
 

Årsberetning  Frogner svømmeklubb 2015(-16) 

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, og per 31.12.15 var det 172 registrerte 
medlemmer. Klubben har i 2015 hatt følgende styre. 
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Valgkomite3: Mireille Caspari 
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Revisor1:  Ella Bennett 

Revisor2:  Grete Tannum 
 
I tillegg har vi vært posisjonert i følgende andre idrettslige verv 
 
 Medlem FISU Frogner arbeidsutvalg: Åsne Seierstad 
 Leder ISU st.Hanshaugen:  Bjørn Solheim (trakk seg fra vervet september 2015) 

 Leder Oslo og Akershus Judokrets: Bjørn Solheim (judokretsen opphørte juni 2015, da judokretsen ble integrert i Judoregion Øst.) 

 
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 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 stadionbyggene, 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. 



 
 

 
 
Så langt har klubben kunnet påvirke fordi vi har vært talsmenn for et bredt lag av befolkningen, men kostnaden av større inngrep har medført 
vansker med å få møte beslutningstakere. Vi kan fokusere sterkere på enkle tiltak som forlenget sesong, for derved lettere få innpass hos 
beslutningstakerne, men vi snakker da i større grad bare for en liten særinteressegruppe, og risikerer at vi mister det vi har oppnådd, så snart 
andre svømmeanlegg er blitt etablert. Styret har derfor i stor grad falt ned på at begge angrepsvinkler må ha like stor prioritet i arbeidet. 
 
Oslo svømmekrets årsting 2015 
27.4.15 var klubben i Oslo Svømmekrets årsting (Mette, Kari og Bjørn). Vi fikk formalisert støtte til helårsbad på Frognerbadet, og at svømming 
skal kunne samarbeide om svømme/fleridrettsanleg med andre idretter for å få sterkere støtte fra idrettskretsen og politikerne.  
 
Behovsplan idrett 2016-2019 
Undertegnede har vært med 9.4.15. i møte i bymiljøetaten ifb. Behovsplanen 
som representant fra ISU st.Hanshaugen, og der kunnet gi noen innspill og 
spørsmål om svømmeanlegg, som ble sendt videre til Idrett- og 
grøntstrukturseksjonen i Bymiljøetatens Utredningsdivisjon. Svømmekretsen, 
ISU st.Hanshaugen og «Oslo og Akershus Judokrets» er de vi vet om, som ellers 
har levert innspill til Behovsplanen som omfatter svømming.   
 
Diverse aktiviteter 
Klubben hadde sesongåpning i Frognerbadet 18. mai.  
 
21.5.15 sendte klubben innspill til partigruppene i bydel Frogner  
 
2.6.15 kommer nye skjerpede krav til elevenes svømmedyktighet  
( http://www.abcnyheter.no/nyheter/2015/06/02/225301/norske-barn-ma-bli-bedre-til-svomme ) 
 
Klubben sendte 9.6.15 en ny henvendelse til BYM vedrørende Frognerbadets 
åpningstider utover høsten, der vi ber Frognerbadet holde åpent til oktober. 
 
Klubben fikk 13.6 innsyn i redegjørelsen om fremdrift i oppfølging av 
bademeldingen. En utredning av Frognerbadet som helårsbad var forventet i 
løpet av høsten, men det var bare bløff. Tilbakemeldinger fra Bymiljøetaten sier 
at de så langt ikke har mottatt bestilling fra byrådsavdelingen.  
 

http://www.abcnyheter.no/nyheter/2015/06/02/225301/norske-barn-ma-bli-bedre-til-svomme


Det var beklagelig at vi ikke i 2015 fikk forlenget badesesong i Frognerbadet. Våre innspill til bymiljøetaten førte til følgende redegjørelse for 
hvorfor etaten ikke ønsker holde åpent lenger  

« Viser til deres henvendelse om utvidet sesong på Frognerbadet, høsten 2015. 

 

Vi gjennomførte høsten 2014 en prøveordning hvor vi holdt den øvre sonen av Frognerbadet åpent for morgensvømming og idrett frem 

til 3.oktober. Dette medførte større skader på bygningsmassen og de tekniske installasjonene, da Frognerbadet ikke er prosjektert for 

drift utenfor sommersesongen. Frognerbadet er kun prosjektert for drift i sommermånedene og er avhengig av å bli tappet for vann i 

løpet av august, for å unngå større skader på betongen.  

