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FBI årsmelding for 2009. 

 

1.1 Styret 

Styret har bestått av: 
Leder: Martin Viktil, SINTEF IKT 
Kasserer Robert Johansson, Aptina AS 
Styremedlem Duncan Akporiaye, SINTEF M&K 
Styremedlem Philippe Brachet, SINTEF M&K 
Styremedlem Jens Olav Nygaard, SINTEF IKT 
Varamedlem Folker den Braber, Promon AS 
Varamedlem Nan Karlsson, SINTEF Byggforsk 
Sekretær Ba Gjølstad, SINTEF 
Revisor Karl-Gerhard Hem, SINTEF T&L 

1.2 Økonomi 

I 2009 økte vi støttebeløpet til 250 kr pr ansatt. I tillegg er det innkrevd egenandel fra de som deltar i 
gruppeidretter. For de individuelle deltakelsene er støttebeløpet begrenset oppad til 450 kr. Fortsatt 
strever vi med å gå i balanse, men gikk med 4400 i pluss. Vi har gjort forsøk med å få flere 
deltakerbedrifter, foreløpig uten resultat.  

I 2009 ble FBI med i Frivillighetsregisteret og mottar derved støtte fra Norsk Tipping. Det forutsetter 
imidlertid at de som tipper eller spiller Lotto setter opp FBI som støttelag, og forskere er kanskje ikke 
de ivrigste tipperne. 

De bedrifter som har støttet FBI i 2009 er NGI, NR, NTI, SINTEF og Onkel Estrup AS. NEMKO var på gli 
til å melde seg inn, men er foreløpig ikke medlem. 

1.3 Badminton. Oppmann Karl-Gerhard Hem. hem@sintef.no, tlf.  930 05 019 
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. 

1.4  Bowling. Oppmann Martin Viktil. Martin.viktil@sintef.no, tlf.  930 59 310 

Bowlinggruppen har 15 deltakere hvorav 6 aktive. Vi spiller i bedriftsserien i OBIK. Sesongen går fra 
september til mai, men rapporten gjelder vår- og høst-sesongen i 2009. Vi har arbeidet for å få bygd 
opp en større gruppe fordi det ofte er vanskelig å få med fire spillere hver gang. Nye spillere er 
velkomne. 

I 2009 spilte vi 18 kamper i 4. Divisjon. Hall og skoleie kostet 8832 kr.  

1.5 Bridge. Oppmann Jon Tschudi. Jon.tschudi@sintef.no, tlf.  930 59 294 

Par-turneringer, vår og høst, hver 2. torsdag i SINTEFs kantine. 

1.6 Fotball. Oppmann Folker den Braber. 

Trening hver fredag. Nye spillere ønskes velkommen! Se FBI fotballs yahoo-gruppe. 
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1.7 Friidrett. Oppmann mangler. 

Deltakelse i Holmenkollstafetten. For øvrig individuelle deltakelser. 

De som ønsker støtte til friidrettsarrangement bes ta kontakt med styret. FBI bidrar med inntil 450kr 
til startkontingent. 

1.8 Golf. Oppmann Christoffer Aas Clementz. Christoffer.clementz@treteknisk.no 

Vi var 7 aktive spillere pluss to gjester som spilte på 10 forskjellige baner, til sammen 48 runder. 
Samlet kostnad 19 tusen hvorav FBI har sponset i underkant av halvparten. 

1.9 Hockey. Oppmann Jan Håvard Skjetne. Jan.h.skjetne@sintef.no, tlf. 934 09 191 

Alltid plass til flere som ønsker å slå rusten av gamle skøyter. Stiller med et lag i OBIKs rinkbandyserie 
3. divisjon avd 1. 

1.10 Håndball. Oppmann Ørjan Nerland. on@ngi.no.  

For øyeblikket i 1.divisjon. Trenger nye spillere. 

1.11 Innebandy. Oppmann Robert Johansson. Rjohansson@aptina.com  

FBI Innebandy har sesongen 2009/2010 spilt i "Bedriftsserien Menn 3. divisjon", hvor det spilles med 
små mål uten keeper. Vi endte på sjetteplass i serien, og vil derfor spille i 3. divisjon neste år også. I 
løpet av sesongen har laget bestått av 12 personer, hvorav 11 har spilt kamper. Vi trener sammen 
med Telenor og Basefarm på Norges Idrettshøgskole, onsdager 21:00 - 22:00. 

