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PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 
Klubbhuset,  onsdag 02.03.2011 
 
1. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 
Godkjent.. 29 medlemmer var til stede ved årsmøtets start  
 
2. VALG  
- Dirigent. Tor Andresen foreslått. Godkjent.  
- Referent. Roar Råken foreslått. Godkjent.  
- Desisorer. Kenneth Tønne og Steinar Ims foreslått. Godkjent.  
 
3. GJENNOMGANG AV ÅRSBERETNING  
Møtet startet med 1 minutts stillhet. Mangeårig Friggmedlem Stein Rannug har gått bort.  
 
Dirigenten gikk deretter igjennom årsmeldingen side for side. Følgende 
hovedkommentarer ble tatt opp i løpet av gjennomgangen:  - Hvordan er samarbeidet 
med Oslo Kommune på anleggssiden? Sørensen m fl. fra styret kommenterte kort  
- Frigg er ikke fornøyd med driftsavtalene med kommunen. Den økonomiske gevinsten 
er svært liten  
- Enkeltsaker som blir tatt opp med kommunen går tregt. Ofte en tålmodighetsprøve.  
- Anleggsutbyggingen er vi imidlertid fornøyd med slik det ser ut nå. Det å få nytt 
kunstgress på Tørteberg 2 i 2011 og rehabilitert Tørteberg 1 er bra.  
- Fornøyd med Frogner stadion totalt sett, men ikke helt tilfreds i forhold til 
banefordelingen i sommerhalvåret. Fordeling med amerikansk fotball og ordinær fotball 
er blitt litt skjev. Da med tanke på at mye tid blir brukt til oppsatte kamper i fotball og 
trening for amerikansk fotball. Reduserer mulighet for trening på stadion med A-laget. 
Frigg OFK ønsker en tredeling. Amerikansk fotball, ordinær fotball og kampoppsett. Det 
har vi ikke fått medhold i, men har et godt forhold til amerikansk fotball.                               
- På garderobesiden på klubbhuset er vi ikke fornøyd. Ansvarsfraskrivelse fra bydel, 
Idrettsetaten og Undervisningsbygg.  

- Frigg Oslo FK har et godt forhold til kretsen, men de har for stramme rammer mht å 
disponere Frogner stadion.                                                                                                                      
- Frigg Oslo FK vil få en noe vanskelig sesong med tanke på banedisponering på 
bakgrunn av byggevirksomhet. På sikt vil vi få 4 kunstgressbaner, så det blir veldig bra 
fra 2012. Dog må det forventes, og er en forutsetning, at andre lag fra Bydel Frogner 
slipper til på kunstgressbanene på Tørteberg/Marienlyst.  

- Marienlyst kunstgress har vært mer ustabil i vintersesongen i år enn i fjor på grunn av 
været. I tillegg har det vært for lite grønne kuler på banen. Banen har vært hard! Tatt 
opp med kommunen og er i dialog om etterfylling. Dog, de har jobbet tregt. Vurderer å 
kjøpe inn og sende regning til kommunen. Alt i alt en vanskelig vintersesong så langt.  

- Bandyavdelingen  
- A-laget takket Kjell Moe og Tor Audun Sørensen for en fin sesong og berømmet dem 
med en god innsats.                                                                                                                                    
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- Frigg bandy cup var en suksess.                                                                                                                  
- Det har vært en god mediadekning av bandy i forhold til tidligere 

Frigg Oslo FKs årsberetning ble enstemmig godkjent.  
 
4. REGNSKAP 
Regnskapet viser et underskudd på kr 778 701,99. Underskuddet er dekket opp av 
egenkapitalen i klubben. Det må da påpekes at fondene som Frigg Oslo FK har hatt er 
brukt opp i denne forbindelse. På sikt skal disse fondene bygges opp igjen. 
 
 Inntektssiden:  
- Ikke kommet inn så mye sponsorinntekter som opprinnelig budsjettert                                                                                                                                                             
- Vinterdriftinntekter mindre en budsjettert                                                                                              
- Medlemskontingenter og treningsavgifter noe høyt budsjettert.  

Kostnadssiden:  
- På kostnadssiden har vi hatt etterslep på utstyrsfakturaer fra 2009 og Legeaavtalen ble 
dyrere enn det som var antatt og budsjettert.                                                                                           
- Serie- og cup kostnadene har vært større enn forventet. Det i forhold til A-lagets 2. 
divisjon spill, men også med større deltagelse i cuper fra våre ungdomslag.                                                    
- Større deltagelse av sportslig kursdeltagelse som bl.a treneropplæring enn budsjettert.  

Det skal også nevnes at i forhold til 2009 så har Frigg Oslo FK doblet sine budsjetter og 
det er krevende. Styret så at inntektene ikke stod i forhold til kostnadene midtveis i 
2010. Det ble da satt inn tiltak for å redusere kostnadene ut året og øke satsningen på 
mer inntekter inn. Det klarte styret i noen grad, men selv med kostnadskutt så var de 
faste forpliktelsene for store til å klare dette i stor nok grad.  
 
Kommentarer fra deltagere.  
- Veldig bra med et oversiktelig regnskap som følger idrettens kontoplan. Dette har 
tidligere vært etterlyst, så all honnør til styret for det.  
 
Det ble så videre spurt noe rundt enkelte kontogrupper som Daglig Leder redegjorde 
for. Revisorberetningen ble lest opp i sin helhet fra Nils Kvissel.  
 
Regnskapet ble enstemmig godkjent av årsmøtet.  
 
5. BUDSJETT   
Daglig leder gikk gjennom budsjett for 2011. På inntektssiden er det budsjettert mer 
realistisk slik styret ser det i forhold til for 2010. Enkelte i møtet stilte spørsmål til 
dugnadsinntekter og forventninger vedrørende dugnadsinnsats. Det ble vist til år 2010, 
hvor dugnadsinnsats ble foretatt av A-lagsspillere på fotballskolen og penger lovet for 
innsatsen. Disse pengene var det flere som ikke fikk.  
 
Administrasjonen inviterer de det gjelder til et møte og kommer frem til enighet. På 
kostnadssiden mener styret de også har et mer realistisk budsjett i 2011.  
 
Budsjettet ble enstemmig vedtatt.  
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6. INNKOMNE SAKER 
Forslag 1. Daglig Leder foreslår:  
"§ 4 B Drakt  
Spillerdrakten er blå med hvite horisontale striper. Buksene er blå.  
Reservedrakter er røde. Buksene er blå. Alle klubbeffekter skal være i klubbens farger."  
endres til  
"§ 4 B Drakt  
Spillerdrakten er blå med hvit som mulig sekundærfarge.  
Spillerdraktens utforming vedtas av styret.  
Reservedraktens farge og utforming vedtas av styret.  
Alle klubbeffekter skal være i klubbens farger."  
Bakgrunn ved Daglig Leder og styret. Hovedpunkter:  
- Kun 2-3 leverandører som leverer våre drakter, men må da bestille større kvanta. 
Draktene er ikke lagervare  

- Hvis dette blir problematisk fremover, greit at type drakter er vedtektsfestet slik som 
nå. Det betyr ikke at en skal skifte ut draktene med det første.  

- Styret består av 9+2 personer. Disse er valgt på årsmøtet og representerer derfor 
klubben. De bør ha myndighet til å beslutte type drakter hvis en kommer til en situasjon 
hvor leverandører blir enten uforholdsmessig dyre i forhold til våre drakter eller at det 
blir vanskelig å få bestilt våre drakter.  
 
Kommentarer fra årsmøtedeltagere:  
- Det bør tilstrebes at vi holder på de draktene vi har.                                                                            
- Det er noe uheldig at vi ikke fortsetter med samme drakter som vi nå har.                                  
- Det er i hvert fall viktig at fargene er de samme.                                                                                    
- Legeadraktene vil uansett bli spilt med i 2011 sesongen.  

Det var noe uenighet og diskusjon frem og tilbake, men de aller fleste på årsmøtet syntes 
at styret skulle få avgjøre dette. Vedtektsendringen ble godkjent med over 2/3 flertall.  
 
Forslag 2. Fra styreleder et forslag om årsmøtevedtak:  
Styret gis fullmakt til å utføre alle forberedende tiltak med tanke på en mulig deling av 
klubben i to separate juridiske organisasjoner, en for elitefotball og en for 
breddeaktiviteter, i Friggs regi. Moderklubb Frigg blir da et allianseidrettslag. Det vil bli 
innkalt til et avgjørende ekstraordinært årsmøte høsten 2011, for eventuell iverksetting 
01.01.2012  
Delingskommisjonen ved Sørensen fortalte kort:  
- Vi har jobbet for å se på ulike måter å gjøre en deling på.                                                                   
- Vi har hatt samtaler med bl a Skeid, Stabæk og Norges Fotballforbund.                                        
- Første gang ideen ble fremmet var på årsmøtet den 07.04.2010.                                                     
- Vi fikk da beskjed om å utrede dette mer inngående.                                                                           
- 01.12.2010 ble det avholdt et nytt medlemsmøte. Der var det flertall for en deling.  

- Delingen skal skjerme breddeavdelingen økonomisk. Ved et opprykktil Adeccoligaen 
vil situasjonen bli mer uforutsigbar. Vi bør derfor være i forkant, og få til en deling med 



 

 

 

 

5 

2 styrer. Da vil vi i større grad kunne ha fokus på både bredde og elitesatsning.                                                                                                                                                        
- Det er en stor jobb å klargjøre for dette. Vi må se på forslag til avtaler mellom 
organisasjonene.                                                                                                                                                 
- Før det evt taes en beslutning om deling, må slike avtaler være på plass.                                                                                                                                                                 
- For å få en deling pr 01.01.2012, så må søknad sendes Norges Fotballforbund 
01.10.2011.  

- Vi anbefaler derfor årsmøtet at styret gis fullmakt til utføre alle forberedende tiltak 
med tanke på en mulig deling av klubben i to separate organisasjoner. 
 
Kommentarer fra årsmøterepresentantene:  
- Det kan bli en utfordring å få på plass to styrer i klubben.                                                                   
- De økonomiske faktorene blir mest utfordrende.                                                                                  
- Klubben er i vekst, så det er sikkert lurt å dele klubben uansett. Da blir det mindre 
belastning på nåværende styre.                                                                                                                     
- I samtaler med advokater som kjenner disse prosessene, så er en slik deling ikke å 
anbefale. En bør ha mer forutsigbar økonomi før dette gjøres. Med tanke på klubbens 
underskudd i 2010, så har vi ikke nok forutsigbarhet i forhold til inntektsflyten. 
Spørsmålet er også om vi har god nok kompetanse, både økonomisk og jurdidisk i 
styrene.                                                                                                                                                           
- Formålet er å evt redde hovedklubben hvis alt skulle gå galt. Her er Skeid og Lyn et 
godt eksempel. Slik sett er vel dette å anbefale.                                                                                                  
- Årsmøtet skal gi godkjennelse for en prosess og ikke en deling nå.                                               
- Det vil bli innkalt til et ekstraordinært årsmøte til høsten for evt et vedtak for deling.            
- Det er viktig at alle involverte parter får se på de forskjellige avtalene før et 
ekstraordinært årsmøte. Det er også lurt å komme opp med noen alternativer.  

Årsmøtet godkjente forslaget om å gi Styret fullmakt til å utføre alle forberedende tiltak 
med tanke på en mulig deling av klubben i to separate, juridiske organisasjoner, en for 
elitefotball og en for breddeaktiviteter, i Friggs regi. Moderklubb Frigg som 
allianseidrettslag.  
 
7. VALG AV NYTT STYRE  
Styreleder: Erling Fossen. Enstemmig valgt.  
Nestleder: Rune Glomstein. Enstemmig Valgt.  
Styremedlemmer: Pål Schrøder, Knut Grundvig, Pål Mangerud, Liv Jalland, Ingvild 
Gulbrandsen, Per Pettersen, Pål Evensen, Øivind Næss og Tor Audun Sørensen.  
Enstemmig valgt.  
Varamedlemmer: Sophie Jacobsen og Bolek Gleichgewicht. Enstemmig valgt.  
Valgkomitee: Steinar Ims, Tom Roger Hammer, Nahom Debesay Enstemmig valgt.  
Bandytinget: Kjell A. Moe, Knut Grundvig. Enstemmig valgt.  
Oslo Fotballkrets ting: Erling Fossen, Pål Schrøder. Enstemmig Valgt.  
ISU: Tor Audun Sørensen Enstemmig valgt.  
 
Oslo, 02.03.2011  
Roar Råken  
Referent  
Desisorer: Kenneth Tønne, Steinar Ims  
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HOVEDSTYRETS ÅRSBERETNING 
 
HØYDEPUNKTER I ÅRET SOM GIKK 
- Økonomistyringen var meget tilfredsstillende.  
- Juniorlaget rykket opp til 1. divisjon 
- Bandylaget rykket opp til 2. divisjon  
- Frigg nådde 700 000,- i sponsorinntekter 
- Høstcupen hadde rekordmange 258 lag 
 
NØKKELTALL 
Frigg har 983 medlemmer (opp fra 915 i fjor) og 55 lag i seriefotball. Disse fordelte seg på 
følgende herrelag: 30 barnelag, 7 ungdomslag og 6 seniorlag. På kvinnesiden stilte Frigg 
med 8 barnelag,  2 ungdomslag og 2 serielag. Antall serielag i bandy fordelte seg 1 serielag 
herrer og 3 barnelag. På Frigg Rema 1000 vårcup deltok 182 lag mens høstcupen hadde 
rekordmange 258 lag. Våre tre fotballskoler i hhv. juni, august og september (høstferie) 
hadde hhv. 92, 162 og 44 deltakere. Friggakademiet hadde 102 deltagere. 
 
