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ÅRSBERETNING FOR GRUPPENE I BEDRIFTSIDRETTSLAGET VED 
UNIVERSITETET I OSLO 2011 
 
 
Badminton  
Ingen aktivitet i 2011. 
 
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. 
Enkelte trener også utenom de ”faste” treningstidene og noen benytter også 
muligheten til å trene i arbeidstiden. 

Bedriftsserien 
UiO stilte med to lag i 1. div. bedriftsserien sesongen 2010/11. Det er over ti år 
siden sist UiOBIL var representert på øverste nivå. Siden nivåforskjellen mellom 
første og andre divisjon er stor omrokkerte vi litt på lagene med håp om at i 
hvertfall ett av lagene skulle unngå nedrykk. Det var et vellykket trekk i den 
forstand at ”førstelaget” berget plassen med god margin, mens ”andrelaget” 
dessverre ble nest sist og rykket ned. Inneværende sesong har startet bra for 
begge lag. Førstelaget ligger bedre ann enn i fjor, mens andre laget ligger på 
opprykksplass. 

Stevner 
6-7 medlemmer deltar jevnlig på stevner. Det arrangeres ca. 12 stevner i løpet av 
sesongen i tillegg til Kretsmesterskapet. Tore B. Kristoffersen kom på 3. plass i A-
serien sesongen 2010/11. 

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. 
 
Blindern 23.01.2012 
 
Hans Henrik Olsen      
Oppmann bordtennisgruppa 
 
Bowling  
Ingen aktivitet i 2011. 
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Fotball damer 
Vi har vært omtrent 20 spillere som har deltatt på kamper og treninger i større og 
mindre grad. Vi har fått inn flere nye spillere i løpet av året og trenger ikke lenger å 
mase på folk for å bli nok spillere til kamper. 
 
Vi har ett lag som er med i både ute- og inneserie. I tillegg har vi vært med i 
Hurtigruta Cup på Lillehammer og er påmeldt Meny veterancup i Ski i januar.  
 
Etter utesesongen i 2010 rykket vi opp i 1. divisjon. Det var en merkbar nivåforskjell 
som gjorde at vi endte opp på 8. plass (av 10) etter endt sesong. Nytt av året er 
inneserie på kunstgress i Manglerudhallen som alternativ til den vanlige inneserien i 
hallen på Voldsløkka. Vi valgte kunstgress-serien og har spilt omtrent halvparten av 
kampene der før jul. Der møter vi mange av de samme lagene som i uteserien, og 
det gjenspeiles dessverre litt i resultatet. Men det fine med inneserien er at vi har 
returoppgjør mot alle motstanderne etter jul, slik at vi får mulighet til å ta revansje.  
 
I Hurtigruta Cup på Lillehammer gikk laget egentlig videre til sluttspill, men pga. mye 
sykdom hos spillerne valgte vi å trekke laget etter endt gruppespill.  
 
Laget har bare fire interne medlemmer (i tillegg til noen som har vært interne 
tidligere). Blant de eksterne er det en del som har funnet oss via Google, men også 
folk tilknyttet andre forsknings- og utdanningsinstitutsjoner hvor det ikke er egne 
(dame)lag. Vi har en liten jobb å gjøre i forhold til intern rekruttering.  
 
Det sosiale miljøet er veldig godt. I tillegg til treninger, seriespill og cup'er (med og 
uten overnatting) prøver vi å få til et par sosiale sammenkomster i året.  
 
Utfordringene våre i tillegg til økt intern rekruttering er økt oppmøte og innsats på 
treningene. Noe av problemene med dårlig oppmøte på treningene kommer nok av 
ustabilt treningssted/-tidspunkt. Siden vi har veldig mange eksterne medlemmer 
trener vi ikke på Domus Athletica (det blir veldig dyrt når man ikke er ansatt), og da er 
det litt mer tilfeldig når og hvor treningene blir. I sommerhalvåret bruker vi stort sett 
Voldsløkka til trening, hvor det ikke er vanskelig å finne ledig plass. I vintersesongen 
2010/2011 hadde vi treningstid i gymsalen på Majorstua skole, men denne har vært 
under oppussing i høst. I stedet har vi trent i gymsalen på Menighetsfakultetet hvor 
en av jentene studerer.  
 
