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Bedriftsidrettslaget ved UiO ble stiftet 10. november 1970. Laget drives på frivillig basis av et styre på 9 personer og  
11 gruppeledere. Vi organiserer 10 ulike dagaktiviteter samt 3 større sportsarrangment. Bedriftsidrettslaget kan vise  
til gode treningstilbud og til godt sosialt samvær gjennom hele året.
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UiOBIL Friluft på tur til Sarabråten, Østmarka



Styrets arbeid
Vi har gjennomført 7 møter hvorav 1 med gruppeledere. 
Årsmøte ble avholdt 21. mars 2017. 

Vi har også i år gjennomført våre faste arrangement for 
UiOs ansatte; aktivitetsdager (sommer og vinter) og 
Sykle til UiO-aksjonen.

Vi arrangerer dagaktiviteter som badminton, bordtennis, 
fellesjogg, yoga, spinning, fotball, innebandy, squash og 
dykking. 

UiOBIL legger også til rette for aktivitet i våre 12 grupper; 
Bordtennis, dykking, fotball damer/ herrer, friidrett, 
friluft, golf, hockey, håndball, innebandy, ski og sykkel. I 
desember 2017 hadde bedriftsidrettslaget registrert 462 
medlemmer.

Årsavslutningen for styret og gruppeledere 23. november 
på Håndverkeren med 21 deltakere. Vi takker alle 
gruppeledere for innsatsen de legger ned for at kolleger 
kan være med å bryne seg på forskjellige idretter.

Aktuelle saker
Takket være trofaste og driftige gruppeledere går drift av 
gruppene godt. Flere års erfaring med arrangering av 
UiOs aktivitetsdager ( tidl. ski- og sykkeldag) gjør også 
at vi har gode rutiner for dette. Det utelukker jo ikke at 
det er en real arbeidsmengde som legges ned ifm. med 
gjennomføring av arrangementene. 

Årsrapport 2017 for UiOBIL

UiOBILs årsberetning 
UiOBILs årsberetning oppsummerer styrets arbeid siste 
år. For sportslig aktivitet se gruppenes årsberetning.

Styrets sammensetning
På årsmøte 2017 ble følgende medlemmer valgt:

Leder:  Catharina Paulsen 
Nestleder:  Torbjørn Severinsen 
Sekretær:  Astrid Jenssen 
Styremedlem:   Fridtjof Jerve 
Styremedlem:  Brede F. Trollsås 
Styremedlem:  Hans Henrik Olsen 
Styremedlem:  Erik Holt 
Varamedlem:  Anne-Mette Vibe   
Varamedlem  Daniel Schaffer Nyhagen 

Regnskapsfører  Partner Regnskap & Økonomi  
 v/Hans & Grete Mossin (ekstern)

Revisorer:  Tove Alm 
 Jan Ingar Johansen

Valgkomite 2018: Heidi Løken, Trond Harr, Tony Farinha

UiOBIL Friluft på tur til KolsåstopppenUiOBIL Friluft på tur til Sarabråten, Østmarka
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Utfordringen vår er å nå ut til flere. Vi er ikke fornøyd 
med at det bare er 2-300 som melder seg på UiOs 
aktivitetsdager. UiOBIL får fortsatt ikke lov til å sende ut 
e-post til alle ansatte. Vi har et godt samarbeid med UiOs 
Seksjon for kommunikasjon og studentinformasjon, der 
nettredaktør raskt legger ut aktuelle saker på For ansatte-
sidene. Vi ønsker, og jobber med, et tettere samarbeid  
med Kultur og Velferdsutvalget, som fortsatt har tillatelse 
for utsendelse av e-post til alle ansatte. KVU kan ta med 
informasjon om UiOBILs aktiviteter i sine utsendelser.

Avdeling for personalstøtte arrangerer jevnlig kurs for 
nyansatte. Der stiller vi villig opp og deler vårt glade 
budskap.

Vi jobber fortløpende med våre nettsider slik at 
informasjonen der skal være oppdatert. Vi bruker 
Facebook for vise aktivitet i gruppene. 

Vi har et godt samarbeid med BHT og SIO. 

