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 ÅRSBERETNING 2015 
FROGNER IL BADMINTON 

 
 

Frogner IL Badminton er en aktiv klubb med mange spillere på ulikt nivå og gode arrangementer. 
Frogner markerte seg med gode resultater i UBM, JR-NM, U23 og NM. 
 

STYRET i perioden fra årsmøtet 2015 til årsmøtet 2016 

Styret har i perioden hatt følgende sammensetning: 
Anne Gro Rikheim – styreleder 
Anja Olsen – nestleder og representant i kretsen 
Anders Huus – økonomiansvarlig 
Espen Lyfjell – materiellansvarlig 
Hege Rikheim – juniorutvalg 
Pål Dahlsveen – seniorutvalg 

 
Styret har i 2015 avholdt fem formelle styremøter samt foretatt praktiske avklaringer gjennom 
samtaler og e-post. 

MEDLEMMER 

Per 31.12.2015 hadde Frogner IL Badminton 40 juniorspillere og 43 seniorspillere.  

TRENERE OG TRENINGER 

Klubbens juniortrenere var i 2015 Jonas Christensen og Kim Christensen. Hege Rikheim var trener i 
vårsesongen. Henny Lyfjell og Marie Christensen har i høstsesongen vært hjelpetrenere på første 
partiet onsdag.  
 
Kim har hatt ansvaret for mandagstreningene. Jonas og Hege har hatt ansvar for onsdags- og 
søndagstreningene.   
 
Trenerne har lagt ned en kjempeinnsats, noe som viser seg gjennom god rekruttering og ikke minst, 
imponerende resultater i NM, U23, NM Junior, UBM, lagspill og rankingturneringer. 
 
Seniortreningene gjennomføres som fritt spill uten treningsopplegg eller trener. 
 
Treningstidene har vært uendret denne sesongen. Frogner IL Badminton gjennomfører nå treninger i 
Frognerhallen etter følgende plan: 

Mandag 19.00-21.00 (talentgruppe) Søndag  18.00-19.30 (alle rekrutter) 
Onsdag 17.00-18.30 (rekrutter gruppe 1) Søndag  19.30-21.30 (seniorer) 
Onsdag 18.30-20.00 (rekrutter gruppe 2) 
Onsdag 20.00-22.00 (seniorer) 

 
 
2 juniorspillere har deltatt på kretstreningene for U13 spillerne. 
 
 
I skoleferiene har vi leid hallen og hatt treninger også i tidsrom hvor hallen offisielt har vært stengt. 
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TRENINGSSAMLINGER OG LANDSLAGSGRUPPER 

Mange av våre juniorspillere deltok på treningsleir i sommerferien, både i Norge og i Danmark. 
Disse treningssamlingene har i sin helhet blitt betalt av foreldrene.  
 
I sesongen 2015/2016 har to Frognerspillere vært en del av NBF sitt talentteam for U13 og U15. 
På landslagsgruppene for U17 og U19 er tre Frognerspillere representert. Disse er, Marie Westberg 
Christensen (U17), Mattias Xu og Vegard Rikheim (begge U19)  
Magnus Westberg Christensen er bosatt i Danmark, det er et krav at seniorspillere trener fast i Oslo 
for å være en del av landslaget. Magnus kan imidlertid bli tatt ut til å representere Norge i 
mesterskap forutsatt at han oppfyller visse betingelser. 
 

TURNERINGER OG MESTERSKAP 

I nasjonale rankingturneringer som samler de beste spillerne i landet, har Frogner-spillerne gjort det 
bemerkelsesverdig bra, og i de ulike kategorier har flere spillere høstet både første-, andre- og 
tredjeplasser. Flere Frognerspillere ligger helt på topp i flere kategorier på de offisielle rankinglisene. 
Flere Frognerspillerne har også deltatt på en rekke turneringer i Danmark. 
 
7 spillere deltok i NM i Moss, hvor våre spillere tok fire bronsemedaljer: 
 Magnus Westberg Christensen – bronse i single og bronse i double 
 Anders Leirud – bronse i single 
 Jonas Christensen – bronse i double 
 
 
13 spillere deltok i veteranmesterskapet i Tromsø, og her vant Frogner følgende medaljer: 

Gitte Gandborg - gull double V40+ og gull i mixed V40+ 
Anja Olsen – bronse i double V40+  
Arve Henriksen/Sigbjørn Krunenes  – bronse i double V45+ 
Toril Staldvik/Aina Anmarkrud – sølv double V45+ 
Marianne B. Eksund/Gunnhild Bøyum– bronse i double V45+ 
Marianne B. Eksund/Arild Hagen – bronse mixed V45+ 
Toril Staldvik/Sigbjørn Krunenes – gull i mixed V50+ 
Gunnhild Bøyum/Ola Gunnes – sølv i mixed V50+ 
 

