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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 sakslisten.
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, 5 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 beretning
STYRETS SAMMENSETNING OG AKTIVITET
STYRET som ble valgt pa arsmøtet i 2021 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 Glenn
Flandorfer (vara). I løpet av kalenderaret 2021 ble det avholdt 8 styremøter. Det viktigste styrearbeidet
ogsa i 2021 var a sikre 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 2 802 187,-. Hovedsponsor Pal T
Evensen har generøst nok gitt midler til a opprette et anleggsfond pa 2 400 000,- og styret ønsker a
overbringe stor takk for bidraget.
Styret ønsker a fremheve følgende høydepunkter fra sesongen 2021, dette aret kan alt oppsummeres i ett
enkelt kulepunkt.
•

Honnør og ros til alle som loset klubben trygt gjennom ar to av pandemien! 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.

•

Organiseringen og gjennomføringen av barne- og ungdomsfotballen av de ansatte pa klubbhuset
har gjort klubben i stand til a ta imot alle som ønsker a delta. Sammen med bidraget fra alle
frivillige har dette lagt et grunnlag for stor vekst i koronaperioden. I motsetning til mange klubber
har Frigg økt tilstrømming av barn og unge slik at antall utøvere har vokst fra 1002 barn og unge
før pandemien, til 1192 i 2021.

•

Ogsa bandyen opplevde store begrensninger i aktiviteten, men - igjen takket iherdig innsats fra
alle frivillige – fikk barne- og ungdomslagene gjennomført treninger i tiden mellom nyttar og
paske

•

Sonja Henie ishall ble tatt i bruk. Det var svært gledelig at bandyavdelingen fikk gjennomført sine
første treningsøkter i rinkbandy. Offisiell apning ble gjennomført med deltagelse av Friggs yngre
bandyspillere. Hallen ble gjennomført takket være et godt samarbeid med flere aktører, særlig
Frigg og OSK blant idrettslagene.

•

Herrer senior A-lag, Friggs lokomotiv pa herresiden, vant Norsk-Tipping ligaen 2021 og rykket
opp.

Styret ønsker alle medlemmene og alle lagene lykke til med sesongen i 2022!
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STYRETS BERETNING
ADMINISTRASJONEN
Administrasjonen bestar i 2021 av daglig leder Nils Henrik Solum, Klubbutviklere Endre Theimann
(heltid), Tove Tuntland (deltid) og Hanne Neby (heltid), hovedtrener Piotr Wykurz (heltid), sportslig leder
Magnus Aadland og prosjektleder Hamid Nakhostin (heltid).

NØKKELTALL
AKTIVE OG MEDLEMMER, FORDELING PÅ ALDER
Aldersgruppe

Kvinner

Menn

Totalt

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

6
208
54
24
46
338

25
660
297
40
199
1221

31
868
351
64
245
1559

ØKONOMI
Styret i Frigg Oslo FK har sett det som viktig a holde den avtalte budsjettrammen som arsmøtet
godkjente for 2021. Resultatet er gledelig, et overskudd pa nær 3 millioner kroner. Anleggsfondet gir her
et nettobidrag pa omtrent 75%, men normal drift og aktivitet gikk med overskudd pa rundt kr 500 000,Normal drift og aktivitet
Til tross for nye bølger med pandemi og tiltak klarte vi heldigvis a gjennomføre barne- og
ungdomsaktiviteten i stort omfang. Kampsesong kom i gang i fotballen i april. Futsal og bandy startet
forsiktig opp rett før jul. Vi kunne arrangere høstcuper, i noe begrenset omfang, i bade fotball og bandy.
For senioravdelingen ble varen preget av stadige utsettelser, men heldigvis kunne høstsesongen
gjennomføres for alle lag i fotballen. Økonomisk ble konsekvensen at kontingenter og basisavgift ble
sendt ut og betalt som normalt for alle under 20 ar, mens seniorspillere fikk en redusert avgift for aret.
Dette ble balansert av at kostnader for seriespill ogsa ble redusert.
Frigg trengte ikke søke om ekstraordinær offentlig støtte i 2021, men fikk tildelt 93 000,- som klubbens
andel fra et allment koronatilskudd til idretten.
Anleggsfond og andre inntekter
Hovedsponsor Pal T Evensen A/S drives av klubbens arelange bidragsyter og æresmedlem Pal Evensen.
Vi ønsker a rette en stor takk til hans bidrag som gjør klubben i stand til a opprette et anleggsfond. Vi
ønsker ogsa a gi ham en stor takk for alle ikke-økonomiske bidrag i hans mange roller i klubben
gjennom en mannsalder, for 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 2021 utgjorde dette til sammen cirka 150 000,- kr.
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STYRETS BERETNING
Medlemssammensetning
Det er svært gledelig a rapportere at Friggs medlemsmasse og antall aktive spillere under 20 ar økte
ogsa i 2021. Mange fryktet et stort frafall, men alt i alt økte disse aldersgruppene med ca 20% fra 2019
til 2021. For medlemmer og aktive over 20 ar er tallet stabilt. Alle lagene (senior 7er, 11er og oldboys)
melder at gruppene vil være like store i 2022 som i 2021 og er pameldt seriesystemet for kommende
sesong. Det er svært gledelig for begge aldersklasser.
Styret i Frigg Oslo FK vil til slutt si kort om følgende rundt arsregnskapet for 2021:
•

