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ÅRSBERETNING FOR GRUPPENE I 
BEDRIFTSIDRETTSLAGET VED UNIVERSITETET I 
OSLO 2012 
 
Badminton 
Det har vært noe aktivitet på dagtid, men ikke deltakelse med lag i serien. 

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 2011/12. Førstelaget ble nr 8 av 13 lag i 1. 
div. og holdt dermed plassen med grei margin. Andrelaget ble nr 2. i 2. div. og rykket dermed 
opp til 1. div. 

Stevner 
7-8 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 
Gruppeleder bordtennis 

Bowling 
Ingen aktivitet i gruppa i 2012. 

Dykking 
Dykkegruppa i UiOBIL er en nystartet gruppe, som ble startet opp i september 2012. Det ble 
avholdt 4 dykk med UiOBIL mellom oktober og november. Etter det ble været for kaldt til å 
kunne arrangere fler samlinger. Det har vært 2-4 deltagere på disse ettermiddagsdykkene. 
Aktiviteten preges foreløpig av at vi er i oppstartfase. 

Av utstyr disponerer ikke Dykkergruppa noe, men håper i løpet av 2013 på å gå til anskaffelse 
av førstehjelpsutstyr i form av en Oksygenkoffert. Andre behov vil bli kartlagt etter hvert som 
gruppa starter opp igjen etter vintersesongen. 
Kristian Rikvold-Jess  
Gruppeleder dykking 
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Fotball damer  
Fotball damer har i 2012 hatt med rundt 20 mer eller mindre aktive spillere. Rekrutteringen har 
vært bra og vi er inne i en positiv trend med bra oppmøte på både treninger, kamper, cuper og 
sosiale aktiviteter. Vi har ett lag som er med i både ute- og inneserien. I januar var vi med på 
dagscup i Ski, mens i november var vi med på den etter hvert tradisjonelle Hurtigruta Cup på 
Lillehammer. 

I uteserien spiller vi i 1. divisjon, 7’er-fotball. Etter å ha ligget i bunnsjiktet i 2011 (som var vår 
første sesong i 1. divisjon), har vi nå steget til å ligge omtrent midt på tabellen. 

Det er et merkbart sprik i nivået på lagene, og de beste er fremdeles et lite nummer for store, 
men vi haler innpå.Vi møter mange av de samme lagene i inneserien i Manglerudhallen, noe 
som gjør at vi lærer dem bedre å kjenne og vet hvordan vi bør legge opp spillet neste gang vi 
møter dem. 

I inneserien ligger vi foreløpig også midt på tabellen, men har ambisjoner om å havne i øverste 
halvdel av den når kampene er ferdigspilt i april. 

I januar prøvde vi oss på dagscup i Ski med påfølgende fest og sosiale sprell. Det var et fint 
supplement til de andre aktivitetene våre, og det var en stor fordel for deltagelsen at det var i 
Oslo-området. 

Hurtigruta Cup på Lillehammer har blitt en årlig tradisjon for laget og 2012 var intet unntak. 
Det er den faste overnattingsturen vi har i løpet av året, og er derfor veldig sosialt i tillegg til det 
sportslige. 

Det sosiale miljøet er veldig godt. I tillegg til treninger, seriespill og cup’er (med og uten 
overnatting) har vi hatt et par sosiale sammenkomster, både hjemmefest og bytur. 

Vi har i perioder fremdeles slitt med oppmøte på treninger. Det har nok i hovedsak vært grunnet 
litt ustabilt treningssted og -tid, men også at folk ikke har lyst til å prioritere både trening og 
kamp samme uke. Vi kommer til å fokusere på å få til et bedre treningsopplegg i året som 
kommer. 

Silje Bjølseth Amundsen 
Gruppeleder fotball damer 

Fotball herrer 
Vi har stilt med to lag i serien i år også. 1. laget kom på en hederlig sjetteplass, mens 2.laget 
hadde en meget god sesong og ble nummer to i sin avdeling. De rykket derfor opp til 1.divisjon. 