STYRET har i perioden avholdt 12 styremøter 
 
STYRET  
Erling Fossen – styreleder, Rune Glomstein – nestleder. Styremedlemmene Per Pettersen, 
Pål Evensen, Liv Jalland, Tor Audun Sørensen, Øivind Næss, Ingvild Gulbrandsen, Knut A. 
Grundvig, Pål F. Schrøder, Paal Mangerud, Bolek Gleichgewicht (vara) og Sophie Jacobsen 
(vara).  
 
ADMINISTRASJONEN  
Nils Solum – daglig leder, David Brocken – sportslig leder, David Melchior – 
trenerkoordinator 
 
ØKONOMI 
God økonomistyring sørget for at vi i praksis fikk et nullregnskap selv om omsetningen 
stadig øker og nærmer seg 5 millioner. Likviditeten er i perioder anstrengt, men en 
tilsvarende stram økonomistyring i 2011, og tidligere utsendelse av 
medlemskontigenten skal sørge for at likviditeten blir mer tilfredsstillende.  
 
FRIGG 2014 
Målsettingen om Adeccoligaspill i 2014 står ved lag selv om tiden for deling av klubben 
enda ikke er moden.    
 

ANLEGGSKOMITEEN 
 
Leder: Tor Audun Sørensen 
Medlem: Per Pettersen 
Medlem: Pål Evensen 
Administrasjon: Nils Solum 
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Mandat: 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 også denne sesongen sørget for 
vinteråpen bane på Tørteberg 1 før Jul og Marienlyst kunstgress etter nyttår, samt 
arbeidet for at A-laget skal få tilfredsstillende treningstid på Frogner stadion. 
  
 

 
 
Bildet: Frigg-cup bandy Frogner stadion 9.-11.desember 2011. Foto: Tor Audun Sørensen. 
 
NYE FROGNER STADION KUNSTISBANE M/TOPPDEKKE KUNSTGRESS. 
Frigg Oslo Fotballklubb har siden 1997 vært en viktig politisk pådriver for dette 
prosjektet. Utallige møter har vært avholdt med sentrale Oslo-politikere, Idrettskretsen 
og etter hvert kommunen v/Idrettsetaten i en svært langdryg prosess. Totalkostnaden 
ble på nærmere 140 millioner kroner. Byggingen på Frogner stadion startet i uke 9-
2009 og Frogner-prosjektet ble ferdigstilt august 2010.  
 
Fotballen på Frogner stadion. 
Den offisielle sommeråpningen fant sted mandag 9.august 2010, hvor Frigg slo VIFs 
andre lag 3-0. Siden da har Frogner stadion stort sett fremstått som en tilfredsstillende 
arena for kamper i 2.divisjon, selv om NFF har gitt dispensasjon for den delvise 
oppmerkingen for amerikansk fotball. Frigg har også påpekt ovenfor kommunen at 
toppdekke må etterfylles med gummigranulat, men dette arbeidet blir først utført våren 
2012. Dessverre ble heller ikke klubben tildelt det antall treningstider vi ønsket. Verken 
Idrettskretsen eller Fotballkretsen ser ut til å ha forståelse for Friggs mangeårig innsats 
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for realisering av nye Frogner stadion. Fotballkretsen vil heller ikke prioritere oss som 
et Oslo-lag i Adecco-ligaen. De definerer Frogner som et match-arena og prioriterer 
oppsett av obligatoriske kamper. Idrettskretsen føler seg forpliktet til å ivareta 
”Amerikanske idretters behov”. Dette til tross for at Frigg har inngått driftskontrakt med 
kommunen på kunstgressmatta. I praksis har Frigg måttet ta skjeen i egen hånd og 
forhandlet med amerikansk fotball for i det hele tatt å få tilfredsstillende med 
treningstid for A-laget på Frogner stadion.  

 
 
Bildet: Frigg A i rødt vant 3-0 over VIF 2 på den offisielle sommeråpningen av Frogner 
stadion den 9.august 2010. Foto: Torstein Vegheim.  
 
Bandyen i Frigg kunne ta i bruk ”egen” hjemmebane i begynnelsen av november 2010. 
Frigg har stort sett disponert Frogner stadion på alle tirsdager og torsdager til trening 
og kamp, samt noen lørdager og hele Frigg-cup helgen før jul. Det er etablert egen avtale 
med Frogner Event AS som i prinsippet gir oss fri tilgang til is og garderober mot visse 
motytelser. Isforholdene på stadion har vært meget gode denne sesongen. Frigg retter 
en stor takk til driftssjef  Stein A. Nilsen og hans mannskaper! 
Foruten kombinert kunstis-/kunstgressbane og 800 tilskuerplasser, inneholder Frogner 
stadion ny bygningsmasse med diverse servisefasiliteter; herunder teknisk 
rom/sekretariat, stevnekontor innredet med møbler fra Frigg, to sliperom og kafeteria. 
Frigg har fått til en fem-års avtale mht leie av et kaldt lager (45 kvm) i skøytesvingen og 
et mindre lager i garderobe 1, som er innredet med låsbare skap/bur. Bruken av dette 
lageret veksler mellom fotball og bandy etter sesongene. 
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TØRTEBERG KUNSTGRESS REHABILITERES:   
En fremtidig total rehabilitering av kunstgressbanen, som ble tatt i bruk høsten 1999, 
har etter påtrykk fra Frigg ligget noen år inne på den kommunale sektorplan 2009-14. 
Bystyret vedtok i desember 2010 å sette av 5 MNOK på 2011-budsjettet til utskifting av 
toppdekket. Det er senere bevilget ytterligere 1.5 MNOK. Rehabilitering ble dessverre av 
ulikeårsaker utsatt, men arbeidet skal finne sted sommeren 2012 og banen være klar til 
skolestart. Prosjektansvarlig i Idrettsetaten er Kjersti Wilhelmsen. 
 
DELER AV NATURGRESSFELTET BLIR KUNSTGRESS: 
Bystyret bevilget i desember 2009 5 MNOK på 2010-budsjettet til bygging av Tørteberg 
kunstgress 2. Plantegninger for plassering av bane med lysanlegg er utarbeidet. 
Lovpålagte arkeologiske undersøkelser er gjennomført uten funn av fortidsminner. 
Idrettsetaten tok sikte på oppstart graving i løpet av april 2011, men også dette arbeidet 
ble av ulike årsaker utsatt til våren 2012. Den nye banen er lovet ferdig til skolestart 
2012. Prosjektansvarlig i Idrettsetaten er Kjersti Wilhelmsen. 
 
MARIENLYST KUNSTGRESS: 
Marienlyst kunstgress ble åpnet med pomp og prakt den 10.juni 2008. Det skulle 
imidlertid drøye nærmere et halvt år før toppdekke ble ferdigstilt med nødvendige 
mengder gummigranulat. Det skulle drøye enda lengre med lysanlegget som først ble 
klart for bruk høsten 2009.  

Marienlyst kunstgress har vært benyttet som vinterbane både i 2009/10, 
2010/11 og etter nyttår 2012. Første vinter var brukerne meget godt fornøyd med 
banen som har vært skjøttet av drifter Egil Ekrehagen. Et stort problem var imidlertid at 
store mengder gummigranulat ble brøytet vekk. Til tross for stor dugnadsinnsats før 
vårens seriestart for å plukke opp gummigranulatet utenfor banen og legge dette ut 
igjen maskinelt, samt at Frigg etterfylte for egen regning med 7 kubikk gummigranulat 
til en betydelig kostnad, har dekket inneholdt for lite gummigranulat. Banen fungerte 
derfor lite tilfredsstillende sommeren 2011 for de eldste lagene (les tyngste). 
Påfyll etter vinterbruk er formelt sett Friggs ansvar. Av ulike årsaker skulle kommunen 
allikevel sørge for fullstendig etterfylling sommeren 2011, men lite skjedde. Kommunen 
har imidlertid lovet etterfylling våren 2012.   
 
SOMMERDRIFT: Marienlyst kunstgress, Tørteberg kunstgress og Tørteberg gress: 
Frigg har utført deler av det praktiske arbeidet som ligger i en ordinær driftsavtale som 
inkluderer alle tre nevnte anlegg, dog tegnet Frigg aldri en avtale med Idrettsetaten i 
2010, da man mener driftsavtalene gir alt for lite økonomi tilbake. Generelt sett er også 
Idrettskretsen oppmerksom på driftsavtalenes lave nivå. Nærmest en grov utnyttelse av 
idretten på klubbnivå! 
 
ISHALL OG IDRETTSHALL  
Utbyggingen av Frogner stadion er nå inne i en fase to og delvis fase tre, selv om det 
fortsatt er byggmangler å følge opp på selve Frogner stadion. Pådriver-/Brukergruppen 
for utbygging av Frogner stadion området består av Frigg, OSK, Frognerparkens Venner, 
ISU, Idrettskretsen og Bydel Frogner. Dette arbeidet ledes av Tor Audun Sørensen i 
Frigg.  
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Sonja Henie ishall (fase 2) er planlagt og tegnet og reguleringssaken ligger hos 
PBE til behandling. Dette reguleringsarbeidet skal være ferdig våren 2012. AS Oslo 
Idrettshaller har i samarbeid med OBOS brukt 1 million kroner til et skisseprosjekt for 
ishallen som ble overlevert byråden på skøytemuseet i oktober 2010. Våren 2011 fikk 
prosjektet 2 MNOK under den reviderte budsjett behandlingen. De politiske prosessene 
har kommet langt med god forankring både lokalt og sentralt i byen. Vi nådde ikke frem 
med prosjektmidler på 2012-budsjettet før Jul, men jobber for ytterligere midler under 
vårens budsjettrevidering.  

Sonja Henie ishall blir en ishall på kunstløps premisser, men som også skal kunne 
benyttes til ishockey og rinkbandy. Et fint tilskudd for bandyfolket i Frigg. 

En idrettshall på området ser også ut til å la seg realisere i en fase tre. 
Byantikvaren er positiv og går for en delvis nedgravd hall ut mot Kirkeveien. 
Idrettskretsen og Idrettens Samarbeidsutvalg i bydelen prioriterer ishallen og 
idrettshallen i nevnte rekkefølge. 
 
KLUBBHUSET 
Klubbhuset, og i særdeleshet garderobene, er sterkt nedslitt og noen rom ute av 
funksjon. Vi har et håp om rehabilitering av garderobene dersom det kan frigjøres 
midler fra rehabiliteringen av Tørteberg 1 og bygging av Tørteberg 2. Dette er tatt opp 
med kommunens prosjektleder Kjersti Wilhelmsen. 

 
Idrettens Samarbeidsutvalg Bydel Frogner (ISU): 
Styremedlem Tor Audun Sørensen har i perioden vært nestleder 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.   
 
OPPSUMMERING: 

Det er avdekket visse feil i kjøleanlegget på Frogner, men om utbedringen er god 
nok vil kun tiden vise. Frigg og OSK følger saken nøye. Frigg vil få problemer med 
treningstid for fotballen kommende sommer. Nybygging av Tørteberg 2 og 
rehabilitering av Tørteberg 1 vil begrense tilgangen på et fra før presset område. 
Tilgangen på Frogner stadion for A-laget er langt fra god nok.  

Derimot er det lys i tunnelen fra 2013. Da vil Frigg 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. 
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FRIGGS UNGDOMSAVDELING 
 

2011 har vært et bra år for de fleste lagene i ungdomsavdelingen. Noe skifte på 
trenersiden også dette året, men dette har blitt løst på en god måte for de lagene det 
gjelder. Nye trenere har kommet inn, og David har tatt treningen selv i 
overgangsperioder, samtidig som han alltid bruker tid på å følge opp de nye.  
 
Ungdomsavdelingen har i 2011 bestått av følgende lag: G junior (17-19 år) 2 lag, J junior 
1 lag, (årgang 93-96), G97 (14 år) 1 lag, J97 (14 år) 1 lag, (7-erfotball), G98 (13 år) 2 lag 
og J98 (13 år) 1 lag.  G96 (15 år) ble oppløst på våren, 2 spillere fikk disp. til å spille for 
G97, mens 6-7 spillere gikk over på G95 laget (16 år). Dette laget ble også avmeldt serien 
på slutten av sesongen, og resten av de aktive spillerne ble overført til juniorlagene. 
Men vil spesielt bemerke at junior 1 laget vant sin avdeling i 2.divisjon og er klar for 
1.divisjon i 2012. 
 
For at David B. skulle kunne konsentrere seg mer om guttelagene og også følge opp 
junior 1 laget mer og hospitering mot A-laget, ble det bestemt at Bolek skulle bli 
trenerkoordinator for jentelagene. Det har vært veldig positivt for alle. 
 
I overgangen 7-er/ 11-er jobbes det nå veldig seriøst, og det er et veldig godt samarbeid 
mellom David Brocken og trenerkoordinator i barnefotballen David Melchior. 1999 
årgangen begynte tidlig med fellestreninger. G 98 ble først delt inn i 1 og 2 lag våren 
2011. Det viste seg å være litt seint, så for 99 foretok man en laginndeling allerede 
høsten 2011. Det ble i denne prosessen holdt både spillermøter og foreldremøter og 
informasjon/kommunikasjon har vært veldig god. G00 har også hatt en del felles 
treninger i 2011. For å ha nok utfordringer for de beste spillerne, velger vi å melde på et 
G00 lag i G13 år.  I tillegg har vi spillere på alle alderstrinn som fast eller i perioder 
hospiterer hos eldre årganger. 
 