1.12 Klatregruppa. Oppmann Jens Olav Nygaard 

1. Økonomi og egenandel. For våren 2009 betalte 10 medlemmer egenandel for 
inneklatring. Fortsetter trenden ender egenandelen på ca. 30% for 
klatregruppa, som er ganske bra. Det ble besluttet å fortsette systemet vi 
har, dvs. 400 kr. i halvåret man bruker inneklatring (man "plasserer halvåret" 
der man ønsker), og man forsøker å begrense seg til en tur i uka på disse 
klippekortene. 

a) Ulike kurs ble diskutert. Vi satser på kilekurs som en passende "ute-
kickoff" til våren, siden vi hadde is-kurs forrige vinter. 

Matthieu organiserer når det nærmer seg. 

b) Fellesklatring. Det ble ytret ønske om en mer sosial dreining på 
klatrevirksomheten. Problemet er som alltid svært disjunkte time- og ukeplaner 
hos folk. I stedet for å lage en konkurrerende tid/sted med "Klatremus"-
gjengen, anbefales heller de som ønsker klatremakkere å benytte denne gjengens 
innarbeidede tid/sted: Skøyen på onsdager. 

c) Reklamering/rekruttering. Det ble ikke besluttet å gjøre skritt i denne 
retningen på nåværende tidspunkt. Undertegnede føyer til for egen regning at 
det er selvsagt at man informerer og inviterer alle potensielle (og 
eksisterende) klatrere i nærarbeidsmiljøet sitt! Her var det mer snakk om å gå 
bredt ut med tilbud om (delvis) sponset nybegynnerkurs. 

1.13 Mix-volleyballag. Oppmann Joachim Nilsen. 

Sesongen 2009/2010 stiller vi lag i to av Oslo bedriftsidrettskrets serier: 1. divisjon avdeling mix og 1. 
divisjon avdeling herrer. Med to kamper igjen å spille, ligger herrelaget på delt førsteplass i sin serie. 
Mix-laget ligger på tredjeplass med en gjenstående kamp.  
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Volleyballgruppa har trening hver mandag ettermiddag på Svendstuen skole. 
I tillegg til seriekamper, spiller vi turneringer for mix-lag. Sesongen 2009-2010 har vi vært med på 
Postbanken-cup, Lillehammer-cup og åpent bedriftskretsmesterskap for Vestfold.  

1.14 Orienteringsgruppa. Oppmann Nan Karlsson. Nan.karlsson@sintef.no  

Orientering i SINTEF Byggforsk i Oslo er interne løp arrangert av ansatte eller tidligere ansatte i 
SINTEF Byggforsk, Mycoteam, NIBR (tidligere ansatte i Byggforsk). Tre løp er arrangert av andre. 

Det er 101 personer (67 menn og 33 kvinner) som har deltatt 1 eller flere ganger på løpene til SINTEF 
Byggforsk. I tillegg var det 6 barn av ansatte. 

Av disse er det 44 personer (30 menn og 14 kvinner) som har deltatt fire eller flere ganger. 

Det ble i 2008 arrangert 24 orienteringsløp. Av disse løpene var det 21 vanlige o-løp, 1 stafett, 1 natt-
o-løp og FBI-mesterskapet. 

Løpene ble arrangert hver tirsdag med start fra kl. 15.30 – 16.30. Første løp var 22. april og siste løp 
14. november. Det ble ikke arrangert løp i juli og første uke i august. 

Gjennomsnittlig deltakelse på løpene har vært 24 personer, inkl. 1-2 arrangører. 

Stafetten ble arrangert 2. september og samlet 16 lag med til sammen 48 deltakere. 

FBI-mesterskapet ble arrangert 25. september med 25 deltakere fra NR, NIBR, Mycoteam og SINTEF 
avdelingene Byggforsk, Materialer og kjemi og IKT. 

FBI-mester ble Ola Lindqvist, NR, med tiden 31.19. 

Vinner av mellomlang løype ble Truls Fretland, NR, med tiden 36,00. 

Vinner av kort løype ble Aud Spjelkavik, SINTEF Materialer og kjemi, med tiden 36.55. 

Året ble avsluttet med årsmøte etter natt-o-løpet 14. november. 

1.15 Ski/sykling.  

Se Friidrett. 

1.16 Squash. Oppmann Duncan Akporiaye. Duncan.akporiaye@sintef.no  

Lag i 2.divisjon. Trening på SATS Grorud fra kl 19 til 20. 

1.17 Tennisgruppen. Oppmann Hans Petter Jostad. Hans.petter,jostad@ngi.no  

FBIs tennisgruppe har i innesesongen 2009 talt 14 personer pluss to som har 
prøvespilt men senere takket nei til å spille på fast basis. Av de til sammen 
16 er det 14 menn og to kvinner. Vi har deltatt i bedriftsserien ute (Frogner) 
og inne (Furusett). Vi kom på 3.plass i Bedrift inne 2009/10. 

 

Mai 2010 

 

Martin Viktil 
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