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ÅRSBERETNING FOR BEDRIFTSIDRETTSLAGET VED 
UNIVERSITETET I OSLO 2012 
 
Oppdatert etter årsmøtet. 
 
Bedriftsidrettslaget ble stiftet 10. november 1970. Laget drives på frivillig basis av et styre på 9 
personer og 14 gruppeledere. Vi representerer Universitetet i 15 ulike aktiviteter i tillegg til 6 faste 
aktiviteter. Vi organiserer 8 ulike dagaktiviteter. Bedriftsidrettslaget kan vise til gode treningstilbud og 
til godt sosialt samvær gjennom hele året. 
 
Styret i 2012 
Leder    Gerd Thorsen  
Nestleder   Catharina Paulsen 
Sekretær   Astrid Jenssen  
Kasserer   Heidi Løken  
Styremedlem   Hans Henrik Olsen 
Styremedlem   Thorbjørn Severinsen 
Styremedlem   Anne-Mette Vibe 
Varamedlem   Trond Harr 
Varamedlem   Hela Soltani 
 
Dagfinn Killingbergtrø er lagets regnskapsfører 

Oppsummering 

Det er avholdt 12 ordinære styremøter i 2012/2013, hvorav 3 sammen med gruppelederne. Det er 
behandlet 36 saker. Det har vært et meget godt samarbeid mellom styret og gruppelederne. Styret har 
også hatt en god dialog med HMS-avdelingen. For å følge Bedriftsidrettslagets formål ”ved samarbeid 
og i fellesskap å fremme idrett og trivsel i sunne former for alle som er ansatt ved Universitetet” 
arrangerer vi årlig 6 idrettslige aktiviteter for ansatte, herav skidag, Arbeids- og læringsmiljødagen, 
Holmenkollstafetten, ”Sykle til UiO”-aksjonen og sykkeldagen. Vi arrangerer også dagaktiviteter som 
yoga, sportsdans, spinning, fotball, innebandy, og dykking. Det deltok ca 1.000  på universitetets 
fellesaktiviteter, ca 150 på dagaktivitetene og ca 500 på våre egne gruppeaktiviteter. 
 
Vi har også i år arbeidet aktivt mot universitetsledelsen med bl.a. å tilrettelegge for enklere 
administrasjon, det kan komme på plass noen løsninger i 2013. Styret ønsket å kunne bruke mer tid på 
profilering og verving av medlemmer. 
 
Idrettslaget fikk sin egen høye beskytter i universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe 8. desember 
2009.  
 
Det er ført en god dialog med universitetsledelsen vedrørende UiOBIL.  
 
I 2012 har UiOBIL fortsatt fokus på økt rekruttering, økt aktivitet, økt synlighet og økte prestasjoner. 
Pr 31. desember hadde bedriftsidrettslaget 460 betalende medlemmer. 560 er registrert i 
medlemsregisteret og det jobbes med å få i gang igjen de som har vært med tidligere  
 
UiOBIL representerer Universitetet i 16 ulike gruppeaktiviteter, 6 faste aktiviteter og 8 dagaktiviteter, 
i alt 29 aktiviteter. 
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I 2012 fikk UiOBIL en rammebevilgning på kr 360.000  356.000. Bevilgningen i tillegg til 
kontingentinntekter og deler av dugnadsinntekter, har bidratt til at vi har klart å innfri våre 
forpliktelser. 
 
Tabellen viser oversikt over tilbud fra UiOBIL og deltakelse på disse. ’Ja’ viser der vi har hatt 
aktivitetet, ’(Ja)’ viser der vi har hatt lite aktivitet. 
  
 Gruppe- og 

andre 
aktiviteter 
for alle 
medlemmer 

Fellesaktiviteter 
for UiO-ansatte 
og medlemmer 

Dagaktiviteter 
for UiO-
ansatte 

Totalt antall 
deltakere 

Skidag  365 påmeldte  
Holmenkollstafetten  (Ja)  
”Sykle til UiO”-
aksjonen 

  314  

Sykkeldagen  155  
Universitetslekene 
(UL) 

 88 fra UiO
(Tot 137) 

 

Aktiviteter på 
Arbeids- og 
læringsmiljødagen 

 0 
(ikke arr. i 2012)

 

