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SAKSLISTE 2021
Saksliste
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Godkjenne de stemmeberettigede.
Velge dirigent(er).
Velge protokollfører(e).
Velge to medlemmer til a underskrive protokollen.
Godkjenne innkallingen.
Godkjenne saklisten.
Godkjenne forretningsorden.
Behandle idrettslagets arsberetning.
Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning og
revisors beretning.
Behandle forslag og saker.
Fastsette medlemskontingent og gi fullmakt til a fastsette treningsavgifter.
Vedta idrettslagets budsjett.
Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
Foreta følgende valg:
a) Styre med leder, nestleder, 7 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.
b) Kontrollutvalg med to medlemmer og ett varamedlem(mer).
c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett
eller gi styret fullmakt til a oppnevne representantene.
d) Valgkomite med leder, to medlemmer og ett varamedlem.
e) Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan.
Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges
varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem,
2. varamedlem osv.

15. Engasjere revisor til a revidere idrettslagets regnskap.

i

OM FRIGG
OM FRIGG
Idrettslaget er selveiende og frittstaende med utelukkende personlige medlemmer. Idrettslaget er
medlem Norges Bandyforbund og Norges Fotballforbund. Idrettslaget er medlem av NIF gjennom Oslo
idrettskrets, hører hjemme i Oslo kommune, og er tilsluttet Oslo idrettsrad. Idrettslaget skal overholde
overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak. NIFs regelverk gjelder for idrettslaget uavhengig
av hva som matte sta i idrettslagets egen lov.

ii

STYRETS BERETNING
STYRETS SAMMENSETNING OG AKTIVITET
STYRET som ble valgt pa arsmøtet i 2020 bestod av Geir Hustad – styreleder, Cecilie Moe – nestleder.
Styremedlemmer: Alex Krohg, Mari Steimoeggen, Helge Helguson Neumann, Helge Sæther, Lars-Petter
Moss, Simen Sander Plejdrup-Rønningen, Tor Audun Sørensen, samt Pal Evensen (vara) og Claudia
Gjerding (vara). I løpet av kalenderaret 2020 ble det avholdt 7 styremøter. Styret finner det svært gledelig
at kunstgressbanen pa Tørteberg II ble apnet sommeren 2020. Det viktigste styrearbeidet i 2020 var a
sikre at klubbens økonomi ikke ble svekket og at aktiviteter kunne gjennomføres i sa stort omfang som
mulig, hele tiden med forsvarlige smittevernstiltak og i trad med myndighetenes og idrettsforbundenes
regler og rutiner. Dette lyktes klubben godt med i et krevende ar.
Styret ønsker a forsikre seg om at klubben drives godt økonomisk, derfor har økonomi vært et eget tema
pa hvert enkelt styremøte. Arets resultat er et gledelig overskudd pa 1.054.676,95. Se neste side for
oppsummering. Styret ønsker a fremheve følgende høydepunkter fra sesongen 2020, dette aret kan alt
oppsummeres i ett enkelt kulepunkt.
•

Honnør og ros til alle som loset klubben trygt gjennom aret! Det ble et krafttak der alle gode
krefter jobbet mot et felles mal. Engasjerte foreldre og frivillige stilte opp pa treningsfeltet og
organisering av transport til og fra treninger og kamper. Lagledere og andre bistod med
ekstraarbeid knyttet til registrering av tilstedeværelse. Administrasjonen, bade drift og sportslig
ansvarlige, utferdiget rutiner og metoder for a ta vare pa hverandre og som gjorde at aktiviteten
kunne gjennomføres. I juli gjennomførte klubben en gratis aktivitetsuke for barn i var del av byen.
Alle trenere som bade tilpasset øktene til skiftende regelverk, og tok pa seg ekstra arbeid før og
etter for a sørge for at treninger og kamper var trygge a gjennomføre, sportslig forsvarlige og
samtidig sa morsomme som mulig. Vi har opplevd et samhold og en godvilje og forstaelse for alle
tiltak og for situasjonen hele aret gjennom. Det er arets høydepunkt i det spesielle aret 2020!

Styret ønsker alle medlemmene og alle lagene lykke til med sesongen i 2021!

