
Årsmelding for 2013 
 

Aktivitet i gruppene: 

• Volleyball. Oppmann er  Hege Hopen. 
FBI stiller med et mix-lag i Oslo bedriftsidrettskrets. Dette laget har spilt i 1. divisjon i mange år 
og sesongen 2013/2014 har laget kommet på 3.plass. 
Volleyballgruppa har trening hver mandag ettermiddag på Svendstuen skole. I tillegg til 
seriekamper, spiller vi turneringer for mix-lag. Sesongen 2013/2014 har vi vært med på 
Postbanken-cup, Lillehammer-cup, åpent bedriftskretsmesterskap for Vestfold og 
Drammenslekene. 

• Klatring. Oppmann Jens Olav Nygaard.  
Klatrerne har heller ikke i 2013 hatt felles inneklatring for alle. Vi har fortsatt tidligere 
eksperiment med å refundere klippekort på byens innendørssentere. I klatregruppa er det rundt 
10-15 klatrere. 

• Badminton. Oppmann Karl-Gerhard Hem. 
Gruppen spiller en time hver mandag i gamle Pershallen. Vi har i alt fire baner.  Vi har ikke helt 
fylt opp den ledige kapasitet, og søker kontinuerlig nye deltakere. Ta kontakt med oppmannen. 

• Bridge. Oppmann Jon Tschudi.   
Ta evt. kontakt med Svein Nordensson. 
Par-turneringer, vår og høst, hver 2. torsdag i SINTEFs kantine. 

• Fotball. Oppmann Kristoffer Kåsin, NGI,   kristoffer.kaasin@ngi.no 
Trening hver fredag på Voldsløkka kl. 1530. (til 1700) 
Stiller lag i bedriftsserien på 7’er-bane. Medlemmer i alle aldre og nivåer. 
Vil gjerne ha med nye spillere, bare å møte opp. 

• Friidrett. Oppmann mangler, ta kontakt med styret. 
Deltakelse i Holmenkollstafetten der Ketil Stølen er organisator. For øvrig individuelle 
deltakelser. 
De som ønsker støtte til friidrettsarrangement bes ta kontakt med styret. FBI bidrar med inntil 
500 kr til startkontingent. 

• Golf. Oppmann  Martin Viktil. 
Golfgruppa pleier å møtes ukentlig på baner rundt Oslo. 
Ta kontakt med Martin.Viktil@sintef.no , eller styret. 

mailto:kristoffer.kaasin@ngi.no


• Hockey. Oppmann Jan Håvard Skjetne. 
 (Alltid plass til flere som ønsker å slå rusten av gamle skøyter. Stiller med et lag i OBIKs 
rinkbandyserie.) 

• Innebandy. Oppmann Robert Johansson.  
Trening hver tirsdag 17:00 - 18:00 på NIH. Åpent for alle, ingen krav til nivå! 
Egen innebandygruppe på NGI, ta kontakt med Øyvind Torgersrud på NGI. 

• Orienteringsgruppa. Oppmann Peter Blom ( Peter.Blom@sintef.no) 
Løp hver tirsdag. Ta kontakt med oppmannen for sted og tid. Nye medlemmer velkomne! 
Kart dekkes av FBI. 

• Ski/sykling. 
Se friidrett. 

• Tennisgruppen. Oppmann Knut Augedal   knut.augedal@usit.uio.no 
FBIs tennisgruppe har i innesesongen 2013/14 talt 15 personer.  
Aktiviteter: 5 ukentlige banetimer hos hhv. Ullevål Tennisklubb og Furuset Tennissenter i til 
sammen ca 40 uker. Flesteparten av gruppas medlemmer er fra NGI. Nye medlemmer, ta 
kontakt med oppmannen. 

• Yoga. Angelika Hansen   Angelika.Hansen@sintef.no 
Nyeste FBI-gruppa, startet i 2014, og møtes hver torsdag kl. 1630 hos Byggforsk. Det er 25 
medlemmer og 10 på venteliste pga. dårlig rom-størrelse. 
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