, Maja, Maria, og Sara 
Fra Uranienborg (4): Hedda, Lea, Poy og Regine 
Andrea fra Uranienborg var med på vårparten før flytting, hun ventes tilbake i 2009. 
 
I serien spilte vi 11 kamper, hvorav 8 seire, 2 uavgjorte og ett tap. Vi tok dermed 26 av 33 
mulige poeng. Målforskjellen var  40-22. 
I tillegg deltok laget i Frigg vår- og høstcup, Bjørndal høstcup og ikke minst Norway Cup. I 
Norway Cup hadde laget tre seire, tre uavgjorte og ett ettmålstap mot Bærums Verk. Nydelig 
vær, et sympatisk og prikkfritt arrangement samt spennende kamper og flotte 
fellesskapsopplevelser gjorde Norway Cup til en stor og minneverdig opplevelse for jentene, 
foreldre og foresatte. 
 
Bjørn Haugan har vært trener for laget, og Bjørn Hermansen lagleder. Ann Cathrin Faldet og 
Per Morten Johansen har vært assistenttrenere. Vi har hatt en trening pr uke. Noen av jentene 
har deltatt på treninger sammen med Frigg J94. 
Et gjennomgående trekk ved dette laget er den store og stabile oppfølging og deltagelse fra 
foreldre og foresatte. Frigg jenter 1996 er et godt fotball-lag som i tillegg innbyr til sosialt 
samhold og læring. 
Frigg jenter 1996 tar i 2009 steget over i 11-er fotball. Vi gleder oss alle til en ny sesong med 
et godt sammensveiset lag. 
Med hilsen Bjørn Hermansen, lagleder Frigg J96 
 
Frigg G97-1 
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Frigg 97-1 har gjennom 2008-sesongen bestått av 18 spillere, og det har jo vært litt av en 
utfordring med tanke på at vi er et syverlag! På kamper har vi vært mellom 12 og 15 spillere, 
og med riktig fordeling har det dog stort sett blitt spilletid på alle spillerne i hver kamp. Hele 
5 av Frigg 97-1 spillerne deltar på Frigg-akademiet 2 dager i uken og alle gleder seg allerede 
til 2009-sesongen. 
Lagleder Arne Damvin 
 
Frigg G97-4 
Frigg 97-4 er et lag fra Uranienborg skole. Vi er 12-13 gutter som trener i Frognerparken hver 
onsdag i vår-, sommer- og høstsesongen. Dette er gutter fra 6A og 6B ved skolen. Vi har ikke 
trening i vinterhalvåret da vi har oppfordret til bandy i stedet, noe vi ikke har lykkes så veldig 
med - det er bare tre av gutta som spiller bandy. 
I 2008 var vi med i begge cupene som Frigg arrangerte, vi både vant og tapte med samme 
sinn. Serien, som gjorde oss kjent rundt omkring i Oslo, både tapte og vant der også. 
Vi avsluttet hver sesong som alltid – fotballkamp mellom foreldre og barn. 
 
Frigg G98-4 
Laget har bestått av spillere fra Majorstuen skole og Den franske skolen. Laget hadde en-to 
faste treninger i uka, også på vinterstid. Laget deltok i serien og vant flesteparten av sine 
kamper. På grunn av overganger til Huk FK måtte vi hente inn spillere fra andre Frigg-lag på 
høsten. Laget deltok på fire cuper på våren, Frigg-Cup, Veitvet-Cup, Grüner-Cup og Grorud-
Cup. Det gikk strålende! 
Undertegnede meldte før sommeren 2008 at laget etter sesongslutt ville bli oppløst hvis ingen 
andre foreldre ville overta laglederansvaret. Undertegnedes sønn startet i Huk i august 2008. 
Vi fikk til ordning slik at resterende spillere gradvis ble tatt inn i laget til Frigg med base på 
Uranienborg. Det var kjempebra. Det er en flott gruppe som de resterende spillerne vil gå fint 
inn i. 
 
