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BEDRIFTSIDRETTSLAGET  

ved Universitetet i Oslo  

 

ÅRSBERETNING FOR GRUPPENE I BEDRIFTSIDRETTSLAGET 
VED UNIVERSITETET I OSLO 2009 

Badminton  

Ingen aktivitet i 2009.  

Bordtennis  

Trening:Vi har fast trening hver tirsdag og torsdag fra klokken 16.00 i kjelleren på kjemisk 

institutt. Oppmøtet på treningene varierer fra 4-5 stykker til 9-10. De andre ukedagene 

benyttes til avvikling av hjemmekamper i bedriftsserien. 

 

I 2009 har to av gruppas medlemmer benyttet seg av UiOs tilbud om trening i arbeidstiden.  

Bedriftsserien: 

UiO stilte med tre lag i bedriftsserien sesongen 2008/09. To herrelag: 1. laget i 2.div. og 2. 

Laget i 3.div. Damelaget i 1. div.  

 

2. laget rykket opp til 2. div., 1. laget havnet på 5. plass og Damelaget på 3. plass. 

 

Stevner: 

4-5 medlemmer deltar jevnlig på stevner. Det arrangeres ca. 12 stevner i løpet av sesongen i 

tillegg til Kretsmesterskapet. 

 

Utstyr og treningsforhold: 

Vi er godt fornøyd med utstyr og treningsforhold. Bordene er av ny dato (2008) og vi 

disponerer et eget rom i kjemikjelleren hvor bordene står fast fremme. 

 

Hans Henrik Olsen 

Oppmann 

Bowling  

For tiden har vi lagt Bowling ”på is” ut fra at det kun er leder som spiller. Det har vært frafall 

over tid grunnet sykdom og at folk har sluttet. Når gruppen får tilsig av nye spillere tar vi opp 

igjen bowling. 

 

For Bowlinggruppa 

Arvid Andreassen  

Fotball damer  

Trening: Om vinteren trener vi torsdager kl 19.15 - 20.30 i gymsalen på Majorstua skole. Om 

sommeren trener vi utendørs (ofte på Voldsløkka), onsdager kl.19.00-20.30. 

 

Laget består for tiden av ca 15 spillere som møtes til trening, kamper, turer og festligheter. 

Det er en gjeng entusiaster på alle nivåer, nybegynnere og øvde. Vi har spillermøter med 

jevne mellomrom, og kombinerer gjerne dette med en sosial kveld på byen. Det er mye 
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engasjement, smil og idrettsglede i forbindelse med treninger og kamper, og vi ønsker flere 

velkommen! Vi deltar både i utesesongen og innesesongen. I tillegg kommer 

Universitetslekene (UL) og en og annen cup, slik som Hurtigrutacupen på Lillehammer. 

 

Vi endte opp på 7. plass i uteserien, 2008, og på 3. plass i Innendørs sesongen 2007/2008. 

 

For fotball damer 

Kristine Bjørnsund Johansen 

Fotball herrer  

Vi har stilt to lag i hhv. 2.divisjon og 5.divisjon. 1.laget ble nummer fire og 2.laget vant sin 

avdeling og rykket opp. Har også deltatt i innendørsserien med ett lag i 2.divisjon. Vi trener 

hver mandag på kunstgresset på Domus, og fredager i vinterhalvåret i Blindernhallen. 

Oppmøte på treninger og kamper har vært greit sesongen sett under ett. Treningsforholdene 

på Domus har blitt bra etter at det nye kunstgresset kom (selv om det har vært litt problemer 

med undervarmen), mens Blindernhallen er en del stengt pga. eksamener. Det er ca. 25 

spillere i gruppa. I løpet av sesongen dukker det alltid opp noen nye og noen som gir seg. Det 

er 18 interne og fem eksterne som tidligere har vært interne. Sesongen ble avsluttet i 

november med en internkamp mellom 1. og 2.laget (de eldste er forsatt best:)) og pizza i 

puben på Frederikke.  

