
 

Årsberetning  Frogner svømmeklubb 2017 

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, i 2016 var det 174, og 
per 31.12.17 var det 180 registrerte medlemmer (161 i NIFs registre) . Klubben har i 2017 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 

• 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. 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. 



 
 

 

 

 

 

 

 

Aktiviteter: 
21.02.17  Søknad om Tilskudd til realisering av idrettsanlegg gjennom samarbeid med idrettslag  
07.03.17  Møte med Simen Bakken, Avdelingsdirektør Plan og Prosjekt, Kultur- og idrettsbygg 
10.03.17  Årsmøte på Karabista 
20.03.17  deltakelse Idretts- og Friluftslivskonferanse 
21.03.17  "Analyse av det magiske tallet 2,5 bademeldingen har benyttet for å estimere behovet for svømmehallkapasitet" 
27.04.17  Dialog mot skoler i nærområdet om å ha med skolemusikken på åpningsdagen. (Vi har jevnlig kontakt med skolene)  
09.05.17  deltakelse folkemøte ny kommuneplan 
18.05.17  Innbyggerinitiativ "Bevilg midler til utredning av svømmeanleggene som ble vedtatt av bystyret i 2014 under 

behandling av bademeldingen" lagt ut på http://www.underskrift.no/vis/6658  
18.05.17  Styremøte  
18.05.17  Åpning Frognerbadet 
02.06.17  Underskrifter fra innbygerinitiativet sendes inn til kommunen 
08.06.17  epost fra kommunen: underskriftene godkjennes ikke. 
19.06.17  Møte FroSK ogFrognerparkens Venner for å avstemme målbildet vedr.ver og videreutvikling av Frognerbadet  
28.06.17  Innspill til kommuneplanen  
28.07.17  "Kari Vedum i VG – flott artikkel og morsom tilbakemelding ""Tusen takk for i dag, det var kjempeflott å få være med dere. (journalisten) " 

03.08.17  Epost til kommunen. 
14.08.17  Brev til kommunen, BYM 
14.08.17  Styremøte Karabista 
20.08.17  Legger innbyggerinitiativet på https://minsak.no/sak/1245 , da de første 860 underskrifter ikke ble godkjent 
25.08.17  Informasjonsmøte på Frognerbadet, og avslutning for morgenbaderne 
27.08.17  Siste åpningsdag i sesongen på Frognerbadet . Informasjonsmøte, innsamling underskrifter, 
06.09.17  Epost fra bymiljøetaten - ingen konkrete planer for rehabilitering. Men det gjennomføres utvidet tilstandsanalyse 
25.09.17  Epost fra Lena Jensen, pol.rådgiver. 
18.10.17  Styremøte Karabista 
23.10.17  Ettersending presentert materiale etter møte om innbyggerinitiativet med Samferdsel- og Miljøkomiteen. 
23.10.17  Møte med Samferdsel- og Miljøkomiteen og repr. Fra andre svømmeklubber om innbyggerinitiativet. 
24.10.17  deputasjon - BUDSJETTMØTE MED SAMFERDSELS OG MILJØKOMITEEN - BUDSJETT 2018 
31.10.17  Ettersending av informasjon som helsekomiteen ba om i deputasjonen 
31.10.17  deputasjon med helse- og sosialkomiteen 
01.11.17  deputasjoner i fm samferdsels- og miljøkomiteens behandling av budsjettet  
07.11.17  Sendt eposter til bydelene Frogner, Nordstrand og Nordre Aker  for å få støtte til innbyggerinitiativet 
07.11.17  Deltakelse dialogmøte mellom frivilligheten og bydel Frogner 
08.11.17  Møte i Frogner bydel om frivillighetens vilkår 
13.11.17  epostdialog med Lene Løken, BU Frogner 
15.11.17  Levert div, materiell til BU-møte Frogner bydel 
20.11.17  Epost til byråd Rina Mariann Hansen, kopi Kyvåg. 
05.12.17  Bydelsutvalget i Frogner ved miljø- og utviklingskomite: helårsanlegg ved Frognerbadet har høy prioritet.  
14.12.17  Bydel Nordstrand – støtte til deler av innbyggerinitiativet. 
05.10.18  Epost/analyse til idrettskretsen for å få støtte til innbyggerinitiativet. 
14.11,17  Materiale levert Bydel Frogner for BU-møte 

 

Klubbens styre er fornøyd med det den har oppnådd i arbeidet for helårs Frognerbad, samtidig som vi så gjerne skulle ha kommet lenger. 
Men vi håper våre medlemmer vil hjelpe oss å verve flere medlemmer, så vi står sterkere og har mer gjennomslagskraft! 
 
For Frogner svømmeklubb, 
Bjørn Solheim, sign. 

http://www.underskrift.no/vis/6658
https://minsak.no/sak/1245

