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Referat fra Frigg OFKs Årsting 2006
Årstinget ble avholdt på klubbhuset torsdag 3.mai 2007 kl. 19:00.
Konstitueringen av Årstinget
Innkallingen var gjort i henhold til klubbens vedtekter, og tinget ble satt av styreleder Tor
Andresen.
Deretter ble Friggmedlemmer som har gått bort siste året hedret med et minutts stillhet.
Helge Asbjørn Sanne ble valgt til dirigent, Randi Aarvik og Rune Glomstein til decisorer og
Tor Røste Fossen til referent.
Møteleder henviste så til dagsorden. Til den anmodet Glomstein at saksliste burde legges ut
på nettet etter at frist for innkomne forlag er ute. Det tas til etteretning.
Sak 1 – Beretning for 2006
Årsberetningen ble gjennomgått punkt for punkt. Klubbens leder bemerket at for få lag hadde
levert beretning, og at noen av de innleverte beretningene kunne vært grundigere med hensyn
til spillerstaller og resultater. Deretter roste han junior- og bandyavdelingene for stor aktivitet
og godt økonomisk resultat.
Frigg 2 Senior ble deretter gratulert for opprykk til 4.divisjon.
Friggs Eldre v/Svein Weltz etterlyste ”Budstikka”. Den vurderes omlagt til en nettversjon.
Årsmøtereferatet bør også ut på nettet.
Beretningen ble deretter enstemmig godkjent.

Sak 2 – Regnskap
Klubbens leder gjennomgikk regnskapene for senioravdelingen, junioravdelingen,
bane/anlegg og leste revisjonsrapporten.
Regnskapene ble deretter enstemmig godkjent.
Sak 3 – Innkomne forslag
Med bakgrunn i at årsmøtet skal bestemme medlemskontingenten, hadde Tor Audun Sørensen
fremmet et forslag om vurdering av denne .
Behandlingen ble besluttet tatt i forbindelse med budsjetter 2007.
Sak 4 – Budsjetter
Leder Tor Andresen gjennomgikk budsjettforslagene for 2007, der senioravdelingen
budsjetterer med et underskudd. Forslag til besparelser ble diskutert og fullmakter gitt til det
nye styret.
Medlemskontingenten ble så besluttet hevet med kr. 100,-.
De fremlagte budsjettene ble så enstemmig vedtatt.
Sak 5 – Valg
Valgkomiteens leder Tom Roger Hammer leste komiteens innstilling.
Følgende ble valgt:
HOVEDSTYRET:
Leder : Tor Andresen Nestleder: Liv Jalland Styremedlemmer: Per Pettersen, Pål Evensen,
Nils Kvissel, Tor Audun Sørensen, Kjell A Moe, Tor Søreng, Helge Asbjørn Sanne, Niels
Marius Askim, Erling Fossen og Pål Schrøeder.
JUNIORSTYRET:
Leder : Liv Jalland. Styremedlemmer : Randi Aarvik, Helge Sæther, Steinar Skodje, Rune
Glomstein, Per Westrøm og Knut Glad.
REDAKTØR FRIGGS AVIS:
Torstein Vegheim
VALGKOMITE:
Tom Roger Hammer og Torstein Vegheim
REVISORER:
Knut Wahlstrøm. Styret gis fullmakt til å skaffe en til.
REPRESENTANTER TIL OSLO FOTBALLKRETS TING:
Vedtas av styret.
REPRESENTANTER TIL OSLO BANDYKRETS TING:
Kjell A. Moe
Møteleder ga så ordet til gjenvalgte leder. Han takket for fornyet tillit, takket for utført jobb i
2006 og ønsket alle lykke til i kommende sesong.
Tor Røste Fossen
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Hovedstyrets Beretning 2007
Frigg Oslo Fotballklubb har i overnevnte periode arbeidet etter samme organisasjonsplan som
de siste årene. Det har i perioden vært avholdt 16 styremøter.
Klubben stilte med 48 lag i seriesystemet. Resultatene omtales i rapportene fra de forskjellige
lagene.
Aktiviteten i junioravdelingen øker for hvert år i de yngste klassene, mens vi fortsatt har
frafall over 16 år. En stor takk rettes til juniorstyret, lagledere, trenere, foreldrekontakter og
alle involverte.
Andre tiltak som bør nevnes er:
Frigg Cup ble igjen gjennomført med en vår- og en høstcup. Ansvarlige for
gjennomføringen var 1995-årskullet. Årets cuper var meget vellykkede. Styret gratulerer de
involverte.
Friggfeltet Fotballskole ble også i år gjennomført både vår og høst. Fortsatt et meget
populært tiltak.
Bandyskolen på Frogner er like populær, og bandyen har utvilsomt kommet for å bli i
klubben.
Styret og administrasjonen
Hovedstyre:
Leder: Tor Andresen Nestleder: Liv Jalland Styremedlemmer: Per Pettersen, Pål Evensen,
Nils Kvissel, Tor Audun Sørensen, Kjell A. Moe, Tor Søreng, Helge Asbjørn Sanne, Niels
Marius Askim, Erling Fossen og Pål Schrøeder.
Niels Marius Askim og Pål Schrøeder har trukket seg.
Tor Røste Fossen har fungert som styrets sekretær.
Administrasjonen har i år bestått av Tor Røste Fossen, daglig leder, og Knut Erik Borge en
dag pr. uke.
Borges hovedoppgave har vært økonomisk oppfølging, registrering av lag samt
databehandling.
Vedrørende medlemsregisteret har juniorstyremedlemmene gjort en stor jobb assistert av Stig
Bø og Kjell A. Moe.
Komiteer og utvalg
Basert på en aktivitetsplan utarbeidet av Per Pettersen og Tor Audun Sørensen, er ansvar og
arbeidsoppgaver fordelt og arbeidet er direkte prosjektrettet.
Senioravdelingen
Klubben har i år hatt følgende seniorlag:
Menn :
Frigg 1 i 3.divisjon og Frigg 2 i 4.divisjon.
Kvinner:
Et lag i 7’er fotball.
I tillegg har vi i samarbeid med Fagerborg på herresiden hatt: Old Boys lag
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Styret gratulerer A-laget som vant sin avdeling i 3. divisjon. Lyn ble imidlertid for sterke i
kvalifiseringen.
Junioravdelingen
Spillertilgangen blant de aller yngste fortsetter både på jente- og guttesiden, men vi har igjen
et frafallsproblem blant de eldste.
Frigg’s Eldre
Styret takker Frigg’s Eldre for det positive bidrag de er i klubben. De har sine faste treff på
klubbhuset med flott sosial profil.
Klubbhuset
Huset drives fortsatt som en kombinasjon av klubb- og utleielokale. Dette skaper konflikter
og heller ikke i år har vi klart å vri utleien mer over på dagtid. Blant øvrige utfordringer kan
nevnes:
En del vedlikeholdsarbeider må gjennomføres. Gulvet i storsalen ble slipt og lakkert i
2007.
Heller ikke i år klarte vi å få i stand en tilfredstillende kioskdrift.
En fastere ording vedrørende renhold bør vurderes for fremtiden.
Banene
Frigg har også i 2007 hatt en driftsavtale med kommunen. Den har i år i hovedsak omfattet
gressfeltet på Tørteberg.
Ny kunstgressbane kommer på Marienlyst. I utgangspunktet forlangte kommunen at Frigg
skulle besørge undervarme og lysanlegg. Derfor ble salg av andelsbrev igangsatt. Senere gikk
man bort fra undervarme til fordel for bruk av kjemikalier, noe som nå brukes på Tørteberg
kunstgress. Lysanlegget ser det nå ut som om kommunen bekoster. Banene som ble lovet
ferdige høsten 2007 ble forsinket, og kommer først våren 2008.
Økonomi
Også i år har klubben vært drevet med streng budsjettdisiplin.
Bortfall av inntekter fra spilleautomat medførte at årsmøtet aksepterte et budsjett med
underskudd.
Manglende inntekter fra spilleautomat samt utgifter med ny kunstgressbane gjør 2008 til et
svært spennende år.
Fremtid
”Frigg, en bedre klubb for alle” er et gjentatt uttrykt som en naturlig målsetting. Det bør være
en rettesnor for fremtidig arbeid. Det blir igjen opp til de tillitsvalgte å trekke opp
retningslinjene.
Representasjon
Vararepresentant NFF’s kontrollkomite:
Knut Andersen
Vararepresentant OFK’s valgkomite:
John Birch-Aune
OFK’s spillerutvikling Kretslagstrener Gutter:
Torgeir Lind
OFK’s Årsmøte:
Helge Asbjørn Sanne, Erling Fossen og Helge
Sæther.
Styret
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Juniorstyrets Beretning 2007
Jr. styret har fra årsmøtet 3/5-2007 bestått av Liv Jalland (leder), Randi Aarvik, Steinar
Skodje, Helge Sæther, Per Westrøm, Knut Glad og Rune Glomstein.
Vi har hatt 6 styremøter + 6 fellesmøter med Hovedstyret i 2007/2008, samt mye dialog via epost.
Juniorstyret har hatt møter med alle de yngre årgangene (under 12 år). Når det gjelder
aldersbestemte lag, er representanter for junior eller hovedstyret involvert i de fleste
årgangene og i varetatt deres interesser. Helge Sæther har fortsatt å følge opp jentelagene.
Klubbens største fellesaksjon/dugnad i 2007, var organisering og gjennomføring av Salg av
Andelsbrev for finansiering av helårsdrift av ny kunstgressbane.
Dette tok mye tid og har utsatt en del av de andre tingene vi jobbet med, bl.a. å ajourføre
instrukser og annen informasjon til laglederne.
Vi har imidlertid ved hjelp av Kjell Moe fått innført standardisering av treneravtaler for
aldersbestemte lag.
Vi driftet fotball trening for 7-åringene i fjor høst, fram til de kunne prøve seg som nye lag i
Friggs høst-cup.
Friggs cuper var som vanlig vellykket og ble i 2007 driftet av 1995-årgangen.
Juniorstyret har siste årene påtatt seg mange administrative oppgaver. Vi håper å få noen av
oppgavene tilbake til klubbens administrasjon. Vi har i løpet av året kommet med flere
innspill til hovedstyret vedrørende ledelse og drifting av klubben. Vi har også etter påtrykk fra
flere årganger, presisert behovet for en trenerkoordinator i klubben. Dette er også et krav fra
Fotballforbundet, som også gir støtte til klubber som satser på utvikling.
Siste årene har Kjell Moe gjort en del av denne jobben ved å dra i gang trenerforum både for
aldersbestemte og yngre lag, samt arrangert dommerkurs og aktivitetskurs. Stor takk til Kjell
for all bistand.
Salget av andelsbrev satte i gang en grasrotbevegelse i Frigg. Det var mange som stilte
spørsmål om hva deres lag ville få igjen. Siden vi ikke har disposisjonsrett over Friggfeltet,
har vi de siste år slitt med at det ikke er plass til å trene, siden det settes opp kamper både på
kunstgresset og gresset. Dessuten er det mange av de yngre lagene som flere år på rad får alle
sine kamper på for eksempel Zinober i Sørkedalen, og når de i tillegg må sloss for å finne
plass til å trene, blir frustrasjonen stor.
Disse forholdene bør bedre seg når den nye banen er på plass.
Vi har mistet noen av de aldersbestemte lagene og også noen av 7-erlagene.
Årsakene kan være mange; problemer med å skaffe gode trenere, de tidligere nevnte dårlige
treningsforhold og andre årsaker. Bane/treningsforhold vil bedre seg, øvrige forhold må vi
jobbe videre med.
Vi opplevde i den perioden hvor vi fikk mange negative tilbakemeldinger, at det var for stor
avstand mellom hovedstyret og juniorstyret/junioravdelingen.
Vi begynte derfor på slutten av året å ha fellesmøter med hovedstyret og har foreslått at vi slår
sammen styrene fra 2008.
Juniorstyret v. Liv Jalland
5