Økonomi
UiOBIL har god økonomi. Som regnskapet for 2017 viser 
(s. 14) bruker vi rundt kr 437.973 til utgifter i forbindelse 

med gruppeaktivitetene. For 2017 fikk vi kr 415.000 i 
bevilgning, ca kr 117.600 i kontingenter er bokført i 2017.

Kontingentforhøyelse

Styret foreslår ingen kontingentforhøyelse.

Drift av laget i 2017

I 2017 fikk UiOBIL en driftsbevilgning på kr 415.000 
som har bidratt til at vi har klart å innfri våre forpliktelser 
Kostnadene øker betydelig år for år. Driftsbevilgningen, 
kontingentinntektene og deler av dugnadsinntektene 
går til deltakelse i serier og cuper, utgifter til baneleie, 
dommeravgifter og andre faste utgifter. Det er brukt kr 
234.191  til UiOs aktivitetsdager, Sykle til UiO-aksjonen 
og trening i arbeidstiden.

Dugnadspenger 

Vi kan stå parkeringsvakt på Bygdøy Folkemuseum. 
10% av dugnadsinntektene går til UiOBIL, resten går til 
gruppen som har stått dugnad.

Revisorer er nå ajour med revidering av regnskap for 
2016.

VINTERSPORTSDAG/ STRYKENTUR: På Stålmyra står kaffetroppen klar med twist og kaffe. En kjærkomment pause etter tøffe motbakker.  
Foto: Heidi Løken
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Aktiviteter

Vinteraktivitertsdag 2. mars
Et vellykket arrangement; 188 deltakere ble fraktet 
med buss til Stryken, derfra gikk de på langrennski 
via Kikut og tilbake til Sognsvann. Erlend Garåsen fra 
USIT arrangerer gåturer langs nedlagte jernbanelinjer. 
I år valgte 60 ansatte å følge Erlend fra Askim opp til 
kraftverket ved Solbergfoss. 

58 stk var registrert for lokalt arrangement, men det er 
nok ikke alle som registrerer sin aktivitet her

67 stk avsluttet dagen på UiOBILs middag med 
premieutdeling på Soria Moria.  

Sommeraktivitertsdag 7. juni
Busser og trailere fraktet folk og sykler til Stryken for 
deretter kunne sykle tilbake til byen igjen. 111 påmeldte.

Nytt av året er at Erlend Garåsen arrangerte tur også på 
Sommeraktivitetsdagen. Turen gikk fra Brummunddal, 
langs Mjøsa, til Hamar og omvisning på togmuseet der. 
49 påmeldte.

Dagaktiviteter 
Vi arrangerer dagaktiviteter som badminton, bordtennis, 
fellesjogg, yoga, spinning, fotball, innebandy, squash og 
dykking. 

SKINNELANGS juni 2017: Erlend Garåsen geleidet en tropp op 50 UiO-ansatte fra Brummunddal til Hamar.
Foto: Erlend Garåsen / Catharina Paulsen
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Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

8 – 9 Badminton

   

11 – 12    Fellesjogg Ashtanga Yoga  
(nybegynnere)

Innebandy

Futsal/fotball

Squash

12 –13  Bordtennis   Spinning Basketball

   Ashtanga Yoga  
(viderekomne)

Squash

Bordtennis

NB! Se alltid våre nettsider for oppdaterte tider!

Timeplan for dagaktiviteter i regi av UiOBIL

Sykle til UiO-aksjonen
UiOs sykkelaksjon går hele året, med en hovedaksjon 
fra 1/5 -30/6. Totalt var det ca 200 stk som deltok på 
aksjonen. Det ble kjøpt inn premier for ca 45.000 kr til 
hovedaksjonen, i tillegg er det premier til resten av året 
samt utgifter til verksteddagen – totalt budsjett 55.000kr 
Sykkelgruppa arrangerer sykkelmekking ifm med 
oppstart av aksjonen. Alle kan registrere sykkeldager 
- kun medlemmmer i UiOBIL er med i trekningen av 
premier.

Medlemmer

Vi har i 2017 jobbet knallhardt med å overføre vårt 
medlemsregster til KlubbAdmin, etter NIFs vedtekter 
vedtatt på årsmøte 2017.  
Antall medl pr 31/12 er 462 stk. og er fordelt slik. 

0-25 26-35 36-50 51-60 61-65 66-80

Kvinner 5 34 93 41 15 12

Menn 6 37 101 68 22 28

Styrets fokus 2018
• Arrangere sommer- og vinteraktivitetsdag. Ha et tilbud 

som kan passe alle ansatte.