Lykke til videre! 
V h Arthur Gjengstø 
 
Frigg J98 
Det nye jentelaget ble startet opp høsten 08. Friggs Helge Sæther oppdaget flere potensielle 
jentespillere på fotballskolen den sommeren, og gav oss ”avsparket” på et jentemøte samme 
høst. Pappaene Elling Wøien og Mats Narvestad ville trene, og jeg ble lagleder. 
På første trening møtte 10-12 jenter og motivasjonen var høy fra første stund. Pr. januar 09 
har laget 14 spillere. De kommer fra Marienlyst, Majorstua og Bolteløkka skole, og trenger å 
bli bedre kjent med hverandre. Laget har trent hver onsdag frem til Friggcupen i oktober 08. 
Målet for sesongen var nettopp Friggcup. Deretter tok vi vinterferie etter en heidundrende 
avslutningsfest på Peppes Pizza. Men flere av jentene går på Friggakademiet hver onsdag, så 
de holder seg varme. Vi tenker å starte opp treningene igjen til våren, litt klima-avhengig, men 
sannsynligvis i mars-april draget. 
Jentene gjorde det veldig bra på Friggcup, med et tap, en uavgjort og en seier. Vi har tro på at 
J98 kommer til å bli et meget godt lag. De har to jenter som har spilt flere år på guttelag (og 
gjør det fremdeles, parallelt med jentelaget.) Flere av jentene har spilt fotball før og mange 
har deltatt på fotballskolen flere ganger. Så de er ganske rutinerte til å være et nystartet lag. 
Vi kommer til å melde laget på til seriespill i 09. Om vi melder til Norway Cup er mer 
usikkert, da det kræsjer med ferien til mange på laget. Her vil vi gjerne ha Friggs råd. Så tar vi 
det derfra. 
 



Friggs Årsberetning 2008 

Med vennlig hilsen 
Lagleder Maja Løvland  
 
Frigg G99-1  ”Frigg Fighters”  
Sesong 2008 har ca 15 spillere fra Marienlyst spilt fotabll med liv og lyst. Fremmøte og 
innsats på trening og kamp har vært upåklagelig hele sesongen – her er det mye innsatsvilje 
og godt humør! Vi har deltatt i serien og i begge Frigg-cupene. Litt varierende resultater, men 
spillerne utvikler seg fint og det viktigste er å føle at vi stadig blir litt bedre enn vi var før! I 
tillegg skal det jo være gøy å spille fotball, og det er det! Spesielt er det stas med Cup- spill og 
påfølgende medalje utdeling! Det har vært lite frafall i løpet av sesongen, og et par nye 
spillere er på vei inn.  
Takk til alle spillere og foreldre som har bidratt til å gjøre dette til nok en flott sesong!! 
  
Thea Dingstad (trener) og Anne Cate Olsen (lagleder)  
 
Frigg G99-4 
Laget har i løpet av sesongen bestått av følgende gutter fra Vinderen og Majorstuen Skole: 
Abdifatah, Aidan (byttet lag midt i sesongen), Christian, Kenneth, Max, Gilles, Nicolai S, 
Nicolai L, Wilhelm, Carl Fredrik, Tobias, Emmanuel. 
Trener har vært Gilberto Teixeira. Gilberto har lang fartstid som trener i Frigg, og er også 
sertifisert dommer i OFK. Lagledelsen har for øvrig bestått av lagleder Hanne Boudreaus. 
Vi kan dessverre ikke skilte med en eneste seier fra serien, men gleden var desto større da 
årets første seier kom i Frigg interncup, samt at guttene fikk en seier i Frigg Høstcup. 
Vi har trent ute på Frigg-feltet (gamle kunstgressbanen) hele sesongen t.o.m. november, med 
unntak av en liten periode i mai/juni da vi benyttet oss av Frogner Stadion. F.o.m. desember 
har vi hatt innetrening i gymsalen på Majorstuen skole.  
Laget har hatt en del frafall, og står ved årsskiftet igjen med kun 7 spillere. Det vurderes 
sammenslåing med en eller flere skoler. 
 
Hanne Boudreaux, lagleder 
 
Frigg G99-5 Urra Boys 
Vi startet sesongen 2008 med å delta i Greverud cup med ett lag og avsluttet sesongen med å 
stille 3 lag til Frigg høst cup.  
Etter å ha trent store deler av vårsesongen 2008 i en liten gymsal med et jevnt oppmøte på 14 
poder, var Greverud Cup en positiv turnering hvor vi ”bet” godt fra oss og gjorde ikke skam 
på Frigg navnet, laget ble av speaker omdøpt til ”Frigg rock and roll boys” grunnet stort 
engasjement når vi ikke hadde kamper. Overgangen til store flater og håndball mål gikk bra, 
husker ikke helt resultatet men en sliten og glad gjeng kom hjem med både uavgjorte og seire 
i bagasjen. 
I Frigg Vår cup stilte vi med tre lag og vi lærte særdeles mye, vi fikk masse inspirasjon på hva 
vi gjorde svært bra og hvor vi var noe etter. I serien gikk det særdeles bra , jeg fikk lag som 
tålte å tape, og var fornøyde med uavgjort og som elsket å vinne, slik skal det være. 
Oppsummert ble det mange seiere, 2 uavgjorte og 2 tap, utrolig bra!!  
I Frigg høst cup (3 lag) gikk det meget bra, (tidlig kampstart (trøtte gutter) og svært mye 
spilletid gjorde at resultatene svingte noe, men jeg er overbevist om at alle hadde en fin dag i 
det gode været), jeg må dog nevne at Grizzly scoret o mål i sin første kamp, men scoret hele 7 
i sin siste, snakk om endring.  
At vi tok Lyn i den siste kampen  i høst gjorde dagen perfekt for meg. 
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Foreldrene til laget har gjort en fantastisk jobb med å støtte laget, jeg er imponert over deres 
engasjement. 
Jørn, Trener Frigg Urra Boys 
 