I UBM i Sandefjord stilte Frogner med 8 spillere, og her vant Frogner følgende medaljer: 
 Marie Westberg Christensen -  sølv I single U15 og gull i double U17 
 Sara Andersen  - bronse double U15 
 Henny Lyfjell – bronse i double U15 
 Mattias Xu – bronse i singel U17, sølv i double U17 
 
NM Junior 2015 ble arrangert som en del av ungdomslekene på Lillehammer, fra Frogner stilte tre 
spillere. Det ble bronsemedalje for Vegard Rikheim både i single og i double. 
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I NM U23 2015 i Bærum deltok 7 Frognerspillere og det ble medaljer på fem av spillerne: 

Vegard Rikheim – sølv i herresingle og gull i double  
Magnus Westberg Christensen – bronse i single, gull I double og gull i mixed. 
Anders Leirud – bronse i single 
Marie Westberg Christensen – gull i mixed 
Mattias Xu – bronse i mixed 
 

 
Kretsmesterskap 2015 ble arrangert av Haugerud og Frogner hadde med 3 spillere. Det ble til 
sammen fem medaljer til Lisa og Amund: 
 Lisa Olsen Berg – gull i single U13, gull i double U13 og gull i mixed U13,  
 Amund Rikheim Huus – gull i single U17 og gull double U17 
 
 
Klubben dekket deltakeravgift for to breddeturneringer for de yngste, i tillegg dekket klubben 
deltakeravgiften til deltakerne i nasjonale mesterskap og utenlandsturneringer med 
landslag/talentgruppe.  
 
For deltakelse i rankingturneringer, kretsmesterskap og i øvrige breddeturneringer i inn- og utland 
betaler spillere/foreldre påmeldingsavgift og kostnader til reise/overnatting selv. 
 
 

LAGSERIE 

 
Sesongen 2014/2015 
I lagserien deltok Frogner med ett lag i første divisjon senior, ett lag i andre divisjon senior og ett lag i 
U13.  
 
Vårt første divisjonslag endte på siste plass. 
I andre divisjon var det elleve lag med og her kom Frogner på tredje plass.  
U13-laget kom på en sterk andre plass og var kvalifisert til å spille landsfinale. I landsfinalen endte 
vårt unge lag på en sjette plass. 
 
 
Klubben dekker alle påmeldingsavgifter og holder baller i de ulike lagseriene. 
 
 

EGNE TURNERINGER 
 
I 2015 arrangerte vi tre turneringer. 
 
Den 13.-15. mars arrangerte vi ranking U13 og U19 med mini grand prix i single i U19. Totalt var det 
191 påmeldte spillere/par hvor ti var Frognerspillere. 307 kamper ble spilt. 
Amund Rikheim Huus gjorde det godt på hjemmebane i U13 og tok sølv både i single og i double og i 
mixed ble det bronse sammen med Sara Andersen. Sara vant double. Lisa Olsen Berg og Marius 
Sæthermoen tok bronse i mixed i U13. 
I U19 ble det gull til Vegard Rikheim i mixed og bronse til Marie Westberg Christensen i singel i den 
ordinære klassen. 
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Frognerkyllingen 2015 ble arrangert for 9. gang den 25. april med 124 spillere som spilte 251 kamper. 
Frogner hadde med 15 egne spillere. 
 
Frognerhøna ble arrangert for 18. gang 3.-4. oktober og hadde 105 påmeldte spillere hvor det ble 
spilt 212 kamper.  
 
19. desember arrangerte vi den årlige juleavslutning/familiemesterskap for juniorgruppa. 
 
Frogner fremstår i dag som en rutinert og populær arrangør av turneringer, og våre faste turneringer 
har etter hvert funnet sin form og blir effektivt avviklet etter innarbeidede rutiner.  
 
 

SPONSORAVTALER 

Frogner IL Badminton hadde i 2015 en sponsoravtale med Fred. Olsen & Co.  
 
 

DUGNADER 

Kioskvakter under våre turneringer utføres som dugnad av foreldre/spillere.  
Det har ikke vært arrangert andre dugnader. 

 
 

INFORMASJON/NETTSIDENE  

All viktig informasjon blir lagt ut på nettsiden og Facebook, samt at det sendes e-post til alle 
medlemmer.  
 
Det har vært høyt prioritert å skrive og raskt få publisert artikler på nettsidene fra alle turneringer, 
lagseriespill og samlinger som Frogner-spillere har hatt deltakere i. Dette har vi lykkes med i de aller 
fleste tilfellene, men er avhengig av at nyhetsstoff sendes inn av spillere/foreldre dersom vi skal bli 
enda bedre. Styret får mange positive tilbakemeldinger, også fra andre klubber, av folk som ofte er 
inne på våre nettsider og leser. 
Vi har hatt god mediedekning i Romerikes Blad. 
 
Den 23. september ble det avholdt foreldremøte. 

 

 
Styret 
 
v/Anne Gro Rikheim 
Styreleder 
 
 
 

 