Den lave lufttemperaturen medfører store energikostnader, da det blir brukt store mengder fjernvarme for å holde temperaturen i 

vannet og vi ser det ikke miljømessig forsvarlig.  

På bakgrunn av dette kan vi derfor ikke utvide sesongen på Frognerbadet og siste åpningsdag vil være 23.august.» 

Men vi har fått noe oppmerksomhet om årets tidlige stenging av Frognerbadet. Vi mener at det er trist å ha et anlegg som bare i liten grad kan 
brukes, og har basert på dette, gjennom flere personer og innfallsvinkler, vært i kontakt med Aftenposten. Vi gjetter på at dette indirekte er 
årsak til de sterke reaksjonene fra Carl I. Hagen og Fabian Stang som er kommet på trykk i avisen. Vi har også vært i møte med FISU Frogner 
(idrettens samarbeidsutvalg) som er svært positive, og ønsker selge overskuddsvarme fra is-anleggene til oppvarming av bassenger. 
 
Klubben har hatt møte med ny påtroppende bydelsutvalgs(BU)leder på Frogner, og det ser ut til at vi nå kan påregne støtte til helårssvømming 
på Frognerbadet fra Frogner Høyre og bydelsutvalget. I byrådserklæringen (http://apps.o5.no.s3.amazonaws.com/dna/org/level1_1/level2_1_3/main_site/20151019091546-

m0jn/byradserklaering.pdf side 53) lover det nye byrådet å starte prosjekteringen av Frognerbadet som helårsbad. Vi forsøker å få møte med 
byrådssekretæren for å høre status, men dette sklir ut i tid .. 
 
Vi har også i 2016 forsøkt å få forlenget sesong, men kommunen har sendt oss et nesten likelydende brev der de heldigvis vil holde oppe en uke 
lenger. 
 
Oslo svømmekrets årsting 2016 
Kari og Mireille deltok fra oss, og hadde en god dialog med kretsleder. Men Det ser ikke ut til at OSK vil støtte aktivt «Frognerbadet skal kunne 
holdes opp så lenge som mulig utover høsten», siden de heller vil fokusere på innebad.  
 
Svømmekurs 
Klubben har brukt en del ressurser på å forsøke å hjelpe i gang et svømmekurs med barn fra Skøyen skole/Bygdøy Monolitten Idrettslag. Det 
skulle skal foregå fra pinse og til St. Hans, men de fikk for få svar på epost-påmelding (ca. 25 av 80), og idrettslaget så det ikke som realistisk at 
skolene i nærmiljøet ville ha budsjettdekning som kunne gjøre det interessant å fylle på med barn som skolene selv anså trengte mer 
svømmetrening. 

 
Vi vet ikke hva som gjør at utredningen treneres eller nedprioriteres. 
Vi har en mistanke om at manglende støtte fra idrettskretsen påvirker, og har derfor sendt in forslag til tinget i Oslo idrettskrets som skal løfte 
svømmeanleggene ut av prioriteringslistene til idrettskretsen, markere at OIK forventer at byen bygger svømmeanlegg, og plassere ansvaret i 
hendene på de ansvarlige politikerne: 

 
Begrunnelse for forslaget: 

Frogner svømmeklubb hører gjennom samtaler med Oslos politikere, at vedtatte utredninger av svømmeanlegg ikke legges inn i budsjettene, fordi dette 
ikke prioriteres av Oslo Idrettskrets. Det er nå snart 2 år siden bystyrets vedtak om å igangsette utredninger av svømmeanlegg anbefalt i bademeldingen, 

men flere av utredningene er ennå ikke bestilt, og de som er bestilt, ser ut til å nedprioriteres eller stå i stampe. Med sterk underdekning av 

svømmeanlegg, med under 50% av skolebarn som oppfyller læreplanens krav til svømmeferdigheter, og med økt press på arealene i byen, så er det 
ønskelig med et klart budskap til kommunens politikere for å få gjennomført utredninger som kan sikre tomtearealer til svømmeanleggene, og legge 

grunnlaget for en planmessig fornuftig realisering av anleggene i løpet av de neste 10 årene. 

  
Forslag: Oslo Idrettskrets forventer at Oslo kommune følger opp bystyrets bademeldingsvedtak uten at Oslo Idrettskrets må være pådriver. 