 

 
 
 
Frigg G00-1, Frigg Marin 
2008 var et godt fotball år for laget vårt som vi kaller Frigg Marinerne. Vi opplevde en enorm 
forbedring både individuelt og som lag. Siste seriekamp vant vi 5-0. 
Laget har vært med på Drammen Cup og Umbro Cup, og vi har det veldig gøy når vi reiser ut 
i verden og gjør gode prestasjoner mot nye og ukjente lag. 
Vi har så mange spillere at vi overtok seriekampene til Frigg G00-03, så det har ikke manglet 
på kamperfaring.  
Som trener vil jeg rose spillerne for en utrolig innsatsvilje og meget godt oppmøte på våre 
treninger hvor innsatsen er like stor som på kamp. 
Vi gleder oss til 2009 sesongen og synger: Vi er hvite, vi er blå, vi er best i byen nå !!! 
Lars Kogstad, lagleder 
 
 
Frigg G00-2 
Lagleder og trener: Øivind Næss  
(Valentin Tomac, Thomas McNicol og Jonathan Kittilsen har velvillig stilt opp som 
assistenttrenere ved behov) 
Laget bestod av 12 gutter fra Bolteløkka skole og ble etablert høsten 2007. Etter Frigg-
høstcup i 2007 ble det etablert faste treninger en gang i uken; først på Tørteberg, så i 
gymsalen på Bolteløkka skole gjennom vinteren. Når snøen forsvant trakk laget ut til 
Tørteberg igjen, men brukte også Idioten som treningsbane når serien startet. 
Sesongen startet med Friggs vårcup. Det var da tydelig at vinterens iherdige trening hadde gitt 
resultater. I motsetning til tap på alle kampene høsten før ble det nå to seire og en uavgjort. I 
serien klarte laget seg også ganske godt, med seire i de aller fleste kampene. Frigg høstcup 
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forløp også veldig bra med to seire og et tap. De fleste spillerne var på scoringslisten når 
sesongen var over. 
Før jul hadde vi sesongavslutning hvor spillerne fikk stolte Friggdrakter i premie. 
I den første tiden ble det arbeidet en del med holdninger på trening og generelt på 
fotballbanen. Vi har tro på at dette må til for å skape trivsel for alle, og vi får gjennomført 
treningene på en ordentlig måte. Dette har vi også sett resultater av utover sesongen ettersom 
miljøet, stemningen og interessen i og rundt laget økt betraktelig. Foreldre til de fleste av 
spillerne møter opp på treninger, og så nær som alle har med seg familien på kamp. Dette har 
ført til at både laget og supporterne (dvs. foreldrene) har blitt en fin og sammensveiset gjeng. 
 
Håper og tror at neste sesong blir like morsom for alle! 
 
Frigg J00-1, G00-5 Franske skolen 
Etter å ha fått en smak av organisert fotball gjennom deltakelse i Frigg cup høsten 2007 
(blandet lag jenter/gutter), besluttet vi å organisere et jente- og et guttelag med basis på den 
franske skolen for sesongen 2008. Mange av guttene hadde allerede spilt endel fotball, også 
organisert, mens jentene jevnt over var nybegynnere. Lagene ble registrert med ca 9 spillere 
hver, 8 fra den franske skole og en spiller fra annen skole, hhv Ruseløkka og Majorstuen. Som 
trener hyret vi Clarence Crepin. Han er fransk og utdannet svømme-/gymtrener, og arrangerer 
forskjellige aktiviteter for barna ved skolen. Fra uken etter påske trente vi hver mandag I 
SFO-tiden, litt på en liten bane ved skolen, men etterhvert mest på Friggfeltet.  
 
