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Presentasjon av UiOBIL
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 9 
ulike dagaktiviteter. Bedriftsidrettslaget kan vise til gode 
treningstilbud og til godt sosialt samvær gjennom hele 
året.

Styret i 2013 

Leder    Catharina Paulsen 
Nestleder   Torbjørn Severinsen 
Sekretær   Astrid Jenssen  
Kasserer   Heidi Løken  
Styremedlem   Hans Henrik Olsen 
Styremedlem   Anne-Mette Vibe 
Styremedlem   Fridtjof Jerve 
Varamedlem   Gerd Thorsen 
Varamedlem   Trond Harr

Dagfinn Killingbergtrø er lagets regnskapsfører

Styrets arbeid
Det er avholdt 8 ordinære styremøter i 2013, hvorav 2  
sammen med gruppelederne. Det er behandlet  ca 35  
saker. 

Det har vært et meget godt samarbeid mellom styret og 
gruppelederne. Styret har også hatt en god dialog med 
HMS-avdelingen og SiO. 

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 flere idrettslige aktiviteter for ansatte, herav 
skidag,”Sykle til UiO”-aksjonen og sykkeldagen. 

Vi arrangerer også dagaktiviteter som badminton, bor-
dtennis, fellesjogg, yoga, sportsdans, spinning, fotball, 
innebandy, og dykking. Det deltok ca. 1.300 på univer-
sitetets fellesaktiviteter, ca. 150 på dagaktivitetene og 
ca. 500 på våre egne gruppeaktiviteter.

I 2013 har UiOBIL fortsatt hatt fokus på økt rekrutter-
ing, økt aktivitet og økt synlighet. Pr 31. desember 
hadde bedriftsidrettslaget 469 betalende medlemmer. 
I medlemsregisteret er det registrert 550 stk og det 
jobbes med å få i gang igjen de som har vært med 
tidligere 

Fortsatt behov for administrativ støtte.

Det har vært viktig å få på plass formelle ordninger fra 
universitetsledelsen.  I dag arrangerer bedriftsidrettsla-
get de aller fleste idrettslige aktiviteter for ansatte på 
Universitetet. 

Det å drive UiOBIL i dag krever en betydelig admini-
strativ 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 arbei-
det 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 Universitetsdirek-
tøren, uten resultat.

Med administrativ hjelp vil styret kunne bruke mer tid 
på profilering og verving av medlemmer.

Profilering av UiOBIL

Fra 2009 har vi, 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 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.

E-post til samtlige ansatte for å fortelle om våre ak-
tiviteter

Vi har nå mulighet til å sende mail til alle ansatte flere 
ganger i året. I 2013 sendte vi 3 mail; i starten av hvert 
semester og en for å informere om sykkeldagen. Her 
informerer vi om årets aktiviteter. Dette er et ledd i å 
rekruttere nye medlemmer. Over 6000 personer mottok 
epost.

Synliggjøring gjennom Uniforum

Vi har god dialog med Uniforum og kontakter dem for å 
få profilert våre arrangement. 

Bak: Trond Harr, Fridtjof Jerve, Bobben Severinsen, Hans Henrik Olsen
Foran: Heidi Løken, Astrid Jenssen, Catharina Paulsen, Anne-Mette Vibe. 
Ikke tilstede: Gerd Thorsen
Foto:  Hanne Utigaard, høst 2013

Årsberetning for UiOBIL
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Treningsdrakter med UiO-logo

På våre nettsider kan man bestille flotte treningsdrakter 
med UiO-logo på. Salget av treningsdrakter er meget 
beskjedent.

Økonomi
Som regnskapet for 2013 viser bruker vi rundt kr 
290.000 til utgifter i forbindelse med gruppeaktivitetene 
og dagaktivitetene. For 2013 fikk vi kr 375.000 i bevilg-
ning, ca kr 150.000 i kontingenter er forventet inntekt 
i 2013 og over kr 100.000 i dugnadsmidler. Totalt kr 
625.000 mot tidligere kr 300.000.

Kontingentforhøyelse

Styret foreslår ingen kontingentforhøyelse.

