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Årsrapport for gruppene UiOBIL

Fotball damer
Fotball damer har i 2016 hatt rundt 20 aktive spillere. 
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. Gjennom våren hadde vi stort sett 
greit oppmøte på trening, med unntak av noen uker 
hvor treningen har blitt avlyst. På høsten har vi slitt mer 
med oppmøte på treninger. Mye av grunnen til dette er 
nok at noen av spillerne som har pleid å være fast på 
trening har vært ute på grunn av skader/operasjoner, og 
noen har hatt mammapermisjon. Oppmøte ble bedre på 
slutten av høsten. Det å ha fast treningssted og -tid har 
vist seg å være viktig for å kunne gjennomføre jevnlige 
treninger. 

Vi har deltatt i både uteserien (7er-fotball) og i inneserien 
(5er-fotball) med ett lag. I inneserien i Manglerudhallen 
2015/2016 endte vi på 11. plass. I uteserien 2016 endte 
vi på 5. plass i 2. divisjon. 

Vi deltok på Meny veterancup på Langhus januar og 
på Årvoll 3v3-festival i september. Vi kom ikke videre til 
sluttspillet på Meny veterancup, og kom på 2. plass på 
cupen Årvoll 3v3-festival. Av sosiale aktiviteter spiste vi 
middag sammen før jul. 

Kari Zakariassen har vært oppkvinne for laget i 2016.

Kari Zakariassen, kari.zakariassen@teologi.uio.no

Ski
I år har aktiviteten vår stort sett bestått av Den ukentlige 
treningen med Sigur Storm fra tren ute. Treningen har 
bestått av to perioder med barmarkstrening og en 
periode med skitrening. 

Ariel Svendal, ariel.sevendal@uv.uio.no,

Golfgruppa
Vi startet sesongen med en treningsleir/turnering i Gradi 
(Polen) i mai. Forholdene var veldig bra og vi spilte 8 
runder på 5 dager.  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. 

Vi hadde tre lag i seriespill. Vi hadde alle lagene i øverste  
divisjon i to forskjellige avdelinger. UiO-Elite og UiO-2 
kom begge på 2. plass, mens UiO-1 kom på 5. plass.  
Resultatmessig var dette en veldig bra sesong.

Golfkøllene er nå pakket bort, men vi starter opp igjen i 
mai.Takk til alle som har vært med og gjort dette til en fin 
golfsesong.

I 2017 skal vi fortsatt ha tre lag i seriespill

Stig R. Backsæther, s.r.backsather@admin.uio.no,

Håndball herrer    
Håndballgruppa har hatt et generasjonsskifte og selv 
om rekruteringen ikke har gått så bra som håpet, har vi 
fått samlet nok spillere til å delta i OBIK serien med et 
lag. Vi har siden slutten av august hatt ukentlig treninger 
sammen med Legestudentenes idrettsklubb. Dette 
samarbeidet har fungert særs godt, og vi håper at vi kan 
fortsette å dele hall-tid med dem neste sesong.

Av annen aktivitet kan vi nevne arrangørtjeneste-
dugnader til verdi 2400,-.

Mål for neste sesong: øke spiller stall noe, og da med 
spillere som kan delta på både trening og kamp.     

Jørgen Sikkeland, jorgen.sikkeland@ibv.uio.no, 

Ført i pennen av gruppeledere:

UiOBIL Fotball på Meny VeteranCup 2016
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Bordtennisgruppe

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:

UiO stilte med et lag i 1. div. bedriftsserien sesongen 
2015/16. Førstelaget rykket egentlig ned til 2. div., 
men beholdt plassen da et par lag trakk seg fra 1. div. 
Andrelaget kom på femteplass i 2. div.

Stevner:

Ca. 5-6 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, h.h.olsen@ub.uio.no

Dykking

Kveldsdykking:

Det har blitt sendt ut noen invitasjoner til kveldsdykking, 
med liten respons. 1-3 dykkere meldte interesse på 
disse kveldene. Det har blitt gjennomført 4 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 
gruppa gjennom året dykket 21 dykk.

Turer:

Gruppa arrangerte tur til Bømlo 9-13/11 hvor vi var 3 
dykkere som reiste. Her leide vi klubbhuset til Bømlo 
sportsdykkere, samt båt. I løpet av disse dagenene ble 
det dykket totalt 15 dykk. 

Utstyr og treningsforhold:

Budsjetterte innkjøp av vester er ikke gjort.

