
Til stor glede for alle barn og ungdom på 
alle sider av Frognerparken.

FUSJON BMIL & FIL
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Håndball
Fotball

Innebandy
Allidrett

+
Tennis

Friidrett
Basketball

Skateboard

FUSJON BMIL & FIL



Hvorfor fusjon ? 
• Vi blir klubben for beboere på Skøyen, Frogner, Uranienborg, Majorstua og Borgen eller lettere 

for alle med nærhet til Frognerparken. Våre medlemmer kan sykle til Skøyenhallen eller Ferd-
banen eller til Frognerparken være seg til Frogner Stadion eller Frogner Tennis. 

• Vi vil bli en sterk søker til driftsansvaret for den nye flerbrukshallen på Frogner Stadion og de 
eldste fotballagene vil kunne spille sine kveldskamper på Frogner Stadion som får nytt kunstgress 
i løpet av 2020. Dette vil avhjelpe treningstilbudet på Ferd og hindre kjedelige kollisjoner mellom 
kamp og trening. 

• Ypperlige rekrutteringsmuligheter på Majorstua skole som ivrer etter et samarbeid.

• Tennis passer flott inn i vårt idrettstilbud, det samme gjør basket som også vil passe fint inn med 
den nye flerbrukshallen.  Et friidrettstilbud med fokus på løpegrupper arbeides det også med.

• Frognerparken IL har i dag 285 medlemmer som hovedsakelig er tennisspillere. Friidrettsgruppen 
innebærer i realiteten arrangering av et friidrettsløp.

• Dagens ledelse av Frognerparken IL vil naturlig fortsette som styremedlemmer i tennisgruppen 
etter gjennomføring av denne fusjonen. 

• Vi har ikke tatt stilling til navn – vi setter ned en gruppe for å finne dette. 
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Frognerparken IL

• Økonomi.

• Klubben har ingen gjeld og en beskjeden positiv saldo. 
• Styret arbeider på frivillig basis uten lønn.
• Klubben eier ingen anlegg og har heller ingen driftsavtaler. Vi vil 

sammen søke om driftsavtale for tennisanlegget når eksisterende 
avtale kommer til fornyelse.

• Klubben har en ansatt sportslig leder - han genererer høyere 
inntekter enn sin kostnad.

• Alle andre trenere jobber på timesbasis.



Samlingspunkt i bydelen
m/bredt idrettstilbud for lokale barn og unge hele året

Store utviklingsmuligheter, men mye er fredet.

IDRETTSHJØRNET I FROGNERPARKEN
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Vi har mange muligheter med et så flott 
utgangspunkt.

• Bruke Frogner stadion, som felles samlingssted for et større felles idrettslag med flere idretter, 
idrettstilbudet utvides når den nye hallen står ferdig bygget. Hvilken idrett vi skal utvide med 
avgjør vi sammen med Oslo Idrettskrets.

• Skape et levende miljø på hele Idrettshjørnet som innebærer et bedre aktivitetstilbud både i og 
utenfor skoletid. Tennisanlegget har her en sentral plass – vi bygger klubb i det tempoet som 
passer oss.

• Lage nye valgfagstilbud innenfor idrett – en etasje over kafeen egner seg som klasserom. Dette 
er et initiativ som FAU på Majorstuen skole allerede har tatt og rektor har applaudert.

• Tilholdssted for barn og unge i nærområdet

• Samarbeidsavtale med bydel Frogner og støtte fra Oslo Idrettskrets.

• Lavterskel-tilbud er nevnt, krever mannskap for å gjennomføres…….

• BUA-ordning for utlån av idrettsutstyr

• Mulighetene er mange. Det er opp til oss hvilke tiltak vi ønsker å engasjere oss i, men hele 
området trenger at noen tar tak !
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