ADMINISTRASJONEN
Administrasjonen bestar i 2020 av daglig leder Nils Henrik Solum, klubbutvikler Endre Theimann (heltid),
Tove Tuntland (deltid) og Hanne Neby (deltid), sportslig leder Magnus Aadland og prosjektleder Hamid
Nakhostin (heltid).

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

Kvinner

Menn

Totalt

32

32

188

572

760

33

236

269

22

47

69

41

190

231

284

1077

1361
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STYRETS BERETNING

ØKONOMI
Styret i Frigg Oslo FK har sett det som viktig a holde den avtalte budsjettrammen som arsmøtet
godkjente for 2020. Resultatet er gledelig, et overskudd pa over 1 MILL NOK. Klubbens økonomi var i
2020 en historie i tre akter.
Normal drift og aktivitet
Her er det ulike momenter for ulike perioder og aldersgrupper. I varsesongen var aktivitetsnivaet
redusert, for seniorlagene var det etter mars maned ingen eller svært redusert aktivitet. For barn og
ungdom ble aktiviteten gjenopptatt etter paske, men med tilpasninger til smittevernsregler som gjorde
at tilbudet var annerledes enn normalt bade i kvantitet og utførelse. I tillegg matte arrangementer som
Friggs varcup avlyses. Økonomisk ble konsekvensen at kontingenter og basisavgift ble sendt ut og betalt
som normalt for alle under 20 ar, mens ekstratilbud og cuper etc ikke ga inntekter som planlagt. For
sommer- og høstsesongen var tilbudet mer normalt, men fortsatt uten kamptilbud og vanlige treninger
for seniorspillere. Frigg klarte a gjennomføre de planlagte høstturneringene i fotball, men valgte a avlyse
salg av kioskvarer. I desember var situasjonen igjen blitt slik at bandycupen dessverre matte avlyses.
Kort oppsummert ga varens avlysning av cup og akademi, samt at høstens turneringer ble gjennomført i
redusert form og avlyst bandycup at normal drift og aktivitet gikk med underskudd. Dette ble dekket
opp ved reduserte kostnader samt ekstra offentlig støtte. Klubben reduserte kostnader knyttet til
aktiviteten, særlig i seniorfotballen. Dette gjelder særlig reiser og dommergodtgjørelser. Samtidig bidro
ekstraordinær offentlige støtte pa ca 0,5 MILL NOK – gjennom ordningen kalt krisepakker for idretten –
til at ved arslutt stod aktivitetsregnskapet (inkludert koronastøtte) igjen med et overskudd pa ca
100.000,-, omtrent som budsjettert.
Andre inntekter
Da pandemien bredte seg varen 2020 var mange bekymret for den økonomiske situasjonen, bade styret
og administrasjonen. Likevel valgte klubben a ikke permittere ansatte utover et par ukesverk i
mars/april, noe som gjorde oss i stand til a starte opp aktiviteten med en gang etter paske. Resten av
varen matte man ogsa drive med høyere bemanning enn normalt, bade ansatte og frivillige bidro til at
treninger kunne gjennomføres i trad med reglene. I denne situasjonen ble vi tilgodesett av to bedrifter
med lokal tilknytning til «Frigg-land», FERD og OBOS. Til sammen donerte disse 200.000,- til Frigg og vi
ønsker i denne beretningen a rette en stor takk til begge grupper.
Den siste inntektskilden i 2020 er ikke relatert til noe som hendte dette aret, men til det gode sportslige
arbeidet som er gjort tidligere i klubben og fortsatt gjøres. Ved overganger som involverer tidligere
Friggspillere blir det i noen sammenhenger tilført klubben midler som en andel av disse overgangene.
For arene 2019 og 2020 utgjorde dette til sammen ca 730.000,-. Samlet ender da arsresultatet med et
overskudd pa kr 1.054.676,95.
Medlemssammensetning
Det er svært gledelig a rapportere at Friggs medlemsmasse og antall aktive spillere under 20 ar økte
ogsa i 2020. Mange fryktet et stort frafall, men alt i alt økte disse aldersgruppene med ca 3% til 1060
aktive. For medlemmer og aktive over 20 ar er tallet stabilt fra 2019 til 2020. Alle lagene (senior 7er,
11er og oldboys) melder at gruppene vil være like store i 2021 som i 2019 og er pameldt seriesystemet
for kommende sesong. Det er svært gledelig for begge aldersklasser.
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STYRETS BERETNING
Arsmøtet i 2020 valgte ogsa revisjonsfirmaet Nitschke AS som revisor for regnskapsaret 2020.
Samarbeidet med Nitschke AS har vært godt, og gir oss trygghet og kompetanse.
Styret i Frigg Oslo FK vil til slutt si kort om følgende rundt arsregnskapet for 2020:
•
•
•
•
•
•
•