Vårens Friggcup gikk ikke så bra for jentene –tap I alle kampene. For guttene gikk det bedre, 
de vant to av tre kamper. Når så serien startet, fryktet vi at jentelaget skulle tape sine kamper, 
og at interessen deres dermed ville synke. Slik gikk det ikke. Jentene spilte som et lag fra 
første stund (I motsetning til guttene), og vha et par gode angripere og forsvarere vant de 
nesten alle kampene sine. To tap tror jeg det ble til slutt. Selv om det selvsagt er viktigst å 
lære seg å spille på lag I denne alderen, er det liten tvil om at motivasjon og interesse for 
spillet stiger mange hakk etter noen seiere. Jentene trente godt hele sesongen, ble etterhvert 
tøffere fysisk og klokere taktisk, og så ut til å trives veldig godt I hverandres selskap.  
 
Treneren fortjener også skryt –hans filosofi går på å bygge trygghet under trening og kamp 
først og fremst, og deretter fokusere på selve spillet. Det har fungert veldig fint for våre jenter.  
Guttelaget klarte seg også fint, selv om kampresultatene varierte endel –særlig i vår. Etter 
sommerferien fikk de egen trener, Alexander Rasch som også jobber ved skolen. Dette gav 
klar fremgang I forhold til lagånd og taktisk forståelse, slik at resultatene bedret seg kraftig 
mot slutten av sesongen. I høstens Frigg-cup vant de alle sine kamper. Fra sesongslutt har 
begge lagene trent en gang per uke innendørs I det nye cage-ball anlegget I Nydalen. Det er 
litt dyrt, men har vært svært vellykket. Vi håper det vil gi en gevinst inn mot den nye 
sesongen. 
 
Frigg J01-1 Bolla 
Oppstart i høst hvor vi trente på Friggfeltet en gang i uken. Det er ca. 7 jenter med på laget 
som vi kalte for Bolla, samt at det har vært med et par gutter på trening. Falk Høstmark ble 
valgt til lagleder. Sesongen kulminerte med Friggcup (som var første gang jentene spilte 
kamp), hvor det ble 2 tap og en seier. Trening starter opp igjen (uke 2, 2009) i gymsalen på Ila 
skole hver onsdag. 
 
Falk Høstmark, lagleder 
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Årsrapport fra Bandygruppa i Frigg   
Av Tor Audun Sørensen, 
Hovedstyremedlem 
 
Bandyskolen 
Friggs bandyskole på Frogner stadion startet i år opp tirsdag den 11.november og avsluttet så 
tidlig som tirsdag 10.februar grunnet skolenes vinterferie i uke 8 og påfølgende uke 9 med 
oppstart rigg/graving på Frogner stadion. Besøkstallene har vært tilfredsstillende grunnet en 
god vinter med unntak av to regnværsdager. Bandyskolen hadde en festlig avslutning på 
sesongen den 10.februar etter 12(11) tirsdager på Frogner stadion. Vafler og varm saft til alle, 
samt diplomer til barna. Opplegget godt regissert av Kjell Are Moe.  
 
Det har i år deltatt fra 62(56) barn på det meste ned til 14(30) barn på det minste. Totalt har 
det vært med ca 517 (472) deltakere. Et snitt på ca 43(43) barn pr bandyskolekveld. De eldste 
barna (f.96 og 97) ble som i fjor og forfjor tatt ut av bandyskolen og hadde egne treninger på 
tirsdager før bandyskolen startet.  
 
Det har primært vært benyttet aktive bandyungdommer, men også noen av klubbens 
trenere/foreldre som instruktører. Atle Braaten har skjøttet skøyteslipingen. Mona Kirkeby har 
hjulpet til med varm saft til barn og voksne.  
 
Bandyskolen har også for 2009 fått tilsagn om ”Storby-midler” fra Oslo Idrettskrets. Vi skal 
også søke om midler for 2010, men uansett betyr dette at bandyskolen er sikret oppstart neste 
sesong. Dog med usikkerhet om hvor mht den pågående utbyggingen av Frogner stadion. Et 
alternativ de første ukene kan være å flytte bandyskolen til Idrettshøgskolen eller nye 
Bergbanen (Ullevål stadion). Dette fra primo november til åpning av nye Frogner stadion som 
foreløpig er stipulert til 7.desember 2009! 
 