Drift av laget i 2013

I 2013 fikk UiOBIL en rammebevilgning på kr 375.000 
som har bidratt til at vi har klart å innfri våre forpliktel-
ser i 2013. Kostnadene øker betydelig år for år. Ram-
mebevilgningen, kontingentinntektene og deler av 
dugnadsinntektene går til deltakelse i serier og cuper, 
utgifter til baneleie, dommeravgifter og andre faste ut-
gifter. 

Det er brukt kr 156.767  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 to steder vi kan stå parkeringsvakt, hhv. park-
eringsplassen bak Historisk Museum og på Bygdøy 
Folkemuseum.

Gruppeaktiviteter
UiOBIL representerer Universitetet i 16 ulike gruppeak-
tiviteter, 6 faste aktiviteter og 9 dagaktiviteter, i alt 31 
aktiviteter.

I gruppeaktivitetene deltar ca 500 medlemmer. UiOBIL 
deltar i badminton, bordtennis, bowling, dans, dykking, 
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.

UiOBIL har også med bakgrunn i ledelsens policy lagt 
opp til dagaktiviteter hvor 150 deltar. Dette er ballspill, 
bordtennis, jogging, spinning, sportsdans, dykking og 
yoga. 

Dagaktivitetene er et tilbud til ansatte uavhengig av 
medlemskap i UiOBIL. Styret organiserer aktivitetene. 

Bowlinggruppen har med bakgrunn i for få spillere, lagt 
idretten midlertidig på is.

UiOBIL har i 2013 bidratt til friidrettslig velferd for  
ca 1.950 deltakere. Dette er følgende: medlemsaktivite- følgende: medlemsaktivite-: medlemsaktivite-
tene, fellesaktiviteter for UiOs ansatte og dagaktiviteter 
for UiOs ansatte.

Aktiviteter i gruppene

Sykkelgruppen har i dag 170 medlemmer. Friidrett har 
som i fjor vunnet uteserien. Fotball damer beholdt plas-
sen i 1ste divisjon, fotball herrer deltar med 2 lag, Hans-
Henrik med sin finurlige serv vant bordtennis i Univer-
sitetslekene lekene i år, og håndball herrer deltar i 1ste 
divisjon. Alt i alt, gode resultater og plasseringer i 2013.  
Utfyllende informasjon kommer under gruppenes års-
bertning.

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 UiO-
BIL har også vært med i styret og vært gruppeledere i 
mer enn 15-20 år, noen her ønsker avlastning. 

Medlemmer
Rekruttering av medlemmer

I 2013 har styret hatt fokus på rekruttering og nye  
aktiviteter. Vi vil arbeide videre for å øke rekrutteringen 
på flere måter:

• Oppfordre medlemmer til å rekruttere nye 
medlemmer

• Få artikler inn i Uniforum

• E-post til alle ansatte (2-3 ganger 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 mange av de ansatte som deltar i ”Sykle til UiO”-
aksjonen, den årlige sykkeldagen og skidagen til å bli 
medlemmer hos oss.  

Medlemsfordeler

UiOBIL har fortsatt avtale med Torshov Sport om 
medlemsfordeler. Alle med ansattkort på UiO er med i 
rabattordningen. 
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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.

 

 

Gruppe- og  
andre aktiv-
iteter for alle 
medlemmer

Fellesaktiviteter for 
UiO-ansatte  
og medlemmer

Dagaktiviteter for 
UiO-ansatte

Totalt antall  
deltakere

Skidag 439  påmeldte

Holmenkollstafetten -

”Sykle til UiO”-aksjonen  230

Sykkeldagen 167 

Universitetslekene (UL) 39 fra UiO 
 

Badminton - Ja

Basketball Ja

Bordtennis Ja 25 Ja

Bowling -

Dans Ja Ja

Dykking Ja 10 Ja

Fotball Ja 40

Jogg Ja Ja

Friidrett Ja 8

Golf Ja 25

Håndball herrer Ja 10

Hockey Ja 28

Innebandy Ja 50   

Ski Ja 55

Skyting Ja 4

Spinning Ja Ja

Sykkel Ja 170

Volleyball (Ja) 1

Yoga Ja

Antall deltakere 500 1300 150 1950

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. Tallene under fellesaktivitetene er hentet fra gruppenes årsberetninger.
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    Arrangement for alle UiO-ansatte
Skidagen 7. mars

Hvert år inviteres alle ansatte ved Universitetet i Oslo 
til skidag! Dette er et sportslig og sosialt arrangement. 
Skidagen 7. mars ble en suksess med 439 påmeldte 
totalt. Vi avsluttet med skifest på Soria Moria hotell.