Badminton (Ja) Ja  
Basketball  Ja  
Bordtennis Ja Ja  
Bowling (Ja)  
Dans Ja Ja  
Dykking Ja Ja  
Fotball Ja Ja  
Geocaching  Ja  
Gå/jogg  Ja  
Friidrett Ja  
Golf Ja  
Håndball herrer Ja  
Hockey Ja  
Innebandy Ja Ja  
Ski Ja  
Skyting Ja  
Spinning Ja Ja  
Sykkel Ja  
Volleyball (Ja)  
Yoga  Ja  
   
Antall deltakere 500 1000 150 1650 
     
 
 
I de gruppeaktivitetene deltar ca 500 medlemmer. UiOBIL deltar i badminton, bordtennis, bowling, 
dans, fotball, friidrett, golf, hockey, håndball, innebandy, ski, skyting, sykkel og volleyball. Vi hevder 
oss bra i flere aktiviteter i bedriftsserien. Flere av medlemmene er registrert i flere grupper, eks sykkel, 
ski og innebandy. 
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UiOBIL har også med bakgrunn i ledelsens policy lagt opp til dagaktiviteter hvor 150 deltar. Dette er 
ballspill, bordtennis, geocaching, jogging, spinning, sportsdans, dykking og yoga.  
  
Dagaktivitetene er knyttet til ansatte som ikke må være medlemmer og hvor styret organiserer 
aktivitetene.  
 
Styret så frem til en konkret løsning vedrørende permanent administrativ hjelp for UiOBIL fra 
Universitetsdirektøren på nyåret 2012, se administrativt ansvar. 
 
Bowlinggruppen og volleyball har med bakgrunn i for få spillere, lagt idretten midlertidig på is. 
UiOBIL har fått en ny aktivitet; dykking ledet av Kristian Rikvold-Jess. 
 
UiOBIL har også i 2012 bidratt til friidrettslig velferd for ca 1.650 deltakere for ansatte. Dette er 
følgende: medlemsaktivitetene, fellesaktiviteter for UiOs ansatte og dagaktiviteter for UiOs ansatte. 

Godkjenning av formelle saker  

Det har vært viktig å få på plass formelle ordninger fra universitetsledelsen. Styret har arbeidet iherdig 
for å få godkjent følgende:  

Administrativt ansvar 

I dag arrangerer bedriftsidrettslaget de aller fleste idrettslige aktiviteter for ansatte på Universitetet.  
 
Styret har over år arbeidet bevisst med å få på plass administrativ hjelp. 
 
Det å drive UiOBIL i dag krever en betydelig administrativ innsats som bl.a. kan hindre ansatte å påta 
seg styreverv, og gruppelederverv i bedriftsidretten. Med bakgrunn i det arbeidspresset mange av disse 
har til daglig ved universitetet og at det administrative arbeidet for UiOBIL må gjøres på kveldstid, har 
vi over tid arbeidet for å få til en permanent administrativ ordning. Styret har fulgt opp saken via brev 
til Universitetsdirektøren om ”Avklaring av administrativ ansvar for den idrettslige velferd på UiO” 
den til 24.august 2011, i tillegg er saken purret opp i november 2011 og i 2012. 
 
I brev av 18. november 2011 uttaler universitetsdirektørens vedr. administrativ hjelp til UiOBIL. 
“Saken om administrativ hjelp for UiOBIL er til vurdering i forbindelse med opprettelsen av en 
eventuell egen enhet for arrangementer ved UiO. Tanken er i så all at nevnte enhet kan avhjelpe 
UiOBIL administrativt. Som styret forstår er planen å opprette enheten så raskt som mulig i 2011.” 
 
I brev av 22. desember 2011 uttaler styret: “Vi ser frem til en konkret løsning for UiOBIL fra  
Universitetsdirektøren på nyåret”. Vi har hatt en del brevveksling med Kommunikasjonsavdelingen 
som holder i saken. 

E-post til samtlige ansatte for å fortelle om våre aktiviteter 

Vi sender ut e-post til alle ansatte en gang i begynnelsen av hvert år. Her informerer vi om årets 
aktiviteter. Dette er et ledd i å rekruttere nye medlemmer. Det ble sendt ut e-post i februar, over 8.000 
personer mottok epost. 