Arsresultat for 2020 ga et overskudd pa kr. 1.054.676,95
Etter styrets oppfatning gir arsregnskapet for 2020 et riktig bilde av klubbens resultat og
stilling pr. 31.12.2020.
Klubbens egenkapital pr. 31.12.2020 er positiv med kr. 1 156 092,55. Styret mener det er godt
grunnlag for fortsatt drift og at det for 2021 er budsjettert med et overskudd.
Sykefraværet utgjorde 0,2% i 2020, koronatiltak i form av permisjon 0,7%.
Styret bestod av 7 menn og 2 kvinner, av de engasjerte er det 10 kvinner og 38 menn, det er fire
fast ansatte i tillegg til daglig leder.
Styret er av den oppfatning at internt arbeidsmiljø er ivaretatt pa en tilfredsstillende mate
Foreningens virksomhet forurenser ikke det ytre miljø.
Oslo 3/2-2021
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ÅRSREGNSKAP
Regnskap 2020
RESULTATREGNSKAP 2020
Driftsinntekter

Note

2020

Budsjett

2019

Markedsinntekter

5

574 259

1 060 000

1 515 657

Tilskudd

6

2 155 328

1 912 000

1 613 869

Stevneinntekter

7

280 372

670 000

830 477

Medlemsinntekter

8

4 745 997

4 825 000

4 563 453

Egenandel (utstyr, cup, reise etc)

9

448 156

800 000

1 341 699

8 204 111

9 267 000

9 865 155

SUM Driftsinntekter
Driftskostnader
Sportslige kostnader

12

-1 122 819

-1 377 500

-1 284 751

Lønnskostnad

13

-5 301 993

-5 190 000

-5 039 666

Andre driftskostnader

14

-1 225 703

-1 853 485

-2 160 446

Egenandel (utstyr, cup, reise etc)

15

-448 156

-800 000

-1 341 699

-8 098 670

-9 220 985

-9 826 563

105 441

46 015

38 592

8 584 932

9 267 000

9 865 155

551 125

551 125

-7 547 545

-8 669 860

-9 826 563

1 037 387

597 140

38 592

17 290

2 860

726

0

0

-90

1 054 677

600 000

39 228

SUM Driftskostnader
Driftsresultat aktiviteter 2020
Gaver

10

200 000

Overganger

11

180 821

Driftsinntekter etter overganger og gaver
Overganger (avsatte kostn 2019 - reversert 2020)

16

Driftskostnader etter overganger og gaver

Driftsresultat
Finansinntekt
Finanskostnad
Årsresultat
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ÅRSREGNSKAP
BALANSE
31.12.2020

31.12.2019

168 350

362 571

13 060

10 000

181 410

372 571

Betalingsmidler

2 125 789

949 818

Sum bankinnskudd, kontanter

2 125 789

949 818

2 307 199

1 322 389

Eiendeler
Omløpsmidler
Fordringer
Kundefordringer
Forskuddbetalte kostnader
Sum fordringer
Betalingsmidler

Sum omløpsmidler

Sum Eiendeler

2 307 199 1 322 389

Egenkapital og gjeld
Egenkapital
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital

1 156 093

101 416

SUM Opptjent egenkapital

1 156 093

101 416

1 156 093

101 416

SUM Egenkapital
Gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld

60 107

47 609

Forskuddstrekk

135 489

120 827

0

12 402

Skyldige offentlige avgifter ellers

212 857

185 248

Forskudd fra medlemmer

334 972

483 538

Skyldig feriepenger

407 683

371 350

1 151 107

1 220 974

SUM Gjeld

1 151 107

1 220 974

SUM Egenkapital og gjeld

2 307 199 1 322 389

Skyldige offentlige avgifter MVA

SUM Kortsiktig gjeld
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ÅRSREGNSKAP
NOTER
Regnskapsprinsipper
Arsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for sma foretak.
Driftsinntekter
Inntektsføring av leieinntekter og andre inntekter foretas nar de er opptjent.
Omløpsmidler/Kortsiktig gjeld
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett ar etter
balansedagen. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi.
Anleggsmidler/Langsiktig gjeld
Eiendeler som ikke er omløpsmidler defineres som anleggsmidler. Anleggsmidler omfatter eiendeler
bestemt til varig eie og bruk. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske
levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke a være
forbigaende. Nedskrivingen reverseres nar grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger er til stede.
Klubben har pr. 31.12.2020 ingen slike anleggsmidler
Skatt
Klubben har ingen skattepliktige inntekter og driver ingen skattepliktig virksomhet.

Note 1

Ytelser/godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor

I årsregnskapet for 2020 er det kostnadsført 37 188,00 NOK inkludert mva i honorar til revisor for
Revisjonstjenester, hvorav 3000 utgjør attestasjoner til offentlige bidrag.
Daglig leder har mottatt 529 853,- i lønn.
Det er ikke utbetalt styrehonorar i 2020.
Klubben hadde i 2020 5 heltids ansatte og 3 deltidsansatte, samt 48 oppdragstakere i sportslig
virksomhet
Styret bestod av 7 menn og 2 kvinner pr 31/12-2020.
Klubben har etablert lovpålagt OTP- forsikring

Note 2

Antall medlemmer 31/12-2020

Antall registrerte medlemmer og aktive i 2020: 1361

Note 3

Egenkapitalbevegelse

Egenkapital 01.01
Årets resultat
Egenkapital 31.12

Note 4

-

-

Annen EK
101 416
1 054 677

Sum
101 416
1 054 677

1 156 093

1 156 093

Bundne skattetrekksmidler

I betalingsmidler inngår bundne skattetrekksmidler for ansatte 135 489,-
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ÅRSREGNSKAP
Note5

Markedsinntekter

Kontonr

Kontonavn

Reelt i perioden

3020 Sponsor/samarbeidsavtaler avgiftspliktig

181 600

3100 Salgsinntekt handelsvarer

24 390

3605 Leieinntekt fast eiendom

27 100

3970 Bingo/lotto ol.

45 473

3999 Diverse inntekter

295 696

Totalt

Note 6

Tilskudd

Kontonr

Kontonavn

574 259

Reelt i perioden

3400 Offentlig tilskudd/refusjon

1 763 197

3443 Tilskudd - grasrotsandelen Norsk Tipping
3444 Tilskudd fra NFF og NBF

47 063

Totalt

Note 7

345 067
2 155 328

Stevneinntekter

3230 Stevneinntekter

0

3231 Frigg cup - deltageravgift

184 372

3232 Frigg cup - salgsinntekter

0

3233 Frigg bandy cup - deltakeravgift

7 200

3234 Frigg bandy cup - salgsinntekter

0

3239 Stevneinntekter - deltagelse NM

88 800

Totalt

Note 8

280 372

Medlemsinntekter

3911 Fotballskole deltageravgift

679 211

3913 Friggakademiet

1 584 401

3925 Treningsavgift og kontingent

2 482 385

Totalt

Note 9

4 745 997

Egenandel (utstyr, cup, reise etc)