Universitetslekene (UL) i Trondheim

Det var 39 deltakere i Universitetslekene fra UiOBIL

NTNU vant foran UiB og det ble bronse til UiO.

Sykkeldagen 12. juni

Sykkeldagen er et årlig tilbud til alle ansatte ved UiO. I 
2013 var det 167 som deltok på sykkeldagen. De fleste 
syklet fra Stryken og gjennom Nordmarka tilbake til 
byen. En gjeng valgte også å sykle begge veier.

Sykkelgruppa sto for pålessing av syklene og hadde 
ansvaret for gjennomføring av sykkeldagen. Styret stod 
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 kom 
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 2013, og aksjonen har blitt et 
fast vårtegn ved UiO der vi prøver å få med så mange 
som mulig.  I 2013 deltok 250 universitets ansatte.  

Hver måned ble det trukket ut et gavekort til en av de 
som deltok som også er medlem i bedriftsidrettslaget 
pålydende 500kr. 
Den første delaksjonen startet opp 21. januar 2013, og 
ble avsluttet 28 februar. For hver dag en sykler til jobb 
får en et lodd i dette lotteriet. 
 
Under hovedaksjonen - 29. april til 21. juni - ble det 
trukket ut: 
 
5 gavekort á kr 5000,- hos Torshov Sport 
9 gavekort á kr. 1000.- hos Torshov Sport 
Ulike trøstepremier: sykkellås,  drikkeflasker osv.

For å delta må man registrere at man har syklet til UiO 
på nettsiden til UiOBIL.

UiOBIL utfordringer i 2014- 2015
Styret har gjennom året gått igjennom de utfordringer 
laget har. Vi må se på rekruttering av nye medlemmer 
og nye aktiviteter.

Bedriftslaget må ha en klar plan for rekruttering og vi-
dere fremdrift for 2014-2015. 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 800 
medlemmer ved utgangen av 2015.

Med den rekrutteringen det legges opp til vil vår aktiv-
itet øke betydelig. Det er nødvendig å øke aktivitetene 
innen de gruppene vi allerede har. 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 fri-
luft/mosjon, stavgang, orientering, svømming og tennis. 
Flere grupper ønsker å stille flere lag i flere divisjoner, 
eks. innen fotball og håndball. Mange av våre grup-
peledere ønsker å delta i flere turneringer, i tillegg til å 
delta i turneringer utenlands. 

Styrets fokus
• Ha en god dialog med universitetsledelsen, HMS-

avdelingen og SiO 

• Få inn flere ansatte i de ulike aktivitetene og 
gruppene

• Nå ut til nyansatte, «alle ansatte på UiO skal fra dag 
én kjenne til oss»

• Få kontinuitet i spillermassen 

• Bidra til ski- og sykkeldag, samt ha ansvar for ”Sykle 
til UiO”-aksjonen. 

• 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 ansatte som deltar i de faste aktivitetene, sykkel, 
ski, ”Sykle til UiO”- aksjonen oppfordres til å bli 
medlemmer i UiOBIL

Styret og gruppelederne avsluttet året med en julemid-
dag på Prima Fila.

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. Vi er også av den oppfatning at det er stor verdi 
for Universitetet å ha et idrettslag.
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ÅRSBERETNING FOR GRUPPENE  
I BEDRIFTSIDRETTSLAGET   
VED UNIVERSITETET I OSLO  

