Årsberetning Frogner svømmeklubb 2021
Frogner svømmeklubb ble stiftet 25.8.2010, med 19 medlemmer, ved utløpet av 2010 hadde klubben 43 medlemmer, i 2011 var det 85
registrerte medlemmer, i 2012 - 106 medlemmer, i 2013 - 115, i 2014 - 168, i 2015 - 172, i 2016 - 174, i 2017- 180, i 2018 var det 192 registrerte,
i 2019 var det 215 registrerte, i 2020 var det 245 registrerte,og per 31.12.21 var det 260 registrerte medlemmer (234 i NIFs registre) . Klubben
har i 2021 hatt følgende styre.
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Bjørn Solheim
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Kari Ruud
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I tillegg har vi vært posisjonert i følgende andre idrettslige verv
Nestleder FISU Frogner arbeidsutvalg: Kari Ruud
Frognerbadets svømmeklubb har som formål

•
•
•

•
•

Man skal jobbe for å finne ordninger der man så raskt som mulig kan ha forlenget sesongen på Frognerbadet
Klubben skal kjempe for helårs svømmehall innpasset i terrenget ved Frognerbadet med 50-meterbasseng, 25meterbasseng med
stupetårn, opplæringsbasseng og vannsklier, slik at Frogner bydel har et tilbud til svømmeglade i alle aldre og ferdighetsnivåer.
Som delmål skal klubben jobbe for at garderobene moderniseres og vinterisoleres, slik at utebassengene i størst mulig grad kan brukes
hele året av mosjonister og skoler i området. Det bør vurderes løsninger der man ved ombygging av garderobene reduserer avstand
fra utgangen til bassengene og eventuelt gjør det mulig å svømme fra garderoben og ut i bassengene. Det bør også vurderes om det er
plass til badstuer og et mindre varmtvanns/opplæringsbasseng. Det allerede vinterisolerte utendørs-bassenget som kan varmes av
spillvarme fra isanlegget på stadion vil da kunne være et fantastisk tilbud på fine vinterdager.
Klubben skal arbeide for at man verner det eksisterende friluftsbadet som er godt innpasset i Frognerparken, er godt arkitektonisk
utformet, gir en estetisk opplevelse som ikke innendørsanlegg kan gi, og gir et flott tilbud om utendørssvømming på linje med store
utendørsbad i andre av verdens storbyer.
I den grad dette er vanskelig realiserbart, skal klubben også å vurdere og jobbe frem andre alternative plasseringer for helårs
svømmeanlegg med stup og opplæringsbassenger i Majorstuen/Frogner-området. Så langt mulig bør man prioritere løsninger som kan
samspille mot de eksisterende utebassengene i Frognerbadet og realisere de synergier som et stort anlegg med både ute- og innebad
vil kunne gi.

Denne formålsparagrafen er et tillegg til den lov som pålegges oss gjennom NIF.

Idrettslig virksomhet i klubben
Alle idrettslag som er medlem i Norges idrettsforbund skal ha til formål å drive idrett. Klubben har drevet med mosjonssvømming, og et typisk
klubbmedlem svømmer 2-4 ganger i uken, og da fortrinnsvis tidlig om morgenen. Det sosiale aspekt er viktig for motivasjon og trivsel blant
klubbens medlemmer, men dessverre er det mange av klubbens medlemmer som ikke finner passende svømmetilbud de deler av året som
Frognerbadet holdes stengt. Klubben har hatt en rekke styremøter, og mye kontakt inn mot politikere og forvaltning i håp om å få anlegg.
Klubben har forsøkt å få i gang stupetrening i mer organisert form, og er også åpen for å igangsette svømmeundervisning og
men dette er sterkt avhengig av tilgang til bassengtid. I 2021 har ikke klubben fått tildelt bassengtid.
Covid 19 har også dessverre gjort at mye av aktivitetene er falt vekk. Vi håper på et bedre år i 2022.