Silje Bjølseth Amundsen 
Lagleder fotball damer 
 
Fotball herrer 
Vi har stilt med to lag i serien i år også. 1. laget ble nummer tre, bare tre poeng unna 
opprykk til 1. divisjon. 2. laget hadde også en meget god sesong og ble nummer to i 
sin avdeling. De rykket derfor opp til 2.divisjon. Så i kommende sesongen har vi 
begge lagene i samme divisjon. Vi deltar også i 1. divisjon i innendørsserien. 
Oppmøte på treninger både ute på Domus og inne i Blindernhallen, er fortsatt veldig 
bra. Vi har dessverre blitt nødt til å flytte treningene til idrettshøgskolen, da 
kunstgressbanen ved Domus Athelica har vært stengt i vinter pga. problemer med 
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banen. Håper dette løser seg i løpet av våren, så vi kan komme tilbake i vante 
omgivelser.  Vi hadde en trivelig avslutning av sesongen i høst, på Beach Club. 
 
Jan-Erik Olsen 
Oppmann fotball herrer  
 
Friidrett 
 
Innestevner Ekeberghallen 
Første aktivitet var OBIK`s inneserie. 
Universitetets friidrettsgruppe seiret over 20 konkkurene lag. 

1. UiOBIL: 377 poenger 
2. Bilpost: 210 poenger 
3. Oslo Havnevesen: 193 poenger 

UiO`s innsats på hver av stevnene: 
 20. januar – UiO 98 poenger 
 17.februar – UiO 122 poenger 
 17. mars – UiO 157 poenger 

Holmenkollstafetten: 
Det var to påmeldte lag fra UiOBIL:  
Herrelag veteran og et som vanlig ungdommelig kvinnelag. 
Kvinnelaget kom på plass 28 av 60 lag i KV4-bedritft. 
Ansvarlig for herrelaget meldte at de ikke klarte å få fullt lag. 
Da var det for sent å få gjort endringer for å forandre laget til mix eller annet. 
 
Uteseriens –siste stevne 21. sept. 

1. UiOBIL -560 poenger 
2. Tollernes IL -541 poenger 
3. Bilpost BIL -396 poenger 

UiO BIL konkurerte med 35 bedriftsidrettslag 
I november var det årsmøte på Ekeberg hvor begge førstepremiene ble mottatt. 
SKrystallpokalene er nå plassert i premieskapets samling. 10. Etage i Lucie Smiths 
hus 
Gruppeleder og ellers de som står på for laget ønsker flere som stiller opp på 
stevnene. 
Gi beskjed til dine kollegaer at de er ønsket i klanen. 
Angående Stevne og felles trening ta kontakt med Sofie Jakobsen s.a.jakobsen krøll 
admin.uio.no 
Friidrettsklanen 2011: Silje Granum, Kate Alnes, Ingvild Tøllefsen, Beatrice Berntsen, 
Reidar Tysse, Sofie, Erik Holt, Finn Erhard Johannesen, Kåre Svensson.  
Takk til  alle som har stått på for laget i 2011 
Husk 29. Mars KM Ekeberghallen 
 
Sofie Jakobsen 
Lagleder friidrettsgruppa 
 



BEDRIFTSIDRETTSLAGET  
ved Universitetet i Oslo 

 

Årsberetning	for	gruppene	i	Bedriftsidrettslaget	ved	Universitetet	i	Oslo	2011 4	
 

 
Golf 
2011 ble enda bedre enn 2010. Vi hadde tre lag i seriespill, to av lagene vant sine 
avdelinger. I avdelingsfinalen tok vi første og andre plass!  
 
Ifjor trente vi følgende:  
Treninger 1 dag i uka(tirsdag etter arbeidstid) fra starten av mai til midten av 
september på Hakadal golfbane.  
 
Seriespill og turer:  
Himmerland-3 dager i april med flere konkurranser.  
Tre lag i seriespill med 5 matcher på alle spillerne.  
Avdelingsfinale i september for lagene som ble avdelingsvinner.  
Avsluttet sesongen med klubbmesterskap på Sorknes i september. 
 
Stig-Rune Backsæther 
Oppmann golfgruppa 
 
Hockey  
Vi er godt fornøyd med sesongen, både med plasseringen i serien og ett veldig bra 
oppmøte på treningene i Lørenhallen. Samme gjengen holder det fortsatt gående, og 
vi har fått en ny mann i stallen. Dette er fortsatt en herlig gjeng, som har det utrolig 
gøy i sammen. Noen av de eldste gutta ønsker kun å trene, da de synes at det kan 
bli litt for tøft i kampene. Avslutning på sesongen, ble en meget hyggelig kveld med 
god mat og drikke på Lorry.  
 
Jan-Erik Olsen 
Oppmann hockey  
 
Håndball damer 

Trening 
Det har vært rundt 16 damer innom trening i 2011. I en periode var vi 14 faste på 
laget. Noen har sluttet, og andre har kommet til. Vi trener fortsatt sammen med 
herrene, og har det veldig gøy på treningene.  

Serien 
Vi rykket opp til 2.divisjon på første forsøk. Pr dags dato ligger vi på 3.plass i serien, 
med to kamper igjen å spille. Vi har vært nok spillere på kampene. Vi deltok også i 
sommerserien, hvor vi endte på 5.plass. 

Cup 
Vi deltok på en cup i Drammen på vårparten i fjor. Der kom vi til b-sluttspillet. 
 
Fungerende oppkvinne 
Freweini Weldeghebriel 
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Håndball herrer 
I løpet av året var det 17 spillere som spilte minst en kamp, og noen andre var også 
innom treningen i løpet av 2011. Ikke alle møter regelmessig på trening, men vi 
trener sammen med damelaget slik at vi også kan få spilletrening mot to mål. I løpet 
av høsten har det kommet to nye yngre spillere, og vi håper at det kommer flere etter 
hvert. 
 
I sesongen 2010/2011 spilte vi i 1.divisjon. En del skader gjorde at vi ofte ikke kunne 
stille med det beste laget, og fra januar 2012 skal vi spille i 2.divisjon (her har vi 
vunnet våre to første kamper). 
 
Vi har ikke deltatt i noen turneringer i 2011, med unntak av UL hvor vi ble nummer 2. 
 
Steinar Skogheim 
Oppmann håndball herrer  
 
Innebandy 
Innebandygruppa består av ca. 55 personer fordelt på to lag i OBIKs innebandyserie. 
Universitetet 1 spiller i 2. divisjon og Universitetet 2 spiller i 3. divisjon, begge lag 
spiller i serier med små mål. 
 
Frammøtet på treningene er godt og svakt økende fra semester til semester. 
Stammen i lagene er stabile og frammøtet på kampene er tilfredstillende, dog sliter vi 
litt når kampene går så seint som kl. 22.15 om kvelden. 
 
Lagene får nå drakter i UiOBILs offisielle farger og håper at dette vil gi prestasjonene 
på kampene ytteligere et løft.  
 
Parkeringsdugnadene har gått greit og er broderlig fordelt mellom lagene. Vi håper å 
kunne ta en eller to dugnader ekstra kommende fotballsesong. 
 
Øystein Ekevik 
Lagleder innebandy 
 
Ski 

Generelt 

Skigruppa har hatt en jevn stigning i antall medlemmer fra oppstarten i slutten av 
2009 og har 45 medlemmer pr. 31. desember 2011. Det er stort sprik i 
medlemsmassen og noen er utpreget turgåere, mens andre er interessert i å delta på 
skirenn. Aktiviteten har derfor vært orientert både mot kurs for alle og deltakelse i 
skirenn for spesielt interesserte.  
 
Gruppa har i 2011 blitt flinkere til å få flere medlemmer til å stille som 
parkeringsvakter på Kulturhistorisk museum.  

Treningstider - kurs i skiteknikk 
Vinteren 2011 avholdt gruppa to dagers kurs i skøyteteknikk med instruktør, 12 
medlemmer deltok begge dager.  
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Fra og med desember 2011 arrangerer skigruppa kurs i skiteknikk ukentlig.  
Alle deltakere betaler en egenandel på 500 kr. 12 medlemmer har foreløpig takket ja 
til dette tilbudet i sesongen 2011/2012.  