• Arrangere Sykle til UiO-aksjonen. 

• Administrere UiOBILs grupper

• Synliggjøre UiOBIL; gruppene, dagaktiviteter og 
ovennevnte arrangementer for UiOs ansatte

• Sørge for at våre nettsider er oppdatert

• Spre informasjon aktivt på UiOBILs Facebook og  
For ansatte-sidene

• Være en synlig instans for ansatte som ønsker å starte 
nye grupper/aktiviteter

• Være kreativ på tilbudsfronten. Prøve ut nye ting!

• Ha en god dialog med SiO, BHT og 
universitetsledelsen.

• Nå ut til nyansatte - delta på alle kurs for nyansatte

•	Ta vare på ressurspersoner

Styret er av den mening at det er helsemessig gevinst  
av å få de ansatte til å drive aktivitet, både på dagtid og 
i fritid.  

Styret i UiOBIL, mars 2018
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Årsrapport for gruppene UiOBIL

Bordtennis

Trening:

Vi har fast trening hver tirsdag og torsdag fra klokken 
16.00 i kjelleren på kjemisk institutt. Oppmøtet på 
treningene varierer fra 2-3 til 5-6. De andre ukedagene 
benyttes til avvikling av hjemmekamper i bedriftsserien. 
Flere trener utenom de faste treningstidene og noen 
benytter også muligheten til å trene bordtennis i 
arbeidstiden.

Bedriftsserien:

UiOBil stilte med to lag i 1. bedriftsserien sesongen 
2016/17. Førstelaget kom på tiende plass og 
berget dermed plassen i 1. div. Andrelaget kom på 
syvendeplass i 2. div.

Stevner:

Ca. 4-5 medlemmer deltar jevnlig på stevner. Det 
arrangeres ca. 10 stevner i løpet av sesongen i tillegg til 
Kretsmesterskapet. UiOBil arrangerer et par stevner i året 
og får dermed inn ”dugnadspenger” fra overskuddet.

Utstyr og treningsforhold:

Vi er godt fornøyd med utstyr og treningsforhold. 
Bordene er av nyere dato (2008) og vi disponerer et eget 
rom i kjemikjelleren hvor bordene står fast fremme.

Hans Henrik Olsen    

Dykking

Kveldsdykking:

Det har blitt sendt ut noen invitasjoner til kveldsdykking, 
med liten respons. 1-2 dykkere meldte interesse på 
disse kveldene. Det har blitt gjennomført 2 kvelder / 
helgedager med dykking hvor de medlemmene av 
gruppa som har vist interesse avtalte direkte seg i 
mellom. Det dykkes da fra land i Oslofjorden.  Totalt har 
medlemmer av gruppa gjennom året dykket 16 dykk.

Turer:

Gruppa arrangerte tur til Bømlo 27/4-1/5 hvor vi var 2 
dykkere fra gruppa som reiste. Her leide vi klubbhuset til 
Bømlo sportsdykkere, samt båt. I løpet av disse dagene 
ble det dykket totalt 12 dykk. 

Plan for 2018:

Det jobbes med rekruttering av en ny medoppmann til 
gruppen.For å øke aktiviteten vil vi forsøke og koordinere 
dykking med andre arrangementer som Diversnight og 
marine ryddeaksjoner som foregår i Indre Oslofjord.

Audun Lea Hansen

Fotball damer
Fotball damer har i 2017 hatt rundt 20 aktive spillere. 
Det er gledelig at vi har fått flere nye spillere med på 
laget i løpet av året. Noen har også sluttet eller er i 
permisjon som følge av at de har flyttet eller på grunn 
av sykdom eller svangerskap. Vi har hatt godt oppmøte 
på kamper både i ute- og inneserien, på cuper og på 
sosiale aktiviteter. Vi har hatt fast treningstid på Blindern 
videregående skole onsdager kl 20–21. Høsten 2017 har 
vi hatt besøk av en trener noen ganger for å lære øvelser 
som kan fungere med ulikt antall personer på trening. 
Dette har ført til mer varierte treningsøkter og treninger 
som fungerer uavhengig av antall oppmøtte.  