Selv om det fortsatt er spillere som slutter å spille fotball, og noen få som søker seg over 
til andre klubber, opplever vi nå et tilsig av spillere i alle aldersgrupper i 
ungdomsfotballen både i gutte- og jenteklassene. Det er tegn på at det gjøres mye riktig i 
Frigg. 
 
Oppgaver for ungdomsspillerne: 
Som tidligere år stilte de fleste ungdomslagene med spillere som var dommere under 
Frigg cup. Det har også spillere vært fra ungdomsavdelingen som har vært trenere på 
Friggakademiet, på fotballskoler og oppstart for 6-åringene på høsten.  
Junior spillerne har dessuten vært vakter på A-lags kamper og levert ved for Lions. 
De fleste av lagene har i tillegg egne dugnader som spillerne deltar på. 
 
Som vanlig avsluttet støtteapparatet til årets 12-åringer, sine forpliktelser i 
barneavdelingen med å gjennomføre to vellykkete Frigg cuper. Ved høstens cup var også 
representanter for 11-åringene med for å dra dette videre i 2012. 
 
Liv Jalland 
Leder ungdomsavdeling 
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FRIGG ELITE 
 
A-LAGET  2. DIVISJON 
 
Årets målsetning var å kjempe topp 3.  Vinteren skulle brukes til å utvikle possession-
spillet vårt, og få på plass et forsvarspill som tåler ulike presshøyder. Bakgrunn for dette 
var at vi i 2010 mistet alt for mange ledelser, var ikke i stand til å ri i land en seier. Vi 
angrep direkte, og vi måtte stupe etter ball defensivt. Dette trykket lyktes vi sjelden med 
gjennom 90 min. Og vi ble hardt straffet da lufta gikk ut av ballongen.  Vi fikk en 
vanskelig inngang på sesongen med mye skader og mange nye spillere tett inn på 
seriestarten. Våren var merkelig rotete, treningsukene gikk med til å lappe sammen 
11mann til kamp.  Vi røyk ut av cupen i 1.runde mot Gjøvik FF fra nivået under oss. Dette 
var i en periode hvor lite stemte og tryggheten i gruppa var fraværende. Vi ledet og 
hadde kontroll på matchen helt til vi fikk en mann utvist 5 min ut i 2.omg. Da Gjøvik fikk 
godkjent utligningen sin, selv om ballen på det nærmeste var en halv meter unna 
streken, tapte vi kampen. Der og da så vi 11-slagne Friggspillere, på stillingen 1-1 med 
30 min igjen å spille. Dette var noe symptomatisk for vårsesongen vår. Vi var veldig 
skjøre... vi hadde mange dårlige opplevelser sammen, vi var et nytt lag med, og ved 
første ørefik bredte det seg en "nei, nå skjer det igjen"-stemning i laget.  Sommerpausen 
var god for oss. Vi fikk kontroll på endel av skadeproblematikken. Og vi kunne begynne å 
jobbe med kollektivet vårt. Vi har tatt mange steg iløpet av høsten, og fremsto de siste 
månedene som en sterk gruppe som er kapable til å styre alle kamper på dette nivået. 
Hadde vi vært der vi er nå i april, er alle gutta sikre på at vi hadde nådd topp 3 
målsetningen og kanskje lagt press på Bærum helt inn.  Denne trua og entusiasmen tar 
vi med oss inn i treningsvinteren, vi skal bygge videre på våre sterke sider, også skal vi 
prøve å tette noen huller... I 2012 skal Frigg ligge i toppen hele veien!   
 
Takker alle Friggere for 2011   
 
REKRUTTLAGET 3. DIVISJON 
 
Målet med dette laget er å klargjøre spillere til a-laget. Både a- og jr.laget har hatt store 
problemer med skader denne sesongen og det har ført til at rek.laget har blitt noe 
nedprioritert. Både junior og a-lag har hatt mer enn nok med å stille lag på sin egen 
arena. Dårlig struktur, alt for mange spillere engasjert (over 40 spillere har spilt 3.div for 
Frigg i 2011), har gjort at dette har vært et skrantende kollektiv som er avhengig av 
enkeltspillerne. Mange gode spillere og et meget kapabelt juniorlag har allikevel gitt mer 
enn godkjente resultater! 8.plass er positivt.  Neste sesong ønsker vi større kontinuitet i 
gruppa slik at man kan jobbe mer med strukturen. Skal dette være et springbrett opp 
mot a-laget er det viktig at de som spiller her øver i roller som er relevante for neste 
steg.   
 
Takk til alle involverte. 
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G JR. ELITE 
 
 

Oppsummering av sesongen: 
Ingen over ingen ved siden – en fantastisk prestasjon 
 

MÅL og arrangementer 

 
Sesongens målsetting var tøff men ble nådd med god margin.  

1. 1. divisjon for 2011            -   Klar for 1. div. Godt matching mot Røa og Grorud, men Frigg Jr best! 
2. Treningsleir til Portugal         -   Fantastisk tur nok en gang. Samme sted som det Portugisiske landslaget 

benytter. Et eksklusivt opphold som ga et godt grunnlag for sesongen. 
3. Treningsleir Kongsvinger vinter 2011. Flott innendørshall som ga laget mange gode fotballøkter. 
4. Spb 1 Cup    -  Vant finalen! Fikk sølv i 2010, men vant finalen i 2011. Meget imponerende. 
5. FUVO Cup – Vant finalen for nndre året på rad. 

 
Målsettingen for 2012 er å ha en samlet gruppe og gjøre de riktige oppgavene.  Vi skal vinne 1. divisjon og 
hevde oss godt i enkelte cuper. B-lagskampene skal være en god arena for alle spillerne. Vi må sørge for en stor 
nok tropp, da enkelte spillere vil begynne med studier utenom Oslo etter sommeren. Enkelte skal også 
tjenestegjøre i forsvaret. Det blir en utfordrende sesong, men det blir kjempeartig. 

Resultater  

Slik er status 
 

 1. plass – Serien. Automatisk kvalifisert til 1. divisjon spill  
 Spb 1 cup – Vant finalen. Meget god turnering 
 FUVO cup – Spilte oss frem til finalen og vant på en overbevisende måte. 
 OBOS Senior: Kom til semifinalen. Det er imponerende å spille seg fram til en semifinale blant seniorlag! 
 OBOS Cup Jr: Kvartfinalen. Vi hadde høyere målsetning, men fikk det ikke helt til. 
 Norway Cup: 8. dels finalen. Vi hadde en gylden sjanse å gå helt til finalen, men fikk ikke til et godt nok spill 

i 8. dels finalen 
Serieresultater 2011: 
Frigg Jr fikk første plass i 2. divisjon...... opprykk til 1. divisjon I løpet av sesongen har guttene en målforskjell på 89-
25, 50 poeng på 20 kamper. 
Opprykk for laget, gir oss en god mulighet til å spille på et mer riktig nivå. Nivået siste år var variabelt, så i 
2012 vil det bli mer korrekt matching mot flere enn 3 andre lag. I tillegg blir det viktig med B-lags matching 
for juniorspillerne 

Spillergruppen 

 
Spillergruppen har bestått av ca 20 spiller. Det har vært en veldig fin gjeng å samarbeide med. Mange av spillerne 
har spilt B-lags kamper, og noen har også vært tatt ut i troppen til A-laget. Det har vært et begivenhetsrikt år med 
meget gode resultater. Det er en sosial spillergruppe med gode vennskapsbånd som trives i sammen både på 
treningsfeltet og på turneringer. Spillerne har engasjert seg i dugnadsarbeid for Lions hvor ved er båret ut til byens 
eldre. Spillerne viser med dette et godt samfunnsengasjement. Veldig bra! 
 

Trenere og Lagledere 

 
Trener: Nima Backi, Trener Ass: Hai Ta             Lagledere 1 Roar Råken,  Lagleder 2:  Anders Bærnstrøm.   
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UNGDOMSAVDELINGEN 
 
G JR. 2 (G96-95-94)   
 
G96  
G96 hadde en liten stall og ble meldt av serien etter bare noen få  kamper på våren. Av de spillerne som 
valgte å gå videre fikk keeper Andreas og Brage  dispensasjon til å spille for G97, mens Jakob L, Jonas, 
Bendik, Trym, Jens, Stian, Michael og Jakob N fikk  tilbud om å spille for G95. Flere av spillerne hadde 
skader, men etterhvert var det flere som fikk  prøve seg i 95-kamper. På Norway cup utgjorde de halve 
laget, og gjorde en god innsats. Da høsten kom valgte Bendik og Jens og gi seg. De andre fortsatte sammen 
med 97 og 95.   
 
G95  
For Friggs G95 ble 2011 et tøft år.  Siden de beste G16-lagene ble flyttet opp i Interkrets, ble de beste  
2.div. lagene fra 2010 flyttet opp til 1.div. bl.a. Friggs G95-lag.  Selv om det er et ønske å ha lag i 1.divisjon 
for alle årgangene i  ungdomsavdelingen, er det viktig at laget spiller i en divisjon som er  riktig for de 
spillerne som er på laget.  Det ble derfor mange tap, og kun 2 seire.   Laget var også meldt på i Adidas cup. 
Det var derfor en periode i mai med  svært mange kamper hvor også spillerne holdt på med eksamen.  
Selv om laget da hadde fått litt tilsig av 96-spillere, sleit de med å  stille lag og tapte sine 3 kamper.  
Norway cup ble en liten opptur. Der besto laget av en god mix av motiverte  95-96 spillere. Etter å ha blitt 
nr. 2 i sin pulje, gikk de videre til  sluttspill. Laget sleit nå med skader, og motstanden ble for tøff.  Den 
dagen de ble slått ut, stilte hele laget på A-lags kamp, hvor en del  av spillerne var vakter.  Som en 
avslutning var laget ute og spiste pizza.   Da høsten kom var en del av spillerne skadet, og selv med lån av  
97-spillere ble det vanskelig å stille lag. Lager ble tilslutt meldt av  serien.   Trenere har vært Alfonso 
Pepes og David Brocken  Lagledere Steinar Skodje og Liv Jalland   95-spillere: Anders, Ariel, Cedrik, Eivind, 
Fannol, Frende, Gabriel,  Harun, Håvard, Luis, Mathias, Nick, Nils Fredrik, Sander og Øyvind.  Ariel, Gabriel 
og Nick ga seg rundt sommerferien og Anders dro til USA.   Etter at laget ble oppløst fortsatte de fleste 
spillerne på Junior 2  laget, mens Øyvind begynte å trene med Junior 1.   
 

G94 (Junior 2)  
Laget besto fra sesongstart av en trofast gruppe 94-spillere; Ask, Ole  Martin, Alex, Amir, Felix, Henrik, 
Johannes, Nouri, Preben, Ruben, Syver,  Yassin samt fra 95 Harun, Øyvind og Nils, vår overarbeidede 
keeper. De  kampene han ikke stilte gikk det ille. Fikk på noen kamper hjelp av  Cathrine (keeper for junior 
jenter).  I vårsesongen fikk vi ett poeng. Laget har potensialet, men når mange på  laget går gjennom 
vinteren uten verken fotballtrening eller systematisk  fysisk trening blir det tungt.  Høstsesongen gikk mye 
bedre. Vi vant de siste kampene, og spilte uavgjort  mot den suverene gruppevinneren Bærums Verk. 
Grorud cup i oktober ble tøft  mot lag fra høyere divisjoner, men vi vant en kamp. Det er en god tone i  
laget, og motiverte spillere  det beste. Vi var litt for få - på  juniornivå møter vi lag med gode 
grunnleggende ferdigheter, og vi kan  fortsatt bli bedre til å la ballen gjøre arbeidet.   
 
Ny sesong nærmer seg, og det er viktig at treningen begynner i god tid før  sesongen. Jeg håper at 
stammen i -94 fortsetter, Slik at den gode sosiale  kulturen kan videreføres. Jr. 2 blir supplert med svært 
kompetente gutter  fra -95 og -96, det så vi i Grorudcup.  Trenere har vært Alfonso Pepes og David 
Brocken  Lagledere Ole Christian Moen og Trygve Kjølseth    
 
Ny ledertroika for Junior 2 er  Kristin Zachariassen (G96), Thomas  Knudtzon (G95) og Ole Christian Moen 
(G94).   
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J JR. 2.div 
 

6 Frigg 12 6 1 0 
33 - 

6 
0 0 5 

8 - 

16 
6 1 5 

41 - 

22 
19 19 

 
Trener: Fredrik Bjørnskau 
Lagleder: Helge Sæther, assistert av Bolek, Thomas og Ange. 
 
Spillere: Julie Haugan, Linnea Egebjerg, Sophie C. Jacobsen, Molly Bring Uddén, Prit 
Bhondi, Camilla Berentsen, Mira Gulden Sakaya, Mari Nybøe Herse, Ingvild Larsen, Thea 
Kristine Lande, Cathrine Villars-Dahl, Lisa Pan Wu, Hedda Faldet Østberg, Aneta 
Tomczak, Lea Øvensen Aanderaa, Solveig Solli, Ida Owesen, Sarah Wyller, Mina Bonful, 
Julie Amelien Nicole Mariam T. Lachaychi 
 
Juniorjentene gikk ubeseiret på eget gress gjennom sesongen. Laget møtte Lyn2 i første 
hjemmekamp, og vant 5-2 mot et Lyn-lag vi tidligere sleit fælt med på cuper. En god 
start på året, for et lag som ikke hadde tapt hjemme siden 2009. I neste bortekamp tapte 
jentene noe ufortjent mot et langtslående, sterkt fysisk dynamittjentelag hos Røa2. 
Denne kampen endte 3-2, og skulle vise seg å være ganske symptomatisk for de 
resterende bortekampene denne sesongen, som alle unntatt en, ble tapt med ett måls 
differanse. Knappest mulig margin. Dermed endte sesongen med 6 seire på 
hjemmebane, en uavgjort i seriefinalen i siste kamp, og dessverre fem tap på bortebane. 
Dessverre for poengfangsten, trakk Vålerengen2 sitt lag, etter at vi hadde slått dem 3-2 
på en gjørmete og lite spillbar bane på Valle. Foruten Lyn-kampen, der vi vant 5-2, er det 
to andre kamper som utmerket seg dette året. Seieren 7-0 mot Høvik var eksepsjonell, 
og 12-0 mot Ås var ikke noe dårligere. Forhåpentligvis vil Fort Marienlyst, stå intakt 
også i 2012.     
 