ANLEGGSKOMITEEN 2007
Av Tor Audun Sørensen
Hovedstyremedlem
Anleggskomiteen i Frigg har i perioden bestått av følgende personer:
Tor Audun Sørensen, leder
Per Pettersen, medlem
Pål Evensen, medlem
Erling Fossen, medlem
Tor Røste Fossen, adm.
Konsulenter: Atle Røvik og Knut Østby
Tørteberg kunstgress:
Tørteberg kunstgress ble åpnet i september 1999 og bærer tydelig preg av stor bruk gjennom
alle disse årene. Frigg har bedt kommunen legge den slitte banen på rehabiliteringslisten,
hvilket det er stor forståelse for i den nye Idrettsetaten. Mest sannsynlig vil utskifting av
toppdekke kunstgress skje i løpet av 2-3 år. Banen trenger imidlertid akutt liming av
kunstgresskjøter. Dette ble bestilt av Idrettsetaten i fjor høst, men kulden satte en stopper for
arbeidet som skal komme i gang denne våren så snart nattetemperaturen holder seg stabil over
+10C.
”Naturgressfeltet”:
Frigg har i løpet av våren vært i kontakt med kommunen v/Idrettetaten for rehabilitering av
”naturgressfeltet” på Tørteberg. Kommunen har lovet å stille med gressfrø og nødvendig
teknisk utstyr, men iverksetting avhenger av om klubben tar store deler av den fysiske jobben
på dugnad. Stipulert tidsplan er ultimo juni 2008. Baneområdet må deretter avsperres til et
godt stykke ut på høsten.
Nye Marienlyst kunstgress:
Det var stor skuffelse i klubben senhøstes 2005, da Frigg falt ut av Oslo Kommunes
programsatsning på kunstgressbaner. Dette ble imidlertid snudd til stor glede da bystyret et år
senere bevilget 9.5millioner til en ny kunstgressbane på 2007-budsjettet. Vedtaket forutsatte
at Frigg skulle finansiere eventuell undervarme til ca 2millioner. Etter en lengre og grundig
prosess kom klubben frem til at man i stedet for kostnadskrevende undervarme, både mht
finansiering og drift, skulle legge opp til bruk av nye, miljøvennlige kjemikalier for å holde
kunstgressbanen isfri vinterstid. Det ville være naturlig å inngå avtale med Oslo Kommune
Kommunalt Foretak(KF) for vinterdriften. Høsten 2006 ble Frigg enige med kommunen om at
den nye kunstgressbanen skulle ligge på Marienlystfeltet. Det fysiske arbeidet med banen
startet våren 2007. Av ulike årsaker ble arbeidet forsinket, slik at kunstgressdekket ikke ble
lagt før høstkulden gjorde dette umulig. Alt grunnarbeid, inngjerding, ballfangernett m.m ble
imidlertid satt opp. Kommunen har lovet at kunstgressdekke skal være på plass i løpet av mai
2008. Det tas sikte på at lysanlegget skal være på plass primo september.
Med bakgrunn i programsatsningsperioden ville kommunen at Frigg skulle stå for kostnadene
til lysmaster og armaturer. Etter en del anstrengelser fra klubben, gikk byrådets tolkning av
tidligere bystyrevedtak i Friggs favør, noe som betyr at den nye kunstgressbanen blir
fullfinansiert av kommunen. Byrådets tolkning kommer også andre, nye kunstgressbaner
m/lysanlegg til nytte, noe som Frigg har meddelt fotballkretsen til stor glede. Det har også
vært rettet kontakt mot Omsorgsbygg for å kunne overta noen moduler av brakkene når den
midlertidige barnehagen i Suhms gate avvikles om to år, men så langt virker dette komplisert
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og relativt lite besparende. Klubben bør snarest mulig inngå avtale med Oslo Kommune KF
for vinterdrift av Marienlyst kunstgressbane 2008/09.
Frogner stadion:
Frigg Oslo Fotballklubb har i mange år vært en viktig pådriver for utbygging av Frogner
stadion. De siste elleve år for utbygging av et kombianlegg kunstis/kunstgress etter dagens
modell. Mange møter har vært avholdt med sentrale Oslo-politikere og Idrettskretsen i en
langdryg prosess som nå ser ut til å resultere i oppstart bygging innen 9-12mnd. Bystyret har
bevilget 150 millioner kroner, fordelt på 2007 og 2008-budsjettet, til Frogner-prosjektet som
sorterer direkte under Byråden for næring- og idrett. Frigg er sammen med OSK representert i
arbeidsgruppen som på oppdrag fra byrådsavdelingen for tiden jobber med funksjons- og
romprogrammet for stadion. Bydel Frogner og Frognerparkens Venner har siden 2003 vært
sentrale samarbeidspartnere i pådriverprosessen. Frigg-leder Per Jæger og siv.ark. Biørn
Wærenskiold, skal ha ros for sitt betydelige bidrag til prosjektet gjennom flere år. Det ser i
disse dager ut til at et omdiskutert underjordisk parkeringsanlegg blir droppet av byrådet,
hvilket vil fremskynde fremdriften i kunstisprosjektet. Foruten kombinert kunstis/kunstgressbane og 800 tilskuerplasser, inneholder prosjektet ny bygningsmasse for
servisefasiliteter, herunder lager- og kontormuligheter for Frigg, teknisk-/sliperom og nytt
skøytemuseum. Det kan være at deler av bygningsmassen blir rehabilitert dersom den
tekniske standarden holder mål. I tillegg reguleres stadionområdet for en fremtidig ”Sonja
Henie” ishall, selv om pengene trolig ikke rekker i første omgang. En idrettshall på området er
det mer tvilsomt vil la seg realisere, da ikke minst Byantikvaren trolig aksepterer kun en
delvis nedgravd hall og fordi idrettskretsen prioriterer ishall.
Idrettens Samarbeidsutvalg Bydel Frogner:
Friggs daglige leder, Tor Røste Fossen, har i perioden sittet i styret i ISU Frogner. Foruten
fordeling av økonomiske midler er dette et meget viktig fora mht bygging og rehabilitering av
idrettsanlegg i bydelen. Støtte og forståelse for Friggs behov i ISU har vært viktig for vårt
anleggsarbeide. Nye regler for ansatte i idretten gjør at Tor Røste Fossen avløses av Tor
Audun Sørensen i ISU.
Stor takk til Tor Røste Fossen for hans viktige arbeide i ISU gjennom flere år.
Oppsummering:
Frigg vil om få år kunne tilby sine medlemmer et av byens beste anleggsfasiliteter for både
breddefotball og bandy, både sommer og vinter. Tilgang til anlegg vil ikke lengre representere
en begrensende faktor for vekst i våre to idretter. Gjennom de senere års anleggsarbeid har
klubben lagt grunnlaget for et fortsatt meget konstruktivt samarbeide med de kommunale
organer, samt idrettkretsen, hvilket er helt nødvendig for å kunne lykkes på anleggssiden.