Vi har deltatt i både uteserien (7er-fotball) og i inneserien 
(5er-fotball) med ett lag. I inneserien i Manglerudhallen 
2016/2017 endte vi på 6. plass. I uteserien 2017 endte vi 
på 4. plass i 2. divisjon.

Vi har deltatt på følgende cuper i 2017:

• I januar deltok vi på Meny veterancup på Langhus. 
Vi kom dessverre ikke med til sluttspillet. 

• I mars deltok vi på 3-mot-3-cup på Voldsløkka hvor 
vi endte på 3. plass.

• I september deltok vi på jentefestival 3v3 på Årvoll. 
Vi endte på sisteplass. 

• I oktober var vi med på 3-mot-3-cup på Voldsløkka. 
Her endte vi på andreplass. 

• I november stilte vi med lag på bedriftscup på 
Lillehammer, hvor vi ble slått ut i kvartfinalen. 

I tillegg til fotballspilling, har vi hatt mange sosiale 
aktiviteter dette året. Vi spiste middag sammen hos en 
på laget i mars, en del av laget ute og spilte shuffleboard 
i mai da en av spillerne skulle flytte fra byen, de som 
deltok i cupen på Årvoll i september spiste middag 
sammen, de som deltok på bedriftscup på Lillehammer 
kombinerte det med en sosial helg. Hele laget spilte 
middag sammen før jul som avslutning på året.

Elisabeth Sættem har hatt ansvar for påmelding og det 
praktiske i forbindelse med cupene laget har deltatt på i 
2017. Kari Zakariassen har vært oppkvinne for laget.

Kari Zakariassen

Ført i pennen av gruppeledere:
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Fotball herrer
2017 har vært et godt sportslig år for fotballherrene, men 
fremtiden til kunstgressbanen er fortsatt usikker.

Gruppestyret har opprettholdt arbeidet med 
organiseringen av lagene, og har hatt møter ved 
sesongstart og ved behov ellers.

I en sesong med noe varierende oppmøte på trening 
har vinterens innetreninger vært en opptur med stor 
oppslutning – i overkant av hva hallen har plass til. Vi har 
fortsatt klart å stille med to syverlag i sommersesongen, 
med til dels svært gode resultater. Vi ønsker å styrke 
rekrutteringen, og har drøftet hvordan vi kan nå ut til 
flere ved UiO. Potensialet bør være stort. Vi har nådd en 
del internasjonale stipendiater og lignende, noe som er 
gledelig.

Skjebnen til kunstgressbanen ved Domus Athletica 
ligger for tiden i byrådets og bystyrets hender, og vi 
venter spent på deres avgjørelser. Det gledelige er at 
Plan- og bygningsetaten ikke anbefaler SiOs planforslag 
på grunn av manglende tilstrekkelig erstatningsareal for 
kunstgressbanen. På tross av dette gikk byrådet likevel 
først inn for å godkjenne SiOs søknad, men sent i høst 
ble det likevel klart at byrådsavdelingen bestilte et nytt 
planforslag fra Plan- og bygningsetaten som ivaretar et 
fullverdig erstatningsareal.

Resultater

Mens førstelaget sikret plassen i førstedivisjon etter 
en spennende avslutning av sesongen, hadde 
andrelaget en flott sesong med andreplass i sin 
andredivisjonsavdeling og kvalifiserte seg dermed til 
opprykk. 

I vinterserien med kamper på kunstgress inne i 
Manglerudhallen avsluttet vi sesongen i april på en 
fin fjerdeplass, som på OBIK-vis førte til opprykk 
til førstedivisjon. Etter en forrykende start på den 
påfølgende vintersesongen, med tre strake seiere før jul, 
står vi foran en spennende andre halvdel av sesongen. 
Målet som nyopprykket får fortsatt være å beholde 
plassen i første divisjon.

Økonomi

Etter en investering i nye drakter i 2016 har kostnadene 
i 2017 stort sett bestått av avgifter til OBIK. I 2018 regner 
vi med å erstatte noe utstyr igjen.

Oppsummert

2017 har bestått av både gode og dårlige perioder, 
med andrelagets opprykk til førstedivisjon som det 
store lyspunktet. Å ha begge lagene kvalifisert for spill i 
førstedivisjon er en historisk begivenhet!