Plan for 2017:

Vi vil starte opp igjen med dykking på ettermiddager og 
helger når det blir litt lysere og mildere ute. Ny dykketur 
planlegges våren 2017.

Audun Lea Hansen, a.l.hansen@usit.uio.no 
 

Innebandygruppa
Innebandygruppa består av ca. 40 personer og stiller lag 
i OBIKs innebandyserie. Laget endte midt på tabellen 
etter en helt grei 2015/2016 sesong. Nivået i 1. divisjon 
kan variere fra sesong til sesong og i inneværende 
sesong er det mange gode lag. Nytt denne sesongen er 
et serieoppsett hvor alle lag møter hverandre en gang, 
så deles serien i to sluttspill hvor UIOBIL ble plassert i 
B-gruppa. I skrivende stund leder vi sluttspilltabellen og 
går sannsynligvis til semifinalene.

Frammøtet på treningene er god og har stabilisert seg 
de siste semesterene. Stammen i laget er stabil og 
frammøtet på kampene er tilfredstillende, dog sliter vi litt 
når kampene går så seint som kl. 22.15 om kvelden.

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

Øystein Ekevik, ekevik@hf-it.uio.no

Fra venstre: Rolf Stabell (80 år!!) , Arnulf Soleng og  
Hans Henrik Olsen møtes jevnlig for å slå et slag bordtennis  
i kjemikjelleren på UiO.
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Hockey Pockey
Årets sesong har vært spillemessige bra, men en del 
jevne kamper har gått i vår disfavør. Allikevel er vi 
fornøyd med å bli nummer fem i første divisjon. Oppmøte 
på treningene er fortsatt meget bra, og vi trives veldig 
godt i Jar Isforum. Der har vi veldig fine fasiliteter. Vi har 
som i alle foregående år, utrolig gøy i sammen både på 
trening og kamp. 

Jan-Erik Olsen, janeo@admin.uio.no

Friidrett
2016 har UiOBIL deltatt på 11 bedriftsstevner.  Derav 3 
innestevner

Inneserien:

UiOBIL kom på 3. plass m.126 poeng.. 2. plass Tollerne 
186 poeng. 1.plass Pakkepost 297 poeng 
19 osloklubber deltok på inneserien.

Uteserien:

UiO kom på 3. plass m.341 poeng.. 2. plass Bilpost 443.  
Tollerne 565 poeng.

25 osloklubber deltok i uteserien.

UiOBIL hadde 5 personer deltok på forskjellige øvelser:

Stig Kringen 4 starter. Kåre 13, Tove 12, Kate 17, Sofie 
24.

Det er vanskelig å få med nye folk. Jeg innbiller meg at 
det blir bedre når den yngre garde overtar . Etter over 
30 år som gruppeleder har det stadig gått nedover med 
deltagelsen.

Jeg fortsetter løpingen men resten får de yngre gripe tak 
i.

Sofie A. Jakobsen, s.a.risvaer@gmail.com,  
 

Rikke Julie Foss-Pedersen og Audun Lea Hansen på Hvitsten Foto: Kristian Rikvold-Jess
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Sykkelgruppa 

Medlemmer

Medlemstall pr. 31/12 2016: 144.  
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, nokså fast tirsdager, men også noe andre 
dager.

Turer:

• Vårtur i Nordmarka – årets tur gikk via overnatting på 
Kikkut til Hadeland og hytta til Alv Reidar og tilbake 
gjennom Nordmarka. Vi var 13 deltagere på denne 
turen.

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

• Seinsommertur, i 2016 i gikk turen til Finse, med 
overnatting på Universitetets forskningsstasjon. Det 
ble syklet ulike lengder av Rallarvegen. Alle syklet inn 
fra Haugastøl på fredag, og lørdag syklet de sprekeste 
helt til Flåm og tilbake. Andre nøyde seg med deler av 
turen. Søndag var en del på Rallarmuseet på Finse, 
noen gikk på en tur i fjellet, mens de siste tok en ekstra 
sykkeltur langs rallervegen. Til slutt syklet vi samlet 
ned til Haugastøl. Vi var 12 personer med på turen. 

Ritt:

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

Rabattar:

• Trimtex sykkelklær, vi hadde fellesinnkjøp av klær i 
2016, og har fortsatt noe til salgs til rabbaternte priser, 
og med UiOBil farger og logo.

• Torshov Sport

“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:

Gruppa har en til to lunsjer i semesteret med orientering 
og planlegging på Frederikke. 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 2016 var det en mekkekveld organisert av 
gruppa. Noen får ellers noe individuell hjelp ved behov.

Bobben, bobben@ibv.uio.no

Fotball herrer

Året som gikk

Fotballherrenes 2016 har gitt godt oppmøte på treninger 
og kamper, noen hyggelige sosiale sammenkomster og 
god administrasjon fra det nyopprettede gruppestyret.

Gruppestyret

Gruppestyret UIOBIL fotball herrer ble opprettet og 
valgt 29. januar 2016. Sammensetningen gjennom dette 
første året har vært stabil: Idar Helle (gruppeleder), 
Brede Trollsaas, Daniel S. Nyhagen, Bjørnar Hjulstad, 
Silje Tellefsen og Tore Omdahl. Foruten oppstartsmøte 
har det vært tre møter i gruppestyret i perioden. Typiske 
saker gjennom året har vært bane- og treningsforhold, 
ansvarsfordeling internt, innkjøp, økonomi og sosiale 
arrangementer

Medlemmer

Medlemstallet i fotballgruppa har holdt seg nokså jevnt, 
med noen frafall og noen nye tilskudd. Stemning og 
samhold på treningene er godt, og vi har en nokså stabil 
gruppe på 12-18 spillere som kommer på trening. Noe 
færre kommer på innendørstreningene i vinterhalvåret, 
men også her er oppmøtet godt. Vi håper i midlertid 
presset for å bruke Blindernhallen som eksamenslokale 
før jul vil avta i årene som kommer, slik at vi kan holde 
trening stabilt om vinteren. 

Gruppestyret har holdt seg aktive gjennom året, og fulgt 
opp utstyr, kampavvikling, lagoppsett og treninger. Vi har 
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hatt god oversikt over økonomi og fin kommunikasjon 
medlemmene imellom.

Fotballgruppa har som prinsipp at alle fullverdige 
medlemmer som vil skal ha mulighet til å spille både 
trening og kamper, og vi har dermed rotert en del på 
lagoppstillingene. I vintersesongen har det vært stor 
interesse for spill (for en tropp på 7-8 spillere), noe 
som ses som veldig positivt – men fortsetter veksten i 
interesse kan det bli aktuelt å vurdere to lag i serien også 
vinterstid.

Baneforholdene 

Vi opplever at baneforholdene ved Athletica Domus 
har forverret seg i løpet av året. Deler av banedekket 
har løsnet, og kunstgresset er slitt og hardt. Vi kommer 
i 2017 til å ta opp denne problemstillingen med ulike 
interessenter, heriblant andre brukere av banen (OSI) 
i håp om å kunne sette i gang en prosess for å fornye 
dekket. Dette blir nok også en styresak etter hvert.

Resultater

Utesesongen ble i sin helhet avviklet på kunstgresset 
ved Athletica Domus, noe som ble godt mottatt blant 
spillerne og gjorde det enkelt å stille lag. Resultatmessig 
så vi dessverre ikke så mye til hjemmefordeler. 
Førstelaget varierte mye i prestasjonene, og endte på 8. 
plass i 1. divisjon (avd.2) – riktignok godt unna nedrykk. 

Andrelaget hadde på sin side en god sesong, og endte 
på en solid 5. plass i 2. divisjon (avd. 1). En mer stabil 
spillerstamme på laget og stor interesse for å spille får 
mye av æren for løftet.

Innesesongen har fortsatt trenden fra utendørsserien, og 
UiOBIL ligger per slutten av januar midt på tabellen i 2. 
divisjon (avd. 1). 

Gruppestyret har i møte besluttet å undersøke 
mulighetene for å hente inn en profesjonell trener og 
lære litt nytt rundt strategi og taktikk, både i 7-manns og 
5-manns spill.

Økonomi

Gruppa har i løpet av året oppgradert lagutstyr 
og lagbag. Nye trøyer, fotballer, medisinskrin og 
keeperhansker er de største investeringene, og har blitt 
svært godt tatt imot. Dommere og motspillere har sågar 
kommentert positivt til de nye trøyene, med stor og fin 
UiOBIL-logo på brystet! Vi ser ut til å ha truffet bra med 
2016-budsjettet, og projiserer å sitte igjen med rundt kr. 
4000 ved årsslutt. 

Oppsummert

2016 har vært et nytt flott fotballår, med unntak for 
sportslige resultatet litt under pari. Engasjementet og 
lojaliteten i gruppa er veldig godt, og flere uttaler at 
fotballen gir dem mange gode opplevelser i hverdagen. 

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