Bandyaktivitetene på Frogner stadion 2007-2008
Av Tor Audun Sørensen,
Hovedstyremedlem
Bandyskolen.
Friggs bandyskole på Frogner stadion startet i år opp den 27.november. Samme dag ble det
arrangert en salgs- og byttekveld i samarbeide med den lokale sportsbutikken Spinn, men
dette ble en meget begrenset affære mht salg.
Besøkstallene var svake før Jul, men bandyskolen tok seg litt opp etter nyttår med et brukbart
volum. Bandyskolen hadde en festlig avslutning på sesongen den 4.mars etter 11(10) tirsdager
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på Frogner stadion. Vafler og varm saft til alle, samt godterier og diplomer og interne kamper
for barna godt regissert av Kjell A. Moe.
Det har i år deltatt fra 56(80) barn på det meste ned til 30(20) barn på det minste. Totalt har
det vært med ca 472 (512) deltakere. Et snitt på ca 43(51) barn pr bandyskolekveld. De eldste
barna (f.95 og 96) ble som i fjor tatt ut av bandyskolen og hadde egne treninger på tirsdager
før bandyskolen startet.
Det har primært vært benyttet aktive bandyungdommer, men også klubbens trenere/foreldre
som instruktører. Atle Braaten har skjøttet slipingen. Bandyskolen har også for 2008 fått
tilsagn om ”Storby-midler” fra Oslo Idrettskrets.
Vi skal også søke om midler for 2009, men uansett betyr dette at bandyskolen er sikret
oppstart neste sesong. Dog
med usikkerhet ift etterlengtet utbygging av Frogner stadion. Et alternativ kan da være å flytte
til Idrettshøgskolen.
6(9) bandylag i seriespill.
Frigg har stilt med et A-lag i 3.div. for trede året på rad, et annet års guttelag, to lillegutt- og
to miniguttlag i årets serier. Opprinnelig hadde vi to 97-lag, men disse ble i år slått sammen.
Vi stilte kun et 98-lag og maktet dessverre heller ikke å etablere 99-lag. Her må det tas et
krafttak neste høst.
Medlemstall: 73 (132) aktive og 13 (23) ledere, 2 unge kretsdommere og 9 unge instruktører,
totalt 97 (165) bandymedlemmer ble innrapportert til Idrettskretsen pr 1.1.2008. I tillegg bør
tas med 10 personer fra hovedstyret/adm., da det formelle ansvaret for bandyavdelingen ligger
her.
Unge kretsdommere og instruktører.
16-åringene Even Braaten (tv) og Tarald Moe
Bjølseth,
her på bildet sammen med NBF-dommersjefen LarsStian Nygaard,
har blitt autorisert som kretsdommere (trinn 3) i løpet
av vinteren. Guttene har representert og dømt for Frigg
i eksterne kretskamper og skolefinalene til forbundet.
Her har Frigg om noen år trolig nye forbundsdommere
i sin midte.
Øvrige unge bandyskoleinstruktører har vært Viktor Jæger (f.90),
Sondre (f.93) og Oskar Vegheim (f.94), Eivind Moe Bjølseth (f.94), Magnus Aabø
Mellem (f.93) og Eirik Zeiner-Henriksen (f.93).
To sistnevnte fra Ullevål IL som spiller på et blandingslag av Ullevål- og Friggspillere i
smågutteklassen i regi av Ullevål IL
Aldersbestemte lag og ledelse.
Av ulike årsaker maktet vi ikke å etablere 99-lag denne sesongen, men 99-gruppen på
bandyskolen taler for at det kan la seg gjøre å stille et lag kommende sesong. Friggs yngste
lag denne vinteren, 98-laget, ble ledet av Håkon Willoch som har klare planer for å øke antall
spillere neste sesong. Bl.a ved PR-besøk til høsten på skolene i Frigg-området.
97-laget ble i sin tredje seriesesong sikkert ledet av Heidi Hunskaar og Ingvild
Gulbrandsen som også kjenner spillerne godt fra fotballen. Det er stor grad av stabilitet i
laget, som foruten Oslo-serien også har deltatt i fire cuper.
I Røa-cupen fikk laget fin omtale i Lokalavisen Frogner St.Hanshaugen.
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96-laget ble overtatt av Suzanne Jæger som med entusiasme har vært lagleder. Hun har hatt
med sønnen Viktor Jæger som trener, noe som har fungert bra. 96-laget fremstår som en
relativ stabil gruppe og har foruten Oslo-serien også deltatt i to cuper. Steinar Skodje og
Ingar Lae har trygt ledet 95-laget som har en liten, men stabil kjerne spillere. Stein Iversen,
som tidligere har vært hovedansvarlig, var med frem til Jul før en utenlandsreise. 95-laget skal
neste år over på 11ér og ledelsen jobber med samarbeidsløsninger for å kunne stille som
småguttelag i Frigg-regi neste sesong. 94-gutta var for få til å danne eget lag første året på
11er. Her ble det i forståelse med Frigg inngått et positivt samarbeid med småguttelaget til
Ullevål IL. Frigg og Ullevål har lange tradisjoner for samarbeide innenfor bandy.