 

Jan-Erik Olsen  

Oppmann  

Friidrett  

OBIKs inneserie 2009  
Året startet med ” Inneserie à 3 stevner (et stevne en gang i mnd.) i Ekeberghallen, som endte 

med at vi vant ”Serien” 1. Stevne - 126 poenger. 2. Stevne - 172 poenger. 3. Stevne -132 

poenger. Til sammen 430 poenger. Plass nr. 2 (Oslo havn) 165 poeng, 

 

Holmenkollstafetten 9. mai 2009: 
Friidretten stilte med to lag til Holmenkollstafetten , kvinne og herrelag -30 spreke atleter. 

Herrelaget: ”B2 Menn Veteran bedrift” tok 1. plassen à 3 lag, på tiden 66,42.min. Neste lag lå 

langt bak. Kvinnelaget:” B4 Kvinner bedrift” kom på 31. plass à 47 lag på tiden: 79,52. 

Universitetslekene: Vi var på hjemmebane og det var litt lettere å samle herre og damelag på 

terrengløp og stafett. Håper på godt samarbeide i idrettslaget slik at vi sammen klarer å få et 

ålreit idrettslag i Trondheim. 

 

OBIKs uteserie 2009 
UiO kom på 1.plass i uteserie 2009, med poengsummen 660, På 2. plass kom Bilpost med 531 

poeng. I uteserien var det 12 stevner. Sesongen startet 5.mai og siste stevne var 22. september. 

I 2009 hadde laget 2 eksterne medlemmer med godkjent Disp. fra OBIK.  

 

OBIK -rekorder UiO -deltakere 2009  

Ole Martin Nodenes (35-39)Tresteg u.t. 6.66 –innendørs Ekeberghallen 19.02.2009  

Erik Holt (55-59)Tresteg u.t. 6.96 –innendørs Ekeberghallen 19.02.2009  

Sofie Jakobsen (65-69) 200m 38,8 –innendørs Ekeberghallen 19.02.2009 

 

Det sosiale miljøet 

Vi går inn for å holde det sosiale linjen utover våren og videre i sesongen. De som er med på 
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Holmenkollstafetten må oppmuntres til å være med oss videre. Medlemmer som har deltatt i 

poengbringende friidrettsstevner får refundert ¾ av utgiftene til løp/karuseller i Norge, 

(f.eks.Sentrumsløpet) med en sum inntil kr 1000,- per pers.  

 

Dugnadsinnsats Friidretten har stått parkeringsvakt også i 2009 ca. 6 ganger. Disse pengene 

blir brukt til felles aktiviteter så som utgifter til UL og støttekapital når årets budsjettpott ikke 

rekker til.  

 

Handlingsplan 

Vi har planer om å trene mere sammen denne sesongen for å få et godt resultat i serien. Vi tar 

sikte på å avslutte høstsesongen i oktober med den fantastiske ”Furomomila” som er et flott 

skogsløp i nydelig furuskog på Modum. Medlemmer som melder seg på for UiO-BIL får 

refundert startutgiften i etterkant.  

 

2010 
Tilbakemelding ønskes fra alle som ønsker å være med i 2010 

 

Felles løpetrening onsdager kl.1500. Sosiale innslag, ut å spise sammen en gang iblant. 

Felles dugnad gir mere penger og flere muligheter felles. Vi må bli flere hvis vi skal klare 

å nå toppen i 2010.  

 

Gruppeleder for friidretten 

Sofie A. Jakobsen 

 

Hockey  

Vi ble nummer tre i serien i 2.divisjon. Trener fortsatt sammen med Ebaco(tidligere gutter fra 

SIO)fra september til medio mars i Lørenhallen. Oppmøte har vært litt varierende i år pga. en 

del skader. Vi er godt fornøyd med treningsforholdene. Det er 13 spillere i gruppa, ni av disse 

er interne og tre eksterne som tidligere har vært interne. Miljøet er meget bra, av de som var 

med fra starten i 1979 er det fortsatt fem igjen. Fikk en ny spiller forrige sesong, men ellers 

har de andre vært med i mange år(10-30 år). Vi hadde som vanlig en hyggelig avslutning på 

sesongen i mai. 

 

Jan-Erik Olsen 

Oppmann 

 

Håndball damer  

Trening  
8 damer har, i større eller mindre grad, vært innom trening i 2009. Alderssammensetningen 

varierer fra 20 – 50 år og nivået er snilt. Vi har det veldig moro og trener sammen med 

herrelaget. Enkelte damer har deltatt på kamper med herrelaget i serien. Det har begynt 5 nye 

damespillere i år. Det er svært positivt at antallet øker, men vi trenger enda flere .  

