Årsberetning Frogner svømmeklubb 2016
Frogner svømmeklubb ble stiftet 25.8.2010, med 19 medlemmer, ved utløpet av 2010 hadde klubben 43 medlemmer, ved utløpet av 2011 var
det 85 registrerte medlemmer, i 2012 var det 106 medlemmer, i 2013 var det 115, i 2014 var det 168, i 2015 var det 172, og per 31.12.16 var
det 174 registrerte medlemmer. Klubben har i 2016 hatt følgende styre.
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I tillegg har vi vært posisjonert i følgende andre idrettslige verv
Medlem FISU Frogner arbeidsutvalg:

Åsne Seierstad / 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
Kjempe for helårs svømmehall innpasset i terrenget ved Frognerbadet med 50-meterbasseng, 25-meterbasseng med stupetårn,
opplæringsbasseng og vannsklier, slik at Frogner bydel har et tilbud til svømmeglade i alle aldre og ferdighetsnivåer.
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.
Klubben skal kjempe 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.
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 tilleggstilbud på fine vinterdager.

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.

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 vernet, og at man må ta utgangspunkt i dette når man ønsker videreutvikle Frognerbadet.
Det er dermed mulig er å legge et svømmeanlegg ved inngangspartiet der det allerede i dag er bygninger og asfaltert område, da dette er del av
«idrettsområdet» som har et svakere vern. Det ble uttrykt noe usikkerhet om å bygge inngangspartiet høyere – dvs. likt stadion. Og det ble ikke
åpnet for å redusere friområdene. Dette forutsetter dermed at byggene i planforslaget ikke blir høyere enn stadion-byggene, og at friområdene
ikke reduseres. Dvs. at det asfalterte området sikkert kan heves for å gi plass til anlegg under, men at man da må bruke terrasser med fri tilgang
for publikum for ikke å redusere friområdet. Det er også viktig å ivareta åpenhet sett fra Middelthuns gate, f.eks. ved bruk av glass der man ser
inn til bassenger og tvers igjennom til grøntområdene på innsiden av buen. Det ble nevnt å bruke det hellende terrenget ned mot vannskliene,
til å gi sydvendte vindusflater som slipper lys og luft inn til innebassengene.

Aktiviteter:
























Styremøte fredag 29. januar: Vi hadde besøk av Astrid Reikvam (FISU Frogner, Bygdø Monolitten Idrettslag) og Sissel Eng (Bygdø
Monolitten Idrettslag, barnepartiene) som ønsket samarbeid om svømmekurs, og Hermann Kopp (BU Frogner, Bystyret, Høyre) og Ole
Jacob Kjendlie (BU Frogner, Arbeiderpartiet) der vi håpet på samarbeid med bydelsutvalget
Styremøte fredag 18. mars: Bygdøy Monolitten Idrettslag, BMI, har rundt 80 barn som kan være aktuelle for svømmekurs på Frognerbadet
i SFO-tiden fra 18.mai og frem til sommerferien. Vi har nå overlatt kurset til OI svømming, som koordinerer det direkte mot BMI.
Oslo Svømmekrets årsting mandag 4 april: Mireille, Kari Ruud og Bjørn Solheim stilte som representanter.
Innlegg i medlemsbladet til Frognerparkens Venner, som for oss er svært viktig informasjonskanal
Møte i FISU Frogner, torsdag 7. april: Gøril Tandberg Smestad stilte fra oss.
Styremøte fredag 22. april. Svømmekurs fra Bygdøy Monolitten Idrettslag blir ikke gjennomført, da bare 25 av 80 hadde svart på epost.
18. mai, åpning av Frognerbadet.
Idrettskretsens ting 11. juni. Klubben har sendt inn forslag til tinget. Og Bjørn Solheim stilte som representant for ISU st.Hanshaugen.
16.6. Frognerbadets 60-års jubileum, Gøril Tandberg Smestad og Hans Henrik Thaulow bidro, og fortalte fra Frognerbadets historie.
18.7. Hans Henrik Thaulow i Aftenposten http://www.aftenposten.no/osloby/De-forste-skissene-av-Frognerbadet-ble-laget-i-1945-600193b.html
25.8 sendt inn Høringssvar Planstrategi og planprogram Oslo kommune.
26. august, markering stenging av Frognerbadet.
Uformelt styremøte 5.9 som forberedelse til FISU-møte.
ISU Frogner valg og LAM møte, Onsdag 14. september Kari Ruud valgt som erstatning for Åsne Seierstad. Conrad Mohr og Kari Ruud stilte.
Mandag 29.8, Møte med ordfører Marianne Borgen. (Conrad Mohr og Bjørn Solheim, rektor Majorstuen skole og ledere for OI og
Lambertseter sv.k.)
Møte fredag 21. oktober med byråd Rina Mariann Hansen (Conrad Mohr, Kari Ruud, Bjørn Solheim, rektor Majorstuen skole og ledere for
OI og Lambertseter sv.k.)
Mandag 31. oktober Deputasjon Helsekomiteen (Mette Bodil Havrevold og Gøril Tandberg Smestad) – godt mottatt, komiteen innrømmet
ansvar for svømmeanlegg som folkehelsetiltak, men sendte materiale vi leverte videre til SMK.
Tirsdag 1. november, Deputasjon SMK (Samferdselskomiteen) (Mette Bodil Havrevold og Bjørn Solheim) – også her godt mottatt, og leder
og nestleder i sistnevnte komite fremmet forslag om 3 mill. kr. til utredning bad i Oslo Vest etter vårt besøk.
November, Siri Andresen og Bjørn Solheim i Bydelsutvalget – godt mottatt, og materiale ble overlevert.
4.9. Ingeborg Moræus Hanssen i Aftenposten http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Tilby-en-sensasjon-av-et-svommeanlegg-i-Frognerbadet--Ingeborg-Moraus-Hanssen-603642b.html
Fredag 25. november, Bjørn Solheim i møte med Moment Eiendom og byråden. Moment er interessert i OPS (Offentlig/Privat Samarbeid)
Svømmeklubben og klubbens arbeid er presentert i «Medlemsblad 2 – 2016» til FrognerparkensVenner , side 6 og 7,
Medlemmene er ført inn i NIF’s elektroniske medlemssystem. Vi mangler informasjon på 27 medlemmer som derfor ennå ikke er ført inn.

Klubbens styre er fornøyd med det den har oppnådd i arbeidet for helårs Frognerbad, samtidig som vi så gjerne skulle ha kommet lenger.
For Frogner svømmeklubb,
Bjørn Solheim, sign.