Brede Trollsås

Friidrett
OBIK Friidrett v/div.arrangører har fullført 14 stevner. 
Derav 3 innestevner 
UiOBIL har deltatt på 11 bedriftsstevner.  

Inneserien: 

Tre stevner  hvor UiOBIL var med på alle. 
1.plass Bilpost, 146 poeng, 2..plass Pakkepost, 3. plass 
Tollerne, 137, poeng,. 
4. plass UiOBIL, 126 poeng. -21 klubber var med i 
inneserien.

Uteserien:

1.plass. Tollerne 474 poeng 
2. plass UiOBIL.403 poeng  
3. plass Ringnes 262.  . 

31 klubber var med i uteserien.

Fra UiOBIL var det med 5 personer på de forskjellige 
øvelsene. Kate Alnes 31 øvelser (på disp) Sofie 
Jakobsen 21øvelser. Kåre Svensson 13 øvelser, Tove Alm 
8 øvelser, Erik Holt 3 øvelser, Det er fortsatt vanskelig å få 
med flere folk.. 

 
Håper det nye året frister til mere deltakelse og iver for 
friidretten som er oppadgående andre steder. 

Ny terminliste er på gang for det nye året

Gruppeleder Kåre Svensson  
og Sofie A. Jakobsen 

Friluft
Friluftsgruppa ble startet på vårparten 2017. Vi har 
arrangert fellesturer for UiOs ansatte i Oslo og omegn. 

Gruppas mål er lavterskel hygge ute i naturen. Vi går 
kortere turer, midt i uka, i Oslos nære utfartsområder. 
På hver tur trekkes en vinner av Anne-Mette Vibes bok; 
Therese Bertheau - Tindestigerske og lærerinde.

Friluftsgruppa deler ut medlemskap i OBIKs Ti på Topp.

I 2017 ble det arrangert 5 turer og 1 kurs:

• Tur 1 Vettakollen 26/4
• Tur 2 Hauktjern 10/5 – avlyst grunnet snø
• Tur 3 Kolsåstoppen 14/6
• Tur 4 Trollvann 30/8
• Tur 5 Kajakk-kurs 27/9
• Tur 6 Hauktjern 25/10
Vi  har vært 5-10 deltakere på våre turer.

Catharina Paulsen
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Golf
Vi har hatt tilbud om treninger hver tirsdag fra midten av 
mai til slutten av september.  
Vi hadde fem lag i seriespill.  
Det ble ingen avdelingsseire i år, med UiO 2 kom på 2. 
plass i sin avdeling som beste resultat. 

Resultatmessig var dette en dårligere sesong enn 
tidligere.

Golfkøllene er nå pakket bort, men vi starter opp igjen i 
mai med tur til Polen.

I 2018 skal vi fortsatt ha fem lag i seriespill

Stig Rune Backsæther

Hockey Pockey
Årets sesong har vært spillemessige bra. Vi henger 
fortsatt med, selv om snittalderen stadig går feil vei. Slik 
det ligger an nå blir det minimum en fjerde plass i første 
divisjon, og det er vi godt fornøyd med. Oppmøte på 
treningene i Jar Isforum er veldig bra, Der har vi veldig 
fine treningsforhold. Vi har det som i alle foregående år, 
utrolig gøy i sammen både på trening og kamp. 

Jan-Erik Olsen

Håndball 
Vi trener med legestudentforeningen 1 dag i uken. Dette 
fungerer meget bra, da de sørger for at vi er mange nok 
til å få spilt håndball på trening. Vi trener blandet herrer 
og damer. 

Vi deltar i OBIK herre-serien. Denne har i år kun 5 lag og 
spilles trippel. Lagene i serien er rimelig jevngode og vi 
ligge per nå midt på tabellen. Vi har som mål å innta 2. 
plass i løpet av sesongen.

Vi er ca. 15 spillere. Av disse spillerne er vi få UiO 
ansatte. Sesongens rekruttering har gitt 2 nye spillere fra 
Universitetet, og vi jobber for flere. 

I løpet av sesongen vil vi ha utført dugnadsarbeide som 
sparer utgifter til en verdi av 2800,-.