Treningstiden er tirsdag kl.16-17.30 i Domus Atletica.  

 

Universitetslekene  
Vi klarte å stille et fulltallig damelag til Universitetslekene i Oslo. Innsatsen var god, vi hadde 

det moro og ble nr 2 i turneringen. 
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Serien. Det var ikke påmeldt damelag i sesongen 08/09, men vi håper å stille lag i serien neste 

sesong. 

 

Grethe-Lill Helle (for Catharina Paulsen) 

Oppdame 

Håndball herrer  

Trening  
16 herrer har vært aktive i året som gikk, og det har også vært flere som har vært innom 

treningen noen få ganger. Det har vært økende oppslutning på treningen i vår, og vi håper at 

denne trenden fortsetter. Vi trener sammen med damelaget , og to av damespillerne har også 

deltatt på kampene våre i serien. Treningstiden er tirsdag kl.16-17.30 i Domus Atletica.  

 

Universitetslekene  
Vi stilte et bra lag til Universitetslekene i Oslo, og vi vant turneringen. Serien. I sesongen 

08/09 ble vi nummer 5 av 9 lag i 2.divisjon, mens vi nå 5 kamper før slutt ligger på andre 

plass i 2.divisjon. 

 

Steinar Skogheim  

Oppmann 

Innebandy  

Innebandygruppa har omtrent samme antall som i fjor med 16-18 spillere. Vi endret 

treningstiden fra torsdag til mandag fra og med høsten 2009 og mistet nok noen spillere da. 

Imidlertid har vi vært flinke til å rekruttere nye medlemmer, så antallet er omtrent det samme. 

Målsettinga for denne gruppa er å drive mosjon. Siden mosjonistene ikke deltar i noen serie, 

spiller vi kamper mot andre lag på UiO og andre bedriftsidrettslag som også har satt seg 

realistiske mål. 

 

UIOBIL stiller med et lag i bedriftsserien "Herrer, små mål", dette er en gjeng med 

utgangspunkt i Juridisk fakultet. Inneværende sesong spiller laget i 3. divisjon, med mulighet 

til å rykke opp til 2. divisjon. I tillegg har innebandygruppa fått tildelt treningstid på torsdager 

mellom 11.00 - 12.00 i Blindern Athletica. Deltakerne her er i hovedsak folk fra HF, men vi 

får av og til besøk av folk fra andre enheter ved UiO. 

Skyting  

Som vist i oversikten vil de årlige utgiftene variere med deltagelsen, anslagsvis fra kr 1000 og 

oppover. Den gangen vi disponerte ca 4500,- dekket dette deltagelsen for rifle- og 

pistolskytterne i nevnte større arrangement. Da var vi mange nok til å kunne stille lag både i 

rifle og pistolserien. I dag er ikke denne sporten den mest fokuserte i media, vi lever liksom et 

stille og tilbaketrukket liv og det merkes selvfølgelig også på interessen og tilgangen på nye 

”skyttere”. Slik at pr i dag klarer vi bare å stable på beina et pistollag (3-4 mann), samt at vi 

har en rifleskytter (nå pensjonist) som er relativt aktiv. 

 

Utstyret vårt har lenge bært preg av at det er lenge siden noe større investeringer er blitt 

foretatt. Siden flere av skytterne også jobber på instrumentverkstedet på Kjemisk, har vi ved 

noe egeninnsats både reparert og kjøpt inn noe nytt (lyskastere). Vi har også malt rommet for 

egen hånd. 

 



Årsberetning for gruppene i Bedriftsidrettslaget ved Universitetet i Oslo 2009 5 

Klubben disponerer en luftpistol av eldre årgang som trenger sårt til en overhaling, samt 3 

geværer (i dag lite brukt). De fleste av medlemmene eier egne pistoler/geværer og dette er et 

såpass dyrt utstyr at det er helt umulig for klubben å tenke på nyanskaffelser her. Prisene 

ligger på ca 5000 (brukt) til ca 13000 (nytt). 