Laget har dette året deltatt på Kurland Cup, Norway Cup og Stopp-Volden Cup hos Kåffa.  
 
En stor takk til kaptein og visekaptein, Linnea Egebjerg og Mari Nybøe Herse, samt 
hospitanter fra J97-98-laget, Sara L. Hustad og Edda Greaker. Sara går inn i historien, 
som den yngste Friggjente som har nettet for et jentejuniorlag. Takk også til Madeleine 
Tangen og damelaget for hjelp i vanskelige stunder.  
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G97 
 
Trenere: Ved årets begynnelse var Imad El Hammichi trener. På vårparten fikk de Elias 
Bouma, så tro David Brocken til før Jama Arafa Mahamed begynte på høstparten. 
Lagleder: Heidi Hunskaar. 
 
Spillerne:  
I 2011 hadde vi 19 spillere, Thomas, Fabian, Birk, Andreas, Lukas, Johannes og Johannes, 
Jørgen og August S, Jens, Dardan, August T, Ulrik, Magnus, Benjamin, Victor, Benjamin, 
Lars Petter og Elias. En fin gjeng som har holdt seg stort sett stabil ut året.  
 
Rapport: 
Laget hadde en fantastisk treningssituasjon i vinterhalvåret med tre treningsdager på 
Marienlyst stadion og en innendørstrening ved Svendstuen skole.  
Året startet med en futsalcup på Skedsmo, deretter Tærudcup og Adidascup. I 
sommerferien var de med på Cup Denmark før de dro hjem og spilte Norwaycup rett 
etter.  
 
Serien både startet og fortsatte bra i 2.divisjon. Laget endte på 3.plass – som resulterte i 
at vi ikke rykket opp.  
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G98-1 
 

 
 
Trener:: Roger Jensen 
Lagleder: Brynhildur Olafsdottir 
 
Målsetting 
Sesongens målsetting var å utvikle spillere individuelt og strukturelt for så få frem 
sportslige gode resultater utover sesongen. Sportslig målsetting for sesongen var å 
komme i blant de 4 beste i serien og komme så langt som mulig i turneringer og cuper 
 
Resultater 

 Tærud Cup. 3 plass – Knepent tap i semifinale mot vinner av turneringen 

 Gjelleråsen cup. 3 plass - Vant bronsefinalen. Meget god turnering  

 Obos Cup. Vi røk ut i 3 runde mot et meget godt Lyn lag 

 Addidas cup Vi kom i en meget tøff gruppe med lag som Skeid, Oppsal, Vålerenga 

og Ready. Vi spilte uavgjort mot Skeid og vant over Oppsal som forøvrig kom til 

sluttspillet.  

 CupDenmark. En tur til Danmark hvor det viktigste var det sosiale. 

 Vålerenga breddeturnering. 7 plass. Vi møtte meget gode lag som Moss og 

Slemmestad der vi spillemessig ikke var langt unna motstander. 
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 Sparebank 1 Telemark cup. 3 plass – Årets helt klart beste turnering 

spillemessig og der tilbakemeldingene ifra motstandere, dommere og arrangør 

var veldig hyggelige på hvordan vår opptreden på banen og utenfor banen var.  

 Grorud Cup. 2 plass – Spilte oss til finalen og tapte knepent 0 – 1 

Spillere  
Det er stor trivsel mellom guttene i gruppen og året har vært fritt for konflikter internt i 
gruppen.  Motivasjonen for å spille fotball kan variere noe hos noen av spillerne som 
man egentlig kan forvente av spillere i denne aldersgruppen.  Det har vært noen 
utskiftninger i spillergruppa og på siste halvår hadde Frigg G98-1 gjort seg bemerket i 
fotballmiljøet, med Roger som trener og stor fremgang som lag, og flere meget gode 
spillere har meldt overgang til Frigg. Frigg meldt på to spillere fra gruppen til SUP, 
Daniel Holm Glad og Johannes Sigerland og hvor den sistnevnte kom videre til SUP. 
Mellom påmelding og uttak meldte Albert Neziri overgang til Frigg . Han var også 
påmeldt og kom også videre. Dermed kan gruppa skryte av 2 spillere på SUP! 
 
Adrian L Nordby (98), Albert Neziri (98), Andreas Vikhammer (98), Daniel Holm Glad 
(98), Elias Mario Angelo (98 sluttet), Emil Madsen Gjørtz (98), Emil Flater-Sandberg 
(98), Eik Sirum (99 spiller fast ), Hans Jacob Huun Thomsen (2000 spilt fast siste 
halvår), Hauk Killi (99 spiller fast), Herman Zahl (98), Ilir Kukleci (98), Jacob Udnæs(99 
ikke lenger fast i gruppa), Johannes Sigerland (98),  Johannes E Øfstaas (98), Kristoffer 
Bratlie  (98), Leon Berner (99 ikke lenger fast i gruppa), Martin Borgersen (98), Olav 
Rognan (98 sluttet), Phillip Blindern Myhre (98) , Thomas Hultgren (98) 
 
Foreldregruppa 
Foreldregruppa i G98-1 er meget aktiv og stiller på alle kamper med stor supportgjeng. 
Deltagelse på dugnad og samarbeid med kjøring til kamper er helt topp. Dette er 
selvsagt med på å gjøre miljøet i gruppa for spillere, trener, lagleder og foreldre svært 
trivelig. 
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G98-2 
 
Lagleder: Patricia Kaatee 
Økonomi- og dugnadsansvarlig: Tone Kjøle 
Trenere: David Brocken og Mounir Rahmani 
 
Spillere per 31. 12.2011: 
Julius Arneberg, Brage Jåsund, Aksel Kleivane, Maximilian Skjønhaug, Hallvard Schoultz 
Stian Kjøle, Markus H. Trangerud, Kristoffer Lian, Kjartan Kaatee Gjerde, Danil Ginatulin, 
Filip Otto Haug, Petter Melbye, Frederik Baur, Daniel Johansen, Maar Sakya, Isak Hauge 
Sander Bergskaug, Kristoffer Larsen, Dos Santos 
 
Kommentar til sesongen 
Andrelaget har spilt i tredje divisjon, og endte midt på tabellen. Overgangen fra smågutt 
til guttedivisjonen har gått over all forventning. Spillerne på det nye Frigg 98-2 laget har 
gjennom året utviklet et fint samhold og en tydelig egenidentitet. 
 
Trenerne på første og andre laget har samarbeidet tett. Mounir Rahmani, treneren på 
andrelaget, har vektlagt utvikling av fysisk trening – styrketrening og kondisjon. Både 
den enkelte individuelle spilleren og laget som helhet har vist en positiv utvikling 
gjennom året. 
 
Laget har deltatt på flere fotballstevner gjennom året, blant annet Adidas-cup og Sagene-
cup (vår 2011), samt Grorud-cup og Sagene-cup (høst 2011). Spillere fra både første og 
andre laget deltok dessuten på et internasjonalt fotballstevne i Danmark om sommeren. 
 
Flere av spillerne gjorde en kjempeinnsats som dommere under Frigg-cupen vår og ikke 
minst høst 2011, og bidro på den måten til en god gjennomføring av cup’en. 
 
Det har vært gjennomført to foreldremøter, ett våren og ett høsten 2011. Det har ellers 
vært en åpen og konstruktiv dialog mellom foreldre, lagledelse og trenere gjennom hele 
året. 
 
I desember organiserte hele laget en felles juleavslutning på klubbhuset, en fin tradisjon 
som vi satser på å gjennomføre hvert år heretter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



 

 

 

 

20 

 
J97/98 
 
Trener: Bolek Aleksandersson 
 
Det var et meget spennende år for J97 og J98 ette året. Lagene startet sesongen i hver sin 
serie med to lag, men valgte å slå sammen lagene på høsten. Lagene stilte også med et 
sammenslått lag i Norway Cup 2012, der man kom seg videre til B-sluttspill. 
 
Dette var året der flere av J98 sine spillere valgte å slutte å spille fotball og et år 
Fokuset på trening har ligget mye på samspill. Det har vært trent mye på bevegelse, 
riktige valg, pasning/mottak og persepsjon. Lagene avsluttet sesongen sammen med en 
tur på Peppes Pizza i Hegdehaugsveien. Der ble spillere som avsluttet fotballivet sitt i 
Frigg takket av. 
 

 
 
J98 stilte i J13 avd. 04. Det ble en noe tøff start på sesongen med 0-5 mot Heming i første 
kamp. 9.5 skulle første seier komme, da Kjelsås ble slått på hjemmebane med 1-0. Laget 
vant til sammen 5 kamper, spilte ingen uavgjorte og tapte 11. Ett av høydepunktene var 
seieren over Ullern med 3-0 på Fort Marienlyst. 
J98 har vært så heldige å få med tre spillere på SUP (SpillerUtviklingsProsjektet). Disse 
var: Karla Bring Uddén, Andrea Løvland og Hanna Weibust Hansen. Trenerene oppe på 
Kringsjå har vært svært fornøyde med innsatsen på Friggs løver. 
 
Spillere: 
J98: Andrea K. Løvland, Ariadne Magdalena Olsen, Karla Bring Uddén, Hanna Weibust 
Hansen, Ingrid Langmark Saastad, Madeleine Moe, Thea Wøien, Hanna Svendsen, 
Catharina Brock, Emilie Foss Narvestad, Cecilie Trevino, Marie Haugan og Tale Tvedt. 
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For Frigg J97 var spenningen ekstrem før sesongen skulle begynne. Mange hadde sluttet 
på laget til seriestarten, men laget har fått god hjelp av J98 til å fylle opp laget til kamp. 
J99 har også fått trent litt med laget i år, samtidig som Benedicte Heiteman Akerø og 
Emma Hustad fra J99 har fått prøvd seg på laget. Sesongen startet forrykende med seier 
over Ready2 med 5-2. Laget hadde ikke vunnet noen kamper i 2010, og gleden var 
derfor stor med lagets første seier. Det skulle fortsette godt for jentene, da Rommen ble 
slått hele 13-0! i neste kamp. Jentene gikk ubeseiret på hjemmebane dette året, til tross 
for et par kamper på en meget ujevn og humpete bane på Bjølsenfeltet. Resten av 
hjemmekampene gikk på eget gress. På bortebane ble det 3 seire, og 4 tap. Det skulle 
vise seg å bli mange hokeyresultater dette året. Ski ble slått i mai med 9-2, Frigg-
Lambertseter endte 9-0 og jentene overbeviste i siste bortekamp, og vant 5-0 mot 
Oppsal. Dette har vært året der vi også etter sesongen fikk inn to spillere fra naborival 
Bygdø Monolitten. Norgesmester i sjakk Maud Rødsmoen og keepertalentet Tora Ulvin. 
Det har vært meget god innsats på trening, men lagene må jobbe mer som kollektiv i 
2012, og vise seg oftere på trening. 
 

 
 
J97: Vilde Brady, Sara Lovisa Hustad, Celine Alexandra Schiøll, Nikoline Aasnæs, Edda 
Greaker, Tora Dahl, Nompilo Duckert, Helene Haugsten, Maud Rødsmoen, Tora Ulvin, 
Simona Mizrachi og Josefine Sol Alveberg. 
 
En stor takk til lagenes samarbeidspartnere Nils H. Solum (J99), Geir Hustad (J99), 
Fredrik Løken Bjørnskau (Junior), Helge Sæther (junior) og tidligere lagledelse på J98 
ved Elling Wøien og Maja Løvland. Sammen har vi vært et godt team, der flere av oss har 
møttes også utenom fotballen, for å planlegge fotballhverdagen til jentene. 
 
Forhåpentligvis vil laget i ny form som J97-98 fortsette å vinne kamper også i 2012, der 
det også planlegges en treningsleir til sydligere strøk.  
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BARNEAVDELINGEN 
 
G99 BLUE TIGERS 
 
2011 var siste året for Frigg Blue Tigers. Det har siden starten vært en flott og stabil 
gjeng. Da laget ble oppløst høsten 2011 for overgang til 11-fotball var det 17 spillere. 
Spillerne var fra Bolteløkka, den tyske skole, den franske skole og Bøler skole: 
 
SPILLERSTALLEN 
Axel Skare Orgeret, Birk Hogstad, Edvard Heier, Elias Istad, Elias Opstad, Erling Mathias 
Øyehaug, Jostein Dugstad, Lukas Skinnarmo, Minnam Janjua, Simon Frigessi, Simon, 
Seland, Stian E. Iversen, Fredrik Fuglseth, Johannes Måseide, Miles Flikke, Magnus 
Krumbacher, Laurits Fossdal 
 
STØTTEAPPARATET 
Ole Alexander Opdalshei var hovedtrener, med hjelp fra Stein Iversen og Helge Istad. 
Berit Hogstad og Tanja Dugstad var lagledere. Det er godt oppmøte på dugnader, 
kamper og foreldremøter.  
 