 
Bildet:99-jentene spiller både fotball og bandy 
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6(6) bandylag i seriespill 
Frigg har stilt med et A-lag i 3.div. for fjerde året på rad, to lilleguttlag (96 og 97) og tre 
minilag (to 99 og et 00) i årets serie- og cupspill, hvorav det ene 99-laget var et rent jentelag 
med fotballspillere. Dessverre mangler klubben 98-lag og vi bør neste sesong arbeide for å 
stille med to 00-lag, samt to nye 01-lag. Videre få etablert et småguttelag basert på 96- og 
delvis 97-spillere som da skal spille 11-er bandy.  
 
Tre dyktige 97-jenter har også deltatt i seriespill og fem cuper for det sammensatte jentelaget i 
regi av Haslum IL. Disse jentene har vært gjenstand for en del presseoppslag i lokalavisen og 
Aften. De samme jentene var også sentrale i barneskolelaget til Bolteløkka som under 
Torstein Vegheim og Oskar Vegheim sin ledelse vant både Oslo-finalen på Idrettshøgskolen 
24.februar og landsfinalen på Jordal Amfi 12.mars.  
 
Medlemstall: 78 (73) aktive og 16 (13) ledere, 2 ny-autoriserte forbundsdommere og 2 unge 
klubbdommere. Videre  
8 unge bandyskoleinstruktører, totalt 106 (97) bandymedlemmer pr 1.1.2009. I tillegg bør tas 
med 11 personer fra hovedstyret/adm., da det formelle ansvaret for ”bandyavdelingen” ligger 
her.           
 
Unge forbundsdommere, instruktører og trenere.  
17-åringene Even Braaten (tv) og Tarald Moe Bjølseth, 
her på bildet sammen med NBF-dommersjefen Lars-
Stian Nygaard,  
har blitt autorisert som nye forbundsdommere (trinn 5) 
i løpet av årets NM-finaleuke i Drammen.  Guttene har 
representert og dømt for Frigg i både forbunds- og 
kretskamper denne sesongen, herunder meddommer i 
noen eliteseriekamper.  
 
Unge bandyskoleinstruktører har vært: Sondre (f.93) og Oskar Vegheim (f.94), Eivind Moe 
Bjølseth (f.94), Magnus Aabø Mellem (f.93), Eirik Zeiner-Henriksen (f.93), Trym Tafjord 
Langeggen (f.93), Kristian Nybø Herse (f.94) og Gaute Lytskjold (f.94).  
 
Unge trenere på 96-laget har vært: Bjørn R. Solberg (f.92) og Sondre H. Schjøtt (f.93). 
Unge trenere på 97-laget har vært: Sondre (f.93) og Oskar Vegheim (f.94),   
 
Aldersbestemte lag og ledelse. 
Friggs yngste lag denne vinteren, 00-laget, ble ledet av Peter Paaske med Sissel Rafael som 
medhjelper. Laget ble etablert før jul og har spilt sine kamper i Oslo-serien i januar og frem til 
medio februar. 99-laget gutter ble ivaretatt av Lasse Ruud og Anne Cate Olsen og deltok i 
Osloserien. 99-jentene, som spilte med guttene i 00-serien, ble tatt hånd om av initiativtager 
Isabelle Lie og Nils Henrik Solum fra fotballen. Laget ble forsterket med to 98-jenter. Foruten 
Oslo-serien deltok laget i en miniturnering på Gressbanen for rene jentelag. 97-laget ble i sin 
fjerde seriesesong sikkert ledet av Ingvild Gulbrandsen med Heidi Hunskaar som hjelper. 
Også disse lederne kommer fra fotballen i Frigg. Det er stor grad av stabilitet i 97-laget, som 
foruten Oslo-serien også har deltatt i fire cuper. 96-laget ble for andre sesongen ledet av 
Suzanne Jæger. 96-laget fremstår som en relativ stabil gruppe og har foruten Oslo-serien også 
deltatt i flere cuper, bl.a Stabæk cup.  
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Bildet: 96-laget. Tv. lagleder Susanne Jæger. Th. trener Bjørn R.  Solberg 
 

 
Bildet: 97-laget. Instruktører fv.: Gaute Lytskjold, Trym Langeggen og trener Oskar Vegheim 
(th.) 
 