 

Dessverre er det slik at vi har merket at noen har låst seg inn på egen hånd og brukt vårt utstyr 

uten at jeg har fått vite det. Bare merket at luftbeholderne våre har vært tomme. Hvem som 

har gjort dette, vet vi ikke med sikkerhet, men tankene går i retning av noen med tilgang til 

GH-nøkler. Så nå har vi utstyrt skapet vårt med en skikkelig slåe og hengelås. 

 

Med tanke på tilstanden til skyterommet og det gamle utstyret vårt, er det sterkt ønskelig at vi 

nå foretar en oppgradering av utstyret : 

 

 KULER : I første omgang må vi kjøpe inn nye kuler til neste sesong begynner, for jeg 

tror vi klarer oss ut denne (2009/10).  

 

 SKIVETREKK : Vi blir jo grønne av misunnelse når vi besøker de andre 

bedriftslagene og synes nesten det er flaut å invitere de hit til oss. Ønsker derfor å 

anskaffe, over en to-årsperiode, 4 stk elektriske skivetrekk, med to sett hvert år. Disse 

skivetrekkene koster 3800,- pr stk og det er vanskelig å komme over brukt utstyr. 

 

 LUFTBEHOLDER : Ønskelig å gå til anskaffelse av en 200 kgs dykkerflaske for 

påfylling av trykkluft. Usikker på pris her og hva de årlige utgiftene vil være. Selve 

flaska vil være den største utgiften (engangs), mens årlige luftfyllinger og den 2-årige 

kontrollen vil måtte legges inn i vårt årlige driftsbudsjett. 

 LUFTPISTOL : Fint om vi kunne foreta en teknisk inspeksjon/overhaling av lagets 

ene luftpistol. Det er lenge siden sist 

For skyttergruppa 

Runar Staveli 

Sykkel 

Medlemmer 
 - Antal medlemmer pr. 1. mars 2010: 79 stk. (auke på 39 medlemmer sidan same tid i fjor)  

 - Oppretta ansvarsområde for drakter/utstyr, Trøfo, økonomi, medlemsregister, tur(ing) og 

fest, web. 

 

Trening 
 - Intervalltrening til Grefsenkollen kvar onsdag ettermiddag (vår/haust) frå Storo.  

 - Oppstart Spinning i regi av sykkelgruppa (spinningsindtruktør Mark Chapman)  

 - Spontane turar/trening med omveg i marka etter arbeid.  

 

Turer 
 - Turar av varierande lengder i Nordmarka  

 - Badetur til Huk:-)  

 - Fortropp sykkeldagen  

 - Seinsommartur til Røros  

 - Hausttur til Furufjell på Hvaler  
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Ritt 
 - Medlemmane i gruppa deltek saman eller individuelt i ei rekke turritt på landeveg eller i 

terrenget: Styrkeprøven (ulike distansar), Drammensrittet, Farrisrunden, Birken, Jotunheiemn 

rundt, Terrengsykkelkarusellen til bedriftsidrettsforbundet, Grenserittet, o.a.  

 

Rabattar 
 - Assos sykkelklær, sykkelgruppa har forhandla rabatter direkte frå importør.  

 - Botollfsen As (http://www.botolfsen.no)Store rabattar på Windose produkter, Raceface 

klær og utstyr, Hope produkter, Whyte sykler, Lupine lykter  

 - Torshov sport  

 

"Sykle til UiO" - aksjonen 
 - Gruppa og mange lokale aktivister har dratt i gang "Sykle til UiO"-aksjonen kvart år sidan 

1999. Bedriftsidrettslaget er hovedarrangør, og aksjonen eit fast vårtegn ved UiO.  

 - Gratis sykkelmekking i Trøfoen på fyrste aksjonsdagen.  

 

Dugnader 
 - P-vakt på Vikingskipshuset (Norsk Folkemuseum sin julemarknad)  

 

Bjarte Aarseth  

Oppmann sykkelgruppa 

Volleyball  

Vi har ett lag i volleyballserien i 2. divisjon (mixed lag). Laget har behov for forsterkninger, 

både på dame og herresiden. Det  

viktigste ved spillet er imidlertid å ha det gøy på treningene og på kampene. Deltar ellers i 

turneringer utover året. Vi vant årets universitetsleker. Gruppen har et godt sosialt miljø. Ta 

kontakt med oss eller bare møt opp på trening! 

 

For volleyball 

Kari Tofsrud  