SERIE OG CUPER 
Frigg United stilte med to lag i serien og rullerte på spillerne. Årets høydepunkt var 
Norwaycup. Kalvøyacup var også en fin cup. Selv om banene var litt skjeve og humpete 
gikk ikke det utover humøret. 
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En glad gjeng på Kalvøya! 
 
G99 Urraboys  " 
 

Trener: David M  
Lagleder: Lars B  
 

Urraboys G99 avsluttet en epoke i forbindelse med Frigg høstcup. Laget som ble etablert 
i 1 klasse og var basert på jenter/guttar fra 1b på Uranienborg skole, holdt nesten 
sammen frem til 7. klasse. Årets sesong har vært like vellykket som tidligere sesonger, 
men med flere spillere nye spillere for å erstatte de som avsluttet sin fotballkarriere. Det 
har vært svært mange seiere, noen få uavgjort og et par tap. Jevnt over har det blitt 
skåret mange mål hvorav noen helt fantastiske. Vi deltok også i flere Cuper med gode 
resultater. Høydepunktet for gutta var NorwayCup hvor vi ble gruppevinnere etter å ha 
avgjort mange av kampene i siste del av andre omgang. Høstsesongen var også 
spennende hvor flere av de antatt beste spillerne spilte fast på G98/1 og dermed ikke 
alltid kunne delta på kampene. Laget besto ved flere anledning av nesten 50% G00 og 
G01 gutter uten at svekket spillet og endret resultatet. Sesongen ble avsluttet og laget 
"nedlagt" på den årlige avslutningsfesten hos familien de Fontenay hvor både 
nåværende og tidligere spillere/foreldre deltok til langt på kveld. Alle gutta fikk store 
pokaler for å ha vært spillere på Urraboys. Lenge leve Urraboys! Fra nå er det 11er 
fotball.   
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Laget har bestått av: Bilde: Erik, Jørgen, Ferdinand, Leon, Jesper, Jacob, Simon, Martinius, 
Sondre, Marcus og Felix. Ikke til stede på NorwayCup: Leander, Sander, Thomas. Hang 
around høsten 2011: Jonathan, Jonas og Thomas  
 
J99   
Det ble mange jevne oppgjør for lagene i serien. En del tap men også noen seire. 
 
Cupspill 
Lyn jentecup på Kringsjå, Kalvøya/Budstikka cup, BMIL cup på Ferd stadion, Frigg vår 
og høst cup, Norway cup 
 
Et høydepunkt var nok deltakelsen på Norway cup for andre gang. Ellers mye moro på 
banen og sidelinja på cupene samt avslutning av sesongen med cupfinale for kvinner på 
Telenor arena.  
 
Målsetning for 2012 
Det legges opp til min. to treninger + kamp pr. uke. Et samarbeid med 97/98 årgangen 
vil kunne tilfredsstille de ivrigste spillerne samt jentefotballen på lørdager. Vi satser på 
treningskamper i stedet for deltakelse i vinterserien. Ellers blir nok lagets første cup 
utenlands, Gothia cup et høydepunkt.  
 
Spillergruppen 
Spillergruppen har i 2011 bestått av 24 spillere. Andrea, Anna, Anisha, Benedicte, Ellen, 
Enja,  Emma H, Emma K, Emma V, Hedda, Johanne, Kim, Liv, Maina, Malin, Mia, Mie, 
Millie, Mira, Mireille, Sophie, Tiril, Tone og Victoria. 
 
Kun én spiller har tatt en pause etter sesongen. Nye og gamle spillere kom tilbake etter 
opphold. Jentene kommer fra syv ulike skoler i Oslo og tonen i laget er veldig god. 
 
Trenere og lagleder 
Nils Solum og Geir Hustad har vært trenere og Birgithe Haneseth har vært lagleder. 

G00 Majorstuen 
Laget har hatt treninger en gang i uken i sommersesongen, og deltatt i serien med ett 
lag. I tillegg har laget vært med på Frigg vår- og høst cup. 
 

Spillere denne sesongen  
Jacob F Hotvedt, Themba, Claus O Kalbom, Jacob, Anders Fushe, Herman Mohr, Shiv, 
Huzeifa, Peder Løwe, Benjamin Bøe, Valiant Rasch, Isak Hanim og Oscar Thomsen. To av 
spillerne har sluttet denne sesongen. 
  
Trener/lagleder  
Hovedsakelig John Arne Fusche/ Ole Hermann Mohr. Trenere i 2012 vil være Pål Løwe 
og Sam. Foreldrekontakt er Aud Rønning. 

G00 ”Frigg United” 1 og 2 
Det har vært to lag påmeldt i serien, og det har ofte stilt to lag i cuper. Spillergruppen 
har vært stabil, og i år med 7’er-fotball har det vært nok spilletid til alle spillerne. 
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I forkant av foreldremøtet hadde vi spillermøte med evaluering av året. Klare 
tilbakemeldinger: deilig at spillet har blitt bedre og bedre, enda mer cup, 
overnattingscup også i 2012, skrekkblandet fryd om 11’er satsning i Mix-laget. 
 
Deltagelse på cuper og i serien 
Cuper: 
Lørdag 19. mars:  Riis Bilglasscup i LSK-hallen på Lillestrøm. 
   Innendørs 7’er cup med 2 United-lag. 
Lørdag 7. april: Friggcup med 2 lag som spilte 7’er (4 tap og 2 seiere) 
Fredag 10. – søndag 12. juni: 

Ö-bollencup utenfor Göteborg i Sverige. Deltagelse med 1 
Unitedlag, 1 Bolteløkkalag og et blandet ”Mix”-lag. Mange tap for 
United og Bolteløkka, mens Mix-laget gjorde det bra og kom til 
kvartfinale i B-sluttspillet. 

29.-30. juli: Oppkjøring til Norway-cup for Bolteløkka- og Unitedspillere i 
fellesskap. 

31. juli – 6. august: Norway-cup med deltagelse av 1 Unitedlag, 1 Bolteløkkalag og 1 
Mix-lag. Stort sett OK resultater for United, mens Mix-laget spilte 
svært bra – til tider glimrende - mot gode motstandere. 

18. september: Drammen Ballklubb-cup (DBK). Deltagelse med Unitedlag. 
15. – 16. oktober:  Friggcup.  
 Deltagelse med 2 lag på 7’er cup (4 seire og 2 tap).  
 Deltagelse med 1 Mix-lag (fra alle lagene på årskullet) på 9’er 

fotball (0-2, 1-2 og 1-0).  
26. november: Vestfossencup. 

Deltagelse med 2 ”Mix-lag” på 7’er cup (med . 
 

Serie 
2 lag påmeldt i serien. Våren var elendig. Høsten var fantastisk! 
Vi har ikke nødvendigvis vært så veldig opptatt av å vinne hele tiden – men det har vært 
fantastisk å oppleve at spillersystem og spillerglede har vokst i løpet av sesongen – og at 
det OGSÅ gir resultater både på spillkvalitet og resultater. 
 
Kamper totalt:  25 
Vårsesongen:   3 (seier) – 0 (uavgjort) – 10 (tap) 
Målforskjell:  45 – 78 (-33) 
 
Høstsesongen:  9 – 1 – 2 
Målforskjell:  62 – 37 (+25) 
 
Fotballfaglig tilrettelegging 
 
Overgang til 7’er: 
Vi fokuserte mye på overgangen til 7’er gjennom å bygge opp bevissthet om fysisk form. 
Det gjorde vi på 2 måter: 
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- vintertrening med delt treninggruppe hvor den ene gruppen trente inne på 
Bolteløkka med ball og den andre trente på inne Bislett med løping (utholdenhet, 
intevaller og spurttrening på 60 m). 

- egentrening gjennom konkurranse om størst ”treningsiver” i perioden 
1. november 2010 – 30. april 2011 

 
Den 5. mai delte vi ut treningsiverpokaler til de 3 ivrigste, med Friggcaps til de 6 ivrigste, 
og treningst-skjorte til hele laget samt diplomer. Oppmøte på Unitedtreninger ga 2 
poeng – egentrening av forskjellig slag ga 1 poeng (f.eks. treningsøkter med jogging 8km, 
ski 15km, sykkel 20km) samt hver eneste deltagelse på Friggakademiet. 
Høyeste poengsum som ble oppnådd var 148 poeng, mens snittet på 16 spillere var 72 
poeng. 
 
7’er system: 
I samtale med David Brocken og David Melchior ble vi enige om å følge et bestemt 
”Frigg-spillersystem” i 7’er fotball. Dette drillet vi inn i vårsesongen og med tall på 
posisjonene på banen (keeper 1, keepers venn 3, høyre og venstre vingback 6 og 8, 
sentral midtbane 10, høyre og venstre spiss 7 og 11). Systemet i 7’er ble altså 1-2-1-2. 
Veldig bra å ha fast system rent pedagogisk for både guttene og for forståelig lagledelse. 
Utbytte av dette kom på sommeren og høsten. 

 
Nivåforskjeller og differensiering 
7’er fotball har synliggjort stor nivåforskjell på guttene: motivasjon, tekniske 
fotballferdigheter, fotballforståelse og konsentrasjonsevne. Det ble derfor gradvis klart 
for oss at vi måtte ta noen grep for å beholde mest mulig av bredden i laget og årgangen 
– i begge ”ender” av skalaen. Spillergruppen på ”Mix-lagene” på Ö-bollen og Norwaycup 
– var satt sammen på bakgrunn av modenhet og ferdigheter – og fordi vi ønsket lagene 
skulle lykkes med tanke på fremtidig sammenslåing for årsgruppen (at de skulle 
”lykkes” og ha det gøy – og at ønsket om spill på ”tvers” av skolelagene skulle bli større).  
Ideen om et lag påmeldt ”oppover” til 11’er i 2012 vokste frem fra dette behovet for å 
ivareta flest mulig spillere i årgangen og for å gjøre overgangen til 11’er høsten 2012 
noe lettere. Mix-laget har vært en spennende og krevende prosess for oss og klubben 
(første gang i Frigg) som vi tror og håper skal ivareta hele årgangen. Pr. 30. januar 2012 
har ingen av lagene på årgangen hatt store frafall av spillere, og vi melder i 2012 opp 4 
(mot 5 i 2011) 7’er lag og 1 (mot 0 i 2011) 11’er lag! Målet med Mix var også større grad 
av oppfølging på guttene som ikke blirt med på Mix: gjennom ordinære treninger, 
gjennom større ansvar på banen under kamper, gjennom deltagelse på Akademiet og til 
slutt gjennom etableringen av en egen treningsgruppe for de som ønsker det som vi 
kaller ”Max-treningsgruppe”. Resultatet av slike satsninger vil vise seg i løpet av 2012. 
 
Samarbeid med andre 
Vi har hatt god kontakt og godt samarbeid med de 3 andre Frigglagene (1 lag fra 
Majorstua og 2 lag fra Bolteløkka) i løpet av året. Samarbeidet er bare blitt tettere og 
tettere – og har altså til slutt resultert i et eget ”Mix-lag”, også med noen spillere fra 
2001-årgangen.  
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Vi vil særlig fremheve samarbeidet med Øivind Næss på Bolteløkka – og med alle 
guttene på Bolteløkka og etterhvert Majorstua. Vi har også hatt glede av kontakt og 
samarbeid med Nils Solum, David Melchior og David Brocken, hvor de to sistnevnte og 
Markus Norheim Cham har vært særlig invovert i etableringen av et Mix-lag. Her har 
også Ingvild Gulbrandsen og Liv Jalland fra styret (hhv. barne- og ungdomsfotballen) 
blitt orientert om utviklingen, og vært tilstede på noen planleggings- og 
informasjonsmøter. 
 
Spillere denne sesongen  
Ved utgangen av 2011 var det 23 registrerte spillere i gruppen. Tallet kommer til å 
stabilisere seg på ca. 16 spillere i løpet av året 2012, hvorav 2-4 vil være involvert i Mix-
laget også. Frafallet av spillere er stort sett spillere som ikke har vært aktive i løpet av 
året, eller nye spillere som har kommet inn på slutten av sesongen og ikke blitt værende. 
Én spiller har vi ”mistet” oppover i årgangene. Kjernegruppen på 12 - 14 stk. har vært 
stabil gjennom 5 år. Vi har en artig spillergruppe med bakgrunn fra hovedsakelig 
Uranienborg og Marienlyst skoler. Gruppen fungerer godt og inkluderende for alle, også 
på tvers av ferdigheter og prestasjoner. 
 
Spillere på United  
Aksel, Sigmund, Filip, Thomas, Hans Jacob, Essey, Philip A, Nore, William, Philip, Anders, 
Aleksander, Sebastian, Max, Titus, Hjalmar, Fridtjof, Maxime. 
 
Tilvekst og frafall/flytting i løpet av året 
Tilvekst: Wilhelm, David, Edward, Alexander og Salam. Frafall: Fridtjof og Hjalmar 

 
Støtteapparat 
Lars Kogstad (William) og Steinar Ims  (Nore) fungerer som trenere og lagledere for de 
to United-lagene (som fungerer som ett lag).  Jon Saxhaug (Anders) og Lisa Huun 
Thomsen (Hans Jacob) har vært de ivrigste støttespillere og fylt funksjoner som 
”finansminister” og ”minister for estetikk og utstyr”. Kontakt med spillergruppen og 
foreldre har skjedd på Windows Live (Hotmail). Dette har fungert svært bra også i år. 
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G00 Bolteløkka 1 & 2 
Som tidligere år i barnefotballen har hovedmålet vært å skape fotballglede og selvtillit 
gjennom mestring og gode holdninger både sportslig og sosialt innad i laget.  Vi stilte 
med to lag i serien og i alle cuper vi deltok i. I alle kamper har alle spillerne blitt tildelt 
omtrentlig lik spilletid. 
 