Trykksaker for å fortelle om våre aktiviteter 

Vi har fra 2009 en gang i året sendt ut brosjyrer til samtlige ansatte for å fortelle om våre 
aktiviteter. Det har kommet ganske mange brosjyrer i retur pga feil i adresser, folk som har 
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sluttet med mer. Styret besluttet i 2012 å ikke sende til alle ansatte, men i stedet fokusere på  
nye plakater og flyers og distribusjon av disse rundt til enhetene. 
 
Vi lagde nytt profileringsmateriell hvor 6 av våre aktiviteter ble profilert.  
 
Vi lånte studio av USIT i Kristen Nygaards hus og fotografer fra Elvebakken VGS. Et utvalg 
medlemmer stilte frivillig opp for fotografering i studio.  
 
Deretter ble A3-plakater hengt opp på Campus og flyers sendt ut til alle enheter. Denne aktiviteten ble 
gjentatt på høsten.  

Synliggjøring gjennom Uniforum 

Vi har god dialog med Uniforum slik at vi har tilgang til å synliggjøre gruppene og UiOBIL. I tillegg 
følger styret opp de ulike aktiviteter og nyheter, og får disse inn som nyhetsstoff i Uniforum.  

Nye treningsdrakter, ny profil for UiO 

Det er ikke solgt så mange treningsdrakter UiOBIL hadde håpet. Det er fortsatt Catharina Paulsen som 
ivaretar bestilling og oppfølging av dette. 

Rekruttering av medlemmer 

I 2012 har styret fortsatt fokusert på rekruttering og nye aktiviteter. Vi har 460 betalende medlemmer, 
560 er registrert i medlemsregisteret og det jobbes med å få i gang igjen de som har vært med tidligere. 
Vi benytter treningsdressene som vervepremier i forbindelse med verving av nye medlemmer.  

Vi vil arbeide videre for å øke rekrutteringen på flere måter: 

• Hvert medlem rekrutterer ett medlem 
• Redaktøren i Uniforum følger opp og skriver artikler om UiOBIL 
• E-post til alle ansatte (1 gang i året)  
• E-post til alle medlemmene, omfatter både interne og eksterne medlemmer (jevnlig) 
• Distribuere trykksaker (brosjyrer, foldere, plakater)  
• Holde nettsidene og sidene på Facebook oppdatert  
• Få fakulteter og institutter som stiller egne lag både i Holmenkollstafetten og i bedriftsidrett til 

å bli medlemmer i UiOBIL. Dette må skje i samarbeide med ledelsen. Det er kjent at ca 20 
institutter/avdelinger stiller til start i Holmenkollstafetten. Det er derfor sendt brev til 
institutter/fakultet hvor vi ber om at de stiller for UiOBIL. 

• Få mange av de ansatte som deltar i ”Sykle til UiO”-aksjonen, den årlige sykkeldagen og 
skidagen til å bli medlemmer hos oss.  

Medlemskort og medlemsfordeler 

UiOBIL har fortsatt avtale med Torshov Sport om medlemsfordeler. Alle med ansattkort på UiO er 
med i rabattordningen. Vi har også avtale med Tryvann Vinterpark om rabatter for ansatte. 

Forsikring 

I forbindelse med at universitetet har innvilget trening i 1,5 timer, og skaden skjer i forbindelse med 
dette, er du dekket i forhold til universitetets yrkesskadeforsikring. Informasjon om ny 
forsikringsordning er lagt inn på UiOs nettsider. 
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Økonomi 

I 2012 har UiOBIL fått bevilget kr 360.000 356.000. Som regnskapet for 2012 viser bruker vi rundt kr 
460.000 til utgifter i forbindelse med gruppeaktivitetene og dagaktivitetene. For 2013 har vi fått kr 
375.000 i bevilgning, ca kr 150.000  i kontingenter beregnes komme inn i 2013 og over kr 100.000 i 
dugnadsmidler. Totalt kr 625.000 mot tidligere kr 300.000. 

Kontingentforhøyelse 

På årsmøte 30. mars 2011 ble det vedtatt å øke kontingenten fra kr 200 til kr 300 fra 1. januar 2012. 
Dette er meddelt medlemmene. Det har gitt oss ca kr 46.000 i ekstra inntekter. 