 
A-laget i 3.divisjon. 
A-laget gjenoppstod sesongen 05/06 etter 28 års fravær i serien. Initiativtaker og 
ildsjel for å etablere og drifte A-laget har vært den tidligere Ready-spilleren Knut A. 
Grundvig (bildet) 
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som er lagets kaptein og fortsatt aktiv. Denne sesongen tok klubbens velkjente Kjell A. Moe 
på seg treneransvaret, noe som har løftet laget sportslig og styrket den organisatoriske delen, 
samt påvirket til at stallen har øket til 20 ”sikre” spillere, herunder flere juniorer fra egen 
”avl”.  
Totalt 26 spillere har vært innom laget og deltatt på minst 1 obligatorisk kamp. Frigg har spilt 
totalt 14 obligatoriske kamper denne sesongen og stilt med snitt på 15 spillere til hver kamp.   
Laget har også dette året vært økonomisk selvdrevet med et budsjett på ca 37.000 kroner.  
A-laget har gjort en meget respektabel jobb denne sesongen og endte på 4 poeng i 3.divisjon  
mot kun 1 poeng oppnådd forrige sesong. Laget deltok også i Oslo-mesterskapet.  
 
Antall kamper:  
Her topper junioren Axel Cappelen med 13 kamper sammen med Eirik Jacobsen. 
Juniormålvakten Tarald Moe Bjølseth har 12 kamper sammen med Knut A. Grundvig, Jørgen 
Arnesen, Mats Olavsson og Mats Clarhäll.  
11 kamper har Jacob Schultz, Mikkel Nesbak og Martin Wishman. Junioren Paul De Fontenay 
har spilt 10 kamper.  
9 kamper har Bjørn Christian Thovsen og Kevin Skabo. 8 kamper har Niklas Norman. 7 
kamper har Kristoffer Lorck, Fredrik Balstad, junioren Bjørn R. Solberg, Øystein Kvalheim 
og Kristoffer Solberg. 5 kamper har Lars Petter Pettersen og Magnus Flø. 4 kamper har 
Andreas Lauritzen. 2 kamper har Alexander Foss og Tobias Bade Strøm.  
Kun 1 kamp har juniorene Even Braaten og Sondre Schjøtt.   
 
Toppscorer: Av lagets 47(35) seriemål har Eirik Jacobsen besørget 11 som ifjor. Jacob Schultz 
har scoret 9 mål. Junioren Paul De Fontenay 5 mål. Kvein Skabo og Niklas Norman 4 mål 
hver. Junioren Axel Cappelen og Mats Olavson 3 hver. Kristoffer Solberg og Mats Clarhäll 2 
hver. 1 mål hver på Fredrik Balstad, Jørgen Arnesen, Martin Wishmann og Tobias Bade 
Strøm. 
 
Utvisninger:  Mats Olavson er ”årets gris” med 30 ordinære utvisningsminutter i tillegg til at 
han fikk 1 rødt kort (teller 45min). Jacob Schultz er nummer to på listen med 35 minutters 
utvisninger totalt. Eirik Jacobsen har sonet 30 minutter. Kevin Skabo, Lars Petter Pettersen og 
Mats Clarhäll 20 minutter hver i ”fryseboksen”. Frigg har totalt 244 minutters utvisninger på 
14 obligatoriske kamper. 
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Bildet: Friggs A-lag 2008/09. Trener Kjell A. Moe th. 
 
Sesongen 09/10: A-laget stiller i serien neste sesong, men trenger 2-3 nye sterke spillere for å 
ta et steg videre.  
Det jobbes fortsatt med noen unge spillere fra ”samarbeidsklubben” Ullevål IL. Særdeles 
viktig at Knut A. Grundvig og Kjell A. Moe fortsetter som henholdsvis leder og trener. 
 
Kiosk- og garderobedrift på Frogner. 
Frigg har nå drevet kiosk- og garderober på Frogner stadion gjennom tolv sesonger. Oppstart 
denne sesongen var tirsdag 11.november og avslutning søndag 22.februar med Oslo 
Skøiteclub sitt skøytekarneval. Mona Kirkeby var igjen ansvarlig garderobier til stor glede for 
alle som vanker på Frogner stadion. Sønnen Thomas var også til stor hjelp. Atle Braaten har 
hatt ansvaret for skøytesliping til alles tilfredshet. Frigg ryddet lokalene på Frogner i uke 9 og 
nøkler er overlevert Idrettsetaten i kommunen. 
Frigg avholder møte med kommunen ultimo april angående neste års bruks – og driftsmodell 
for nye Frogner stadion.  
 