2013

Ført i pennen av gruppeledere; 
Bordtennis: Hans Henrik Olsen, h.h.olsen@ub.uio.no 
Dykking: Audun Lea Hansen, a.l.hansen@usit.uio.no 
Fotball damer: Kaja Santelmann, kaja.santelmann@jus.uio.no 
Fotball herrer: Jan-Erik Olsen, janeo@admin.uio.no 
Friidrett: Sofie Jakobsen, s.a.jakobsen@admin.uio.no 
Golf: Stig Rune Backsæther, s.r.backsather@admin.uio.no 
Hockey: Jan-Erik Olsen, janeo@admin.uio.no 
Håndball damer: Nina Merethe Vestlund, n.m.vestlund@arena.uio.no 
Håndball herrer: Steinar Skogheim, steinar.skogheim@usit.uio.no 
Innebandy: Forbundskaptein Øystein Ekevik, o.b.ekevik@hf.uio.no 
Ski: Ole Martin Nodenes, o.m.nodenes@admin.uio.no 
Skyting: Runar Staveli, runars@kjemi.uio.no 
Sykkel: Torbjørn Severinsen, bobben@ibv.uio.no 
Volleyball: Kristoffer Robin Stokke, krisrst@student.matnat.uio.no
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Badminton
Det har vært noe aktivitet på dagtid, men ikke del-
takelse med lag i serien.

Bordtennis
Trening:

Vi har fast trening hver tirsdag og torsdag fra klok-
ken 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 stillte med to lag i 1. div. bedriftsserien sesongen 
2012/13. Førstelaget vant både serien og sluttspillet. 
Andrelaget ble sist og rykket egentlig ned, men beholdt 
plassen fordi et lag trakk seg og et annet lag ble disket. 
Inneværende sesong (2013/14) stiller UiOBil med tre 
lag. To lag i 1. div. og ett nytt lag i 2. div.

Stevner:

7-8 medlemmer deltar jevnlig på stevner. Det arrang-
eres ca. 12 stevner i løpet av sesongen i tillegg til Krets-
mesterskapet. 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. Bord-
ene er av ny dato (2008) og vi disponerer et eget rom i 
kjemikjelleren hvor bordene står fast fremme.

Bowling 
Ingen aktivitet i gruppa i 2013.

Dykking
Kveldsdykking:

Det har blitt sendt ut invitasjoner til kveldsdykking. 1-3 
dykkere meldte sin interesse på disse kveldene. Det 
dykkes da fra land i Oslofjorden. I 2013 ble det sendt ut 
2 invitasjoner til hele gruppen, noe vi ser et forbedrings-
potensiale i for 2014. Det ble dog dykket 15 kvelder da 
aktiv gruppe avtalte direkte. Noe av årsaken til lav aktiv-
itet var sykdom blant aktiv kjerne i gruppen. 
 

Turer:

Gruppa arrangerte tur til Bømlo i mai 2013. Vi var 5 
dykkere som tok turen over fjellet og fikk noen flotte 
dager med dykking på vestlandet. Dette var en meget 
vellykket tur, og er noe vi gjerne vil arrangere flere 
ganger. Kostnadene til denne turen ble på 3200,- pr 
dykker, noe vi bekostet selv.

Utstyr og treningsforhold:

Vi fikk tilskudd slik at vi fikk kjøpt inn O2-koffert. Dette 
er et viktig sikkerhets- og førstehjelpsutstyr for dykkere. 
Dette er nå montert og fylt opp med oksygen. 

Fotball damer
Fotball damer har i 2013 hatt rundt 20 mer eller mindre 
aktive spillere. Vi har hatt bra oppmøte på kamper, cup-
er og sosiale aktiviteter hele fjoråret. Når det gjelder 
trening så har vi godt oppmøte i de perioder vi har fast 
treningssted og –tid, og dårligere oppmøte de perioder 
dette er mer ustabilt. Så vi fortsetter å lete etter tren-
ingssteder (både inne og ute) som kan gi oss litt mer 
forutsigbarhet. 

Vi har deltatt på både ute- og inneserie med et lag. I 
inneserien i Manglerudhallen i fjor gjorde vi det veldig 
bra og kom på 4.plass. Litt dårligere prestert og tyngre 
motstand ga oss en 7.plass i uteserien.

I Universitetslekene (UL) i Trondheim kom vi på 1.plass. 
Tradisjonen tro deltok vi med et lag på Hurtigruta Cup 
på Lillehammer i november, men kom ikke videre.

Det sosiale miljøet er veldig godt. Vi har spillermøter og 
sosiale sammenkomster med jevne mellomrom.

I høst fikk laget en ny lagleder. Kaja Santelmann tok 
over etter Silje Bjølseth Amundsen.