3998 Egenandel (utstyr, cup, reise etc)

448 156

Totalt

Note 10

448 156

Gaver

3980 Gaver

200 000

Totalt

200 000

Note 11

Overganger

3885 Inntekter overganger

180 821

Totalt

180 821
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ÅRSREGNSKAP
Note 12

Sportslige kostnader

4110 Stevneutgifter

0

4120 Frigg cup - stevneutgifter

-25 880

4121 Frigg bandy cup - stevneutgifter

0

4122 Arrangementskostnader - fotballskole

-15 863

4210 Medisinutstyr og -behandling

-40 075

4212 Overgangskostnader - gebyrer

-29 600

4220 Utstyr

-650 451

4600 Påmeldingsavgift serie

-46 100

4610 Påmeldingsavgift, cup og turneringer

-36 215

4620 Lisenser og forsikringsavgift

-125 235

4630 Bøter og gebyrer krets

-2 500

4640 Kurs sportslig

-121 075

6710 Honorar dommerbistand

-29 824

Totalt

Note 13

-1 122 819

Personalkostnader

5000 Lønn til ansatte og frilansere

-4 010 892

5011 Trenergodtgjørelse under grense

-34 350

5012 Godtgjørelse under grense tilfeldige oppdragstakere
5013 Dommerhonorar

-233 179
-77 768

5180 Feriepenger

-407 683

5400 Arbeidsgiveravgift

-554 767

5401 Arbeidsgiveravgift av 5012 og 5013

-48 687

5405 Arbeidsgiveravgift av påløpt ferielønn

-57 483

5800 Refusjon ytelser fra NAV

176 776

5950 Egen pensjonsordning

-53 960

Totalt

-5 301 993
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ÅRSREGNSKAP
Note 14

Andre driftskostnader

4301 Innkjøp varer for sporadisk videresalg
6310 Baneleie

-6 286
-88 090

6311 Vinterdrift

-250 000

6330 Drift og vedlikehold

-258 589

6700 Revisjons og regnskapshonorarer

-37 188

6790 Annen sportslig bistand

-66 000

6810 Data/EDB Kostnad

-99 005

6820 Trykksaker

-971

7100 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig

0

7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig

-108 167

7360 Representasjon / Velferd

-52 987

7395 Øreavrunding

0

7500 Forsikringspremie

-43 796

7770 Bank og kortgebyrer

-139 242

7791 Annen kostnad, ikke fradragsberettiget
7830 Konstaterte tap på fordringer

0

Totalt

Note 15

-1 225 703

Egenandel (utstyr, cup, reise etc)

7793 Aktiviteter betalt via egenandeler (cuper m.m.)
Totalt

Note 16

-75 381

-448 156
-448 156

Avsetning tap på fordringer

7835 Avsetning tap på fordringer*

551 125

Totalt

551 125

* I 2019 ble det krevet og fakturert kr. 551 125,- i forbindelse med overganger. Da innbetalinger ikke var
gjennomført ved årskiftet, ble det i regnskapet for 2019 avsatt et tilsvarende beløp til tap og altså kostnadsført
samme beløp i denne kontoen (7835) i 2019. Faktura ble endelig oppgjort i 2020 og følgelig reverseres denne
avsetningen i årets regnskap. I praksis vil det si at årets kostnader reduseres tilsvarende fjorårets avsetning.
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ÅRSREGNSKAP
Note 17

Tilskudd

Tilskuddsyter

Program

Lotteri- og stiftelsestilsynet

Koronatilskudd

140 000

Lotteri- og stiftelsestilsynet

Koronatilskudd

276 001

Lotteri- og stiftelsestilsynet

Koronatilskudd

120 400

Beløp

SUM Lotteri- og stiftelsestilsynet

536 401

NFF

Klubbutviklingstilskudd

35 000

NFF Oslo

Tingdeltagelse

1 800

NFF Oslo

Klubbutviklingstilskudd

6 125
42 925

SUM NFF

NORGES BANDYFORBUND

Reisetilskudd

997

NORGES BANDYFORBUND

Dommerreise

3 141
4 138

SUM NBF

NORGES IDRETTSFORBUND

Momskompensasjon

NORGES IDRETTSFORBUND

LAM

554 705
263 984
818 689

SUM NORGES IDRETTSFORBUND

NORSK TIPPING

GRASROTANDEL

OSLO IDRETTSKRETS

Inkluderingsmidler

OSLO IDRETTSKRETS

Adm- og driftsbidrag

OSLO IDRETTSKRETS

Inkluderingsmidler

SUM OSLO IDRETTSKRETS

345 067
48 000
266 500
48 000
362 500

OSLO KOMMUNE

BYM Driftstilskudd

22 804

OSLO KOMMUNE

BYM Driftstilskudd

22 804

SUM OSLO KOMMUNE

45 607

SUM

2 155 328
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REVISJONSBERETNING
Revisjonsberetning
1.1 Uttalelse om arsregnskapet for 2020
a.
b.
c.