Vi deltar også i 1. divisjon i innendørsserien. Oppmøte på treninger både ute 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. Håper dette løser seg 
på sikt, så vi kan komme tilbake i vante omgivelser. Vi hadde en veldig trivelig avslutning av 
sesongen i høst, på Lorry. 

Jan-Erik Olsen 
Gruppeleder fotball herrer  
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Friidrett 
Universitetslekene 2012 
Terrengløpet rundt Sognsvann  
UiO kvinner kom på 2.plass. Trønderne hadde en hel flokk med ungmøer. 
Trønderdame på 1. plass, så UiOs raske kvinne på 2. plass og så kom den trønderske stimen. 
Bergensdamene kjempet tappert etter deltakelse i de fleste aktiviteter. 
Herrene fra UiO tok 1.plassen med Trønderne på 2. plass. Bergen hadde bare en deltaker.  

Stafetten ved Meteorologisk institutt og HF-bygget: 
Starten gikk kl.15.30 lørdag 9. juni 
5 etapper: Trøndernes herrer 1. plass, UiO 2. plass. 
Bergen herrelag med 1 herre og 4 damer. 
Kvinnene: UiO hadde et sterkt lag som visstnok hadde seieren. 
Senere fikk vi høre at trønderne hadde løpt en kortere løype (ca. 300m kortere) 

Bedriftsserien ble også i 2012 vunnet av friidrettsgruppa 

Uteserien 1. plass à 27 lag poengsum 624 
Inneserien på 3. plass à 25 lag poengsum 238 
På Ekeberg ble pokalen overrakt med pomp og prakt. 
Pokalen er plassert i premieskapet i 10. etasje, Lucy Smiths hus. 
Disse var med og kjempet om poengene: 
Kate Alnes 37 starter, Silje Granum 31 starter, Sofie Jakobsen 28 starter, 
Kåre Svensson 12 starter, Beatrice Berntsen 9 starter, Ole Martin Nodenes 5 starter. 
Hvor er resten av alle løperne på UiO? 

Lagserien 2012 
Resultater fra begge seriene. 
Inneserien -258 starter fra 25 lag 
Bilpost BIL -266 poenger 
Pakkepost BIL -242,5 poenger 
Universitetets BIL -238 poenger 

Uteserien -13 stevner 525 starter fra 27 lag 
Universitetets BIL - 624 poenger 
Bilpost BIL – 519 poenger 
Oslo Havn BIL- 337 poenger 

Sofie Jakobsen 
Gruppeleder friidrett 

Geocaching 
"Gruppa” for geocaching inviterte til et lite introdusjonskurs på halvannen time rett før 
sommerferien. Ingen meldte sin interesse, men vi hadde alliert oss med to nybegynnere som ble 
med og fant to cacher på Blindern-området. Beate Heilemann instruerte. 
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På grunn av den labre interessen for våre introduksjonskurs både i 2011 og 2012, er det besluttet 
å legge gruppa på is. Siden Anne-Mette Vibe blir pensjonist i februar 2013, kan det være 
gunstig å starte gruppa igjen når en annen kan lede den. Det kommer derfor ikke noe innspill til 
budsjett for 2013. 

Bladet Bedriftsidretten for OBIK hadde reportasje om geocaching for UiOBIL i sitt siste 
nummer i 2012. 

Anne-Mette Vibe 
Organisator geocaching 

Golf 
Vi startet sesongen med en treningsleir/turnering i Himmerland (Danmark) i april. 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. Vi skulle hatt 
treninger på Hakadal, men golfbanen slet med dårlige fairwayer og åpnet ikke før i starten av 
juni. Vi startet derfor sesongen med noen treninger på Hauger i stedet. Lagene våre spilte i 3. 
div. og ble satt sammen slik at de skulle være like ”gode”. 

Resultatmessig ble denne sesongen en nedtur. Denne sesongen endte lagene midt på tabellen. 
Det ble derfor ikke noen seriefinale på oss. Hva som er årsaken er vanskelig å si, men det hadde 
nok litt å si at vi kom senere i gang med treninger. 

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

I 2013 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. 