Gutt 91/92 bak fv.: Even Braaten, Victor Jæger, Paul Jæger, Paul De Fontenay, Magnus
Lande, Bjørn Rekdal Solberg og trener Kjell A. Moe. Midten fv.: Axel Cappelen, Jon
Lytskjold, Nils Bendik ”Nissa” Kvissel, Eivind Moe Bjølseth. Foran: Tarald Moe Bjølseth.
Guttelaget (91/92) har vært ledet og trent av Kjell A. Moe. Per Jæger har vært en god
støttespiller og hjelper for laget. Materialforvalteren og sliperen Atle Braaten gjør som alltid
en god jobb. Laget startet i slutten av august med deltakelse i Sarpsborgs kombinerte fotball
og rinkbandy turnering. Laget har hele denne sesongen trent på Frogner stadion; inne på
trimrommet og ute på grusen fra begynnelsen av oktober og ute på isen etter den 15.
november.
Laget har deltatt i Oslo-serien. Til tross for et meget ungt lag og litt for få spillere, har laget
periodevis spilt jevnt med de beste lagene i Oslo så lenge kreftene holdt. Mot slutten av
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sesongen ble flere treninger samkjørt med A-laget og flere av gutta fikk også kamper for Alaget. De fleste guttespillerne vil neste sesong inngå i A-stallen.
A-laget i 3.divisjon.
A-laget gjenoppstod sesongen 05/06 etter 28 års fravær i serien. Initiativtaker og ildsjel for å
etablere og drifte A-laget har vært den tidligere Ready-spilleren Knut A. Grundvig
(bildet)
som er lagets kaptein og fortsatt aktiv. Laget har også dette året vært økonomisk
selvdrevet med et budsjett på ca 30.000 kroner. Troppen har på papiret vært 16 mann,
men laget har slitt med å stille fullt lag til alle kamper. I løpet av sesongen har 2-3
spillere fra juniorlaget tatt steget opp til
A-laget og gjort en meget god jobb. Det blir spennende til neste år. Foruten noen få
opprinnelig Friggspillere, har laget bestått av tidligere bandyspillere fra andre klubber som nå
er bosatt på Majorstua-området. Laget endte sist med et poeng i 3.divisjonsserien.
Antall kamper:
Her topper Magnus Flø med 11 kamper. Tobias Bade Strøm, Alexander Foss, BC Thovsen og
Kristoffer Solberg med 10 kamper. Knut A. Grundvig, Eirik Jacobsen, Joachim Sverre,
Øystein Kvalheim, Jørgen Arnesen, Mikkel Nesbak, Kevin Skabo og Mats Olavson med 9
kamper. Kristoffer Lorck, Lars Petter Pettersen med 8 kamper.
Axel Cappelen (gutt) med 4 kamper. Thomas Taranger og Paul De Fontenay (gutt) med 3
kamper.
Klaus Ørnlund og Mats Clarhäll med 2 kamper. Tharald Bjølseth Moe (gutt) og Mads
Andreassen med 1 kamp.
Toppscorer: Av lagets 35 seriemål har Eirik Jacobsen besørget 11. Bergen med 5
selvmål. Øystein Kvalheim og
Mats Clarhäll med 4 hver. Mikkel Nesbak, Kristoffer Solberg og Mats Olavson med 3 hver.
Kristoffer Lorck og Tobias Bade Strøm med 1 hver.
Utvisninger: Eirik Jacobsen og Mats Olavson er ”grisene ” med 30 minutter hver. Knut A.
Grundvig med 20 minutter følger deretter.
Sesongen 08/09 : A-laget ønsker å fortsette i serien neste sesong, men trenger 4-6 spillere for
å kunne stabilisere seg. Det kan påregnes flere guttespillere i A-laget neste sesong og det
jobbes med noen nye spillere fra Ullevål IL.
Kiosk- og garderobedrift på Frogner.
Frigg har nå drevet kiosk- og garderober på Frogner stadion gjennom elleve sesonger.
Dessverre ble også i år oppstarten preget av problemer, da vi grunnet dårlig vær først kom i
gang i slutten av november. Mona Kirkeby var igjen ansvarlig garderobier til stor glede for
alle som vanker på Frogner stadion. Atle Braaten har hjulpet til med skøytesliping til alles
tilfredshet. Innkjøp av en del nye skøyter har bidratt til å heve standarden på utlånssiden.
Samarbeidet med de baneansvarlige, med Stein Nilsen i spissen, har vært tilfredsstillende.
Frigg avviklet vaskedugnad på Frogner 12.mars og de rene lokalitetene er igjen overlatt til
kommunen.
Frigg har muntlig gitt kommunen melding om at vi kan være villige til å drifte kiosk og
garderober også kommende vinter, så sant ikke spaden settes i jorda for det nye
kunstisanlegget.
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Vaffelsalget på Frogner.
Det ble som tidligere år lagt opp til vaffelsalg utendørs på Frogner stadion noen
lørdager/søndager i januar og februar. Dette på dugnadsbasis fordelt på lagene. Kjell Are Moe
har vært både initiativtaker og ansvarlig koordinator og utført nok en glimrende jobb for
klubben. Det ble solgt vafler for kr 16.098,-. Nettofortjenesten ble kr 10.657. Pengene går til
drift av klubben. Salget var noe lavere enn tidligere år, men dette skyldes to færre salgsdager
og at besøkstallene på Frogner stadion har vært noe lavere enn foregående år.
Utvidet istid og 11ér bandy på Frogner.
Bandyfolket i Frigg har Frogner stadion som sin vinterlige hjemmebane. Vi har også år blitt
tildelt brukbart med istid til trening, noe som har vært nødvendig for å skape sportslig
utvikling. Tirsdager disponerer klubben kunstisbanen fra kl 1700-2200. Før bandyskolen har
de to eldste lilleguttlagene trent. Etter bandyskolen trente guttelaget og A-laget. Det ble ikke
spilt 11ér kamper på Frogner i år, fordi naturisen for det meste uteble. Viktig at klubben
opprettholder de etablerte istidene på Frogner. Kommunen har fått melding om at vant og
store mål må repareres før neste sesong.
En realitet: Utvidelse av kunstisflata på Frogner m/toppdekke kunstgress.
Frigg Oslo Fotballklubb har i drøyt elleve år (1997) vært en viktig pådriver i denne saken.
Mange møter har vært avholdt med sentrale Oslo-politikere og Idrettskretsen i en langdryg
prosess som nå ser ut til å resultere i oppstart bygging innen 9-12mnd. Bystyret har bevilget
150 millioner kroner, fordelt på 2007 og 2008-budsjettet, til Frogner-prosjektet som sorterer
direkte under Byråden for næring- og idrett. Frigg er sammen med OSK representert i
arbeidsgruppen som på oppdrag fra byrådsavdelingen for tiden jobber med funksjons- og
romprogrammet for stadion. Bydel Frogner og Frognerparkens Venner har siden 2003 vært
sentrale samarbeidspartnere i pådriverprosessen. Frigg-leder Per Jæger og siv.ark. Biørn
Wærenskiold, skal ha ros for sitt betydelige bidrag til prosjektet gjennom flere år. Det ser i
disse dager ut til at et omdiskutert underjordisk parkeringsanlegg blir droppet av byrådet,
hvilket vil fremskynde fremdriften i kunstisprosjektet. Foruten kombinert kunstis/kunstgressbane og 800 tilskuerplasser, inneholder prosjektet ny bygningsmasse for
servisefasiliteter, herunder lager- og kontormuligheter for Frigg, teknisk-/sliperom og nytt
skøytemuseum. Det kan være at deler av bygningsmassen blir rehabilitert dersom den
tekniske standarden holder mål. I tillegg reguleres stadionområdet for en fremtidig ”Sonja
Henie” ishall, selv om pengene trolig ikke rekker i første omgang. En idrettshall på området er
det mer tvilsomt vil la seg realisere, da ikke minst Byantikvaren trolig aksepterer kun en
delvis nedgravd hall og fordi idrettskretsen prioriterer ishall.
BANDYENS FREMTID.
Bandyskoleprosjektet har gjennom elleve sesonger, fra 1997/98, fremstått som positivt for
Frigg Oslo Fotballklubb og for barn- og ungdom i lokalmiljøet. Besøksantallet på skolen er
stabilt, men kunne vært større med bedre vær- og isforhold før Jul. Vi bør for neste sesong
markedsføre tilbudet bedre mot skolene rett etter høstferien, slik at besøkstallene igjen kan
øke. Det samme mot barnefotballen internt i klubben.
Unge instruktører, stort sett fra egne rekker, hvorav noen også fungerer som dommere for
egne lag, gjør en god jobb sammen med de voksne på bandyskolen. Våre nye kretsdommere
bør følges opp videre mot forbundsdommergraden.
Antall lag i seriespill har vært nedadgående denne sesongen, men denne trenden skal vi snu i
lys av nevnte markedsføring mot skoler og egne fotballag og ikke minst et fremtidig, nytt
Frogner stadion.
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A-laget har stabilisert seg, men vil trolig kommet styrket ut neste sesong med flere nye
spillere fra årets guttelag, samt muligens spillere fra andre klubber, primært fra
samarbeidsklubben Ullevål IL.
Bandyskolen er fortsatt støttet økonomisk av Oslo Idrettskrets – Storbyprosjektet. Det er i
tillegg skaffet til veie 10.657 kroner til Frigg gjennom vaffelsalg som dekker det meste av
serie- og cupavgiftene og isleie. Årsmøtet har som vanlig de senere årene bevilget et eget
budsjett til drift av bandyen i klubben.
Friggs bandyskole har en del innkjøpt bandyutstyr på lager. Dette sammen med storbymidler
sikrer i prinsippet oppstart av bandyskolen for sesongen 2008/09. Klubben kan fortsatt påta
seg å drifte kiosk- og garderobene på Frogner stadion kommende vinter dersom
rammevilkårene blir gunstige og at Frigg kan besette garderobierrollen. Dette er meddelt
kommunen i vårens evalueringsmøte.
Vårt aller største ønske i alle disse årene har imidlertid vært at Frogner stadion snarest
mulig blir opprustet til et moderne idrettsanlegg hvor det kan spilles fotball og bandy i
Friggdrakta. Dette ser nå endelig ut til å kunne bli en realitet.
Avslutningsvis en stor takk fra ”bandyavdelingen” til hovedstyret og administrasjonen for
godt samarbeide gjennom dette året!

Friggs Eldres beretning
Årsmøte 05.12.2007 valgte følgende styre:
Preses/kasserer:
Svein Weltz
Sekretær:
Per Skants
Styremedlemmer:
Bjørn Jacobsen, Kjell Rannug, Arild Dahl og Knut Thoen
Revisor:
Lars Aarvig
Valgkomite:
Gunnar Maltun.
Styremøter
Det har vært avholdt to styremøter i forbindelse med tirsdagsmøtene.
Medlemsforhold
Arne Christiansen har meldt seg ut slik at vi nå er 76 medlemmer. Alle har betalt kontingent
for 2007.
Møter og tilstelninger
Møtene har som vanlig blitt avholdt den første tirsdagene i hver måned, med unntak av januar,
juli og august. Det har vært arrangert Quiz-konkuranse og vinlotteri på de fleste møtene.
Julebordet og årsmøtet gikk hånd i hånd, hvor 30 hadde møtt frem. God mat – høy stemning
takket være Petter Brannstorph som underholdt med musikk og sang.
Til våravslutningen hadde vi invitert vår venner fra Skeids eldre og vi var samlet i overkant av
40 stykker. Kjempestemning, hvor Øyvind Thorsen kåserte i muntre tanker om Frigg og
Skeid, og Petter Brannstorph underholdt med velkjente melodier.
Skalldyraften med damer gikk av stabelen 12. november. Festglade mennesker fikk servert
nydelig mat, flott dekket bord, og musikk/dans med alltid positive Petter Brannstorph. All
honnør til festkomiteen med Arne Aas, Arild Dahl, Kjell Rannug, Per Skants, og ikke minst
Mai Skants som ”vertinne”.
Klubblokalene og ny kunstgressbane
Eldres avdeling har trukket om/reparert ytterligere Jærstoler for ca. kr. 1.800. I fjor
reparerte/påkostet vi for ca. kr. 12.000.
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Til undervarme for den nye kunstgressbanen har vi gitt kr. 20.000, og håper at prosjektet blir
til klubbens beste.
Året 2007
Det har vært et jevnt fint fremmøte til alle årets møter – men det er alltid plass til flere. Styret
i Friggs Eldre takker alle medlemmer for årets sesong og ønsker på gjensyn i 2008.