Arsresultat for 2021 ga et overskudd pa kr. 2 802 187,-

•

Etter styrets oppfatning gir arsregnskapet for 2021 et riktig bilde av klubbens resultat og
stilling pr. 31.12.2021.

•

Klubbens egenkapital pr. 31.12.2021 er positiv med kr. 3 958 280,-,

•

Av egenkapitalen er 2 126 676,- øremerket til anleggsfond, opprettet ved hjelp av hovedsponsor
Pal T Evensen. Styret er svært takknemlige for tilskuddet.

•

Styret mener det er godt grunnlag for fortsatt drift, men det er for 2022 budsjettert med et
underskudd. Dette skyldes bruk av anleggsfond og endring i sponsorgrunnlaget etter 2021.

•

Sykefraværet utgjorde 1,1 % i 2021.

•

Styret bestod av 7 menn og 2 kvinner, av de engasjerte er det 8 kvinner og 59 menn, det er fem
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 9/2-2022

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
Nils Henrik Solum – daglig leder
Dette dokumentet er signert elektronisk.
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ÅRSREGNSKAP
Regnskap og balanse 2021
RESULTATREGNSKAP 2021
Driftsinntekter

Note

2021

Budsjett

2020

Markedsinntekter

5

3 379 341

1 060 000

574 259

Tilskudd

6

2 036 018

1 912 000

2 155 328

Stevneinntekter

7

682 233

670 000

280 372

Medlemsinntekter

8

5 668 532

4 825 000

4 745 997

Egenandel (utstyr, cup, reise etc)

9

51 631

800 000

448 156

11 817 755

9 267 000

8 204 111

SUM Driftsinntekter
Driftskostnader
Sportslige kostnader

12

-1 634 734

-1 377 500

-1 122 819

Lønnskostnad

13

-6 176 715

-5 190 000

-5 301 993

Andre driftskostnader

14

-1 362 704

-1 853 485

-1 225 703

Egenandel (utstyr, cup, reise etc)

15

-51 631

-800 000

-448 156

-9 225 784

-9 220 985

-8 098 670

2 591 971

46 015

105 441

SUM Driftskostnader
Driftsresultat aktiviteter
Gaver

10

60 000

Overganger

11

149 226

200 000

12 026 981

9 267 000

180 821
8 584 932

0

551 125

551 125

-9 225 784

-8 669 860

-7 547 545

2 801 197

597 140

1 037 387

Finansinntekt

3 702

2 860

17 290

Finanskostnad

-2 711

0

0

2 802 187

600 000

1 054 677

Driftsinntekter etter overganger og gaver
Overgangskostnader 2021

16

Driftskostnader etter overganger og gaver

Driftsresultat

Årsresultat
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ÅRSREGNSKAP
BALANSE
31.12.2021

31.12.2020

171 713

168 350

1 910

13 060

173 623

181 410

Betalingsmidler

5 180 587

2 125 789

Sum bankinnskudd, kontanter

5 180 587

2 125 789

5 354 210

2 307 199

Eiendeler
Omløpsmidler
Fordringer
Kundefordringer
Forskuddsbetalte kostnader
Sum fordringer
Betalingsmidler

Sum omløpsmidler

Sum Eiendeler

5 354 210 2 307 199

Egenkapital og gjeld
Egenkapital
Opptjent egenkapital
Øremerket egenkapital til Anlegg