Spillergruppen 
Etter Frigg Cup 2010 var spillergruppen på 14 spillere. Ved sesongstart 2011 var vi oppe 
i 21 stykker. En spiller sluttet etter Frigg Høst Cup, mens resten har vært med på trening 
ved oppstart etter nyttår 2012. For tiden er 5 spillere fra Bolteløkka-laget tatt ut til 
11er-satsningen (G00-Mix), og ytterligere 2 har tidligere vært med der.  
 
Spillergruppen består hovedsakelig av gutter fra Bolteløkka skole, men vi har også 
gutter fra Ila, Uranienborg, Ruseløkka og Den Franske Skolen på laget.  
 
Miljøet må sies å være veldig godt. Dette merkes både på stemningen på treninger og 
oppmøtet. Nesten alle stiller på alle treninger og det er sterke bånd mellom guttene på 
tvers av ferdigheter. 
 
Treninger og tilrettelegging 
Fra januar til utgangen av mars 2011 trente laget en gang i uke i gymsalen på Bolteløkka 
skole. Fra april til desember var det trening en gang i uken på Tørteberg. Da serien 
startet (og spillergruppen talte over 20 gutter) ble det klart at det var nødvendig med 
noen knep for å kunne holde fokus på det sportslige og fotballfaglige både på treninger 
og i kamper. Det ble innført poeng for treningsiver og spillersamtaler med formål å 
skjerpe disiplinen noen hakk. Dette ga resultater utover høsten. 
 
Fra høsten 2011 initierte laget å trene samtidig som de andre 2000-lagene i klubben. Vi 
tror dette vil gi mange positive synergier, både mht. deling av treningsoppgaver for 
trenerne, økt nivå på kamptrening og bånd mellom guttene innad i årgangen. I 2012 
håper vi hele 2000 vil trene samtidig. 
 
7er fotball 
Det viste seg at overgangen til 7er var tung for mange av spillerne. I tillegg ble det 
tydelig hvor stort sprik det var mht. ferdigheter, spillforståelse, holdninger og lysten på 
fysisk trening blant guttene. I samråd med trenerkoordinatorene (Melchior og Brocken) 
ble vi rådet til å drille inn spesifikke spillsystem (for eksempel 1-2-1-2) som viste seg å 
ha god effekt. I 2012 håper vi å perfeksjonere dette Frigg-systemet. 
 
Nivåforskjeller og differensiering 
Pga. nivåforskjellene spillerne i mellom, så vi at flere av de mer ivrige ble misfornøyde 
med den mer utenomsportslige oppførselen på treningene og kampene, som medførte 
kortere effektiv trening pga. ”surr” og dårlige resultater i kamper.  
 
Etter samråd med trenerne til de andre lagene i årgangen, viste det seg at alle lagene 
opplevde de samme ”problemene”, og vi ble enige om å ta noen felles knep. Først satt vi 
sammen lag på tvers av ”skolelagene” til noen av cupene. Dette viste seg å bli en 
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umiddelbar suksess. Videre startet vi å planlegge en egen gruppe for de ivrigste og mest 
motiverte spillerne, kanskje med tanke på 11er spill allerede i 2012. Etter mye 
planlegging og tilrettelegging ved hjelp av David Brocken og spesielt David Melchior 
startet denne gruppen opp treninger i november. Det er liten tvil om at dette har bidratt 
til å holde de ivrigste spillerne i klubben.   
 
Videre har vi nå fått til et tilbud om en treningsgruppe for de guttene som ikke er med 
på 11er-satsningen med oppstart i februar 2012.  Det virker som det er stor interesse 
om å være med på denne gruppen også, så vi er veldig fornøyd med, og håper at, 
bredden i årgangen også blir ivaretatt. 
 
Deltagelse på cuper 
Mars 2011 Riis BilglassCup i LSK-hallen på Lillestrøm, HafslundCup i Vallhall 
Mai 2011 FriggCup 
Juni 2011 ÖbollenCup på Öckerö utenfor Gøteborg 
Aug. 2011 Norway Cup 
Okt. 2011 FriggCup 
Nov. 2011 VestfossenCup 
 
Serien 
To lag meldt på i serien. Ettersom spillergruppen økte med 50% før sesongstart med 
hovedsakelig spillere som enten ikke hadde spilt fotball på lag tidligere eller i andre 
klubber viste det seg tidlig i sesongen at vi hadde store utfordringer mht. spillforståelse 
og samspill. Spesielt med tanke på at vi nå spilte 7er fotball. Vi gikk fra tidligere å ha 
vært veldig bra 5er-lag til å bli et under middels 7er-lag. Det ble en veldig tung vår, og 
det viste seg klart mot sommeren at vi hadde et sterkt skille mellom noen veldig ivrige 
fotballgutter, og de som var med primært på grunn av det sosiale.  Ting endret seg for 
øvrig i løpet av Norway Cup. Laget tapte mange av kampene, men kun knepent og hadde 
seiere i flere kamper. Da serien startet opp igjen på høsten satt ting mer på plass og man 
kunne se at spillforståelsen begynte å sette seg hos flere av guttene. Vi vant flere kamper 
enda 2-3 av de mer markante spillerne på laget hovedsakelig var avgitt til 99-årgangen.  
 
Det bør også nevnes at vi sammen med Frigg 2000 United stilte med et blandet lag på 
flere av cupene. Uttaket til dette laget var primært gjort utfra holdninger og treningsiver.  
Det viste seg å være veldig vellykket. Motiverende for guttene og trenere, og en ”gulrot” 
å strekke seg etter for de som ikke ble tatt med i første omgang. 
 
Avslutningsvis bør alle spillere, foreldre, søsken og besteforeldre takkes for oppmøte på 
kamper, cuper og dugnad på FriggCup. Det er større frafall enn tidligere år, men det er 
fortsatt god ”trøkk” på mange av kampene og stemningen er alltid veldig god. 
 
Trener og lagleder 
Trener og lagleder i 2011 har vært Øivind Næss. Det bør også nevnes at Thomas 
McNicol, Maria Bjørkenes og Andy Mytteis har bidratt til kampledelse og hjelp på 
trening. Ellers vil vi trekke frem Tore Malme som ofte har vært dommer. Vil også rette 
en takk til Steinar Ims og Lars Kogstad i Frigg 2000 United for bistand og samarbeid på 
trenersiden når det har vært nødvendig. 
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G01 (200111)  
Laget har hatt fra 12 til 14 spillere, og har rullert i serien fordi vi har hatt to lag påmeldt. 
Vi er innstilt på å være ett  7-lag i 2012. Spillerne kommer fra Marienlyst skole, 
Steinerskolen og Majorstua skole.  
 
Vi deltok på Frigg-cup og på BMIL-cup i løpet av 2011.  
 
I høst hadde vi noen treninger sammen med Urra i samme årsklasse, noe som var svært 
vellykka sett fra vårt ståsted. Noen av våre spillere går på Frigg-akademiet, men laget 
trener ikke nå på vinteren. Vi har ikke hatt med noen spillere i ”på tvers av årskullene”-
treninger eller –lag. En spiller hos oss var på en samling. Vi avsluttet sesongen med 
bowling og pizza i høst.  
 
Spillergruppen 
Simen Gjørtz, Vigleik Birkeland, Andreas Bache-Wiig, Fredrik Haraldstad, August 
Gjerdrum,  Siljebråthen, Aaron Leer, Edvin Skår, Jack Moland, Christoffer Koreh 
Berntsen, David Waller og Mikael Andersen. 2 spillere har sluttet.  
 
Trener og lagleder 
Trener har vært Hasse Berntsen og lagleder Hanne Gjørtz.  
 

 
 
Foran fra venstre: Martin Spidsberg, Jack Moland, Aaron Leer, August Gjerdrum 
Siljebråthen, Vigleik Birkeland. Bak fra venstre: Andreas Bache-Wiig, Fredrik 
Haraldstad, Simen Madsen Gjørtz og Christoffer Koreh Berntsen  
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J02 
Laget hadde en fantastisk sesong med mange aktive jenter, stort sosialt utbytte og 
sportslig framgang. Det har rett og slett blitt veldig populært å spille fotball blant 2002-
jentene rundt omkring i Frigg-land! Denne sesongen har vi ikke vært under 30 jenter på 
noe tidspunkt. Noen har slutta, men det har hele tiden kommet til nye jenter. Ordet har 
spredd seg om at det er gøy å spille fotball, at miljøet er bra og at tilbudet er godt. J02 
stilte med tre lag i serien, som alle slo godt fra seg og sikret mange Frigg-seiere av våren 
og høsten. Kommende sesong vurderer vi å stille med fire lag. Mandager er vår faste 
treningsdag. Etter å ha trent hver for seg fram til sommeren, ble det fellestreninger for 
Frigg 1 og Frigg 3 på høsten. På slutten av treningene har også Frigg 2 blitt med på små 
kamper. I forlengelsen av dette har vi meldt på blanda lag i cuper. Det har vært positivt 
både sportslig og sosialt. Når det gjelder treninger vurderer vi å utvide til to ukentlige 
treninger i 2012. Vinteren 2011/2012 er det tilbud om innendørstreinger for J02-
jentene på Uranienborg og den Franske skolen. Vi har vært med i flere cuper i løpet av 
året. Vi stilte med hhv tre og fire lag i Frigg-cup vår og høst. På høsten stilte vi med to lag 
i Ullern-cup, to lag i BMIL-cup i Vallhall og to lag i Umbro-cup i 
Bækkelagshallen. Sportslig sett har vi sett store framganger denne sesongen. J02-lagene 
har selvsagt fått sin dose med tap, men mange av jentene har vokst seg inn i fotballen og 
fått dette som sin primære fritidsaktivitet. Dette synes på innstilling, tæl og iver, som 
igjen gir mer motiverte treninger og jevne kamper som ender med Frigg-seier. Trenerne 
har også hevet sine ambisjoner for jentene, og treningene har blitt proffere og mer 
strukturerte. Vi ser også at vi har en god håndfull talenter i årgangen. Det er viktig å gi 
disse et godt tilbud og matche de med andre som er gode slik at de ikke forsvinner til 
andre klubber eller idretter.  
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Spillergruppen 
Celine Ramberg, Celina Skogrand, Madeleine Eggesvik Overdale, Maria Trøan Graham, 
Margaux Lægreid Batt, Mari Hagen Johnsen, Johanne Marie Haanes, Sofia Sgarito, 
Cassandra Paulson, Celine Ustgård, Julie Valla, Johanne Wangensteen, Mila Toneff, 
Naomi Hasselberg Thorsrud, Chiara Franquillo Hotvedt, Suzie Ringheim Moslet, Mali 
Rein, Marie Sevang, Ingeborg Wik, Aude Skrivarhaug, Solveig Aftret, Mathilde Lund 
Bergsaker, Sarah Emilie Birkelund, Gina Bjertnæs, Marie Dam-Nielsen Helga Jørstad, 
Ingvild Klevar Dahm, Maren Køste, Leah Langfeldt, Teddy Laughton, Isabell Melsom, 
Petre Møller-Jensen, Line Nordskog og Embla Ween Petersen. 
 
Trenere og lagledere 
J02 har i 2011, i likhet med de to foregående sesongene, vært organisert med en felles 
lagleder og dedikerte trenere for de tre serielagene. I 2012 kan det være aktuelt å endre 
dette til å ha en trener og en lagleder pr påmeldt lag i serien. Men samtidig er vi opptatt 
av å beholde det gode samarbeidet på tvers i årgangen. Hvordan vi løser dette vil være 
tema på lagleder- og foreldremøter i forkant av 2012-sesongen. Laget har en solid og 
kompetent trenerstamme bestående av Bjørnar Dahl Hotvedt, Henning Ustgård, Gunnar 
Aftret, Olof Paulson  og Frode Birkelund. De tar jentenes utvikling på alvor og har sørget 
for å heve kvaliteten på treningene i takt. 

G02 200219 
Vinteren 2011 ble det gjennomført ukentlige treninger i gymsalen på Bolteløkka skole. 
Etter vinteren trente laget på Frigg-feltet en gang i uken. Foruten “serie”spill, deltok 
laget i Frigg Cup våren 2011. Det ble gjennomført sommeravslutning for barn og 
foreldre etter siste kamp i vårterminen. Høsten besto av “serie”spill og deltakelse i Frigg 
Cup. Laget har også høst/vinter 2011/12 benyttet gymsalen på Bolteløkka som 
treningsarena. Vi har vært svært lite fornøyd med de fasiliteter barnelagene har vært 
tilbudt i 2011. Bjølsen har vært benyttet som kamparena, og forholdene har til tider 
vært elendige. Været har det vært lite å gjøre med, men vi har opplevd dårlig og 
manglende merking av baner og mål, dobbeltbooking som medfører at man virkelig må 
“ta seg til rette” for å få gjennomført både kamper og treninger. 
 
Spillergruppen 
Laget består av spillere fra Bolteløkka-, Franske- og Tyske skolen, varierende rundt 10 
spillere gjennom året. pr 31.12.11 besto laget av følgende spillere: 
Sebastian Eriksen Cedeno, Mathias Falkenberg, Trym Hvidsten Kroken, Tom Ivar 
Sausjord, Andreas Nesbø, Lorenz Neunzert, Simon Sand, Henrik Skarbø, William 
Skovholt 
Noen har sluttet gjennom året og et par spillere er på vei inn fra 2012. 