Drift av laget i 2012 

I 2012 fikk UiOBIL en rammebevilgning på kr 360.000 356.000 som har bidratt til at vi har klart å 
innfri våre forpliktelser i 2012. Kostnadene øker betydelig år for år. Rammebevilgningen, 
kontingentinntektene og deler av dugnadsinntektene, går til deltakelse i serier og cuper, utgifter til 
baneleie, dommeravgifter og andre faste utgifter.  
 
Det er brukt kr 201.858 til skidagen, sykkeldagen, ”Sykle til UiO”-aksjonen og Universitetslekene. 
 
Styret har tidligere gjort vedtak om at gruppelederne og styremedlemmene kan få dekket utgifter til 
telefon, reiseutgifter og lignende.  

Dugnadspenger  

Vi har nå tre steder vi kan stå parkeringsvakt.  

Aktiviteter i gruppene 

I 2008 var sykkelgruppen 30, i dag 171 medlemmer. Friidrett har som i fjor vunnet uteserien. Fotball 
damer beholdt plassen i 1ste divisjon, fotball herrer deltar med 2 lag, Hans-Henrik med sin finurlige 
serv, vant bordtennis i Universitetslekene lekene i år, og håndball herrer deltar i 1ste divisjon. Alt i alt, 
gode resultater og plasseringer i 2012. Vi har også fått en ny gruppe, dykking. 
 
Vi skulle gjerne sett at det kom til flere medlemmer i gruppene, for å sikre kontinuitet og for å komme 
i gang med aktivitet igjen i de som er lagt på is. Mange i UiOBIL har også vært med i styret og vært 
gruppeledere i mer enn 15-20 år, noen her ønsker avlastning.  

Faste aktiviteter 

Skidagen 6. mars 

Hvert år inviteres alle ansatte ved Universitetet i Oslo til skidag! Dette er et sportslig og sosialt 
arrangement. Skidagen 6. mars ble en suksess med 372 påmeldte totalt, hvorav 266 på Stryken-tur, 29 
på rebusløp, 35 på alpint, 23 til Sognsvann og 19  på egne aktiviteter. Vi avsluttet med skifest på UB. 

Arbeids og læringsmiljødagen 

Vi deltar med stand og aktiviteter når UiO arrangerer Arbeids- og læringsmiljødagen. Denne ble ikke 
arrangert i 2012. 
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Holmenkollstafett 12. mai 

Vårens vakreste eventyr gikk av stabelen 12. mai. Hverken kvinner eller menn på UiOBIL klarte å 
skaffe nok deltakere til å delta. 

Universitetslekene (UL) i Oslo 

Det var 137 deltakere i Universitetslekene og 90 på banketten. Fra UiOBIL deltok 88 personer. Det 
var stor stemning hvor de siste gikk rundt kl 02:30 om morgenen. 
 
UiOBIL vant med 49 poeng foran Trondheim og Bergen. 
 
Sekretariatet delte ut T-skjorter og program. 
 
Håvard i Trondheim ga Heidi som general for lekene et gavekort på kr 250. 

Sykkeldagen 13. juni 

Sykkeldagen som er et årlig tilbud til alle ansatte ved UiO.  I 2012 var det 155 som deltok på 
sykkeldagen. Bjarte Aarseth, som i mange år har vært primus motor, skrøt virkelig av sykkeldagen. De 
fleste syklet fra Stryken og gjennom Nordmarka tilbake til byen. En gjeng valgte også å sykle begge 
veier. 
 
Thorbjørn Severinsen sto for pålessing av syklene og hadde ansvaret for gjennomføring av 
sykkeldagen, styret for det administrative.  
 
Sykkelgruppen sørget for tilbud om mekking av sykler med reparatører fra Torshov Sport til gode 
priser. Det kostet kr 50 kr for medlemmer av UiOBIL og kr 300 for andre ansatte å få gått over 
sykkelen sin, i tillegg kommer utgifter til evt. deler som måtte skiftes ut. 

”Sykle til UiO”-aksjonen 25. april -15. juni 

Bedriftsidrettslaget var ansvarlig for gjennomføringen av ”Sykle til UiO”-aksjonen 2012, og aksjonen 
har blitt et fast vårtegn ved UiO der vi prøver å få med så mange som mulig.  I 2012 deltok 314 
universitets ansatte.   
 