2 126 676

Annen egenkapital

1 831 604

1 156 093

SUM Opptjent egenkapital

3 958 280

1 156 093

3 958 280

1 156 093

Leverandørgjeld

18 898

60 107

Forskuddstrekk

148 677

135 489

SUM Egenkapital
Gjeld
Kortsiktig gjeld

Skyldige offentlige avgifter MVA

10 750

0

Skyldige offentlige avgifter ellers

239 470

212 857

Forskudd fra medlemmer

511 288

334 972

Skyldig feriepenger

466 848

407 683

SUM Kortsiktig gjeld

1 395 931

1 151 107

SUM Gjeld

1 395 931

1 151 107

SUM Egenkapital og gjeld

5 354 210 2 307 199

Oslo 9/2 - 2022
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
Nils Henrik Solum – daglig leder
Dette dokumentet er signert elektronisk.
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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. 31.12.2021 ingen slike anleggsmidler. Anleggsmidler som er innkjøpt for
anleggsfondsmidler for oppgradering av Tørteberg 2 er kostnadsført i 2021.
Skatt
Klubben har ingen skattepliktige inntekter og driver ingen skattepliktig virksomhet.

Note 1

Ytelser/godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor

I årsregnskapet for 2021 er det kostnadsført 37 813,00 NOK inkludert mva i honorar til revisor for
Revisjonstjenester.
Daglig leder har mottatt 597 284,- i lønn.
Det er ikke utbetalt styrehonorar i 2021.
Klubben hadde i 2021 6 heltids ansatte og 2 deltidsansatte, samt 59 oppdragstakere i sportslig
virksomhet
Styret bestod av 7 menn og 2 kvinner pr 31/12-2021.
Klubben har etablert lovpålagt OTP- forsikring

Note 2

Antall medlemmer 31/12-2021

Antall registrerte medlemmer og aktive i 2021: 1559

Note 3

Egenkapitalbevegelse

Egenkapital 01.01
Årets resultat
Egenkapital 31.12

-

Øremerket
Anleggsfond
0
2 126 676

Annen EK
1 156 093
675 511

Sum
1 156 093
2 802 187

2 126 676

1 831 604

3 958 280

Klubben har i 2021 mottatt en sponsorinntekt på 2,4 millioner kr for investeringer i anlegg.
Av mottatt beløp er 273 324,- brukt og kostnadsført i 2021.

Note 4

Bundne skattetrekksmidler

I betalingsmidler inngår bundne skattetrekksmidler for ansatte 148 677,-
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ÅRSREGNSKAP
Note 5

Markedsinntekter

3020 Sponsor/samarbeidsavtaler avgiftspliktig
3100 Salgsinntekt handelsvarer, avgiftsfri

3 256 000
0

3605 Leieinntekt fast eiendom, utenfor avgiftsområdet

34 500

3970 Bingo/lotto ol.

19 487

3999 Diverse inntekter

69 354

Totalt

Note 6

3 379 341

Tilskudd

3400 Offentlig tilskudd/refusjon

1 397 105

3443 Tilskudd - grasrotsandelen Norsk Tipping

365 163

3444 Tilskudd fra NFF og NBF

273 750

Totalt

Note 7

2 036 018

Stevneinntekter

3230 Stevneinntekter

164 565

3231 Frigg cup - deltakeravgift

274 507

3232 Frigg cup - salgsinntekter

99 035

3233 Frigg bandy cup - deltakeravgift

16 751

3234 Frigg bandy cup - salgsinntekter

0

3239 Stevneinntekter - deltagelse NM

127 375

Totalt

Note 8

682 233

Medlemsinntekter

3911 Fotballskole deltakeravgift

472 440

3913 Friggakademiet

2 323 616

3925 Treningsavgift og kontingent

2 872 476

Totalt

Note 9

5 668 532

Egenandel (utstyr, cup, reise etc)

3998 Egenandel (utstyr, cup, reise etc)

51 631

Totalt

Note 10

51 631

Gaver

3980 Gaver

60 000

Totalt

60 000

Note 11

Overganger

3885 Inntekter overganger

149 226

Totalt

149 226
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ÅRSREGNSKAP
Note 12

Sportslige kostnader

4110 Stevneutgifter

-11 592

4120 Frigg cup - stevneutgifter

-84 990

4121 Frigg bandy cup - stevneutgifter

0

4122 Arrangementskostnader - fotballskole

-5 000

4210 Medisinutstyr og -behandling

-45 649

4212 Overgangskostnader - gebyrer

-30 700

4220 Utstyr

-624 088

4222 4222 Utstyr, trykk - sponsor

-6 114

4600 Påmeldingsavgift serie

-85 670

4610 Påmeldingsavgift, cup og turneringer

-48 252

4620 Lisenser og forsikringsavgift

-188 464

4630 Bøter og gebyrer krets

-34 150

4640 Kurs sportslig

-156 600

6710 Dommerbistand reiser og utstyr

-40 139

Totalt

Note 13

-1 361 410

Personalkostnader

5000 Lønn til ansatte og frilansere

-4 522 702

5011 Trenergodtgjørelse under grense

0

5012 Godtgjørelse under grense tilfeldige oppdragstakere

-178 311

5013 Dommerhonorar

-195 196

5180 Feriepenger

-466 848

5400 Arbeidsgiveravgift
Arbeidsgiveravgift av under rapporteringsgrense 5012 og
5401
5013
5405 Arbeidsgiveravgift av påløpt ferielønn