Friggs A-lag, senior
Aldri har jeg sett så mørkt på situasjonen i Frigg som jeg gjorde før denne sesongen (og jeg
har jaggu sett mørkt på det hvert år). Vi mistet igjen sentrale spillere og vi tapte treningskamp
etter treningskamp gjennom vinteren. Treningsforholdene i vinter var altfor dårlige. En liten
del av Bygdøhusbanen to ganger i uka var ikke godt nok. Vi måtte avlyse treningskamper
langt inn i mars måned fordi vi ikke kunne stille lag.
Vi vant ingen treningskamper hele vinteren etter at vi slo Rommen i januar. Vi røk også ut av
cupen rekordtidlig.
I slutten av mars var det spesielt noen faktorer som gjorde at vi var i stand til å bli noe bedre.
For det første kom Bendik Baasland til fornuft og valgte oss i stedet for Kåffa. For det andre
ble ryggen til Georg Grøndalen bedre. Da hadde vi plutselig et lag. Den tredje viktige faktoren
var min analyse av hva vi kunne gjøre på kort sikt for å ta inn på de andre lagene og to valg
ble tatt:
A:kondisjonen var noe vi kunne bli bedre enn de andre på. Planen ble lagt og jeg var bestemt
på hvordan vi skulle gjøre dette, mengde og motivasjon. Trærne rundt Tørteberg Arena har
blitt flittig besøk hver torsdag gjennom både våren, sommeren og høsten. Målet var å øke den
anaerobe terskelen hos alle. 15 sugende løp, noen av 2 minutter, andre i 45 sekunder er
perfekt trening for fotballspillere. Målet var å ligge helt tett inn mot melkesyregrensen hvert
løp, hver runde, hver torsdag. Dette hjalp. Plutselig begynte alle å orke mer. Noen ble faktisk i
brukbar form til den første seriekampen. Etter hvert som tiden gikk fikk flere og flere spillere
betydelig bedre kapasitet.
B: omlegging av system:River Plate formasjonen3-4-1-2 fra 2006 ble byttet ut med
makrellformasjonen (fra I.K Start, tidlig 90-tall) 3-3-2-2 formasjonen, kanskje bedre kjent
som 3-5-2. Poenget med endringen var helt klart at spillertypene vi hadde passet best til denne
oppstillingen. Siden vi heller ikke hadde gode nok forhold til å øve gjennom sesongen ble det
noe tavleundervisning for å gjennomgå de viktigste prinsippene i samspillet samt rollekrav.
Så der sto vi da på Furuset engang i april. 20 spillere som ikke hadde vunnet eller trent godt
nok sammen de siste månedene. Formen var derimot stigende og systemet som vi hadde vi
øvet på noen få ganger fungerte bedre.
Det er viktig å komme godt i gang sier mange. I år gjaldt dette for oss. Vi vant første kamp.
Følte at vi var brukbare. Vi vant andre kamp også, godfølelsen hjalp. Tenk 6 poeng på to
kamper. Vi vant både den tredje og fjerde kampen. Fort befant vi oss i ”flow” eller i flytsonen
som noen liker å kalle situasjonen der alt lykkes og følelsen av å vinne er en selvfølge. Den
viktigste faktoren var likevel at vi viste oss å være i mye bedre form enn de andre lagene.
Etter hvert som tiden gikk begynte samspillet og formen å bli kamerater.
Relasjonene mellom spillerne på banen ble tydelig bedre. De individuelle egenskapene hos
spillerne ble dyrket. Hver spiller har sin spesielle egenskap som må komme laget til gode. For
meg er det viktig at spillerne får mulighet til å utfolde seg på det de kan best, oftest mulig.
Derfor har enkeltspillere fått frihet til å drible, føre, drible, skyte, finte, drible, skåre og juble
gjennom hele sesongen. Det har vært en fryd å se på. Gi fri flyt til de kreative kreftene. La den
indre sterkeste driven vise seg i spillet. Kreativitet kan kun dyrkes under frihet og trygghet.
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”Kjenn deg selv” sa både Sokrates og Kierkegaard
Etter hvert som ukene gikk ble vi mer og mer vant til å spille mot etablert forsvar. Ikke bare i
perioder, men stort sett i 90 minutter + tillegg. Det krever mye å styre kampene. Kravene til
tålmodighet i angrepsspillet, hos forsvarspillerne og ikke minst hos keeperen er store.
Mitt mål gjennom hele sesongen har vært å forbedre og utvikle denne siden av spillet. At
individuelle egenskaper kan skape ubalanse i et helt forsvar vet vi. Dette kombinert med flere
samtidige bevegelser og balltempo blir det vanskelig å stå i mot. I perioder var vi flinke til alt
dette. Det har ført til at vi har skåret de aller fleste målene mot etablert forsvar og etter mange
trekk. Et tilfeldig videoklipp viser at vi ved det første målet hjemme mot St.Hanshaugen har
15 trekk før Gisle blir meid ned og får straffe.
Alle vet hvordan sesongen endte. Vi vant de aller fleste kampene. De tre vi spilte uavgjort
burde vi ha vunnet. Den vi tapte mot St.Hanshaugen var powerplay i nesten 90 minutter. Å
tape borte mot Nesodden var heller ikke greit. Opptellingen av sjanser viser at vi kunne ha
vunnet der og.
Til slutt ble dette en fantastisk gøy sesong. Vi har satt flere Friggrekorder. Både for antall
kamper uten tap, antall mål skåret i en sesong og ikke minst best hjemmestatistikk gjennom
alle tider. Med et sandkorn i vår favør kunne vi tatt en til. Størst borteseier (sløste med sjanser
borte mot Bærum).
Jeg er veldig fornøyd med seriegullet og over måten vi har presentert angrepspillet vårt på i
årets sesong.
Mange spillere har vært gode i år. Meningen har vært at hver enkelt skal forstå sin plass i
gruppen. Alle har vært gode på hver sin måte i sin rolle.
Mestring gir spilleglede og motivasjon.
Kvalifiseringskampene mot Lyn viste at vi ikke holdt kvalitetsmessig helt inn. Forskjellen
skal være stor. Lyn spilte med 9 spillere som har Tippeligakamper i år. Spillerne er
helprofesjonelle og trener veldig mye og veldig godt. Jeg er derfor meget imponert at vi i
perioder i begge 2. omgangene hadde initiativet i kampene og vi kunne fort ha skåret mer enn
de 4 målene vi gjorde mot dem.
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Frigg G 91-1
Frigg G 91 (92)
G 91 kunne i 2007 jubilere; selv om deres første obligatoriske kamp ble spilt i 1998, var det
10 år siden de fleste for første gang deltok i organisert trening i regi av Frigg. Mange av de
samme gutta fra de to (og senere tre) syver-lagene utgjør i dag stammen på Frigg G 91.

Til venstre: Frigg (G 91) Blå. Over: Frigg (G
91) Hvit!!! Bildene er tatt i lagenes første år.
Sesongen startet med flere gode treningskamper og laget hadde fin flyt inn i kretsserien (G 16,
div. 2). Men avsluttende eksamener på Ungdomsskolen krevet sitt; det ble lite trening og flere
tap i eksamenstida! Høstsesongen åpnet med å gi bort en W.O., men ble mesterlig avsluttet
med en uavgjort og tre seiere! Med totalt 7 seiere, 3 uavgjort og 8 tap, endte laget på
syvendeplass.
Laget deltok også i Rjukan Solcup i midten av april. Spennende opplegg med inviterte lag fra
hele Norge og fotball nær sagt døgnet rundt. Men motstanden ble vel i overkant. På den annen
side ble det åpenbart et offensivt forbedringspotensiale som ble fokusert på videre treninger
og kamper: 61 scorede seriemål, nærmere dobbelt så mange som fjorårssesongen står det
respekt av. (50 baklengs peker på neste kapittel…)
Sesongen ble tradisjonen tro avsluttet med Grorud cup, som i år dessverre delvis sammenfalt
med høstferien. Flere var bortreist og laget kom ikke videre fra gunnspillet.
Ved oppløsningen av Frigg G 92-2 etter vårsesongen, fikk G 91 en betydelig tilvekst; Bendik,
Hampus, Lasse og Felix tilførte laget både gode ferdigheter, holdninger og innsats. En takk til
dere og til alle dere andre; Aleksander, Axel, Eivind, Jacob, Joakim, Jon, Jonathan, Mattis,
Mika, Sander, Paul, Tarald, Tarje og Gunnar (som på tampen kom tilbake fra Lyn), for
innsatsen i 2007!
Mange takk til Andreas Bråten for flere års tjeneste som trener for G 91, og lykke til med
satsningen på klubbens A-lag. En stor takk også til Magnus Ask og Viggo Strømme for flere
inspirerende treninger med gutta.
Lions Club har valgt ut Frigg G 91/92 som en av sine samarbeidspartnere. Laget bærer derfor
Lions merke ”Nei til narkotika” på draktene, og har deltatt med stor oppslutning på Lions
dugnader for kreftsaken, Operasjon ved og Rusken. Vi takker ved dette for støtten og håper at
Lions vil fortsette samarbeidet i 2008!
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Neste år skal laget spille i jr.klassen (3.div.). Stallen er ung, gutta prioriterer skolen og det står
det respekt av, men har også vist at de vil og kan spille fotball. 2008 blir derfor en spennende
sesong!
Kjell
Lagleder/Trener G 91/92

Frigg G 93-1
Trenere:
Lagleder:

Martin Elverhøi og Tom Øyvind Risanger
Halgrim Eidal

Sesongen 2007 var en sesong som inneholdt det meste for Frigg 93, og da mener vi virkelig
det meste.! Fra seier i cuper og seriespill på vårsesongen - til nedrykk og oppløsning av hele
laget.
Sesongen startet strålende med finalespill og seier i to ulike innendørs-turneringer. Premier på
til sammen kr 3.000 ble benyttet til innkjøp av utstyr til laget. Vi tok dessuten initiativ til en
vinterserie hvor målet var å få så gode motstandere som mulig, og klarte å få med oss Sprint,
Holmlia, Lørenskog og KFUM. Med unntak av KFUM hadde vi tapt for samtlige forrige
sesong, så dette var absolutt nyttig matching for oss med både hjemme- og bortekamp på
kunstgress. Resultat- og spillemessig var disse kampene meget oppløftende. I mars dro vi til
Mjøndalen og spilte en innendørsturnering på nesten full bane mot til dels meget gode
motstandere, den vant vi også etter storspill i finalen!
I påsken dro til sammen 18 spillere og ni foreldre, til sammen 27 personer, på en ukes
treningsleir til Spania. Empuriabrava, et lite men fint sted ca to timers kjøring nordover langs
kysten for Barcelona. Fint hotell, to treninger pr dag på fine gressbaner + to treningskamper,
samt rosinen i pølsa; tur til Nou Camp for å se Barcelona spille seriekamp mot Deportivo la
Coruna. Besøk i supporterbutikken hvor mange kjøpte utstyr, nesten 70.000 på tribunen og 21 til Barca. En stor opplevelse. Været var ikke på sitt beste den påsken, men vi hadde en
herlig uke og samtlige storkoste seg. Turen ble finansiert av egne midler, noe sponsormidler
fra Nordea, noe tilskudd fra bydelen samt ikke minst dugnadsmidler.
Rett fra treningsleir til Gjelleråsen-cup, hvor vi sesongen før var i finalen mot Skeid. Denne
gangen gikk det imidlertid dårlig spillemessig, men vi kom da til semifinalen. Muligens var
det treningsleiren som fremdeles satt i beina.
I pinsen var det av sted igjen, denne gang 5 dager til Danmark og Nørhalne-cup, hvor vi møtte
god internasjonal motstand og slo dansker, svensker og et lag fra Ukraina. Et meget
unødvendig tap for et svensk lag gjorde at vi ikke klarte finalespill og måtte nøye oss med å
spille om 5-plass. Den kampen vant vi.
Flere gode treningskamper ble spilt frem mot seriestart, og noen ikke fullt så nyttige. Blandt
dem vår største seier noensinne, 23-0 mot Frigg 94.
I seriespillet vant vi samtlige kamper unntatt den siste, flere av dem med store sifre etter
meget godt spill, og seriemesterskapet ble sikret flere runder før slutt. Alt i alt en fantastisk
bra vinter- og vårsesong hvor vi var på høyden med de beste i Oslo.
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I sommerferien spilte vi Norway Cup, gjorde noen meget bra kamper og gikk til A-sluttspill.
Der ble det imidlertid tap.
Men, nedturen skulle komme raskt, og overraskende på de fleste. Vi skal ikke gå inn på alle
detaljer og årsakssammenhenger her, men manglende grunntrening gjennom vinteren samt en
etter hvert altfor dårlig disiplin på trening slo ut for full blomst i høstsesongen. I tillegg mistet
vi to gode spillere, en til Lyn og en til Skeid, samt at en del gav seg med fotball. Det ble tap
på tap, og da vi summerte ved serieslutt hadde vi kun to seire og rykket dermed ned i 2
divisjon.
Et hardt slag for mange etter den gode vårsesongen. Man kan jo lure på hva som egentlig
skjedde, vi hadde jo blant annet fremdeles tre kretslagsspillere på laget (Gunnar, Gard og
Jonatan). Årsakene er flere og sammensatte og skal ikke gjengis i detalj her. Men det hjalp oss
ikke akkurat at 94-laget etter hvert nektet sine beste å spille for oss. En seriekamp mot Lyn
startet vi, grunnet skader og andre fravær, med ni spillere på banen, mens de beste 94-gutta
stod på sidelinjen og bare verket etter å få spille mens laglederen dere stod ved siden av og
nektet dem. Det er synd for klubben at man har personer i styre og stell som har et så til de
grader fjernt forhold til dette med spillerutvikling, akkurat der ligger Frigg milevis etter de
beste i Oslo. Vi har nok en sterk mistanke om at mange av de spillerne som etter sesongen
valgte å gå fra Frigg hadde merket seg dette spesielt.
De beste spillerne i Frigg 93 valgte etter sesongen å gå til andre klubber, flere av dem var
etterspurt av både Vif, Skeid, Stabæk, Bærum og andre. Alle sammen klubber som vet hva
spillerutvikling dreier seg om, og som derfor kunne tilby disse spillerne helt andre
utviklingsmuligheter enn det Frigg dessverre kan. Etter hvert fant omtrent samtlige av
spillerne seg andre klubber å spille for, og det var ingen annen utvei enn å legge ned hele
laget. Veldig synd, det ble en meget sørgelig tid ikke minst for foreldre siden vi var en meget
sammensveiset gjeng som alltid stilte mannsterke på kamper og hadde mye moro sammen.
Så vidt vi kjenner til så har det gått meget bra med samtlige i sine nye klubber. De som var
innom Oslo kretslag er fortsatt der, og en av dem har dessuten deltatt på den første
landslagssamlingen for G15.

Frigg J 93
Jentene kom i år akkurat med i øverste divisjon i sin årsklasse. De har dermed bare spilt mot
lag som i utgangspunktet var bedre enn dem. Sesongen har vært preget av det. Jentene har
tapt alle kampene.
I starten av året var vi nærmere 30 jenter på ett 11 lag. I løpet av sommeren har 5-6 spillere
sluttet og flere er langt mindre ivrige på fotballen nå enn det de har vært tidligere. Antagelig
er dette ganske naturlig. Fra avisene fremgår det at det er stort frafall fra lagidrett generelt i
14 -15 års alderen. Fra å være et naturlig sosialt og sportslig samlingspunkt for jentegjengen,
kreves det nå mer innsats etter hvert som idretten blir mer seriøs. Nå er det konkurranse der
de beste får mest spilletid, mens det tidligere har vært forsøkt å unngå å toppe laget. Det er
ganske naturlig at de som ikke tar idretten så alvorlig gradvis faller ut. Mitt inntrykk nå er at
flere vurderer å slutte. Så hvordan det går med laget kommende sesong er usikkert.
Vi har ønsket å samarbeide med J94 om trening og kamper. Dette blant annet fordi Thomas
har vært den eneste treneren på laget og han har ønsket litt flere å spille på. Han har gjort en
stor jobb gjennom mange år helt alene.
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Spillere fra J94 har vært med på noen av våre kamper og J93 har vært velkomne på treninger
til J94. Mitt inntrykker at de mest seriøse jentene har stilt på treninger med J94, men at det
generelt har vært motstand mot å trene med de som ”går i klasse under dem”. Utsiktene til å
få til et trenersamarbeid er dermed ikke de aller beste og det ser ut til at Thomas fortsatt står
som eneste trener for laget.
Vi har meldt på ett 11 - lag til serien i den laveste divisjonen for kommende sesong. Vi håper
utsiktene til å vinne noen kamper igjen kan gjøre at laget ikke går i oppløsning.
Denne sesongen har for meg som lagleder vært preget av salg av andelsbrev. Det har vært
ganske krevende å skulle være juniorstyrets talerør mot en foreldregruppe som ikke har hatt så
stor sans for tiltaket. Vi fikk solgt andelsbrev for til sammen drøyt 18.000,-. En del
andelsbrev har kommet i retur, og forhåpentligvis har en del kommet direkte til juniorstyret.
Men jeg tror fortsatt det mangler noen og det virker vanskelig å inndrive.
Marina Hvistendahl

mvhistendahl@getmail.no

Lagleder Jenter 93

Frigg G 94
Årgang 94 er en av klubbens største på flere år; mer enn 60 unge gutter stillte på de første
treningene for de nye G 11er-lagene senhøstes 2006. Det ble derfor meldt på tre lag i
kretsserien 2007; ett 1.lag i 1.divisjon og to likestillte 2.lag i divisjon nr. 2.

Frigg G 94 ved mange av dem, anno 2007.

Foto: Finn Arne Johannessen

Forventningene var store; alle hadde gledet seg til å spille på stor bane. Treningsiveren
tilsvarende; oppmøtet og innsatsen var i det store og hele upåklagelig. Under kyndig ledelse
av lagenes unge trenere; Jan Lilleby, Christian Bjercke og de to Frigg-spillerne Helge
Neumann og Granit Badivuku ble gutta kjørt både fysisk og drillet taktisk. Særlig 1.laget tok
kjapt til seg betydelig spilleforståelse; det ble tidvis prestert riktig fin fotball, mens 2.lagene
18

slet noe mer mot mange (for) sterke motstandere. Lagenes resulater i kretsserien ble som
følger:
Lag
Frigg G 94-1
Frigg G 94-2
Frigg G 94-3

Plassering
5. plass (1.div.)
7.plass (2.div.)
6.plass (2.div.)