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

1.2 Uttalelse om øvrige forhold
a.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon
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KONTROLLUTVALGETS BERETNING
Kontrollutvalgets beretning
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BUDSJETT 2021
Budsjett 2021
BUDSJETT 2021
Driftsinntekter

Budsjett 2021

Resultat 2020

Markedsinntekter

1 060 000

574 259

Tilskudd

1 905 000

2 155 328

670 000

280 372

5 000 000

4 745 997

150 000

448 156

8 785 000

8 204 111

Sportslige kostnader

-1 177 500

-1 122 819

Lønnskostnad

-5 390 000

-5 301 993

Andre driftskostnader

-1 955 000

-1 225 703

-150 000

-448 156

-8 672 500

-8 098 670

Gaver

0

200 000

Overganger

0

180 821

Overganger (avsatte kostn 2019 - reversert 2020)

0

551 125

112 500

1 037 387

1500

17 290

0

0

114 000

1 054 677

Stevneinntekter
Medlemsinntekter
Egenandel (utstyr, cup, reise etc)
SUM Driftsinntekter
Driftskostnader

Egenandel (utstyr, cup, reise etc)
SUM Driftskostnader

Driftsresultat
Finansinntekt
Finanskostnad
Årsresultat
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SMITTEVERN
“Frigg som arrangør var ansvarsrollen meget bevisst og gjennom god organisering viste
hvordan man kan gjennomføre et så viktig tilbud under trygge og gode omstendigheter.
OBOS miniligaen tilbyr en unik arena for å oppleve gleden av å spille fotball for de aller
yngste, og den store deltakelsen på Tørteberg understreker gleden av å endelig ha
arenaen tilbake!”
-NFF Oslo om Frigg som arrangør av OBOS miniliga 5/9
I hele perioden har klubben fortsatt a følge myndighetenes retningslinjer og deltatt i smittevernsarbeid
pa en forbilledlig mate. Det er ikke registrert noen tilfeller av smitte som resultat av aktiviteten i
fotball eller bandy.
Klubben har iverksatt tiltak basert pa NIF, NBF og NFFs koronahandbøker. Aktiviteter har vært
gjennomført med strenge rutiner for pamelding, oppmøte og gjennomføring. Kamper innebar registrering
av publikum og andre tilstedeværende, utover lagene. Rutinene for turneringene ble ogsa publisert pa
vare websider (som http://cms.frigg.no/?p=10421 ) og ble en «mal» for flere klubber i deres
gjennomføring av egne arrangementer.
Klubbens ansatte har gjennomført oppgavene eksemplarisk. Klubbens utøvere og ledere og alle foresatte
har fulgt opp anmodningene hele aret, og samtidig vist stor forstaelse og talmodighet for alle tiltak som
er kommet, noen ganger pa kort varsel. Foreldre og frivillige har tatt pa seg ekstra oppgaver aret gjennom,
for at treninger og kamper kunne gjennomføres. Styret og administrasjonen har i tillegg til alle normale
oppgaver gjennom aret, jobbet kontinuerlig for a holde aktivitetsnivaet sa høyt som mulig, innen
forsvalige og trygge rammer.
2020 ble et krafttak der alle gode krefter jobbet mot et felles mal.

ANLEGG
Det klart viktigste og mest gledelige er at Tørteberg 2 endelig er apnet! Alle bidragsytere i styrer og
anleggsutvalg fra 2009 skal ha stor takk for et engasjement som aldri lot seg avlede i alle disse arene.
Pa Frogner stadion bygges ny ishall, og prosjektet er planlagt ferdigstilt 2021.
Styremedlem Tor Audun Sørensen har i perioden vært nestleder i Styret i ISU Bydel Frogner. Foruten
fordeling av økonomiske midler er dette et meget viktig fora mht fremtidig bygging og rehabilitering av
idrettsanlegg i bydelen. Støtte og forstaelse for Friggs behov i ISU har vært viktig for klubbens
anleggsarbeid.

