Årsberetning Frogner svømmeklubb 2018
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 var det 180 registrerte
medlemmer, og per 31.12.18 var det 192 registrerte medlemmer (169 i NIFs registre) . Klubben har i 2018 hatt følgende styre.
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I tillegg har vi vært posisjonert i følgende andre idrettslige verv
Medlem 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
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 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.
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.
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.

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. Dette forutsetter at byggene i planforslaget ikke blir høyere enn stadion-byggene, og at friområdene
ikke reduseres. Dvs. at det asfalterte området 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 er aktuelt å bruke det hellende terrenget ned mot vannskliene, til å
gi sydvendte vindusflater/glassdører som slipper lys og luft inn til innebassengene, og gir panorama-utsyn mot parken.
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Oppfølging mot bystyret vedrørende manglende dokumenter fra Nordstrand bydel i bystyresaken om innbyggerinitiativet
Oppfølging mot bystyret vedrørende manglende dokumenter fra Frogner bydel i bystyresaken om innbyggerinitiativet
Oppfølging mot bystyret vedrørende andre manglende dokumenter i bystyresaken om innbyggerinitiativet
epost til bystyret med tilleggsinformasjon til innbyggerinitiativet
Bystyrebehandling av innbyggerinitiativet fra Frogner svømmeklubb "Bystyret vedtok følgende forslag fra komiteen:
•
Byrådet bes fortsette arbeidet med de svømmeanleggene som allerede er i gang.
•
Byrådet bes gi bad og svømmeanlegg en sentral plass i den kommende behovsplanen for idrett og friluftsliv"
Formell forespørsel om møte til byråd Rina Mariann Hansen (epost etter forslag fra Rina om dette på facebook)
Invitasjon høring av høringsutkast behovsplan idrett og friluftsliv 2019-2028
Styremøte styremøte 2. mars hos Siri
Epost fra BYM «Arbeidene som pågår på Frognerbadet nå er forberedende vedlikeholdsarbeider for å gjøre anlegget klart til sesongen»
Epost fra avdelingsdirektør Plan og Prosjekt, Kultur- og idrettsbygg , «Styringsdokument inkl forprosjekt for Nye Tøyenbadet
ble levert Byrådsavdeling for næring og eierskap 01.03.2018, mens tilsvarende leveres for Stovner bad 15.03.2018. Begge prosjektene skal til ekstern
kvalitetssikring og politisk behandling. Inntil beslutning i saken er dokumentene unntatt offentlighet.»
FISU AU-møte (Kari deltok)
Radiodebatt i Vårt Oslo (Bjørn og Sunniva Holmås Eidsvo)
Sendt behovsplaninnspill til OIK som innspill til OIK’s arbeid mot behovsplanen
Årsmøte 21.3. kl. 08.30 på Domus Athletica
Avisinnlegg : https://www.vartoslo.no/frogner-svommeklubb-onsker-helarssvomming-ved-frognerbadet/
Møte på rådhuset der Frosk skulle vært invitert – (Byråden for kultur, idrett og frivillighet Rina Mariann Hansen, svømmeklubbene og svømmekretsen)
levert Frogner svømmeklubbs innspill til Oslo kommunes "høringsutkast – Behovsplan for idrett og friluftsliv 2019-2028" (33 sider + vedlegg).
Klage til BYM "Frogner svømmeklubb kan ikke se å ha fått noe innkalling til møte med svømmeklubber, svømmekrets og andre interessenter …
veldig trist at vi (som initiativtaker til møtet) ikke fikk vært med, da vi i større grad … representerer mosjonssvømmere og publikum."
Svømmekretsting
Svar på klage til BYM «som du referer til så sendte vi en invitasjon via Oslo Svømmekrets, og det er svært beklagelig at den ikke har nådd ut til alle.»
Åpning av Frognerbadet
Kretsting - Oslo Idrettskrets (Bjørn var i Oslo Idrettskrets ting som representant for FISU Frogner)
Styremøte 18.6 og 22.6.2018
NRK direktesending fra Frognerbadet i NRK P+ fredag 22.6, der både Gøril og Hans Henrik var med. Dette er å finne i arkivet på
https://radio.nrk.no/serie/holm/DMTO13010018/22-06-2018#t=45m5.76s (Hans Henrik) og
https://radio.nrk.no/serie/holm/DMTO13010018/22-06-2018#t=4m11.36s (Gøril).
Info-møte for morgensvømmerne fredag 29.juni 07:30-08:30, Bjørn
Info-møte for familier søndag 1.juli kl. 13-14:00. Hans Henrik, Conrad og Bjørn
Ny kunngjøring på anbudsinnbydelse for sklie til Frognerbadet
Telefonsamtale og epost mot KID – sonderinger mot møte (Conrad)
FISU-møte Kari valgt inn i AU (arbeidsutvalget) (Kari, Gøril)
Styremøte fredag 12.10 på Karabista
Epost fra Kultur og Idrettsbygg «Bymiljøetaten utarbeidet Konseptvalgutredning (KVU) for nytt hovedbad i Tøyenparken i 2014.
Kultur- og idrettsbygg … har fått en bestilling på utarbeidelse av forprosjekt. Det pågår nå ekstern kvalitetssikring.»
Møte FISU Frogner "Idrettshjørnet i Frognerparken» etter initiativ fra Leikny, Frognerparkens Idrettlag, (Kari, Bjørn)
Deputasjon med kultur- og utdanningskomiteen tirsdag 23. oktober ifb budsjettbehandling for 2019
Deputasjon i samferdsels og miljøkomiteen torsdag 25. oktober
Deputasjon i helse- og sosialkomiteen
deputasjon i helse- og sosialkomiteen fredag 26.10.2018 i Formannskapssalen i Oslo rådhus
Eposter for å slukke forslag om flerbrukshall i Frognerbadet fremmet av et medlem i idrettskretsens styre.
Møte med Kultur- og Idrettsbygg ( Kari, Mette, Hans Henrik, Bjørn, Rektor Majorstuen skole Marianne Mette Stenberg, leder i Frogner IL Leikny Evjen)
Kickoff bydel Frogner, Områdeløft (Kari og Hans Henrik)
Vestkantbadet stenger

Klubbens styre er fornøyd med det den har oppnådd i arbeidet for helårs Frognerbad, samtidig som vi så gjerne skulle ha kommet lenger.
Det er lovende signaler at en ny konseptutvalgsutredning for Frognerbadet er planlagt utført vår/høst 2019, men vi ser det som svært viktig at
klubben jobber videre mot politikerne for å sikre utredet forprosjekt i 2020 og prosjektering 2021/22 med sikte på start av arbeid i 2022/23.
For Frogner svømmeklubb, Bjørn Solheim, sign.