Vaffelsalget på Frogner. 
Det ble som tidligere år lagt opp til vaffelsalg utendørs på Frogner stadion noen 
lørdager/søndager i januar og februar. Dette på dugnadsbasis fordelt på lagene og på 91-
spillere tilhørende fotballaget etter en økonomisk delingsmodell. Kjell Are Moe har vært 
ansvarlig koordinator og utført nok en glimrende jobb for klubben. Det ble solgt vafler for  
kr 11.630,-. Nettofortjenesten ble kr 7.587. Pengene går til drift av klubben. Salget var noe 
lavere enn tidligere år, men dette skyldes færre salgsdager og store nedbørsmengder i helgene 
som påvirket besøkstallene på Frogner stadion. 
   
Utvidet istid og 11ér bandy på Frogner. 
Bandyfolket i Frigg har i mange år hatt Frogner stadion som sin vinterlige hjemmebane. Vi 
har også i år blitt tildelt brukbart med istid til trening, noe som har vært nødvendig for å skape 
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sportslig utvikling. Tirsdager disponerer klubben kunstisbanen fra kl 1700-2200. Før 
bandyskolen kl 1830 har de to eldste lilleguttlagene trent fra 1700.  
Etter bandyskolen trente A-laget. Torsdager har det vært spilt mange hjemmekamper. Viktig at 
klubben opprettholder de etablerte istidene på Frogner og i tillegg får tilgang til trening og 
kamp i helgene, samt til enkelte helgeturneringer og andre arrangementer som måtte la seg 
realisere i fremtiden.  
 
Stipulert baneåpning 7.desember 2009: Frogner stadion kunstisbane m/toppdekke kunstgress. 
Frigg Oslo Fotballklubb har i drøyt tolv år (1997) vært en viktig politisk pådriver i denne 
saken. Utallige møter har vært avholdt med sentrale Oslo-politikere og Idrettskretsen i en 
svært langdryg prosess. Prosjektet blir i disse dager realisert til en pris av ca 134 millioner 
kroner. Frigg har sammen med Oslo Skøiteclub bidratt aktivt i Arbeidsgruppen som på 
oppdrag fra byrådsavdelingen har jobbet med funksjons- og romprogrammet for stadion. 
Selve utbyggingen styres nå fra Idrettsetaten v/prosjektleder Trond Aulund som Frigg har et 
meget godt samarbeid med. Utbygger er Veidekke AS og prosjekteringen har Norconsult AS 
stått for. Bydel Frogner og Frogner Parkens Venner har siden 2003 vært sentrale 
samarbeidspartnere med Frigg og Oslo Skøiteclub i den politiske pådriverprosessen. Frigg-
leder Per Jæger skal ha ros for sitt betydelige bidrag til prosjektet.  
 
Foruten kombinert kunstis-/kunstgressbane og 800 tilskuerplasser, inneholder prosjektet ny 
bygningsmasse for servisefasiliteter, herunder lager- og kontormuligheter for Frigg, teknisk 
rom, sliperom, publikumsgarderobe, stevnekontor og kafeteria. Deler av bygningsmassen, 
som skøytemuseet, dagens garderober og Oslo Skøiteclub sine lokaler blir rehabilitert.  
I tillegg pågår reguleringsprosessen for en fremtidig ”Sonja Henie” ishall på stadionområdet, 
selv om nye penger må fremskaffes fra bykassen. En idrettshall på området er det mer 
tvilsomt vil la seg realisere, da ikke minst Byantikvaren kun går for en delvis nedgravd hall 
og fordi Idrettskretsen og Idrettens Samarbeidsutvalg i bydelen prioriterer ishall.  
 
BANDYENS FREMTID. 
Bandyskoleprosjektet har gjennom tolv sesonger, fra 1997/98, fremstått som positivt for Frigg 
Oslo Fotballklubb og for barn- og ungdom i lokalmiljøet. Lokalavisen Frogner St.Hanshaugen 
og Aften har tidvis gitt bandyskolen og ikke minst bandyjentene våre fin oppmerksomhet. 
Besøkstallet på bandyskolen er stabilt, men kan bli betydelig høyere med ny kunstisbane. Vi 
bør for neste sesong markedsføre tilbudet bedre mot skolene rett etter høstferien, slik at 
besøks- tallene igjen kan øke. Samme markedsføring mot barnefotballen internt i klubben, 
slik det også ble gjort i år mye takket være Hovedstyremedlem Isabelle Lie som er ansvarlig 
for barnefotballen og Kjell A. Moe på feltet.  
 