-642 011

5800 Refusjon ytelser fra NAV

-55 885
-65 826
3 467

5950 Egen pensjonsordning

-53 405

Totalt

-6 176 715
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ÅRSREGNSKAP
Note 14

Andre driftskostnader

4301 Innkjøp varer for sporadisk videresalg

0

6310 Baneleie

-5 300

6311 Vinterdrift

0

6330 Drift og vedlikehold

-410 741

6700 Revisjons og regnskapshonorarer

-37 813

6790 Annen sportslig bistand

0

6810 Data/EDB Kostnad

-103 955

6820 Trykksaker

0

7100 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig

-2 043

7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig

-400 142

7360 Representasjon / Velferd

-161 042

7395 Øreavrunding

12

7500 Forsikringspremie

-44 502

7770 Bank og kortgebyrer

-168 320

7791 Annen kostnad, ikke fradragsberettiget

-28 859

7830 Konstaterte tap på fordringer

0

Totalt

Note 15

-1 362 704

Egenandel (utstyr, cup, reise etc)

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

Note 16

-51 631

Avsetning tap på fordringer

7835 Avsetning tap på fordringer

0

Totalt

Note 17

-51 631

0

Bruk av øremerkede midler fra anleggsfond

4223 Utstyr baner

-273 324

Totalt

-273 324

Innskudd anleggsfond

2 400 000

Gjenstående anleggsfond

2 126 676
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ÅRSREGNSKAP
Note 18

Tilskudd

Tilskuddsyter

Program

Lotteri- og stiftelsestilsynet

Koronatilskudd

SUM Lotteri- og stiftelsestilsynet

Beløp
92 699
92 699

NFF

Klubbutviklingstilskudd

NFF

Reisestøtte Norsk Tippingligaen 2021

NFF Oslo

Klubbutviklingstilskudd

85 000
168 750
20 000
273 750

SUM NFF

NORGES BANDYFORBUND

Reisetilskudd

0

NORGES BANDYFORBUND

Dommerreise

0
0

SUM NBF

NORGES IDRETTSFORBUND

Momskompensasjon

531 381

NORGES IDRETTSFORBUND

LAM

378 278
909 659

SUM NORGES IDRETTSFORBUND

NORSK TIPPING

GRASROTANDEL

OSLO IDRETTSKRETS

Inkluderingsmidler

OSLO IDRETTSKRETS

Adm- og driftsbidrag

365 163
60 000
278 000
338 000

SUM OSLO IDRETTSKRETS

OSLO KOMMUNE

BYM Driftstilskudd

28 374

OSLO KOMMUNE

BYM Driftstilskudd

28 374
56 747

SUM OSLO KOMMUNE

SUM

2 036 018
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REVISJONSBERETNING
Revisjonsberetning
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REVISJONSBERETNING

12

KONTROLLUTVALGETS BERETNING
Kontrollutvalgets beretning
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BUDSJETT 2022
Budsjett 2022
BUDSJETT 2022
Driftsinntekter

Budsjett 2022

Resultat 2021

580 000

3 379 341

1 799 100

2 036 018

725 000

682 233

6 550 000

5 668 532

150 000

51 631

9 804 100

11 817 755

Sportslige kostnader

-1 585 000

-1 634 734

Lønnskostnad

-6 500 000

-6 176 715

Andre driftskostnader

-2 129 013

-1 362 704

-150 000

-51 631

-10 364 013

-9 225 784

Gaver

0

60 000

Overganger

0

149 226

-559 913

2 801 197

1500

3 702

0

-2 711

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

Egenandel (utstyr, cup, reise etc)
SUM Driftskostnader

Driftsresultat
Finansinntekt
Finanskostnad
Bruk av anleggsfond
Anleggsinvesteringer

-350 000

Årsresultat

-908 413

14

2 802 187

ÅRSBERETNING 2021

SMITTEVERN
I hele perioden har klubben fortsatt a følge myndighetenes retningslinjer og deltatt i smittevernsarbeid
pa en forbilledlig mate.
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 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
forsvarlige og trygge rammer.
Det var viktig for at alle lag at bade fotball og bandy kom i gang med kamper utover i 2021.

