
Frogner svømmklubb -  Status 2018.08.10 
 
Hei, 
 
Det er på tide med en ny status for arbeidet med helårs Frognerbad og/eller forlenget sesong på 
utebadet. 
 

 
 
Vi fikk bystyrevedtaket i januar om at svømmeanlegg bør være en sentral part i «behovsplan idrett og 
friluftsliv». Byrådet hadde ikke fulgt opp dette i høringsutkastet som kom i mars (se 
https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/etater-og-foretak/bymiljoetaten/kunngjoringer/gi-

innspill-til-horingsutkast-behovsplan-for-idrett-og-friluftsliv-2019-2028-article94296.html ).  
 
Klubben har derfor levert følgende innspill til planen: 

• Innspill behovsplanen http://www.frognersvømmeklubb.no/Formelleinnspill/FrognerSvommeklubb-

innspill-BehovsplanIdrettFriluftsliv2019-28.pdf 

• Vedlegg estimering 
http://www.frognersvømmeklubb.no/Formelleinnspill/EstimeringBehovSvommeanleggOslo.pdf 

• Vedlegg folkehelse 
http://www.frognersvømmeklubb.no/Formelleinnspill/HelseokonomiskeKonsekvenserManglendeAnle
ggsdekning.pdf 

 
Vi håper at våre innspill kommer inn i det endelige utkastet til planen, men regner likevel med at mye 
av klubbens arbeid frem til nærmere jul vil fokusere på å få inn best mulig behovs- og 
mulighetsanalyser i denne planen, jobbe for bevilgninger, og også få flyttet inn 
«konseptsvalgutredning (KVU) for videreutvikling av Frognerbadet» fra «noe som anbefales gjort i 
tiårsperioden» til «handlingsplan for neste fire år». Vi vil i prosessen måtte ansvarliggjøre politikere 
når planen sendes til behandling i bystyret, men vi følger også allerede opp direkte med spørsmål og 
innspill mot Bymiljøetaten. (se f.eks 
https://www.facebook.com/bymiljoetaten/posts/2333105860040589 )  
 
Vi regner også med å ha møter med byråden, Bymiljøetaten, to av bystyrekomiteene samt Kultur-og-
Idrettsbygg i løpet av september og oktober. 
 
Byrådet har halvert prisen for barn og ungdom nå i sommermånedene. Ta med barn og unge i 
badet! 
 
Vi har i år fått 3 uker lenger åpningstid, frem til 14.september, men da er det viktig at alle stiller opp: 
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• Så mange som mulig må bruke badet i de ekstra høstukene. Gå selv, og få med venner og kjente! 
Vi trenger gode besøkstall for å sikre prioritering av Frognerbadet. 

• Det ser ut til at badet i september primært holdes åpent for morgensvømmere og skole (de vi 
primært har sloss for), og det er ikke åpent de tre siste helgene denne sesongen, og vi er usikre 
på om dette er et savn for barnefamilier og andre som kanskje bruker badet mer i helgene. Har 
dere noen meninger/erfaringer/innspill som vi kan ta utgangspunkt i for eventuelt å utforme 
forslag til Bymiljøetaten om også å holde oppe de tre første helgene i september? 

 
Badet holder oppe  

• 18.mai-17.juni oppe 07-19:30, lørdag/søndag 10-18:00,  

• deretter fra 18.juni-5.august 07-19:30, fredag 07-20:30 09-20 lørdag/søndag 09-20, 

• 00 6.-26.august 07-19:30, lørdag/søndag 10-18:,  

• og 27.august-16.september 07-19:30 (Ikke åpent lørdag og søndag), 
 
Det var direktesending fra Frognerbadet i NRK P+ fredag 22.6, der både Gøril og Hans Henrik var med. 

Intervjuene med våre styremedlemmer er å finne i NRK-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). 
 