V-U-T
9–0–9
2–1–9
3 – 1 – 10

Målforskjell
64-55
21-64
23-76

Poeng
27
7
10

Lagene deltok i flere cuper (Korsvoll mini-cup, OBOS cup, Norway cup og Grorud cup), med
både hederlige og gode resultater. 8-delsfinale for 1.laget i Norway cup (av 164 lag), hvor
årets finalist VIF ble for sterke, må således stå som årsbeste.
Frigg G 94 kan utvikle seg til meget gode lag – hvis de vil! Mot slutten av sesongen avtok
treningsiveren noe, særlig blant 2.lagene. En opptelling ved årsskiftet 2007-2008 viser at om
lag en tredel av den opprinnelige spillerstallen har sluttet eller gått til andre klubber. Dette
frafallet er på linje med forbundets statistikk for denne årsgruppen; en av tre slutter med
fotball ved overgang til 11er. Synd men sant, og et varsko til alle ledere og foreldre som
bidrar til å legge forholdene til rette for barne- og ungdomsfotball.
Frigg G 94 ønsker ved dette å takke lagets sponsor – NORGESENERGI – for støtten til årets
sesong. En stor takk til trenerne som nevnt over, pluss Philip og Andreas som tok grep mot
slutten, laglederne ved Per Westrøm (G 94-1), Torstein Vegheim (G 94-2) og Elling Wøien
(G 94-3), og ikke minst alle foreldre som har fulgt opp og bidratt til å legge forholdene til
rette slik at gutta forhåpentligvis fikk med seg mange gode opplevelser fra fotballsesongen
2007!
KAM

Frigg J 94-1 og 94-2 småpiker
Frigg jenter 94, sesong 2007
Det var en positiv og utadvendt gjeng som spilte for Frigg jenter 94 i forårssesongen.
Det var ca. 30 jenter som spilte for 94-lagene, fordelt på Frigg 1 og Frigg 2, og med noe
rullering mellom lagene.
Frigg 2 kom i en avdeling med mange sterke lag og fikk det tøft, men de vant en kamp i
serien. De fleste jentene hadde kun spilt fotball i en og to sesonger, men det er en fin gjeng,
og sosialt sett har det vært et vellykket år.
Frigg 1 gjorde det svært bra i sin avdeling i serien, de ble nr. 4 og var kun 2 poeng fra 2. plass.
De spilte god fotball, og vant flere kamper mot topplagene. Jenny Plym Askim ble toppscorer
med 32 mål.
Vi vil spesielt fremheve den gode lagånden som ble utvist, med god hjelp av to engasjerte
trenere, Egill og Helge, og med moralsk støtte fra Aina.
For Frigg J-94
Andreas Halsebakke
Lagleder
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Frigg G 95-2
Laget har bestått av 11 spillere fra Bolteløkka skole.
Trener har vært Stein Iversen, foreldrekontakt Liv Jalland.
Sesongen har som vanlig vært litt varierende med både seire og tap.
Utenom seriespillet har vi bare deltatt på Friggcup.
Etter denne siste sesongen med 7-er fotball, er det en del spillere som takker for seg, mens de
ivrigste ser fram til 11-fotball sammen med resten av 95-årgangen.

Frigg G 95-4
Sesongen 2007 sett under ett var meget positiv. Vi trente gjennom hele sesongen to økter pr.
uke pluss kamp. Høsten 2007 begynte vi så smått å forberede gutta på 11`er forball, noe som
ble meget positivt mottatt. Noen av spillerne ville ikke være med videre med den satsingen
som ble forespeilt for 2008, men den ”harde” kjerne gledet seg for endelig spille ”ordentlig”
fotball.
Mvh
Steinar Skodje
trener

Frigg G 96-1
Laget består nå av følgende spillere: Ole Kristian, William, Vetle, Eskil, Benjamin, Zakaria,
Marcus, disse 7 er Ila gutter, bortsett fra Marcus som nå går på Ekeberg. I tillegg til disse har
vi fått 2 nye spillere fra et annet 96 lag som ble avviklet; Michael og Trym, slik at vi nå er
totalt 9 stk.
Guttene er godt samspilte etter å ha spilt sammen i mange år (de fra Ila), og vi håper på at de
nye også vil finne seg godt tilrette. Vi opplever det som vanskelig å være så få på laget,
spesielt når vi spiller kamper. Vi vet aldri om vi har nok spillere og det hender at vi spiller
med for få på banen, noe som ikke er holdbart i lengden. Når vi spiller 7èr fotball ville det
vært gunstig å ha flere å ta av, slik at vi ikke er så sårbare ved fravær. Vi ser at muligheten til
å slå oss sammen med et annet lag, så absolutt er tilstede.
Ellers så trener guttene ute på Frigg tirsdager fra kl 18 til 1930 så lenge været tilsier at det er
greit. Når det blir for kaldt har vi innetrening på Ila skole på tirsdager fra kl 17 til 18. Vi har
dessverre ingen fast trener og som følge av dette har vi ordnet en rullering, slik at alle må ta
hver sin gang. Dette er noe guttene foreløpig aksepterer, men at det er ønskelig med en annen
type treneropplegg er helt klart av interesse. Guttene opplever nok ikke våre foreldres innsats
som motiverende nok, selv om vi voksne gjør vårt beste.
Guttene er flinke og samkjørte, og om jeg ikke husker helt feil spilte de forrige serie med 0
tap, 2 uavgjort og resten seire.
Mvh
Kristin Stræte
lagleder Frigg 96-1
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Frigg G 96-2
Laget har bestått utelukkende av gutter fra Ruseløkka skole. Det har resultert i at vi har kunnet
trene innendørs i vinterhalvåret på skolen. Spillerkjernen har bestått av 6 iherdige gutter og 4
som har vært litt mer av og på.
Resultatmessig har vi gjort det meget bra, særlig høstsesongen som forløp uten tap.
Allikevel er vi kommet i den situasjon at jeg legger ned laget ved utgangen av 2007 sesongen.
Ikke på grunn av spillermangel, men grunnet ingen hjelp fra andre foreldre. Jeg har fungert
som trener, lagleder og foreldrekontakt nå i 6 år. Føler ikke lenger jeg kan tilføre nok
fotballmessig kunnskap til disse guttene.
Jeg har heldigvis hatt litt hjelp av min niese Anneline Emanuelsen,student og tidligere
Donnspiller. Uten hennes hjelp hadde jeg nok lagt opp før.
Så takk for meg.
Kristin Ugland

Frigg G 96-4
I 2007 slo vi sammen to 96 lag, Frigg 96-4 og Frigg 96-6 som da ble til Frigg 96-4. Vi var 12
spillere pluss en i permisjon, nemlig Storm Fossen Lending som var i USA, men som ventes
tilbake i 2008!
Trener har vært Simon Lay og 2. trener Boris Mowinckel. Begge fortsetter neste sesong.
Simon har dessuten tatt Trener 1 kurs i løpet av høsten og fått stor utbytte av det. Vi har hatt
trening en til to ganger i uka. I vinterhalvåret trente vi inne på Marienlyst skole, mens vi i
sommerhalvåret trente ute på Bayern. I tillegg kjørte vi noen kondisstreninger, da
hovedsakelig i regi av tidligere trener Erling Fossen, samt noen ganger av Gry Sinding. Disse
ble holdt på henholdsvis Bislett og Sognsvann med noe varierende oppmøte.
Lagleder er fortsatt Kristin Zachariassen, med god støtte fra Inge Haraldstad.
Laget deltok i begge Frigg-cupene samt serien. Vant brorparten av kampene i cupen, mens det
i serien var ganske gjevnt fordelt mellom seier- uavgjort – tap. Vi deltok også i Lyns Bendit
Cup.
Laget begynner å bli veldig samspilt og mange av spillerne har hatt en fin og spennende
utvikling. Foreldrene viser et, til tider nesten for stort engasjement på kamper (!) og har også
stilt opp på dugnad i forbindelse med Frigg-cup.
Alle spillerne har solgt sine aksjebrev, så hurra for det!
Neste sesong ser det ut som vi kan få med oss enda et par spillere og vi ser frem til Norway
Cup, samt et tettere samarbeid med de andre 96-lagene.