Jørgen Sikkeland

Innebandy
Innebandygruppa består av ca. 45 personer og stiller lag 
i OBIKs innebandyserie. Laget hadde sin beste sesong 
noensinne siden oppstarten for 7 år siden. OBIK la 
om systemet for seriespill og la inn et sluttspill i to puljer 
basert på plasseringen laget fikk i seriespillet. Vi endte 
under midtstreken i seriespillet  og måtte kvalifisere oss 
til semifinalen ved å vinne pulja. Det gjorde vi. Vi vant 
også semifinalen og møtte Storebrand i finalen. Der 
ble det et knepent tap hvor motstanderen scora fem 
sekunder før slutt. Alt i alt en god sesong. Inneværende 
sesong har gått litt tråere hvor vi har slitt med mange 
skadede spillere og stallen er litt for tynn. 

Frammøtet på treningene er god og svakt økende fra 
semester til semester. Stammen i laget er stabil, men 
frammøtet kan være litt vekslende ettersom vi har fått 
med noen flere som er småbarnsforeldre. 

Vi samarbeider også med SiO sitt innebandylag som er 
et rent mosjonstilbud på onsdager i Domus Athletica.

Øystein Bjarne Ekevik 

Golfklubben på trening i Hakadal

Asker Golfbane
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Ski
Året 2017 startet med skikurs. Vi leidde inn Sigurd Storm 
som vanlig. Vi var ca ti stykker som deltok. 

På høsten startet vi opp med barmarkstrening. Vi leidde 
inn Sigurd annenhver tirsdag og de andre tirsdagene 
holdt oppmannen tak i treningen. Treningen besto av 
bevegelighet og balanse, etterfulgt av intervall trening og 
styrke. Dette holdt vi på med helt frem til jul. Vi var en fast 
gruppe på ca ti stykker som deltok. 

Barmarkstreningen er noe vi kommer til å kjøre fast 
i 2018 også. Oppmannen vil i større grad holde i 
treningen, men vurdere å leie inn Sigurd også. Vi fikk 
dessverre ikke arrangert noen sosialsammenkomst, men 
vi har planlagt en preppe og pizzakveld våren 2018. 

2018 har startet godt med nå 24 påmeldte til skikurset. 
Blant annet tre stykker som ikke har gått på ski før. Vi har 
delt skikurset i to for at alle skal få best mulig instruksjon. 
Egenandelen er satt til 1500kr. Etter skikurset er over 13. 
mars, så blir det tilbud om felles skitur hver tirsdag så 
lenge snøen holder, og etter det barmarkstrening.

Ariel Sevendal

Sykkel

Medlemmer

Medlemstall pr. 20. januar 2018: 150. 

Vi har egne oppmenn/kvinner for ansvarsområdene 
drakter/utstyr, Trøfo, økonomi, medlemsregister, tur(ing), 
fest, web.

Trening:

Tilbud om intervalltrening til Grefsenkollen hver onsdag 
ettermiddag (vår) fra Skeid-banene.

Spinning i regi av sykkelgruppa (spinninginstruktør Mark 
Chapman) en dag i uka. Det er 95 personer på e-post 
lista for disse timene. Lista er åpen for alle ansatte, ikkje 
bare medlemmer i UiO BiL.

Spontane turer/trening med omveg i marka etter arbeid.

Turer

• Vårtur i Nordmarka – årets tur gikk via overnatting på 
Sellanrå og hytta på Katnosdammen tilbake til byen. 
Vi var 13 deltagere på denne turen.

• Fortropp sykkeldagen – sykler frå Blindern til Stryken 
for å ta imot bussene.

• Seinsommertur, i 2017 i gikk turen til Ringsaker 
kommune, med overnatting på leid hytte i Åstadalen. 
Det ble syklet forskjellige ruter rundt i området øst 
og nord for Sjusjøen. De ivrigste fikk seg en tur 
langs deler av Ultrabirkenløypa. 

Ritt:

 - Medlemmene i gruppa deltar sammen eller individuelt 
i ei rekke turritt på lande-veg eller i terrenget: Birken, 
Enebakk rundt, Grenserittet, Sognefjellsrittet og 
Tyrifjorden rundt.  

Rabattar:

•  Trimtex sykkelklær, vi har fellesinnkjøp av klær, og 
har fortsatt noe til salgs til rabbaternte priser, og med 
UiOBil farger og logo.