ANLEGG
Marienlyst ble vinteren 21/22 en del av et pilotprosjekt for kommunal vinterdrift av kunstgressbaner, i
regi av OIK og Bymiljøetaten. Det har fungert svært godt.
Tørteberg 2 har vært en stor berikelse for alle medlemmer, fra sma til store. Tørteberg 1 er planlagt
rehabilitert i 2023
Sonja Henie ishall pa Frogner stadion ble offisielt apnet i november 2021. Frigg har hele veien vært en
viktig bidragsyter til prosjektet og bandylagene fra 2010 og 2011 deltok pa apningen.
Styremedlem Tor Audun Sørensen har i perioden vært nestleder i Styret i ISU Bydel Frogner frem til
valgmøte i september, da han tradte ut av utvalget. Helge Neumann fra Frigg ble valgt inn som nytt medlem
pa samme møte. 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
2021 ble preget av treninger med strenge tiltak og at kamper og turneringer ble helt avlyst. Likevel klarte
gruppene a holde treninger gjennom hele perioden nar det var tillatt. Senioravdelingen matte dessverre
avlyse all aktivitet. Høsten 2021 apnet byen og landet opp igjen for sa a gjeninnføre restriksjoner i det
bandysesongen ble startet for alvor. Likevel, for alle arganger er vinterens serie- og turneringsspill
heldigvis gjennomført, og alle grupper – ogsa seniorer – ønsker a gjenoppta aktiviteten som normalt nar
den tid kommer.
Det er i 2021 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
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bandyskole, hatt flere lag i serier og fikk gjennomført en cup i barneidretten, selv om den i 2021 ble
begrenset i antall lag og format. Seniorlaget for herrer har ogsa i ar spilt i landets nest høyeste divisjon.

FRIGG CUP
Alle varens cuper ble avlyst, men Frigg gjennomførte alle de planlagte cupene pa høsten. Disse ble
gjennomført med gode rutiner for smittevern, Tiltakene som ble iverksatt var mange, de fulgte fotballens
smittevernhandbok i tillegg til ekstra tilpasninger. Det var god stemning og god deltagelse pa fotballcupene. Bandycupen ble avviklet med 16 lag fra to arganger.

FOTBALL
Seniorfotballen «mistet» et halvt ar, dessverre, men høstsesongen ble en fantastisk opptur. Herrenes A-lag
vant sin avdeling og rykket opp til PostNord-ligaen, det tredje høyeste nivaet i Norge. Kvinnenes A-lag var
nok en gang en kamp unna opprykk til 1 divisjon og gjennomførte en sterk sesong.
For alle de andre seniorlagene var det en stor prestasjon at alle lag var klare til a spille en redusert serie
pa høsten og gjennomførte pa alle nivaer.
Barne- og ungdomsfotballen kom heldigvis i gang relativt tidlig. Og fra juni kunne alle under 20 ar spille
kamper. Utover varen ble det igjen uttrykt bekymring om frafall pa grunn av koronarestriksjoner for barn
og unge. Det er derfor svært gledelig at det ogsa i 2021 var sterk vekst blant antall spillere i denne alderen,
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. Oppstartsgruppen for de aller yngste er
blant landets største, med rundt 140 deltagere pa «Velkommen til fotball», i 2021 var dette barn født i
2015 og 2016,
Det ble gjennomført 4 fotballskoler i Frigg-regi i 2021. 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
700 spillere har deltatt i 2021, det er svært gledelig.
I 2022 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 hovedtrener for kvinner senior har ogsa UEFA A sertifisering. I tillegg
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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.
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. Friggs hjertestarter
henger pa ytterveggen av klubbhuset, mot banen pa Tørteberg 2. Den er registrert i hjertestarterregisteret
pa https://www.113.no/hjertestarterregisteret/.

17

PROTOKOLL 2021
Protokoll 2021

18

PROTOKOLL 2021

19

PROTOKOLL 2021

20

FORENINGSINFORMASJON

Foreningsinformasjon
Frigg Oslo FK
PB 5367 Majorstuen, 0304 Oslo
www.frigg.no
Organisasjonsnummer: 974965372
Klubbens registreringsnummer i idrettsregisteret: GR03010083260
Forsidebildet er tatt av Nigel Boyce og gjengitt med tillatelse fra fotografen.
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