Stig-Rune Backsæther 
Gruppeleder golf 

Hockey 
Vi er godt fornøyd med sesongen, både med plasseringen i serien og ett veldig bra oppmøte på 
treningene, som vi har sammen med Ebaco i Lørenhallen. Samme gjengen holder det fortsatt 
gående, og vi fikk en ny mann i stallen i fjor. 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.  

Jan-Erik Olsen 
Gruppeleder hockey 

Håndball damer 
Det har vært veldig varierende oppmøte på trening i 2012. Tilsammen har 15 spillere vært 
innom. I vår var det godt oppmøte, men i høst har det til tider vært svært dårlig. Flere av 
spillerne har byttet jobb og rekker derfor ikke treningen kl. 16.00. Andre spillere har vært borte 
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på grunn av skade, utenlandsopphold, permisjon etc. I vår skal vi forsøke å rekruttere flere 
interne spillere slik at oppmøte på treningene blir bedre. 

Vi trener fortsatt sammen med herrelaget, og er veldig fornøyd med det. Tilsammen er vi som 
regel nok spillere til å spille mot to mål. Stemningen på trening er god og vi hadde felles 
julebord med herrene i år. 

I 2011/12 sesongen endte vi på 3. plass og nådde målet vårt om å ligge i toppen av 2. divisjon. I 
høst har det vært mye bedre oppmøte på kamp enn på trening og vi er derfor på 4. plass i serien 
på nåværende tidspunkt. Sommerserien gikk dårlig og vi endte på siste plass i 2. divisjon. 

Laget deltok ikke på noen cup i år, men vi ble nummer to i Universitetslekene. 

Marianne Rypestøl 
Gruppeleder håndball damer 

Håndball herrer: 
I løpet av året var det 16 spillere som spilte minst en kamp, og noen andre var også sporadisk 
innom treningen i løpet av 2012. Ikke alle møter regelmessig på trening, men vi trener sammen 
med damelaget slik at vi også kan få spilletrening mot to mål. Våren 2012 spilte vi i 2.divisjon, 
og her ble vi nummer 2. Sesongen ble avsluttet med cupspill hvor de 2 beste fra 2.divisjon møtte 
lagene fra 1. divisjon. Her ble det et knepent tap i første kamp. 

I sesongen 2012/2013 spiller vi i 1. divisjon, og ligger pr. 30.januar på 4. plass med 5 seiere og 
2 tap. 

Vi har ikke deltatt i noen turneringer i 2012, med unntak av UL hvor vi vant. 

Steinar Skogheim 
Gruppeleder håndball herrer 

Innebandy 
Innebandygruppa består av ca. 50 personer og stiller med et lag i OBIKs innebandyserie. 
Universitetet spiller i 3. divisjon, herrer, små mål. 

Frammøtet på treningene er godt og svakt økende fra semester til semester. Stammen i laget er 
stabil og frammøtet på kampene er tilfredsstillende, dog sliter vi litt når kampene går så seint 
som kl. 22.15 om kvelden. Vi stilte forrige sesong med to lag i seriespillet, men andelen 
eksterne spillere var litt stor, så i inneværende sesong stiller vi kun med et lag. 

Laget ligger denne sesongen i serietoppen. Målet er opprykk til 2. divisjon. For å nå dette målet 
må prestasjonene ligge på et høyt nivå gjennom hele sesongen siden det er flere gode lag som 
ønsker opprykk. 

Parkeringsdugnadene har gått greit, selv om frammøtet kunne vært bedre. Vi håper å kunne ta 
en eller to dugnader ekstra kommende fotballsesong. 

Øystein Ekevik 
Gruppeleder innebandy 
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Ski 
Generelt 
Skigruppa har vært hatt en jevn stigning i antall medlemmer fra oppstarten i slutten av 2009 og 
har 53 medlemmer pr. 31. januar 2013. Det er stort sprik i medlemsmassen og 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.  

Gruppa har i 2012 fått de som deltar på skikurs til å stille på dugnader, både som 
parkeringsvakter på Kulturhistorisk museum og ved Domus Athletica.  

Trening/kurs i skiteknikk 
Fra og med desember 2011 arrangerte skigruppa kurs i skiteknikk ukentlig så lenge det var snø 
ut i 2012.  

Alle deltakere betalte en egenandel på 500 kr. 12 medlemmer takket ja til dette tilbudet i 
sesongen 2011/2012. 

Tiltaket var viktig for å samle gruppa og skape et samhold. Kursene har også vært svært nyttige 
for de som har deltatt i skirenn da tidene er vesentlig forbedret.  

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

Gruppas leder har bidratt noe i forbindelse med UiOs skidag. 

Skikarusellen og andre mesterskap 
3 av medlemmene deltok i Oslo bedriftsidrettskrets skikarusell. 

Gruppa har også hatt flere deltakere blant annet i Holmenkollen Skimaraton (6) og 
Birkebeineren (5).  

Smørekurs 
Gruppa tilbød sine medlemmer smørehjelp i forkant av Holmenkollen Skimaraton i februar 
2012. 

Ole Martin Nodenes 
Gruppeleder ski 

Skyttergruppa 
Deltagelsen i Oslo-serien for luftgevær og luftpistolskyting ser ut til å minke for hvert år blant 
bedriftene. 
Pr i dag klarer vi knapt å stille et fulltallig lag til vår 6 skytinger, og det til tross for at det kun 
kreves min 3 deltagere på et lag. 
I dag finnes det kun en divisjon for luftpistol og bare en håndfull lag (NRK1, NRK2, UiO og 
Nordea). 
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Det er vanskelig å prøve å gjennomføre faste treninger med denne interessen – det virker mer 
som om stevnedeltagelsen føles som et "pliktløp". 
Laget disponerer 4 rifler av eldre type og en enda eldre luftpistol, som i dag disponeres av et av 
medlemmene. Våpnene er dog fullt brukbare. Skytebanen kunne sårt ha trengt et skikkelig 
ansiktsløft, men med dagens interesse for skyting kan jeg ikke forsvare en slik "investering". 
Og man kan selvfølgelig også spørre seg selv om det er liv laga for skyttergruppa med en slik 
"enorm" oppslutning  

Pessimist? Nei, heller realist! 

Runar Staveli 
Gruppeleder skyttergruppa 

Sykkelgruppa 
Medlemmer 
- Medlemstal pr. 25. januar 2012: 170, omlag det same antall medlemmer som same tid i fjor. 
- Vi har eigne oppmenn/kvinner for ansvarsområda drakter/utstyr, Trøfo, økonomi, 
medlemsregister, tur(ing), fest, web. 

Trening 
- Tilbod om intervalltrening til Grefsenkollen kvar onsdag ettermiddag (vår) frå Skeidbanene. 
- Spinning i regi av sykkelgruppa (spinninginstruktør Mark Chapman) to dagar i veka. 
- Spontane turar/trening med omveg i marka etter arbeid. 

Turar 
- Turar av varierande lengder i Nordmarka. 
- Fortropp sykkeldagen – syklar frå Blindern til Stryken for å ta imot bussen. 
- Seinsommartur, i 2012 i områda rund Skeikampen – 17 stykke med. Turen avslutta med 
sykling ned til Aulestad, med etterfølgande omvisning der. 

Ritt 
Medlemmene i gruppa deltar saman eller individuelt i ei rekkje turritt på landeveg eller i 
terrenget: Farrisrunden, Birken, Terrengsykkelkarusellen til bedriftsidrettsforbundet, Eidsvoll–
Oslo (Styrkeprøven), Grenserittet, Raumerrittet o.a. Anslagsvis 25 medlemmer var med på et 
eller flere ritt i fjor, bare på Birken stilte vi med 10 ryttere. 

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 eit fast vårteikn ved UiO. 
- Billig sykkelmekking på første aksjonsdag. 

http://www.botolfsen.no/
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Dugnader 
Hadde to parkeringsvaktar i forbindelse med fotballkamper på Ullevål, 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 en samling med lysbildevisning fra de siste sommerturene i høst. 

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. 

Torbjørn Severinsen 
Gruppeleder sykkelgruppa 

Volleyball 
Det har ikke vært deltakelse med lag i serien, men det er initiativer på gang for å få i gang laget 
igjen i 2013. 
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