Fotball herrer
Vi har stilt med to lag i serien i år. 1.-laget kom på en 5. 
plass, mens 2.-laget hadde en meget god sesong og 
ble seriemester i sin avdeling i 1.divisjon. 

Vi deltar også  med et lag i innendørsserien i Mangler-
udhallen. Oppmøte på treninger både ut på Domus, 
Idrettshøgskolen og inne i Blindernhallen, er fortsatt 
veldig bra. Vi må dessverre fortsatt flytte treningene til 
idrettshøgskolen når snøen kommer, da Domus ikke 
måkes. 

Vi hadde en fin avslutning av sesongen i høst, på Ar-
gentina Grill.

Årsberetning for gruppene
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Friidrett
UL 2013

Universitetslekene 2013 var i Trondheim. Lekene gikk 
greit. Vi var tre kvinner fra friidretten. Kate Alnes, Tove 
Alm og Sofie Jakobsen. Ellers så fikk med resten av 
løperne blant ivrige ståpåere fra UiO. Vi fikk fullført ter-
rengløp og stafett med glans.

Bedriftsidrettserie

Oslo Bedriftsidrettserie 2013 ble vunnet av UiOBIL -Fri-
idrett.  
Uteserien 1. plass à 30 lag, poengsum 670. 
Inneserien på  2. plass à 25 lag poengsum 283. 
På Ekeberg ble pokalen overrakt med pomp og prakt. 
Pokalen er plassert i premieskapet 10. etasje, Lucy 
Smiths hus.

Disse var med og kjempet om poengene til UiO: 
Kate Alnes 53 starter, Silje Granum 29 starter, Sofie 
Jakobsen 25 starter, Kåre Svensson 5 starter, Ole Mar-
tin Nodenes 9 starter. Tove Alm 7 starter, Nadarajah  
Elanchelian 4 starter, Beatrice Berntsen 5 starter, Beate 
Heilemann 2 starter, Are Syvertsen 2 starter.

Det som reddet vårt lag til seier var på siste stevnet i 
serien. Gruppeleder hadde lokket forsiktig  med feir-
ing i Stovner klubbhus for feiring av gruppelederens 
70 års-dag  25. sept. Og avsluttende sesong. Vi var 21 
personer til bords med et fantastisk pyntet lokale for 
anledningen. 7 personer fra UiO.

Skulle det være noen som finner burdagen sin blant  
datoene på årets terminliste og fristes til å feire sin burs-
dag på løpebanen så fikser vi det.

Hvor er alle de som løper her på UiO?

Lagserien 2013

Resultater fra begge seriene.

Lagserien

Inneserien:

1. Pakkepost BIL – 305 poeng 
2. Universitetet BIL – 283 poeng 
3. Bilpost BIL – 141 poeng

Uteserien:

1. Universitetets BIL – 670 poeng 
2. Pakkepost BIL – 640 poeng 
3. Bilpost BIL – 580 poeng

Golf
Vi startet sesongen med en treningsleir/turnering i Him-
merland (Danmark) i mai. Det var veldig kaldt, men 
turen ble allikevel veldig bra. Alle deltakerne sa at de 
ønsket å være med neste år også.

Vi har hatt treninger hver tirsdag fra slutten av mai til 
slutten av september. I tillegg har vi hatt noen treninger 
på Hauger. 

Vi hadde et lag i 2. div og to lag i 3. div. Vi hadde de 
med lavest hk. i 2.div. Lagene i 3. div. ble delt opp med 
et ”jente” lag og et guttelag. 

Resultatmessig ble denne sesongen en nedtur da la-
gene endte midt på tabellen. Det var jentelaget som 
gjorde det best. Det ble derfor ikke noen seriefinale 
på oss i år. Hva som er årsaken er vanskelig å si, men 
det hadde nok litt å si at vi kom senere i gang med tre-
ninger. 

Vi avsluttet sesongen med klubbmesterskap på Sork-
nes. Her ble det spilt både singel- og lagmatcher. Her 
var det mye godt spill og UiOs klubbmester ble kåret. 

Golfkøllene er nå pakket bort, men vi starter opp med 
tur til Himmerland (Danmark) i mai med 12 påmeldte.