Skiturer 
Skigruppa har ikke avholdt skiturer som trening i arbeidstiden, ut over ukentlige 
treninger i sesongen 2011/2012.  

Skikarusellen og andre mesterskap 
3 av medlemmene deltok i Oslo bedriftsidrettskrets skikarusell. 
 
Gruppa har også hatt flere deltakere i Holmenkollen Skimaraton og Birkebeineren. 

Smørekurs 
Gruppa tilbød sine medlemmer smørekurs i mars 2011 og dette ble avholdt i 
tilknyttning til skøytekurset. 12 medlemmer deltok.  
 
Ole Martin Nodenes 
Oppmann skigruppa 
 
Skyting 
For tiden er det ingen faste treningsdager, grunnet få aktive skyttere. Skytebanen 
ligger i kjelleren på Kjemibygningen og vi har 4 standplasser. Ta gjerne kontakt hvis 
du er interessert, dette er en meget krevende idrettsform (om enn litt "solitær"). For 
tiden er vi kun 3-4 aktive i skytegruppa, som kun skyter luftpistol, men vi hadde 
tidligere også lag på luftgevær. Sesongen begynner 1. oktober og avsluttes i april. Vi 
deltar med et lag i luftpistol i Oslo-serien. Sesongen avsluttes som regel med 
deltagelse på KM og ikke minst NM. 
 
Runar Staveli 
Oppmann skyttergruppa 
 
Sykkel 

Medlemmer 

 Medlemstal per 1. februar 2012: 168, auke på vel 50 medlemmer sidan same 
tid i fjor. 

 Vi har eigne oppmenn/kvinner for ansvarsområda drakter/utstyr, Trøfoen, 
økonomi, medlemsregister, tur(ing), fest, web. 

Trening 

 Tilbod om intervalltrening til Grefsenkollen kvar onsdag ettermiddag (vår) frå 
Skeid-banene. 

 Spinning i regi av sykkelgruppa (spinninginstruktør Mark Chapman) to dagar i 
veka. 

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

 Turar av varierande lengder i Nordmarka.  
 Fortropp sykkeldagen – syklar frå Blindern til Stryken for å ta imot bussen.  
 Seinsommartur, i 2011 langs Telemarkskanalen – båt oppover og to dagars 
 sykkeltur tilbake – 17 stykke med. 

Ritt 
Medlemmene i gruppa deltar saman eller individuelt i ei rekkje turritt på landeveg 
eller i terrenget: Farrisrunden, Birken, Terrengsykkelkarusellen til bedrifts-
idrettsforbundet, Eidsvoll–Oslo (Styrkeprøven), Grenserittet, Raumerrittet o.a. Om lag 
25 medlemmer var med på eitt eller fleire ritt i fjor, berre i Birken stilte vi med 13 
ryttarar. 

Rabattar 

 Assos sykkelklede, sykkelgruppa har forhandla rabatter direkte frå importør.  
 Botolfsen As (http://www.botolfsen.no): Store rabattar på Windrose produkter, 
 Raceface klede og utstyr, Hope produkter, Whyte syklar, Lupine lykter  
 Torshov Sport  
 Raske Sykler 

"Sykle til UiO"-aksjonen 

 Gruppa og mange lokale aktivistar har dratt i gang "Sykle til UiO"-aksjonen 
kvart år sidan 1999. Bedriftsidrettslaget er hovudarrangør, og aksjonen er eit 
fast vårteikn ved UiO. 

 Billig sykkelmekking på første aksjonsdag.  

Dugnader 
P-vakt ved Vikingskipshuset (Norsk Folkemuseum sin julemarknad) to helgar før jul. 

Sykkellunsjar 
Gruppa har eit par lunsjar i semesteret med orientering og planlegging på Frederikke. 

Trøfoen 
Vi har ein felles verkstad der medlemmene samla eller kvar for seg kan mekke sykkel 
i eigna lokale. Trøfoen deler vi med skigruppa, som brukar den til prepping av ski o.l. 
 
Torbjørn Severinsen 
Sykkelgruppa 
 
 
Volleyball 
Ingen aktivitet i 2011. 
 
Kari Helene Tofsrud 
Kontaktperson volleyballgruppa 
 