• -Torshov Sport

• -Oslo Sportslager

“Sykle til UiO”-aksjonen:

- Gruppa og mange lokale aktivister har dratt i 
gang “Sykle til UiO”-aksjonen hvert år siden 1999. 
Bedriftsidrettslaget er hovudarrangør, og aksjonen har 
vært eit fast vårteikn ved UiO, men frå 2012 er det blitt 
eit heilårsarrangement, men med eit ekstra fokus på 
hovedperioden i mai og juni. 

- Billig sykkelmekking i forbindelse med oppstart på 
hovedperioden er eit populært tiltak hvert år.

Dugnader:

Hadde parkeringsvakt ved Vikingskipshuset (Norsk 
Folkemuseum sin julemarknad) før jul. 

Sykkellunsjar:

Vi hadde også juleavslutning med middag på 
Ullevålseter rett før jul for de aller sprekeste.

Trøfoen:

Vi har et felles verksted der medlemmene samlet eller 
hver for seg kan mekke sykkel i gode omgivelser. Denne 
deler vi med skigruppa som bruker den til noe prepping 
av ski ol. I 2017 var det en mekkekveld organisert av 
gruppa. Noen får ellers noe individuell hjelp ved behov.

Bobben Severinsen
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Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

15 Hockey, JAR

16 Fotball H, DA Bordtennis Bordtennis Fotball _H, BA

Håndball DA

Innebandy BA

Ski

17 Golf Sykkel

18

19

20 Fotball D, Sogn

21

Timeplan for UiOBILs gruppeaktiviteter i sal/bane

Mark Chapman fra sykkelgruppa på gruppas høsttur. Dette er på toppen av Snørvillen - en av Ringsakers høyeste topper.
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Resultatregnskap 2017  (Ikke revidert)
Resultatregnskap 1 detaljertUniversitetets Bedriftsidrettslag

