
Årsberetning Frogner svømmeklubb 2020
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, og per 31.12.20 var det 245 registrerte medlemmer (217 i NIFs registre) . Klubben har i 2020 hatt følgende styre.

Styreleder: Bjørn Solheim 
Nestleder: Mette Bodil Havrevold
Styremedlem: Kari Ruud
Styremedlem: Henriette Tronrud
Styremedlem: Gøril Tandberg Smestad
Styremedlem: Siri Andresen
Styremedlem: Hans Henrik Thaulow
Styremedlem: Arne Gregersen

Valgkomite1: Mireille Caspari
Valgkomite2: Eldri Langåker
Valgkomite3: Kristin Aksnes
Valgkomite4: Conrad Mohr
Revisor1: Kari Vedum
Revisor2: Ellen Beate Dyvi

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 
 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.

Covid 19 har også dessverre gjort at mye av aktivitetene er falt vekk. Vi håper på et bedre år i 2021.

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 dermed mulig er å legge et innendørs svømmeanlegg 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 riving 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.

Aktiviteter:
06.01.20 Epost til medlemmer med manglende fødselsdato
06.01.20 Epost til KID med vedtak fra svømmekretsens årsmøte
26.02.20 Innspill til Bymiljøetaten om «FrognerbadÅrskort»
11.03.20 Klubbens årsmøte
17.04.20 høringssvar til kommunens behovsplan
28.04.20 Første små innblikk i KVU’en .
29.04.20 Oslo svømmekrets sitt Ting (Bjørn)
04.05.20 Frogner Svømmeklubb : Styremøte
2-5.6 Morgensvømming som idrettsklubb
8-12.6 Morgensvømming som idrettsklubb
15.6.20 Frognerbadet åpner for publikum, og klubben svømmer som vanlig publikum under covid-regler
11.09.20 Stand og utdeling av ark i forbindelse med sesongslutt i badet.
21.09.20 Årsmøte FISU Frogner
23.09.20 Tilbakemelding fra OIK på Innspill til strategisk plan i Oslo Idrettskrets
07.10.20 Kari Ruud deltar som FISU representant i Oslo Idrettskrets ting
07.10.20 Mottatt sladdede KVU-dokumenter
15.10.20 Befaring i Frognerbadet med Byantikvaren
16.10.20 Frogner Svømmeklubb : Styremøte
25.10.20 Møte mellom Byråden og Frogner svømmeklubb
30.10.20 Sendt inn underlag for deputasjoner
02.11.20 Deputasjon – Helse- og Sosialutvalget
04.11.20 Deputasjon – Samferdsels- og Miljøutvalget
05.11.20 Deputasjon – Kultur- og Utdanningsutvalget
05.11.20 Oppfølging deputasjoner – utredning kostnader svømmeanlegg
09.11.20 besvarer spørsmål om OPS fra Høyre James Stove Lorentzen – mulighet for videre oppfølging....
11.11.20 Byrådets forslag til budsjett: 
24.11.20 Deltakelse i åpen halvtime BU frogner
24.11.20 Bydelsutvalget i Frogner Bydel ber byrådet offentliggjøre konsulentrapporten om Frognerbadets tekniske tilstand  
01.12.20 KVU (konseptvalgsutredningen) frigis
07.12.20 Oppslag NRK https://www.nrk.no/osloogviken/usikker-framtid-for-ikonisk-oslo-bad-1.15211398  
07.12.20 Oppslag NRK https://www.nrk.no/osloogviken/frognerbadet-kan-fa-innebad-1.15271600  
08.12.20 Innhentet synspunkter på KVU’en fra «Kafeteriaen»
10.12.20 Merknader til KVU sendt diverse interessenter
02.12.20 Innstilling fra Samferdsels- og miljøutvalget «1. Prioritere å få ferdigstilt forprosjektering av Frognerbadet i løpet av 2021.»
16.12.20 Innstilling/vedtak fra Bystyret i sak 364/20 20/01741 Behovsplan for idrett og friluftsliv 2021-2030

«6. Prioritere ferdigstillelse av forprosjektering av Frognerbadet innen første halvår 2022.»
16.12.20 Merknader til KVU sendt Byantikvaren

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 fortsatt forsinket, men forprosjekt prioriteres ferdigstilt innen første halvår 2022. Det er viktig 
kommende år 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.