Unge instruktører, stort sett fra egne rekker, hvorav noen også fungerer som trenere for egne 
lag, gjør en god jobb sammen med de voksne på bandyskolen. To nye, unge 
forbundsdommere viser at klubben også ivaretar denne viktige oppgaven. Tarald Moe 
Bjølseth dømmer både bandy og fotball. Antall lag i seriespill har vært stabilt som forrige 
sesong, men denne trenden skal vi snu i lys av nevnte markedsføring mot skoler og egne 
fotballag og ikke minst i lys av et nytt Frogner stadion.  
 
A-laget har både stabilisert og styrket seg og det kan forventes et gradvis høyere sportslig nivå 
de nærmeste årene.  
Bandyskolen er fortsatt støttet økonomisk av Oslo Idrettskrets – Storbyprosjektet. Det er i 
tillegg skaffet til veie 7.587 kroner til Frigg gjennom vaffelsalg som dekker det meste av 
serie- og cupavgiftene og isleie. Årsmøtet har som vanlig de senere årene godkjent et budsjett 
til drift av bandyen i klubben. 
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Friggs bandyskole har en del innkjøpt bandyutstyr på lager (Ullevål stadion). Dette sammen 
med storbymidler sikrer i prinsippet oppstart av bandyskolen for sesongen 2009/10. Før 
Frogner stadion åpner i desember, vil bandyskolen og lagenes treninger foregå på enten 
Idrettshøgskolen eller nye Bergbanen. Når et gjelder den fremtidige garderobier- tjenesten, 
herunder slipetjenesten på Frogner stadion, vil et eventuelt engasjement fra Frigg OFK bli tatt 
opp med forvaltningen i kommunen denne våren. 
 
Friggs aller største ønske i alle disse årene har imidlertid vært at Frogner stadion blir 
opprustet til et moderne idrettsanlegg hvor det kan spilles både fotball og bandy i Friggdrakta 
under gode forhold i et godt miljø!  
Endelig, - nye Frogner stadion bygges nå! 
  
Avslutningsvis en stor takk fra ”bandyavdelingen” til hovedstyret og den tidligere og 
nåværende administrasjonen for godt samarbeide gjennom nok et år! 
 
Årsrapport  Friggs Eldre 2008 
 
Årsmøte 04-12-07  valgte følgende styre: 
Preses/kasserer:      Svein Weltz 
Sekretær:                 Per Skants 
Styremedlemmer:   Bjørn Jacobsen, Kjell Rannug, Aril Dahl og Knut Thoen  
Revisor:                  Lars Aarvig 
Valgkomite:            Gunnar Maltun.  
 
Styremøter. 
Det har vært avholdt 2 styremøter i forbindelse med tirsdagsmøtene. 
 
Medlemsforhold. 
Ett medlem er strøket – tilskudd 2 medlemmer – totalt 78-og alle har betalt kontingent. 
 
Møter og tilstelninger. 
Møtene har som vanlig blitt avholdt den første tirsdagen i hver måned, med unntak av januar-
juli og august. Det har vært arrangert  Quizkonkurranse og vinlotteri på de fleste møtene. En 
stor takk til Bjørn Jacobsen som alltid lik de siste årene har ordnet og gjort i stand kaffe og 
kaker til hvert møte og også har stått for oppvasken. 
 
Julebordet og årsmøte gikk hånd i hånd hvor 28 hadde møtt frem. God mat - høy stemning 
takket være Petter Brannstorph, som underholdt med musikk og sang. Også en stor takk til 
våre vertinner – Mai og Mette som så til at vi ikke manglet mat og drikke.  
 
Skalldyraften med damer dette året ble dessverre ikke arrangert  - men vi håper å komme 
sterkt igjen neste år. 
 
Klubblokalene. 
Også i år har Eldres avdeling sponset vedlikehold for kr. 3.460.-. I tillegg har Ebbe G- Per P 
og Tore F med  respektive bedre halvdeler vasket og bonet gulv og vegger i lokalet. Kjempe- 
arbeid og fortjener en takk fra hele klubben 
 
Økonomi. 
I år har vi ett pluss i regnskapet på  ca kr. 12.700.- hvor vi ifjor hadde et minus på ca kr. 
13.000.-   Egenkapitalen pr. 15.11.08  er ca. kr. 42.100.- Lars Aarvig revisor ble dessverre 
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syk rett før årsmøte - og styret takker Knut Andersen for at han steppet inn og reviderte 
årets regnskap på kort varsel. 
 
Året 2008. 
Det har vært et jevnt og fint fremmøte til årets møter – men det er alltid plass til flere. Styret i 
Friggs Eldre takker alle medlemmer for årets sesong og på gjensyn i 2009. 
 
Styret, Friggs eldre 
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