Frigg G 96-5 og G 96-6
Laget:
Disse to lagene har bestått av 17 gutter, alle fra Bolteløkka skole.
Trener er Petter Isøy, foreldrekontakter er Julie Gjørven og Fride Møller, mens lagledere er
hhv. Rune Glomstein og Svein Tore Haugen.
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Vi har i 2007-sesongen vært med i serien, Friggs vår-cup og høst-cup i 2006. I tillegg har vi i
år for første gang deltatt i både Sognefjord-Cup og Norway Cup (med ett lag). Spillerne som
er med på disse to lagene har trent sammen fast hver mandag, og vi har hatt rullerende lag.
Dvs. ingen har tilhørt fast 96-5 eller 96-6. Våre lag er ”typiske breddelag”, og har i år fått
merke at det begynner å bli større forskjell mellom ”bredde-lag” og ”topp-lag”! Vi vant noen
kamper, og noen kamper spilte vi uavgjort – men vi tapte flertallet av kampene. Vi scoret
noen flotte mål, og vi har hatt keepere som har reddet straffer og andre ”umulige” skudd - og
alle har utviklet seg fint fra foregående sesong!
Lagmiljø:
Spillerne har vist stor glede og iver, og til samtlige treninger så vel som kamper hadde vi så å
si fullt oppmøte. Foreldrene har også vist engasjement gjennom å stille opp sammen med
barna på trening og kamp (og på dugnad i forbindelse med Frigg-cup)!
Vinteraktiviteter:
Vi har fått låne gymsalen på Bolteløkka skole for en ukentlig trening gjennom vinteren.
Strategi for neste sesong:
Vi har ved avslutningen av 2007-sesongen dessverre mistet 2 spillere til Lyn, og en spiller til
som gir seg med fotball. Utfordringen blir nå å opprettholde våre 2 lag. For å få til dette skal
vi utvikle et samarbeid med de øvrige gjenværende G96-lagene i Frigg. Vi satser igjen på
Friggs egne cuper samt serie-spill, i tillegg til at vi ønsker å melde på ett lag til Norway Cup!
Bildet er fra Norway Cup sommeren 2007:
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Frigg G 98-5
(Uranienborg Skole)
Støtteapparatet har bestått av: Trener /Oppmann Lasse Vang, Trener/Oppmann Theo
Serwornu Dogbeten, og vår egen dommer Pål. I tillegg har vi et foreldre styrt Arbeids utvalg.
Laget har bestått av 10 spillere, og 25 faste supportere. Her er noen av de under Gøif Cup i
høst.

Sportslig sett har sesongen hvert en bølgedal, hvorav noen meget bra kamper
Vi startet med Skiold cup i Drammen, så Frigg cup, seriespill, Gøif cup i Sandefjord.
Startet forsiktig i Skiold, så en knallsterk Frigg cup, varierende serie, flott Gøif Cup, og en
brukbar
Frigg Cup.

Vi hadde også en fin stund under Gøif Cup hvor vi reiste sammen med Frigg 96-3.
Hyggelig sosial sammenkomst for store og små.
Vi kommer til å trene inne 1 gang i uken vinteren igjennom, med vekting på samspill og teknisk
trening.
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Videre så forsøker vi å være sosiale. I år som i fjor og forfjor, reiste vi på overnattingstur i
Nordmarka.
Det var fedre, stefedre og barna som dro på tur. Vi reiste sammen med 96-3 laget, og vi var 29 stk
på overnatting.
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Frigg G 99-1 & 99-6
Sesong 2007 har ca 25 spillere fra Marienlyst spilt på to blandede lag med 15 gutter og 10
jenter. Fremmøte og innsats på trening og kamp har vært upåklagelig hele sesongen – her er
det mye innsatsvilje og godt humør! Vi har deltatt i serien og i begge Frigg-cupene. Litt
varierende resultater, men spillerne utvikler seg fint og det viktigste er å føle at vi stadig blir
litt bedre enn vi var før! I tillegg skal det jo være gøy å spille fotball, og det er det! Spesielt er
det stas med Cup- spill og påfølgende medalje utdeling! Det har vært lite frafall i løpet av
sesongen, og et par nye spillere er på vei inn.
Sesongen 2007 ble avsluttet med en ”sammenkomst” for spillerne med pølser/kaker,
oppsummering av erfaringer, innspill til endringer og framvisning av bilder og film. Vi gleder
oss allerede til oppstart 2008!
Takk til alle spillere og foreldre som har bidratt til å gjøre dette til en flott sesong!!
Rune Castberg (99-1) & Anne Cate Olsen (99-6)

Frigg G99 2 & 7 – Blue Tigers
Frigg G99 - 2 & 7 deltok på samtlige kamper i kretsserien sesongen 2007. Vi er til sammen 21
spillere, og disse fra tyske, franske, steinerskolen og Bolteløkka Skole. Det ble både tap og
seire, men alle guttene stilte til hver kamp med godt mot, iver og spilleglede. Blue Tigers
deltok også på vår & høst Cup, som hvert år har vært like stor suksess. Her koser de seg i
fellesskapet og utvikler en god lagånd. Vi kunne se tydelige tegn til utvikling hos alle guttene
gjennom sesongen, både når det gjelder ferdighet, motivasjon og ikke minst evnen til å lytte / og ha et ønske om å lære. Utover innsatsen til lagledere & trener ( e ), har foreldrene vært
samarbeidsvillige og flinke till å stille opp som supportere på kamper. Vi søkte Bolteløkka
skole om muligheten for å leie gymsalen til innetrening i vinterhalvåret, og til stor glede fikk
vi dette innvilget. Så 23. Januar starter vi opp innendørs trening på skolen.
Guttene og foreldrene ser også frem til tørt gress og sesongstart J
Vibeche Jarud

Frigg G 99-3
Lagleder: Isabelle K. Lie
Trener: Vårsesongen Jonathan Varco / høstsesongen Jens. Isabelle K. Lie som assistent trener
gjennom hele sesongen.
Foreldrekontakt: Tor Andreassen
Laget var sammensatt av jenter og gutter fra Vinderen skole. Da sesongen startet besto laget
av 9 gutter og 3 jenter. Sesongen startet vi med Frigg’s Vårcup. Vårsesongen trente vi på
gresset på Tøreteberg , onsdager fra kl. 16.00 – 17.00 . Jonathan var trener med assistanse fra
Isabelle. Høstsesongen hadde vi noe frafall, 2 gutter og 2 jenter, men vi fikk til gjengjeld en
ny jente på laget. Trener for høstsesongen var Jens med assistanse fra Isabelle. Vi trente på
kunstgresset på Tørteberg onsdager kl. 16.00 – 17.00
Sportslig sett har sesongen vært varierende, hvorav noen veldig bra kamper, og noen "mindre"
bra. Dessverre endte nesten alle våre kamper med tap, men vi har scoret en del mål. Vi spilte
stort sett alle kampene torsdager på Korsvoll grus. Alle lagene vi møtte i serien var rene
guttelag og vi var et blandet lag.
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Sesongen ble avsluttet med Frigg’s Høstcup. Etter cupen hadde vi en hyggelig avslutning med
pøser og brus hos lagleder.
Isabelle K. Lie

Frigg G 99-4
Laget besto innledningsvis av følgende gutter og jenter fra 3A på Majorstuen Skole:
Abdifatah, Aidan, Christian, Max K, Kenneth, Max S, Gilles, Sophie, Malin, Mira, Emma,
Andrea og Elisabeth.
Trener første halvår var Øyvind Kristiansen, før Gilberto Teixeira tok over etter
sommerferien. Gilberto har lang fartstid som trener i Frigg, og er også sertifisert dommer i
OFK. Lagledelsen har også bestått av Geir Hustad, foruten undertegnede lagleder Hanne
Boudreaux.
Vi opplevde gjennomgående meget dårlige resultater i serien, og etter en rekke sviende tosifrede tap, tok undertegnede lagleder kontakt med Frigg for å diskutere prinsippet med
blandede lag – noe vi så ikke forekom særlig ofte i andre klubber. Vi erfarte også at barna tok
med seg en del konflikter fra klasserommet ut på banen. Det ble dermed dratt igang en meget
konstruktiv debatt, der etter hvert alle laglederne for 99-årgangen ble involvert.
Resultatet ble at vi før Frigg Høstcup delte laget opp i rent jentelag og rent guttelag, noe som
viste seg å være meget vellykket, og til stormende jubel fra spillerne selv. Frigg Cup-kampene
ble da jevne, fartsfylte og morsomme, og vi fikk til og med et par seire!
Vi har ikke hatt anledning til å drive innetrening om vintereren, fordi vi mangler et sted å
være. Utetreningen har foregått innledningsvis på Frigg-feltet, deretter på Frogner Stadion, en
gang i uken.
Hanne Boudreaux
lagleder

Frigg G 99-5 Urra boys
Frigg 99-5 består av hovedsakelig barn fra Uranienborg skole. I 2007 var det ca 15 faste
spillere på laget. Noe frafall var det på vårparten fra forrige sesong på ca 20. Laget har spilt
sammen siden 1 klasse.
I serien ble det bare seirer og mange tegnet seg på scoringslisten i løpet av sesongen. Vi spilt
hjemmekampene på Friggfeltet samt i perioder trent 1-2 ganger i uken slik at tilknytning til
Frigg har blitt styrket gjennom året. Frigg-cup’ene var morsomt og vi stilte med to lag i hver
av turnering. Der gikk det også veldig bra selv om det ble noen tap.
Vi ser at de fleste av spillerne utvikler seg samt at samspillet fungerer svært godt, og på
tampen av sesongen var interessen fremdeles like stor som ved oppstart i våres. I løpet av
høsten/vinteren har laget trukket innendørs på Urra med rundt 12-14 spillere hver gang.
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Støtteapparatet har bestått av Jørn Kalsen som trener og Lars Berner som lagleder samt minst
5-10 foreldre som har møtt opp på alle treninger og/eller kamper. Det har blitt en veldig
sammensveiset gjeng både blant barn og foreldre.
Håper neste sesong blir like morsom for alle! En stor takk til Jørn som bruker så mye av sin
fritid på våre barn.
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