BANDY
Bandy har høst/varsesong i motsetning til fotballen som følger kalenderaret. Det innebar at varsesongen
nesten var helt gjennomført da landet stengte ned i mars i 2020. Aktiviteten var god bade blant yngre lag
og seniorlag. Høsten 2020 ble dessverre ikke som normalt. Da bandyen var godt i gang, stengte Oslo ned
all aktivitet fra november og ut aret. Likevel har gruppene under 19 ar bestatt, og nar sesongen 2021
kommer i gang (i hvert fall med trening) vil det være lag fra 2011 til 2007 som er aktive. Senioravdelingen
har dessverre matte avlyse all aktivitet. For alle arganger er høstens serie- og turneringsspill avlyst, men
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alle grupper – ogsa seniorer – forbereder seg pa a kunne gjenoppta aktiviteten som normalt nar den tid
kommer i 2021.
Det er i 2020 et velfungerende bandyutvalg som bade organiserer aktivitet pa Frogner og har et godt
samarbeid med kommunale etater og driftere pa Frogner. Bandyen har drevet en veldig populær
bandyskole, hatt flere lag i serier og cup i barneidretten. Seniorlaget for herrer har ogsa i ar spilt i landets
nest høyeste divisjon.

FRIGG CUP
«Årvoll har fått veldig mange nye jenter under corona tiden og det å dra en stor gjeng på
cup er viktig for å bli et lag. Alle andre cuper vi har prøvd på er blitt avlyst.
At dere der fikk til å gjenomføre cupen i disse vanskelige tider skal Frigg være veldig stolt
av. Gratulerer.»
-epost til klubben
Alle varens cuper ble avlyst, men Frigg var eneste klubb som høsten 2020 gjennomførte de planlagte
cupene. Disse ble gjennomført med gode rutiner for smittevern, i aret som gikk var det en seier bare a
kunne gjennomføre cupene. Tiltakene som ble iverksatt var mange, de fulgte fotballens
smittevernhandbok i tillegg til ekstra tilpasninger som a avsette god tid mellom rundene som sørget for
at lagene fikk forlate anlegget uforstyrret før det var dags for neste pulje a ankomme. Kiosksalg og
premieutdeling var avlyst og cupene tilpasset da en gjennomføring uten møteplasser og med god avstand
mellom alle som var til stede og ikke minst registrering av alle tilstedeværende. Rutinene ble ogsa
publisert pa vare websider (som http://cms.frigg.no/?p=10421 ) og ble en «mal» for flere klubber i deres
gjennomføring av egne arrangementer.

FOTBALL
Seniorfotballen «mistet» ett ar, dessverre. Det var periodevist mulig a trene med smittevernregler, men
normale treninger ble det ikke apnet for. Stemningen blant spillere og trenere ma vi likevel skryte av. Det
har vært stor oppslutning hele perioden og stor forstaelse for at klubben og gruppene na ma jobbe frem
mot neste sesong. Den gleder vi oss til allerede.
For alle seniorlagene var det helt klart at vi ønsket a spille selv en redusert serie og har trent med
smittevernregler for a kunne delta i konkurranser. Frigg var klare til a delta innenfor
toppidrettsprotokollen (som alle klubber ble spurt om pa et tidspunkt) og ble skuffet nar nasjonalt niva 3
(2.divisjon kvinner og 3 divisjon herrer) ble nektet dette.
Barne- og ungdomsfotballen kom heldigvis i gang tidlig. Og fra august kunne alle under 20 ar trene og
spille kamper. Utover varen ble det uttrykt bekymring om frafall pa grunn av koronarestriksjoner for barn
og unge. Det er derfor svært gledelig at det var vekst blant antall spillere i denne alderen, Frigg stilte med
egne jentelag i ungdomsfotballen, samtidig som guttelagene i aldersklassen økte bade i antall lag og antall
aktive.
Barnefotballtilbudet blir mer og mer populært. Dette vises ikke bare i antallet barn som deltar eller
kommer til i de yngste klasser, men at aktiviteten øker hele aret gjennom. Treningstilbudet har økt kraftig,
i form av akademi, flere fotballskoler og deltagelse pa treninger. I 2020 ble innendørs fotball, futsal og
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cageball umulig a gjennomføre, til gjengjeld ble det arrangert utendørs trening for flere aldersgrupper
(yngre) enn normalt i vinter, med god oppslutning. Oppstartsgruppen for de aller yngste er blant landets
største, med rundt 140 deltagere pa «Velkommen til fotball», i 2020 var dette barn født i 2014 og 2015,
Det ble gjennomført 5 fotballskoler i Frigg-regi i 2020. Fire i sommerferien og en i høstferien. Til sammen
var det over 400 fotballspillere som deltok pa fotballskolene.
Akademiet, med et utvidet tilbud i alle barne- og ungdomskullene er mer populært enn noensinne. Over
600 spillere har deltatt i 2020, det er svært gledelig.
I 2021 ønsker vi a fortsette satsningen pa dommergruppen og særlig jobbe med rekruttering.