Oslo idrettskrets er en interesseorganisasjon for organisert idrett i Oslo, hvorav svømmerne utgjør en svært liten andel. I den grad Oslo Idrettskrets skal 

prioritere svømmeanlegg, så kommer dette derfor langt nede på prioriteringslisten og må være på idrettens premisser  

  
Oslo Idrettskrets er i rollen som høringsinstans positive til alt som vil gi økt fysisk aktivitet, men politikere i Oslo bør ikke forvente at Oslo Idrettskrets 

skal prioritere store publikumsbad (der idretten bare i liten grad slipper til), så lenge det er stor mangel på anlegg til organisert idrett. (Bademeldingens 

store bad krever investeringer i milliardkronersklassen, og for idretten er det viktigere på kort sikt med fremdrift for Stovner bad, Manglerud bad og 
Frognerbadet, som er mindre prosjekter som raskt og rimelig kan gi svømmeklubbene bedre treningsforhold.) 

  
Svømmeaktivitet som ikke er organisert i svømmeklubber, er i stor grad utenfor arbeidsområdet til Oslo Idrettskrets, og vil ikke av OIK bli prioritert 

innenfor budsjettpostene for idrett og frivillighet. Dette ligger innenfor ansvarsområdet til helsepolitikere, skolepolitikere, samfunnssikkerhet og 
byplanleggere. Oslo kommune bør budsjettere i henhold til dette, og Oslo kommune bør gjennomføre utredning av svømmeanlegg i henhold til 

bystyrevedtakene, så raskt som mulig og på eget initiativ, uten å forvente at Oslo Idrettskrets skal være pådriver. 

  
Bjørn Solheim (sign) 
Leder Frogner svømmeklubb  

http://apps.o5.no.s3.amazonaws.com/dna/org/level1_1/level2_1_3/main_site/20151019091546-m0jn/byradserklaering.pdf
http://apps.o5.no.s3.amazonaws.com/dna/org/level1_1/level2_1_3/main_site/20151019091546-m0jn/byradserklaering.pdf


 
 
 

 
 
 

Forslag til Budsjett 
Vi forventer ingen større endringer i inntekter i 2016 eller utgifter i forhold til 2015. Og foreslår derfor at budsjettets 
verdier settes tilsvarende de verdier som er akkumulert i regnskapet for 2015. 

Regnskap Frogner Svømmeklubb

Resultatregnskap (konto) 2015 2014 2013 2012 2011 2010

Inntekter

Kontingentinntekter 3920 1 100,00 4 300,00 3 350,00 3446,98 3910 2100

FamilieKontingenter 3920 800,00 2 800,00

Diverse 201,00 201,00 176,00

Renter 12,77 17,67 23,91 21,76 24,56 3,29

Sum inntekter 2 113,77 7 318,67 3 549,91 3468,74 3934,56 2103,29

Utgifter

Forbund/krets-kontingent 7790 1 500,00 3 000,00 2 500,00 3015 3000 0

Diverse 7790 1 645,00 710,00 999,70 629,4 999,8 620

Sum utgifter 3 145,00 3 710,00 3 499,70 3644,4 3999,8 620

Resultat -1 031,23 3 608,67 50,21 -175,66 -65,24 1483,29

Balanse 2015 2014 2013 2012 2011 2010

Eiendeler

Kasse 1900 0,00 0,00 -1 288,90 -814,2 -299,8 0

Fordringer 0,00 0,00 0,00 750 550 500

Bank 3 870,04 5 001,27 2 581,50 3306,59 1367,85 983,29

Sum eiendeler 3 870,04 5 001,27 1 292,60 3242,39 1618,05 1483,29

Gjeld

Gjeld 2110 0,00 100,00 2000 200

Egenkapital 2050 3 870,04 4 901,27 1 292,60 1242,39 1418,05 1483,29

Sum gjeld 3 870,04 5 001,27 1 292,60 3242,39 1618,05 1483,29

0,00

Kasserers kommentar til regnskapet:

Frogner svømmeklubb hadde i 2015 et underskudd 
på 1.031 kr. som primært skyldes manglende 
innkrevinger av kontingent. Eller mer korrekt at 
kontingentvarselet har vært sendt ut sammen med 
annen informasjon, og i stor grad blitt oversett. Det 
er ultimo januar 2016 sendt ut purringer, noe som 
har resultert i mer enn tretti innbetalinger i løpet av 
få dager, hvorav en rekke familiemedlemskap.

Oslo 28.1.2016 Bjørn Solheim (sign.)

Revisors kommentar til regnskapet:


