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RomeRike: Til tross 
for regjeringens 
kompensasjonsord-
ning er det rentened-
gangen som gjør at 
Frogner IL tror at de 
vil komme seg greit 
gjennom koronakri-
sen.
Per Morten Sødal
peso@rb.no
975 29 838

Tirsdag gikk søknadsfristen ut 
for den andre krisepakken for 
idretten. Den går i all hovedsak 
ut på at klubber og arenasel-
skap får 70 prosent av netto 
tapte leie-, arrangements- og 
billettinntekter.

Men de 30 prosentene som 
står igjen, samt at tapte 
sponsorinntekter ikke kom-
penseres i det hele tatt, gjør at 
alle hullene på langt nær vil bli 
tettet.

For Frogner IL er situasjonen 
ekstra spesiell. De har store lån 
på den nye Frognerhallen som 
også må betjenes. Og det er fak-
tisk de som nå gjør at klubben 
ikke er sterkt bekymret for 
framtiden. For de 745.711 kro-
nene de fikk innvilget fra krise-
pakken fredag, som kommer i 
tillegg til en drøy kvart million 
fra den første krisepakken, dek-
ker ikke alle hullene.

– Vi har større tap enn kom-
pensasjonen vi får, også med 
tanke på alle de besparende til-
takene vi har gjort, som kutt i 
strøm-, renhold- og ansatte-
kostnader. Vi har veldig mye 
gjeld, men heldigvis har også 
renta gått betydelig ned i denne 
perioden. Uten den reduksjo-
nen ville vi hatt langt kortere 
netter. Vi kan bruke den positi-
ve renteendringen til å drive ak-
tivitet. Driftsresultatet vårt blir 
jo dårlig, men den finansielle 
delen er med å rette opp, slik at 
bunnlinja blir ok. Så ja, du kan 
si at vi blir reddet av renta, sier 
daglig leder Kjell Hulby.

nei til eksterne
Frogner IL drives som et kon-
sern. Han anslår at fordelingen 
av kompensasjon mellom ho-
vedlaget og gruppene er rundt 

50–50. 
– Vi var helt nedstengt i to og 

en halv måned. Så begynte man 
forsiktig å starte opp igjen, med 
sterke restriksjoner. Så kom fe-
rien, hvor vi hadde åpent for 
aktivitet, ute og inne. Men da 
var det ikke mange som kom. 
Fotballen var i gang 9. august 
og håndballen 12. september. 
Men fremdeles har vi strenge 
restriksjoner. 

Det innebærer blant annet at 
man sier nei til eksternt utleie 
av anleggene.

– Vi har 1.044 aktive medlem-
mer som vi må prioritere. For-
eldre får ikke være med inn i 
hallen og se barna trene. Samti-
dig venter vi også langt større 
utgifter til renhold og andre 
smitteverntiltak enn det vi ville 
hatt i en normalsituasjon. Van-
ligvis så ligger jo renholdskost-
nadene våre på rundt 100.000 
kroner i måneden, så det er 
snakk om mange penger.

Hulby erfarer at den andre 
krisepakken traff langt bedre 
enn den første og at behandlin-
gen også har gått mye raskere.

– Vi leverte søknaden man-
dag og fikk godkjent den fre-
dag. Det gikk veldig fort. Vi ven-
ter å få utbetalingen i løpet av få 
dager.

– Helt avg jørende
For daglig leder Nina Granerud 
Fjeld i Søndre Høland idretts- 
og ungdomslag er situasjonen 
noe annerledes enn på Frogner. 
Hun fullførte søknaden om 
kompensasjon tirsdag. Den er 
på rundt 500.000 kroner. Klub-
ben satte opp Søndrehallen på 
dugnad i 2015, men det betyr 
ikke at den er kostnadsfri.

– Kompensasjonen er helt av-
gjørende for oss. Denne treffer 
bedre, siden vi også får dekket 
kioskinntekter. Det er den stør-
ste summen for oss, siden vi 
har en kiosk som er åpen på 
dagtid. Arrangementer og ut-
leie utgjør også en del. Vi skal 
klare å komme oss gjennom 
dette.

I og med at klubben har få an-
satte, er det andre kostnader 
Fjeld & co. har jobbet for å hol-
de nede.

– Vi drifter veldig mye på fri-
villighet. Vi har jobbet iherdig 
på kostnadssiden på anlegget, 

spesielt strøm og ventilasjon. Vi 
kuttet alt det vi har kunnet i pe-
rioden anlegget ikke var i bruk. 
Vi omsetter for cirka fem milli-
oner. De inntektene vi får inn er 
kjempeviktige for å ivareta det 
vedlikeholdet vi må gjøre.

Har kontroll
Daglig leder Atle Søgård i Fet IL 
forteller at Fet Arena ikke vil 
lide veldig store tap som følge 
av koronapandemien.

For krisepakke to har arena-
selskapet søkt om snaut 
230.000 kroner.

– Driften påvirkes ikke så 
mye. Det driftes til et mini-
mum. Arenaen taper leieinn-
tekt fra idrettslaget, som det 
kompenseres 70 prosent av. 
Kommunen betaler leien som 
de har gjort. 

I fjor gikk arenaen med en 

halv million i underskudd, 
mens minustallet var på millio-
nen året før. Tidligere i år ad-
varte Søgård om at man kun 
hadde sikre midler til å drifte ut 
neste år.

– Vi har fått refinansiert lån 

som gjør at vi kan føle oss tryg-
ge i en lengre periode enn det 
jeg skisserte da. For oss handler 
det om å få en avtale som har-
moniserer med andre anlegg i 
den nye storkommunen. Den 
vet vi ikke når kommer.

■ Har fått én million i krisehjelp

– Reddes av renta

mye lån: Daglig leder Kjell Hulby i Frogner IL tror klubben vil komme seg gjennom koronapandemien 
uten store negative konsekvenser. Noe av årsaken til dette skyldes rentenedgangen. 
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kontRoll: Refinansiering 
av lån gjør at Atle Søgård er 
tryggere på driften av Fet Arena.

søkeR Rundt en Halv 
million: Nina Granerud 
Fjeld i Søndre Høland IUL mener 
kompensasjonsordningen er helt 
avgjørende for dem.