I 2014 skal vi ha et lag i 2. div og to lag i 3. div.

Takk til alle som har vært med og gjort dette til en fin 
golfsesong.

Hockey Pockey
Vi er godt fornøyd med sesongen, som endte med en 
2.plass og opprykk til 1.divisjon. Der har det foreløpig 
gått over all forventning. Vi ligger på en tredjeplass etter 
litt over halvspilt serie. 

Oppmøte på treningene i Lørenhallen er fortsatt veldig 
bra, og det er stort sett de samme gutta som har vært 
med i mange år nå. Vi har det fortsatt utroilg gøy sam-
men, både på trening og kamp. Noen av de eldste gutta 
ønsker kun å trene, da de synes at det kan bli litt for tøft 
i kampene.   
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Håndball damer
Laget deltok i serien 2012-2013 med gode resultater. 
Med kun to tap på tolv kamper endte det med tredje 
plass i 2. Divisjon, kun ett poeng bak førsteplassen. 

Våren bød imidlertid på utfordringer med hensyn til 
spillere. Flere måtte gi seg på grunn av skader, men 
også permisjon, flytting og upraktisk treningstid bidro til 
færre folk. Det ble dermed ikke mulig å stille lag til UL. 
Det var vanskelig å rekruttere nye spillere, og utover 
høsten 2013 var det lite aktivitet i gruppa og ingen tren-
ing. Laget måtte dessverre trekke seg fra serien 2013-
14 grunnet for få spillere. 

Det var imidlertid flere som meldte sin interesse igjen 
mot slutten av året, så det ble avtalt oppstart igjen i 
januar 2014 med mål om å delta i sommerserien. 

Håndball herrer 
Vi trener i Domus Athletica tirsdager fra kl. 16.00 til 17.30

Det har vært ca. 17-18 spillere innom i løpet av året, 
men grunnet flere langvarige skader, har vi sjelden vært 
mer enn 9-10 på trening om gangen. Nå som damelag-
et har begynt å trene igjen, er vi mange nok til å spille 
mot to mål.

Vi spiller i bedriftsserien, hvor det nå bare er en divis-
jon. I sesongen 2012-13 ble vi nummer 5. Vant 7 av 11 
kamper. I grunnserien i sesongen 2013-14 vant vi 4 av 8 
kamper, og har vunnet den første kampen i sluttspillet. 
Det siste året har det ikke vært problemer med å stille 
lag til kampene.

Vi stilte lag i Universitetslekene, men tapte begge 
kampene mot Trondheim.

Innebandy
Innebandygruppa består av ca. 50 personer og stiller 
med et lag i OBIKs innebandyserie. Universitetet spiller 
i 2. divisjon, herrer, små mål. Det er to treninger i uka i 
Blindern Athletica, hvorav torsdagene er en fellesaktiv-
itet der alle ansatte kan delta.

Frammøtet på treningene har stabilisert seg. Stammen i 
laget er stabilt og frammøtet på kampene er blitt bedre 
sammenlignet med tidligere år. 

Laget ligger så langt denne sesongen midt på tabell-
en. Målet er en plass blant topp fire i 2. divisjon. For å 
nå dette målet må prestasjonene ligge på et høyt nivå 
gjennom hele sesongen siden det er flere gode lag i 
denne avdelingen.

Ski 
Generelt

Skigruppa har hatt en jevn stigning i antall medlemmer 
fra oppstarten i slutten av 2009 og har 55 medlemmer 
pr. 31. januar 2014. 

Ole Martin Nodenes har vært oppmann i skigruppa i 
perioden.

Det er stort sprik i medlemsmassen. Noen er utpreget 
turgåere, mens andre er interessert i å delta på trening 
og skirenn. Aktiviteten har derfor vært orientert både 
mot kurs for alle og deltakelse i skirenn for spesielt 
interesserte. 

Mange av de som deltar på skikurs/treninger var posi-
tive til å stille på dugnader i forkant av sesongen, enten 
som parkeringsvakter på Kulturhistorisk museum eller 
ved Domus Athletica. 

Trening/kurs i skiteknikk

Sesongen var preget av kaldt vær og gode skiforhold. 
Skigruppa arrangerte kurs i skiteknikk annenhver uke, 
og skitrening annenhver uke gjennom hele vinteren. 