 
Trenere og lagledere 
Knut Nesbø har vært hovedtrener, mens Thomas Skovholt og Stig Skarbø har vært 
hjelpetrenere. Stig Skarbø har i tillegg fungert som lagleder. 
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G02 ”Frigg M&M”  
Laget har deltatt i serien og Frigg sin vår- og høstcup. Laget er primært en Majorstua/ 
Marienlystgruppe. Laget har blitt veldig populært og vi gått fra 5 spillere på det minste i 
2010 til 12 betalende spillere i dag. I 2012 regner vi med å være ca 14 betalende spillere. 
Flere av spillerne går på Frigg sitt fotballakademi. Vi har egen hjemmeside hos NFF med 
info og kamp-kalender (www.FriggMM02.net). 
 
Årets hovedfokus har vært på samspill: Innsats, fokus, organisering av laget, 
posisjonering, pasninger, innkast og corner. Vi har jobbet med roller og oppgaver når 
man spiller forsvar versus angrep. I tillegg har vi trent generelt på fotballferdigheter. 
Laget har hatt stor spillemessig framgang i 2011, spesielt på samspill. 
 
Laget har også opprettet et bandylag (Frigg-2002-3) for vintertrening. Lagleder for 
bandylaget er Torstein Torgner. Det har vært første sesong med bandy for de fleste. Det 
har derfor vært en tøff start, men spillerne har også her vist stor innsatsvilje, 
arbeidsmoral og framgang. Vi er med i serien og deltar i to cuper. 
 
Pga at spillergruppen nå har blitt så stor, så ønsker vi å melde på to lag i serien i 2012. Vi 
forblir fortsatt en treningsgruppe. I 2012 har vi tenkt å fokusere mer på å utvikle hver 
spillers teknikk og fotballferdigheter. 
 
Spillergruppen 
Yakob   Banouni, Jesper  Bugge Jessen, Andreas Gabrielsen, Sebastian Hauge Uribe, 
Oliver Hoff Torgner, Trygve  Jørgensen, Ronny Robert Mesa, Thor Rasmussen, Nicholas 
Ruud Schjetne, Per  Schjelderup Mathiesen, Victor August Solheim Bosio og Daniel Zahl 
Kvistad. 
 
Trenere og lagledere 
Rune Jørgensen har vært lagleder og hovedtrener. Morten Ruud og Torstein Torgner har 
kommet til som trenere i 2011. Det er en veldig bra foreldregruppe som stiller opp. 
Spillerne har stor innsatsvilje og arbeidsmoral. Det er godt oppmøte på treninger og 
kamper. 

G02 200218  
Laget deltok på Frigg cup våren og Meny Snarøya cup september 2011. 
 
Siri Austeen er lagleder. 
 
Spillergruppen 
Adrien Vachaud, Andreas Driot, Alexander Syvertsen, Caspar Tourrent, Emile Macarie, 
Kaspar Schröder Austeen, Leonard Bonnet Vesterheim og Lucas Bergsland Meyer 
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G02 Frigg United, Friggcelona, Frigg Barca 
 
Sesongmålsettingen var å ha det morsomt med fotballen. Bli enda bedre til å tape og 
vinne med samme sinn. Fortsette å ikke kjefte på lagkamperater, ei heller på dommer og 
motspillere. Ha framgang både sammen og som enkeltspillere. 
 
Ukentlig tirsdagstrening på Tørteberg og seriekamper. Tre lag i seriespill; Frigg United, 
Friggcelona og Frigg Barca (alternativt Frigg 1, 2 og 3). Vi deltok også på Frigg Cup både 
vår og høst på ØHIL DnB-cup, på Sarpsborg cup (kombinert fotballog bandy) 
 
Stor glede, ivrige gutter både på trening og i kamp. Masse mål og stor framgang. Passe 
antall spillere slik at alle fikk spille mye også i kamp.  
 
Spillergruppen 
Om lag 20 gutter fra Vinderen skole spilte for disse tre Frigglagene i 2011. To gutter fra 
den tyske skolen ”meldte overgang” til oss fra et annet Frigglag tidlig i sesongen. 
Aksel H Almaas, August J Aamot, August Kraby, Emil Anstensrud, Henrik N Hansen, 
Bastian H Solem, Nojus Brazaitis, Olav R Eide, Peder H Jensen, Theodor Nissen-Meier, 
Wilhelm J Lundstrøm, Aksel Katla, Emil Hille, Johannes Tjostheim, Magnus Hannevik, 
Paul Strømme, Sander Slinning, Adam Kelemen, Arman Nemati og Storm. Adham Maher 
flyttet ila sesongen. 
 
Trenere og lagledere 
Hovedtrener: Per W Johnsen 
Hjelpetrenere: Jon Almaas, Kjell Reidar Hannevik, Tore Vollan, Roger Slinning, Lars Erik 
Aamot 
Lagledere: Roger Slinning (Barca), Per W Johnsen (’celona’), Lars Erik Aamot (United). 
 

G02 URRA 
URRA 02 er 26 gutter fra Uranienborg skolen, fordelt på 3 lag: Urrabjørner, Urraulver og 
Urragauper. Vi har samlet trening hver tirsdag på Frigg feltet i sommerhalvåret, samt at 
lagene trener innendørs i gymsalen på skolen, hver tredje onsdag i vinterhalvåret. 
Samtlige tre lag har deltatt i seriespill for sesongen 2011, samt deltatt i til sammen syv 
cuper (ink. to Frigg). Spillerne har hatt en fin utvikling fra i fjor. 
 
Vi har som målsetning at samtlige barn skal ha det gøy på trening og glede seg til å spille 
fotball. Vi ønsker på den måten å beholde så mange som mulig, lengst mulig. Fotballen er 
også noe som binder guttene ved Uranienborg skole sammen, og styrker samholdet 
deres også på skolen.  
For 2012 har vi som mål og lære barna bedre ballferdigheter. Kontroll over ballen og 
styre ballen dit de ønsker den. Treningen blir lagt opp med øvelser og ferdighetstrening, 
samt kamptrening den siste halvtimen. Vi har foreløpig ikke rokert om noe på 
lagoppstillingene, da vi enda ikke vet hvem som kommer til å fortsette eller ei, men vi 
ønsker at lagene skal være jevnbyrdige også i 2012. For sesong 2012, som er siste året 
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de spiller 5-er fotball, har vi ønske om å fortsatt være tre lag fra Uranienborg skole da 
dette har hatt et meget positiv innvirkning på miljøet blant guttene på Uranienborg. 
 
Da guttene er født i 2002 har vi fokusert mindre på resultater og mest på spilleglede. 
Guttene har likevel gjennomgående gjort det bra, både i serien og i cuper. 
 

Spillere 

Rasmus Sand, Markus Edberg, Karl Vallgårda, Henrik Daldorff-Rasmussen, Jesper 
Thomas Henrichsen, Oscar Østern, Jonas Yran Syversen, Sole Heyerdahl, Simon 
Hermansen, Agim Dobraj, Johan Tangerud, Nicolai Klepstad Syverinsen, Felix Batt 
Lægreid, Isak Kveldro, Mikkel Mordt, Aksel Wilhelmsen, Jon Darre, Herman Gard 
Stornes, Anton Sayegh, Thomas Braaten, Malek Chebbi, Chris Hessen-Øby, Mohammed 
Al Rammahi, Eric Lunkenheimer, Bjørn Norman og Christopher Klingenberg.  
 

Trenere og lagledere 

Hovedtrenere: Kjetil Tangerud, Knut Henrichsen og Per Hermansen.  
Hjelpetrenere: Hauk Heyerdahl, Jon Darre, Richard Lægreid, Olav Braaten og Rune Øby.  
Lagledere: Gyro Leira, Henriette Batt og Cathrine Seljetun Edberg.  
 

G03 200311 
Laget har jobbet mye med lagånden dette året. Samspill er viktig. Videre har det vært et 
mål at spillerne skal lytte på trenerne og ha en positiv holdning til spillingen/hverandre. 
Vi er i prosess. Vi deltok i serien med ett lag, noe som medførte at guttene spilte ca 
annenhver seriekamp. 
 
Laget har deltatt på følgende cuper med to lag hver gang: 
Frigg vår- og høst cup (strålende vær og god stemning), Lyn cup (en våt opplevelse og 
lang mellom kampene), Snarøya cup, Korsvollcup (Fint vær og hyggelig liten cup) og 
Heming cup. 
 
Laget hadde inne trening på Marienlyst skole fra jul til påske. Utesesongen 2011 ble 
avsluttet i desember, med en, til tider to, treninger per uke. Laget har hatt lag fest for 
guttene og foreldrene. I tillegg har trenere og lagledere flere møter. Stemningen på laget 
kan sies å være god Formkurven er stigende. Resultatene kom særlig på de to siste 
cupene. Selvtilliten er stigende. 
 
Spillergruppen 
Fredrik Løvstad, Christian Boyce, Patrick Østerby Nilsen, Leonard Tafjord, Ferdinand 
Gjesdal, Kornelius Fjell, Jan Marcus Fredriksen, Viktor Svendsen, Jacob Myrland, Leo 
Harder Thorsby, Niklas Teige Hafsten, Lukas Blix, Ludvig Bergsaker, Haakon Seb 
Barman-Poppy, Jonathan Ind, Tien Thanh Nguyen, Kasper Løkeland, Hauk Gjelten, 
Andreas Lorgen, Jonas Rongevær og Oscar Eidsbø Downing. 
 

Trenere og lagledere 
Trenere har vært Morten Løvstad, Raymond Svendsen, Kjetil Gjesdahl, Anders Fjell, 
Beret Vorren, Robert Ø Nilsen og Rune Myrland 
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G03 Frigg United 
Frigg United stilte med et lag i serien og rullerte på spillerne. Det ble for lite spilletid og 
for lenge mellom hver kamp, så i 2012 melder vi på to lag til serien.  
 
Cuper  
Vi startet fotballåret med MS-cup 5. februar. Det var en hyggelig innendørscup.  
Friggs vårcup var som vanlig en flott opplevelse for spillere og heiagjeng.  
I Top Temp cup i regi av Lyn 18. – 19. juni ga var en flott cup. Sesongen ble avsluttet med 
BMIL-cup 17. – 18. september og til slutt Friggs høstcup.  
 

Oppsummering  
Alt i alt har 2011 vært et fint fotballår. Vi håper at alle spillerne fortsetter i 2012 og 
gleder oss til å ta fatt på nytt fotballår!  
 
Spillergruppen 
Frigg United har en stabil spillergruppe som ved utløpet av 2011 talte 21 spillere. 
Spillerne er fra Bolteløkka og Ila skole. Det er en fin gjeng som først og fremst ønsker å 
ha det gøy med fotball.  
 

Amund H. Dugstad, Philip K. Ottar, Isak Opstad, Petter Marton, Jakob Porter, Simon Stray 
Svendsen, Leo Øimoen, Viktor Vikhammer, Mathias Torvik, Mats Rudeng, Jens Gislason, 
Mikal Litland Eckblad, Jakob Hausken Meland, Kyrre Bell-Mathiesen, Jacob Wennerberg, 
Elliot Vaughan, Endre Spilling, Tobias Nordskog Svaar, Milian M. Johannessen, Linus Wik 
og Nasim Woradateh. Leo Øimoen gir seg og er ikke med i 2012. 
 
Trenere og lagleder 
I 2011 har Aslak Ottar og Peter Vedenvik vært hovedtrenere. De gjør en fantastisk jobb 
og spillerne er strålende fornøyd etter endt trening. Treningene er målrettet og vi ser 
god utvikling av spillerne fra år til år. Tanja Dugstad er lagleder og har en takknemlig 
jobb takket være engasjerte og positive foreldre. Det er godt oppmøte på dugnader, 
kamper og foreldremøter – noe vi håper fortsetter også i 2012!  

G04 (Marienlyst, Franske skolen, Ila, Ruseløkka) 
Vi startet treningen for sesongen i forbindelse med et oppstartskurs for trenere holdt 
av David Melchior i slutten av mars. Vi har hatt en trening i uken frem til medio 
november, med opphold i skolens sommerferie. Laget har deltatt i Friggs vår cup med 
to lag. I Friggcup i høst deltok vi med tre lag. Et av lagene spilte dessuten dobbelt sett 
med kamper for å få turneringskabalen til å gå opp, i tillegg til at noen av jentene fra 
vår gruppe deltok i et jentelag. Størrelsen på spillergruppen varierte noe i løpet av 
sesongen, men vi avsluttet med 29 registrerte spillere. Sesongen startet turbulent. 
Undertegnede hadde meldt seg frivillig som trener, og heldigvis overtalt en annen pappa, 
Kent Spade, til også å være med. Etter treningskurset, som varte en drøy time, ble vi overlatt 
til oss selv med en veldig stor spillergruppe. Uranienborg skole hadde skilt seg ut i en egen 
gruppe, men ingen øvrige trenere hadde meldt seg. Kent og jeg ble dermed stående igjen 
med de resterende. Det innebar at vi hadde en spillergruppe på rundt tretti barn, minimalt 
med treningsutstyr og en kvart bane på deling med Uranienborg. Her mener jeg Frigg burde 
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ha etterlyst flere trenere allerede før trenerkurset, og hvert fall sørget for at man hadde 
forutsetninger for å gjennomføre treninger både i form av plass og utstyr.  
 