PB 1090 Blindern

0317 OSLO

Regnskapsår 2017 (01.01.2017-31.12.2017), F.o.m. periode  1 t.o.m. periode 13.,

Avdeling (Ingen), Valuta NOK, Kilde Hovedbok

Periodeutvalg Periodeutvalg i

fjor

Budsjett denne

periode

Driftsresultat
Driftsinntekter

Salgsinntekter

3010 Driftsbevilgning fra UIO -415 000,00 -406 000,00 0,00

3012 Medlemskontingenter -117 600,00 -109 200,00 0,00

3014 Andre inntekter -250 998,50 -204 541,20 0,00

3015 Egenandel skidag -21 965,00 -19 000,00 0,00

3017 Momskompensasjon -31 843,00 -38 053,00 0,00

3062 Trukket inn ubrukte midl/bevilgn 2016 0,00 72 331,30 0,00

3063 Trukket inn ubrukte midl/bevilgn 2016 0,00 -72 331,30 0,00

3077 Bevilgning 2016 0,00 -367 680,00 0,00

3081 Bevilgning 2016 0,00 367 680,00 0,00

3082 Bevilgning 2017 -402 450,00 0,00 0,00

3083 Bevilgning 2017 402 450,00 0,00 0,00

3090 Merforbruk 2015 0,00 18 894,23 0,00

3091 Merforbruk 2015 0,00 -18 894,23 0,00

3092 Merforbruk tildelt 2016 0,00 42 967,69 0,00

3093 Merforbruk tildelt 2016 0,00 -42 967,69 0,00

-837 406,50Salgsinntekter -776 794,20 0,00

-837 406,50Driftsinntekter -776 794,20 0,00

Driftskostnader

Lønnskostnad

5330 Godtgj. til styre- og bedriftsforsamling 17 916,00 20 000,00 0,00

5350 Refusjon utlegg 3 600,00 0,00 0,00

21 516,00Lønnskostnad 20 000,00 0,00

Avskrivn. varige driftsmidl. og imat. eiendeler

6020 Drift 259 006,81 233 987,75 0,00

6025 Kontingenter 152 695,00 138 295,00 0,00

6026 Stevne 26 271,31 17 695,00 0,00

437 973,12Avskrivn. varige driftsmidl. og imat. eiendeler 389 977,75 0,00

Nedskrivn. varige driftsmidl. og imat. eiendeler

6050 Universitetes skidag 67 476,13 65 017,80 0,00

6060 Sykle til jobben aksjonen 0,00 56 278,40 0,00

6070 Universitetes sykkeldag 90 214,60 15 779,70 0,00

6080 Universitetslekene 0,00 19 549,00 0,00

6090 Trening i arbeidstiden 76 500,00 64 600,00 0,00

234 190,73Nedskrivn. varige driftsmidl. og imat. eiendeler 221 224,90 0,00

Annen driftskostnad

6700 Revisjons- og regnskapshonorar 31 250,00 31 250,00 0,00

7105 Øreavrunding 0,00 -0,19 0,00

7770 Bank og kortgebyrer 4 557,38 1 974,75 0,00

35 807,38Annen driftskostnad 33 224,56 0,00

729 487,23Driftskostnader 664 427,21 0,00

-107 919,27Driftsresultat -112 366,99 0,00

Finansinntekter og finanskostnader
Finansinntekter

Annen renteinntekt

8050 Annen renteinntekt -5 504,43 -3 085,44 0,00

-5 504,43Annen renteinntekt -3 085,44 0,00

-5 504,43Finansinntekter -3 085,44 0,00

Finanskostnader

Annen rentekostnad

8150 Annen rentekostnad 199,22 0,00 0,00

199,22Annen rentekostnad 0,00 0,00

Utskrevet av Hans Mossin 27.02.2018 15:33:21. Side 1

Resultatregnskap 1 detaljertUniversitetets Bedriftsidrettslag
PB 1090 Blindern

0317 OSLO

Regnskapsår 2017 (01.01.2017-31.12.2017), F.o.m. periode  1 t.o.m. periode 13.,

Avdeling (Ingen), Valuta NOK, Kilde Hovedbok

Periodeutvalg Periodeutvalg i

fjor

Budsjett denne

periode

Finansinntekter og finanskostnader
Finanskostnader

199,22Finanskostnader 0,00 0,00

-5 305,21Finansinntekter og finanskostnader -3 085,44 0,00

-113 224,48Resultat før ekstraordinære inntekter og kostnader -115 452,43 0,00

-113 224,48Resultat før skattekostnad -115 452,43 0,00

-113 224,48Årsoverskudd / Underskudd -115 452,43 0,00

8960 Overføringer annen egenkapital 0,00 115 452,43 0,00

0,00Annen egenkapital 115 452,43 0,00

0,00Oppskrivninger og overføringer (Aksjeselskap) 115 452,43 0,00

0,00Disponeringer 115 452,43 0,00

Utskrevet av Hans Mossin 27.02.2018 15:33:21. Side 2
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Budsjettsforslag 2018

Aktiviteter Leder Søknad om 
drifstbudsjett

Søknad  
om utstyr

Total søknad Budsjett 2017 Budsjett 2018

Bordtennis Hans Henrik Olsen 10000 1000 11000 9000 11000

Dykking Audun Lea Hansen 9000 500 9500 8500 9500

Fotball damer Elisabeth Sættem 47100 9400 56500 48700 56500

Fotball herrer Brede Trollsås 66160 5000 71160 69320 71160

Friidrett Kåre Svensson 17000 0 17000 15000 17000

Golf Stig R. Backsæther 58800 12000 70800 66800 70800

Hockey Jan-Erik Olsen 55500 14000 69500 59570 69500

Håndball herre Jørgen Sikkeland 19750 0 19750 18500 19750

Innebandy Øystein Eikevik 21350 5020 26370 25910 26370

Jujutsu  NY Eric Erlingsson 5000 1000 6000 - 6000

Ski Ariel Svendal 50325 159 50484 28150 50484

Sykkel Torbjørn Severinsen 37000 3000 40000 38000 40000

Friluft Catharina Paulsen 22000 0 22000 15000 22000

Totalt grupper 418985 51079 490064 402450 470064

Drift 100000 100000

Skidagen 45000 60000

Sykkeldagen 25000 25000

Sykle til jobben 55000 55000

Fellesarrangement 100000 100000

Sum utgifter 727450 810064

 

Bevilgning fra UiO 415000 425000

Kontingent 135000 135000

Diverse innt. 40000 40000

590000 600000

Resultat -137.450 -210.064



Treningene med UiOBIL  
er en sterk grunn til min  
lykke i hverdagen.

www.foreninger.uio.no/bil 
uiobil-styret@uio.no
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