svømmetrening,

Klubbens øvrige aktiviteter
Frognerparken har sterkt vern bortsett fra «idrettsdelen», som betyr at inngangspartiet av Frognerbadet har et svakere vern, og at man kan
tillate endringer begrunnet ut fra «driftshensyn til idrettsanleggene» på det bebygde og asfalterte området i inngangspartiet. Det må sterkt
understrekes at utebassengene og plenene er sterkt vernet, og at man må ta utgangspunkt i dette når man ønsker videreutvikle Frognerbadet.
Det er mulig er å legge et innendørs svømmeanlegg under bakken ved inngangspartiet der det allerede i dag er bygninger og asfaltert område.
Imidlertid er kafeteriabygget 25.8.2020 av byantikvaren ført inn på gul liste, ettersom rivning av Y-blokken og en del andre «overgrep» mot
byens moderne arkitektur gjør at kafeteriabygget nå i større grad anses som verneverdig. Vi har dermed fått redusert handlingsrommet i forhold
til tidligere føringer. Dette betyr at det sannsynligvis ikke blir plass til andre aktiviteter enn svømming under kafeteriaen, og at det opprinnelige
arkitektoniske utrykket skal bevares. Men det bør fortsatt være mulighet til å legge svømmeanlegg under det asfalterte området, og bruke det
hellende terrenget ned mot vannskliene til sydvendte vindusflater/glassdører som slipper lys og luft inn, og gir panorama-utsyn mot parken.
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Nyttårshilsen til medlemmene
Positiv tilbakemelding fra Frognerparkens Venner
Dialog med bydelspolitiker etter artikkel i Aftenposten
Innspill og korreksjoner ifb.m. bydelspolitiker som skriver innlegg i Dagsavisen
forespørsel til OSK (Oslo Svømmekrets) om dialog vedrørende idrettspolitisk støtte fra svømmekretsen
KVU (KonseptValgUtredning) og merknader KVU sendt svømmekretsen
Styremøte
Epost til BYM (Bymiljøetaten) med ønske om info og kontaktperson
Forespørsel til byråd om fremdriftsplaner, og takk for at Frognerbad-KVU'en ble frigitt
Epost fra BYM om ny kontaktperson i BYM
Intervju i Vårt Oslo (Kari, Mette, Henrik, Bjørn)
Sendt oversikt over viktig informasjon og illustrasjoner til leder OSK som grunnlag til styremøte i svømmekretsen
Sendt oversikt over viktig informasjon og dokumenter til vår nye kontaktperson i BYM
Mottatt arkitektillustrasjon fra Endre Hareide Hallre
Dialog med leder i svømmekretsen om KVU Frognerbadet og hvilke anlegg kretsen prioriterer
Epost til medlemmer: Status, årsmøte og kontingent
Info fra svømmekretsen om behandlingen av KVU Frognerbadet og kretsens prioriteringer
Svar fra byrådet på henvendelse om framdrift for utredningen av rehabilitering og videreutvikling av Frognerbadet
Info fra svømmekretsen om åpning av Frognerbadet 3.mai for idretten
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Epost til svømmekretsen for at Frosk også i år skal få tildelt bassengtid
Styremøte
Dialog med bydelspolitiker
Dialog med bydelspolitiker
Dialog med OSK om åpning Frognerbadet
Teamsmøte med leder Frognerparkens Venner (Kari, Hans Henrik, Bjørn)
Ettersending info etter teamsmøte med leder Frognerparkens Venner
Spasertur og dialog rundt Frognerbadet med bydelspolitiker (Mette, Bjørn)
BU Frogner orienteres av BYM/KID om Frognerbadet
( Bruk bokmerket 003/21 for å komme rett til redegjørelsen.
https://bydel-frogner.kommunetv.no/archive/8 )
Kartlegging av instruktør- og livredningskompetanse i klubben for å kunne tilfredsstille kravene til klubber som skal ha bassengtid
Lang epostdialog mot svømmekretsen i håp om at Frosk også i år skal få tildelt svømmetid
Innkalling til klubbens årsmøte og info om Frognerbadets åpning
Frognerbadet åpner for idretten
epost til byråden om manglende tildeling bassengtid, da det ser ut til å være ledig kapasitet
Sterk frustrasjon fra mange medlemmer grunnet manglende utnyttelse av bassengene.
Lang epostdialog mot svømmekretsen i håp om at Frosk også i år skal få tildelt svømmetid