Vi fant en struktur etterhvert, fikk involvert foreldre i treningen ved behov og etterhvert 
fikk vi også treningsutstyr. Frustrasjonen var likevel ganske stor innledningsvis. Nils og 
David M var til stor hjelp når vi fikk kontakt, men de var overarbeidet og det var ikke 
så lett å finne veien inn i Frigg-systemet. Vårcupen fikk opp entusiasmen igjen, både 
hos barn og voksne. Vi hadde en veldig god treningsperiode frem mot sommerferien. 
Oppstarten etter ferien gikk mye bedre, og spillergruppen begynte å finne sin form. Vi 
hadde fire spillere fra Ruseløkka skole som sluttet, men ellers virket gruppen inntakt. 
Utover høsten fikk vi et tilskudd av fire jenter fra Marienlyst og en ny spiller fra 
franske skolen. Vi opplevde store fremskritt i gruppa utover høsten, og Frigg-cupen ble et 
kjærkomment og etterlengtet høydepunkt!  
Høsten var mild så vi holdt det gående med trening i ca en måned etter Frigg-cup. Nå er en 
god del av spillerne våre involverte i Frigg bandy, og de fleste holder på med en eller annen 
vinteraktivitet. Jeg hadde helst sett at vi hadde klart å få en treningstime i uken innendørs i 
vinter, men det har vist seg å være vanskelig å finne lokaler. Det har alt i alt vært en ok 
sesong. En del kunne vært løst bedre, men alt i alt virker spillergruppen med deres foreldre 
fornøyde. Vi trenere har hatt en større belastning enn vi regnet med, og vi tror nok at vi 
kunne hatt et enda større utbytte fotballfaglig og sosialt med en mindre gruppe. Vi kunne 
nok med fordel ha funnet en ekstern cup å melde oss på også. I disse dager prøver vi å legge 
opp en struktur for neste sesong. Med seriespill må vi uansett ha tydeligere lag-i-laget, og 
flere involverte personer også formelt. 
 
Spillergruppen 
Johan Aubert, Leo Spade Nodeland, Alfred Varvin Haugerud, Baar Sigurd Orstavik, Aron 
Riibe Moen, Loke Sundsvag, Leander Lehre, Lars Rasmussen Skrindo, Fredrik Knutsen, 
Amund Wiegand Blakstvedt, Balder Haug Hagen, Amar Pinjo, Luke Martin, Magnus 
Mansfield, Arthur Tyrhaug, Mads Weltzien, Nicolas Clerc, Christopher Cheung, Vemund Tuv, 
Andreas Skeie Jacobsen, Caleb Teklu Abate, Maren Bache‐Wiig, Tora Koste, Ingrid 
Siljebraten Gjerdrum, Anine Nielsen Henriksen, Emil Deck, Deni Hockic‐Saric, Marcus 
Nordeng Moulia og Lucas Tourrenc. 
 
Trenere  
Axel Aubert & Kent Spade 
 
G04 Urra  
Lagleder er Axel Riiser-Larsen og trener Dag Hasvold  
 
Vi har utover trening hver tirsdag i utesesongen kun spilt i de to Friggcupene. Vi har 
også hatt innendørstrening en ettermiddag i uken i vintersesongen 
 
Spillergruppen 
Aksel Aasheim Engesvik, Anton Strate, Armand Norderhaug Ausland, Artur 
Chernyakova, August Riiser-Larsen, Bernhard Grønlie, Daniel Øyhovden, Elias Raaholt 
Bjerknes, Elliot Totlandsdal, Embret Rasmussen Roås, Georg Wie-Groenhof, Jesper 
Blomhoff Juell, Julian Kerry Hasvold, Lucio Catalano Kvam, Marius Cassidy, Philip 
Melchoir, Max Narverud, Noah Figenschau, Philip Klingenberg og Thomas Moe-Koppang.  
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BANDY AKTIVITETENE I FRIGG PÅ FROGNER STADION 2011/2012 
Av Tor Audun Sørensen, 
Styremedlem 
 
Bandyskolen 
Bandyskolen startet i år opp tirsdag den 15.november og avslutter tirsdag 6.mars. Det har 
deltatt fra 79 (72) barn på det meste ned til 11 (40) barn på det minste, noe som skyldes 
vanskelige værforhold. Totalt har det vært med ca 621 (706) deltakere før to siste kvelder er talt 
opp. Et snitt på ca 52 (54) barn pr gjennomførte bandyskolekveld. Gledelig med flere jenter på 
skolen.  
 Det har primært vært benyttet aktive bandyungdommer som instruktører. Atle Braaten 
har skjøttet skøyteslipingen og Tor Audun Sørensen administrative og faglige forhold.  
 Bandyskolen har også for 2012 fått tilsagn om ”Storby-midler” fra Oslo Idrettskrets. Vi 
skal også søke om midler for 2013, men uansett betyr dette at bandyskolen er sikret oppstart 
neste sesong.  
 
5 bandylag i seriespill 
Etter et ”teknisk opprykk” har Frigg har stilt med et A-lag i 2.div. Syvende året på rad vi stiller A-
lag. Frigg har fire miniguttlag (tre 02-lag og et 03-lag), i årets serie- og cuper. Vi bør neste sesong 
arbeide for å stille med minst to stabile 03-lag og to nye 04-lag. Det har vært jobbet med et 
jentelag.  
 
Medlemstall: 65(67) aktive og 23(25) ledere, 2 forbundsdommere og 9 unge klubbdommere. 
Videre 10 unge bandyskoleinstruktører, 2 voksne instruktører, totalt 88 (94) 
bandymedlemmer pr 1.1.2012. Dette inkluderer 11 personer fra hovedstyret/adm., da det 
formelle ansvaret for ”bandyavdelingen” ligger her.  
 
Unge forbundsdommere, instruktører og trenere 
20-åringene Even Braaten og Tarald Moe Bjølseth, er forbundsdommere på fjerde året. 
 Som en del av forberedelsene til Frigg-cup ble det 15.november avholdt et 
klubbdommerkurs på Frogner stadion i regi av lederen for NBFs Regel- og dommerkomite, Lars 
Lindgren, hvor alle bandyskoleinstruktørene og noen fra jentelaget deltok. Flere fikk sin 
dommerdebut i cupen, og har senere også dømt aldersbestemte kretskamper for Frigg. 
 
Unge bandyskoleinstruktører har vært: Oskar Vegheim (f.94), Kristian Nybø Herse (f.94), 
Gaute Lytskjold (f.94), Endre Ugelstad Aas (f.94), Edda og Tuva Greaker (f..97), Adrian 
Jæger (f. 96), Lars Petter Sårheim (f.97) og Vemund Håkonsen (f.96).  
 
Aldersbestemte lag og ledelse 
Frigg har slitt med å etablere 03-lag denne vinteren, men fotballoppmann Rune Lind har 
sammen med undertegnede sørget for at laget i skrivende stund har spilt tre kamper i Oslo-
serien. Frigg 02-1 og 2 (Vindern), er som tidligere år ledet av Per W. Johnsen, Pål-Fredrik 
Hjort Kraby, Lars Trygve Jenssen og Lars-Erik Aamot. En del andre foreldre er også sterkt 
engasjert i denne årgangen. Frigg 03-3 ble etablert på sen-sesongen i fjor og styres nå godt av 
Torstein Torgner og Morten Ruud. Lagene har denne sesongen vært med på flere cuper og 
deltatt i Oslo-serien, samt trent fast på Frogner tirsdager og torsdager. Bolek Gleichgewicht har 
jobbet med å etablere et jentelag basert på fotballaget, men laget har enda ikke spilt kamper. 
 
A-laget 
A-laget – under ledelse av Knut A. Grundvig (oppmann) og Kjell Solheim (spillende trener) – 
var klar for sin 7. sesong på rad og skulle etter et teknisk opprykk spille i 2.divisjon.  Stallen fra 
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forrige sesong var stort sett intakt og nye spillere var kommet til. Ikke minst Anders Falstad fra 
Ullevål IL var en klar forsterkning. For tredje året deltok laget i Kosa cup i oktober. I serien har 
laget så lagt tatt 14 poeng og en kamp gjenstår, og laget er sikret 4.plass i 2.divisjon.   
 
I alt 26 spillere har spilt en eller flere av A-lagets kamper denne sesongen. Laget er et breddelag, 
og roterer bevisst på mannskapet fra kamp til kamp slik at alle skal få spille. Friggs A-lag i bandy 
har lenge hatt egen side på Wikipedia: http://no.wikipedia.org/wiki/Frigg_Bandy 
 
Frigg-cup 9.-11.desember 2011 

Frigg-cup for småguttlag og 7-er lag ble arrangert på andre året. Cupen på Frogner 
stadion har uten tvil satt Friggs bandygruppe på kartet både internt og eksternt; skaffet klubben 
flere venner og ikke minst vist at Frogner stadion er en glimrende arena for bandy. Her har vi 
fått mange positive tilbakemeldinger fra ulike klubber!   

Med totalt 64 deltagende ble det i alt spilt 104 kamper fra fredag kveld til søndag kveld. 
Egne tellinger og anslag viste at godt over 2.000 mennesker (inkl. 635 unge deltagere) var 
innom stadion i løpet av cup-helgen. 
Vinner av sluttspillet i Småguttklassen ble Røa 1, med Solberg på 2. plass og Røa 2 på 3.plass. 
Vinner av sluttspillet i siste års Lillegutt ble Stabæk 1, med Øvrevoll/Hosle på 2. plass og Stabæk 
2 på 3. plass  

Friggs bandygruppe er liten, men takket være stor dugnadsinnsats, smilende værguder 
og god hjelp fra Idrettsetatens folk, ble arrangementet svært vellykket.  
 Målet er at Frigg-cup skal være et årvisst førjulsstevne på Frogner stadion til glede og 
gavn for bandysporten og Frigg generelt og klubbens egne lag og spillere spesielt. Alle oppgaver 
og rutiner er dokumentert, evalueringer gjort, slik at forutsetningene for gjøre en enda bedre 
cup i 2012 er klart til stede. 
 
Cupen gikk rundt regnet 50.000 i pluss.  Stor takk til foreldre i 2002-gruppen, Atle Braaten 
og mentor Kjell A. Moe! 
 
Bandyens fremtid 
Som klubbleder Erling Fossen har uttrykt som en målsetting for våre bandyledere, bør Frigg 
etter hvert kunne stille med minst to lag i hver klasse i bandy.  
   

FRIGGS ELDRE 
 
Årsmøtet 07.12.10 valgte følgende styre: 
Preses:  Tor Wæhler 
Kasserer:  Nils Kvissel 
Sekretær:  Per Skants 
Styremedlemmer: Odd Nilsen, Knut Thoen, Svein Weltz 
Revisor:  Knut Andersen 
Valgkomite:  Gunnar Maltun, Andreas Høst 
                                        
Styremøter: 
Det har vært avholdt 5 styremøter. 
 
To av våre medlemmer gjennom mange år; Tore S. Hansen og Ragnar Arvesen er gått 
bort.  
 
Møter og tilstelninger: 

http://no.wikipedia.org/wiki/Frigg_Bandy
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Som sedvanlig har våre medlemsmøter vært avholdt første tirsdagen i måneden. 
 
I forbindelse med marsmøtet hadde vi besøk av A-lagets trener, Magnus Aadland, som i 
entusiastiske ordelag ga oss et innblikk i A-lagets målsettinger for sesongen. 
 
Vårt eget medlem, Arne Aas stilte villig opp på møtet i april, hvor han oppsummerte 
vinterens SkiVM i Holmenkollen. Fin seanse av Arne, hvor mange sikkert følte at de kom 
litt inn i den indre krets av VMorgansisasjonen, gjennom Arnes levende fremføring. 
 
Maimøtet ble holdt på tradisjonelt vis. 
 
Slakter’n sto på lista for junimåneds medlemsmøte og som året før, ble dette på ny et 
vellykket arrangement. Historiker Thor Gotaas geleidet oss inn i skihistorien med 
lysbildefremvisning og fortellinger om for oss kjente og andre navngitte skiløpere opp 
igjennom forrige århundre. En selsom seanse. Trubadur Ømme forsto sang og gitarspill, 
mens Eirk Nilseng og Knut Thoen, som verter på Slakter’n, sto for grillmatserveringen. 
 
Første medlemsmøte etter sommerferien, i september, ble avholdt med felles tv-
beskuelse av EM-kvalifiseringen mellom Danmark og Norge i Parken/København.  
 
Tirsdag 4. oktober fikk vi en solid dose om Nobelkomiteens arbeid, ved komitemedlem 
Inger Marie Ytterhorn. Svært interessant og profesjonelt fremført. Ytterhorn parerte 
spørsmål fra salen elegant ved å begrense svarene da nysgjerrigheten om 
Nobelkomiteens arbeid ble litt for ”nærgående”. 
 
21. oktober benket over 30 medlemmer seg ved bordene til fårikålaften med tilhørende 
drikke; øl og akevitt. Svein Weltz var årets kokk, med solid assistanse av Gunnar Maltun. 
Stemmene og latteren satt løst og muligens løste vi opptil flere verdensproblemer denne 
hyggelige og etter hvert tradisjonsrike fredagskvelden i oktober. 
 
Tirsdag 1. november hadde vi invitert Hovedstyret leder, Erling Fossen, hvor han ga oss 
sin orientering og opplevelser om; Hvordan håndterer vi Oslo’s voldsomme vekst? 
Erling satt våre hjernevinninger i gang og spørsmålene ”haglet” fra forsamlingen. Artig å 
bevege seg utenfor fotballens viderverdigheter for en stakket stund. Bra! 
  
Økonomi: 
Friggs Eldre har støttet klubben med innkjøp av TV, gitt tilskudd til et nytt låsesystem i 
klubbhuset og til innramming av bilde av en av grunnleggerne av klubben. Styret takker 
Knut Andersen for at han har revidert også årets regnskap. 
 
Året 2011. 
Generelt sett har det også i år vært bra fremmøte på medlemsmøtene, med et snitt rundt 
20 medlemmer. 
 
Styret vil med dette takke alle medlemmene for årets sesong og på gjensyn i 2012.  