Det var satt av kr 44.000 til sykkelpremier. Det ble kjøpt inn 6 sykler, 8 gavekort a kr.1000 og 20 
trøstepremier. Vinnerne ble trukket ut rundt 1. juli. 

Hva har vi gjort i år 

I 2012 har vi arbeidet målbevisst med rekruttering og for å få inn nye aktiviteter. 
• E-post til alle ansatte er sendt ut  
• Brosjyrer, foldere, plakater er distribuert til medlemmer og enhetene 
• Vi har både arrangert og avviklet de fleste seriekamper 
• Vi har arrangert våre faste aktiviteter som Sykkeldag, Skidag, "Sykle til UiO"-aksjonen, 

Holmenkollstafetten og Universitetslekene 
• Alle ansatte ved UiO har anledning til å benytte 1.5 timer av arbeidstiden til fysisk aktivitet. 

Vi har arrangert et bredt tilbud med 8 dagaktviteter som er åpne for de som ønsker å trene i 
arbeidstiden 

• Vi har deltatt i en rekke sykkelritt gjennom sesongen, Birkebeinerrittet, Grenserittet m.m. 
• Fotball damer har deltatt i Hurtigruta Cup 
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UiOBIL utfordringer i 2012-2013 

Styret har gjennom året gått igjennom de utfordringer laget har. Mange av de formelle utfordringer er 
løst. Vi har fått positive tilbakemeldinger på en eventuell avklaring av det administrative ansvaret med 
universitetsdirektøren. Vi må se på rekruttering av nye medlemmer og nye aktiviteter. 
 
Bedriftslaget må ha en klar plan for rekruttering og videre fremdrift for 2012-2013. Utsendelsen av e-
post til samtlige ansatte og brosjyrene er et ledd i rekruttering av nye medlemmer. Dette, sammen med 
andre tiltak, vil være bidrag i retning mot målet vårt om å ha 1.000 medlemmer ved utgangen av 2015. 
 
Med den rekrutteringen det legges opp til vil vår aktivitet øke betydelig. Det er nødvendig å øke 
aktivitetene innen de gruppene vi allerede har, det er behov for nyrekruttering. Vi må legge til rette for 
å organisere og tilby ulike aktiviteter for de ansatte. Vi ser for oss at vi kan øke vårt aktivitetstilbud 
med friluft/mosjon, stavgang, orientering, svømming og tennis. Flere grupper ønsker å stille flere lag i 
flere divisjoner, eks. innen fotball og håndball. Mange av våre gruppeledere ønsker å delta i flere 
turneringer, i tillegg til å delta i utenlands turneringer.  

Styrets fokus 

• Å ha en god dialog med universitetsledelsen, HMS-avdelingen og SiO  
• Det må arbeides med å få inn flere ansatte i de ulike aktivitetene 
• Vi må fokusere på å nå ut til nyansatte, "alle ansatte på UiO skal fra dag én kjenne til oss" 
• Vi må få inn flere ansatte i de ulike gruppene som kan føre bedriftsidrettslaget videre.  
• Vi må få kontinuitet i spillermassen og nye idrettsutøvere inn i gruppene  
• At styret fortsatt må bidra til ski- og sykkeldag, samt ha ansvar for ”Sykle til UiO”-aksjonen.  
• At styret må delta i synliggjøring av UiOBIL via innlegg om våre aktiviteter, og aktiviteter 

generelt  
• At det gjennom e-post til alle ansatte, Uniforum og nettsidene til UiOBIL spres informasjon 

om de ulike aktiviteter  
• At idrett som drives fast ved fakulteter og institutter inkorporeres i UiOBIL 
• At ansatte som deltar i de faste aktivitetene, sykkel, ski, ”Sykle til UiO”- aksjonen skal bli 

medlemmer i UiOBIL 
 
Styret og gruppelederne avsluttet året med en julefest på De fire store. 
 
Vedlagt følger gruppeledernes årsmeldinger. 
 
Styret er av den mening at det er helsemessig gevinst å få de ansatte til å drive aktivitet, både på dagtid 
og i fritid. Vi er også av den oppfatning at det er stor verdi for Universitetet å ha et idrettslag. 
 
 

På vegne av styret 
 
 

Gerd Thorsen     Astrid Jenssen 
Leder      Sekretær 
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