FRIGGS ELDRE
For all informasjon, slik som arsmelding for Friggs eldre, henvises det fra na av til Friggs eldres styre.
Frigg Oslo FK har et godt samarbeide med Friggs eldre.

KOMPETANSE I KLUBB OG BLANT TRENERE
Antallet trenere i alle arganger med utdannelse og kompetanse øker for hver maned som gar. Sportslig
leder har UEFA A kompetanse, og ikke minst hovedtrener for kvinner senior, G15, 16 og 17 har ogsa UEFA
A sertifisering. I tillegg har mange av klubbens trenere sertifisert UEFA B utdanning, UEFA
keepertrenerkurts, NFFs veilederkurs og grasrotkurs.

SAMFUNNSARBEID
Frigg har gjort et stort arbeid med samfunnsarbeid knyttet til integrering av flyktninger og fattigdomsproblematikk og blitt invitert til a delta i flere fora i idrettens organisasjoner om temaet. I tillegg har vi
hatt møter med politikere, skole, helsetjeneste og bydelsadministrasjonen for a utvikle et tilbud for alle!
Vi far gode tilbakemeldinger fra idrettskrets og særforbund sentralt for arbeidet som gjøres. Friggs styre
har i 2020 opprettet rollen inkluderingsansvarlig som en formell del av klubbens ansvarsomrader.
Sommeren 2020 gikk det ut en oppfordring fra Oslo idrettskrets om at idrettslagene skulle organisere
gratis tilbud for barn og unge i byen, ettersom alle kommunale aktiviteter (som sommerskolen) ble avlyst.
Frigg, Bondeungdomslaget og Oslo Tennisklubb slo seg sammen for a kunne lage et variert og gjennomført
aktivitetstilbud. Totalt var det 112 deltakere, som ble fordelt i flere grupper, pa ulike idretter hver dag.
Fotball pa Frigg, friidrett ble arrangert pa Bislett stadion og Tennis ble spilt hos Oslo Tennisklubb.
Gjennom uken fikk barna prøve de ulike idrettene.
Frigg ble 2020 ogsa en pilotklubb i «Sammen redder vi liv i idretten». Det er et pilotprosjekt for a øke
antall og tilgjengeligheten av hjertestartere, og drive dugnadsbasert trening i HLR. NFF er prosjektleder
og stilte opp sammen med Frigg med demonstrasjon av prosjektet under apningen av Tørteberg 2. (Se
bildet pa forsiden av arsrapporten).
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Protokoll 2020
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FORENINGSINFORMASJON

Foreningsinformasjon
Frigg Oslo FK
PB 5367 Majorstuen, 0304 Oslo
www.frigg.no
Organisasjonsnummer: 974965372
Klubbens registreringsnummer i idrettsregisteret: GR03010083260
Forsidebildet er hentet fra apningsdagen for Tørteberg 2 den 31 oktober 2020. Ordfører Marianne
Borgen med Friggs Tove Tuntland i bakgrunnen under demonstrasjon av «Sammen redder vi liv».
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