Alle deltakere betalte en egenandel på mellom 500 
kr og 1500 kr, avhengig om de hadde deltatt på dug-
nad og om de deltok på trening eller teknikk-kurs. 14 
medlemmer takket ja til et av tilbudene i sesongen 
2012/2013.

Ukentlige treninger og teknikk-kurs er viktige for å ska-
pe samhold og entusiasme i gruppa. 

Skiturer

Skigruppa har ikke avholdt skiturer som trening i ar-
beidstiden, ut over ukentlige treninger sesongen.

 Skikarusellen og andre mesterskap

Gruppa har også hatt flere deltakere blant annet i Hol-
menkollmarsjen, Grenaderløpet og Birkebeinerrennet.

Skyting
Skyttergruppa er en liten gruppe for tiden.

Vi skyter alle våre kamper hos NRK og Nordea på  
Majorstua da de har bedre baner. 
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Sykkel
Medlemmer:

Medlemstal pr. 25. januar 2013: 170, omlag det same 
antall medlemmer som same tid i fjor.

Vi har eigne oppmenn/kvinner for ansvarsområda drak-
ter/utstyr, Trøfo, 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.

Turar:

Vårtur i Nordmarka – årets tur gikk via DNT-hytta ved 
Katnosdammen til Alv Reidars hytte nord i marka og 
retur, vi var 15 deltakarar på denne turen.

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

Seinsommartur, i 2013 i gikk turen til Valdres der vi 
fordelte oss på hytta til Dagfinn og  Knut Erik. Vi var 
totalt 13 personer som var med. 

Ritt:

Medlemmene i gruppa deltar saman eller individuelt 
i ei rekkje turritt på lande-veg eller i terrenget: Birken, 
Bukkerittet, Enebakk rundt, Farrisrunden, Grenserittet, 
Raumerrittet, Styrkeprøven, Terrengsykkelrittet og Vest-
markrittet. I Birken stilte vi med 11 ryttere i år.

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 

Grønt UiO:

Vi var en delegasjon på 3 personar som var med på å 
arrangere ein eigen vintersykkeldag i november. Det 
var Grønt UiO som hadde selve arrangementet, men vi 
stilte opp i vintersykkelutstyr, både syklar, lykte og klede 
for å gje dei frammøtte gode tips før vintersesongen.

“Sykle til UiO”-aksjonen:

 Gruppa og mange lokale aktivistar har dratt i gang 
“Sykle til UiO”-aksjonen kvart år sidan 1999. Bedrifts-
idrettslaget er hovudarrangør, og aksjonen har vært eit 
fast vårteikn ved UiO, men frå 2012 er det blitt eit heilår-
sarrangement, men med eit ekstra fokus på hovedperi-
oden i mai og juni. 

Billig sykkelmekking i forbindelse med oppstart på 
hovedperioden.

Dugnader:

Hadde parkeringsvaktar i forbindelse med fotball-
kamper på Ullevål, samt P-vakt ved Vikingskipshuset 
(Norsk Folkemuseum sin julemarknad) før jul. 

Sykkellunsjar:

Gruppa har eit par lunsjar i semesteret med orientering 
og planlegging på Frederikke. Vi hadde også juleavslut-
ning med lunsj på Ullevålseter rett før jul.

Trøfoen:

Vi har et felles verksted der medlemmene samlet el-
ler hver for seg kan mekke sykkel i gode omgivelser. 
Denne deler vi med skigruppa som bruker den til noe 
prepping av ski ol.  

Volleyball
Mixlaget i volleyball har fast trening i Blindern Athletica 
tirsdager 17.30-19.00.

Oppmøte på trening er ca 4-8 stk. Oppmøte på tre-
ninger har tatt seg opp i løpet av det siste året, så nå 
er det sjelden treninger avlyses pga dårlig oppmøte. Vi 
håper på å rekruttere enda flere og bli mange nok og 
gode nok til å delta i bedriftsserien etter hvert.
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Ved samarbeid og i fellesskap  
skal vi fremme idrett og trivsel i sunne former  

for alle som er ansatt ved Universitetet.
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