Undertegnede var med som representant i idrettskretsens ting i juni, og selv om våre innspill til 
strategisk plan ble nedstemt, så er dette innspill som vi tror vi kan jobbe videre med mot 
idrettskretsens styre. Endelig er det også valgt inn en svømmer i styret til idrettskretsen, om enn bare 
som vara. Vi håper dette vil gi noe motvekt mot at idrettspolitikken på rådhuset styres av en 
håndballtrener, og at daglig ledelse av idrettskretsen også drifter håndballflatene på Ekeberg. Det er 
skremmende at kommunen i behovsplanen de neste årene legger opp til bygging av 35 nye 
håndballhaller, mens fotballbaner, svømmeanlegg og anlegg for andre idretter med både større 
popularitet og større underdekning i anlegg, i stor grad settes på vent. 
 
Vi regner med at vi trenger synlighet til høsten når vi skal treffe politikerne, så vi har bedt om tilbud 
på T-skjorter. Dersom du kan tenke deg en T-skjorte, så la oss få vite hvilken størrelse (S,M,L) og 
hvilken farge (hvit, lysegrå, lyseblå) som du vil ha, slik at vi kan få bestilt riktig fordeling av farger og 
størrelser. Du binder deg ikke, men vi ønsker å tilpasse bestillingen etter behovet. Angi også om du 
synes T-skjorten bør koste 130kr (antatt kostpris), 100kr, 50kr, eller være gratis for de som betaler 
kontingent og som ønsker bruke den og derved profilere klubbens budskap. Vi har sendt følgende 
forslag til design: 
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Det er så langt ikke gått ut varsel om kontingent (vi har vært så opptatt av å mase på politikerne), så 
det er imponerende at det er 13 som (tross manglende kontingentvarsel) allerede har betalt 
kontingent. 
 
Kontingenten er kr. 100.- pr. kalenderår for ordinære medlemmer, kr. 200 for familie (ingen 
begrensning på alder eller antall barn/foreldre) og kr. 50 for barn, ungdom og studenter, og betales 
til konto:  9722.40.82758 Frogner Svømmeklubb, v. Bjørn Solheim, Jensmessveien 6c, 0376 Oslo. 
 
Det er flott om dere betaler kontingenten nå, men vi kommer til å sende ut kontingentvarsler til alle 
som ikke har betalt i september, rett før Frognerbadet avslutter sesongen. Husk å skrive på 
innbetalingen hvem betalingen gjelder, og pass på at alle som det betales for er meldt inn i 
www.minidrett.no. 
 
Klubben overlever selv om ikke alle av våre medlemmer følger opp kontingenten.  Imidlertid er det 
ryddigere for alle parter, at de som støtter klubbens arbeid betaler kontingent. Det gir klubben større 
økonomiske muskler, ikke bare til T-skjorter, men også til bannere, bedre arkitektskisser, etc., slik at 
vi bedre kan bli sett og hørt. Det gjør også at det ikke kan stilles spørsmål ved om klubbens 
medlemmer er reelle. 
 
Siden vi ikke søker om kommunale midler slik som andre idrettsklubber, så er man medlem inntil man melder 
seg ut (og dersom du får denne eposten, så er du allerede registrert som medlem i www.minidrett.no). For de 
som ønsker å melde seg ut, så gjøres dette i www.minidrett.no , eller ved å sende klubben en epost der dere 
melder dere ut. Heldigvis har klubben så langt nesten ikke hatt utmeldinger annet enn ved dødsfall eller flytting 
til utlandet. 

 
Klubbens regnskap og årsberetning kan du finne på 
http://www.frognersvømmeklubb.no/Klubbarkiv/arsberetningFrognersvommeklubb2017.pdf og 
protokollen fra årsmøtet på 
http://www.frognersvømmeklubb.no/Klubbarkiv/referatArsmoteFrognersvommeklubb2018.pdf . 
 
  
Ha en fortsatt fin sommer! 
  
 
Med vennlig hilsen 
  
Bjørn Solheim 
Leder Frogner svømmeklubb 
Mobil: 934 80 452 
Epost: abitas@online.no  
Internett: www.frognersvømmeklubb.no  
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