Epost til BYM i håp om å sikre tilgang til Frognerbadet for de som har helsemessige behov
Forespørsel til BYM om status og dialog vedrørende KS1
Dialog med Frognerparkens Venner om KVU’en
epostdialog med og informasjon til BU Frogner
Info fra OSK om at Frognerbadet åpner for publikum 20.5.
Info fra BU Frogner om BydelsUtvalgets kommunikasjon mot rådhuset
epostdialog mot BYM i håp om å sikre tilgang til Frognerbadet for de som har helsemessige behov for svømming
Åpning av Frognerbadet for publikum
Intervju ifb.m. åpning av Frognerbadet (Mette)
epost til medlemmer med årsmøteunderlag og status Frognerbadet
Forespørsel til byråd om dialog, samt presisering diverse info
Hele Norge svømmer ... tre dager.3.-5.6.. Frognerbadet stengt for publikum ... ( https://www.helenorgesvommer.no/laer-flytedansen/ )
Henvendelser fra frustrerte medlemmer ... Dialog med NRK, svømmekrets og kommunen siden vi ikke har blitt orientert
Årsmøte utendørs utenfor NHO
Deltakelse årsmøte Oslo Svømmekrets (Kari, Bjørn)
Tilbakemelding fra BYM på spørsmål om kapasitetsutnyttelse i badet
Forespørsel til svømmekrets om tildeling bassengtid i perioder med lite bruk
Sendt kommunen ønske om innsyn i Frognerbadet-rapport som i 2000 felte byrådet
Presentasjon om Frogner svømmeklubb i Oslo svømmekrets styremøte
Gjenopptak av epostdialog mot svømmeforbundet for å sikre hjelp og støtte
Avrunding epostdialog mot svømmeforbundet – oppnådd felles virkelighetsoppfatning og enighet om et par oppfølgingspunkter
Gjenopptak av epostdialog mot Snøhetta
epost til utvalgte medlemmer for å kartlegge familiemedlemmer vi ikke har registrert under familiemedlemskap
Teamsmøte med byråd Omar Gamal , m.fler (Kari, Bjørn)
( http://www.xn--frognersvmmeklubb-80b.no/Formelleinnspill/20210813TeamsmoteFroskByraden.pdf )
Informasjonsinnhenting for rapport om virkninger av Covid for klubben
Forespørsel til BYM om status fremdrift KS1 og Forprosjekt
Info til Oslo svømmekrets om teamsmøtet med byråd Omar Gamal
Info til BU Frogner om teamsmøtet med byråd Omar Gamal
epostdialog med bydelspolitiker
Svar til bydelspolitiker om KVU
Svar fra BYM om status KS1
Rapport om virking av Covid på klubben sendt FISU Frogner (Kari)
Intervju/prat Avisa Oslo
Svar fra BYM om fremdrift KS1 og forprosjekt
Forespørsel til idrettskretsen om kretsens standpunkter
Dialog med idrettskretsen
Mottatt KS1 fra byrådsavdelingen
Dialog med kontakter i Snøhetta
( en stadig spissing av arkitektkontorenes virksomhetsområder gjør at Snøhetta (tross tidligere samarbeid) nå anbefaler oss
å bruke andre arkitekterkontorer som i større grad spesialiserer seg mot svømmeanlegg )
Dialog med bydelspolitiker om KS1
styremøte
Deputasjon - HSU - Helse- og sosialutvalget (Gøril, Bjørn)
Deputasjon – SMU - Samferdsels- og miljøutvalget (Hans Henrik, Bjørn)
Deputasjon – KOUV - Kultur- og utdanningsutvalget (Kari, Bjørn)
Tilleggsinfo sendt samferdsels- og miljøutvalget
Info sendt BU-leder og bydelspolitikere
epost fra bydelspolitiker
Info sendt BU-leder og bydelspolitikere
budsjettbehandling i bystyret - Oslo kommune – budsjett og økonomiplan 2022-2025
styremøte
Julehilsen til medlemmene og status for arbeidet

Klubbens styre er fornøyd med det den har oppnådd i arbeidet for helårs Frognerbad, samtidig som vi så gjerne skulle ha kommet lenger.
Konseptutvalgsutredning for Frognerbadet er ferdigstilt, KS1 og svømmeklubben har påpekt en rekke mangler, og det er sikret budsjettmidler
til mellomfase-utredninger og rehabilitering av eksisterende anlegg. Forprosjekt skulle ferdigstilles innen første halvår 2022, men manglene i
KVU’en gjør sannsynligvis at dette forsinkes. Det er uklart når mellomfase-utredningene skal ferdigstilles, og når forprosjekt(er) kan igangsettes.
Det er viktig i 2022 at svømmeklubben er aktivt inne og bidrar til at vi får gode løsninger og nok kapasitet samtidig som vernehensyn ivaretas.

For Frogner svømmeklubb,

Bjørn Solheim, sign.

