
Friggs fremtid
- De avoss som harvært
med en stund vil huske at
ati 6oårene haddevi fire
store klubber i Oslo. Vil
Frigg igjen kunne hevde
seg, spør friggentusiast
Odd Gunnar Skagestad
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Fossen og Frigg - herfra til virkeligheten?
Detervanskelig å lavære å bli re
vet med når man leser Erling Fos-
sens faste spalte om <Frigg og
sånb. Ilifte først og fremst på
grunn av hans halsbrekkende,
heseblesende, markskrikerske og
høyst uortodokse språldøring
(som litterær stilskaper er Fossen
så anmassende at det halve kun-
ne vært nok, som de sier i Øst-
fold).

llel, det som forlener de fos-
senske episfler med slike gri.
pende og smittende vibrasjoner,
er det uforfalskede engasjemen-
tet og den sprudlende entusias-
men. Han skriver pinadø med en
innlevelse og en utstråling som
vitner om en uforløyetlqjærlig-
het til Frigg, og om et brennende
ønske om atklubben ihans hjer-
te -den sovende $empe-atter
må innta sin rettrnessige plass
som Tigerstadens fotball-ikon
nummer 1.

Det er et ønske som det ikke er
vanskelig å forstå. At Frigg nå i
en drøy mannsalder har slitt
nede i de lavere divisjoner, er av
disse meningsløshetene som
både norsk fotball og byen vår
burde klare seg foruten. Selvsagt
burde Frigghøre hjemme i top
pen! De avoss som har fulgt med
en stund, vil huske at i årene
t962{,8 hadde Oslo fire klubber-

Lvn, Frigg, Skeid ogVålerengen - i
det som denganghet Hovedseri-
en (det nåværende navnet <Tippe
ligaen> er så håpløst at ikke en-
gang sportssjournalistene fir seg
til å bruke det, i steclet har de
funnetpå det nesten like krøkke
te <Eliteserien>). Siden serienpå
6otallet bare omfattet ro klul>
ber, var Oslo inne med hele 4o
prosent, -og det føltes egentlig
helt naturlig. Like naturlig som
at Frigg var en av De Fire Store.
Glory days, folkens! Blant under-
tegnedes største fotballopple
velser minnes jeg fortsatt de to
første cupfinalene i rg6s mellom
Frigg og Skeid (den tredje finalen
errimeligvis glemt).

Dagens virkelighet er dessverre
en annen. r96oårene kommer
ikke tilbake, men det er lov å ffo
og håpe at klubbens ffemtid i
norsk toppfotball vil bestå av mer
enn store ord i en brei$efta avis-
spalte. Der ervi nå - og det er her-
fraveien mågås opp ogfrem til
en ny og festligere virkeltghet.

All honnør til Fossen og andre
ildsjeler som gjør en innsats for å
ffi den sovende kjempe på bena
igjen! Ogfor all del, det stårall .
respekt avdet engasjementet og
den entusiasmen som renner
over i verbale overdådigheter i
Lokalavisens faste spalte. Men er

det nol€ For at en klubb skal
kunne hevde seg i toppen i norsk
fotball idag, behøver den penger-
masse penger. Det betyr at den
må skaffe seg en (minst 6n!)søkk-
rik onkel, og ha et grovkalibret
sugerør inn i statlige og kommu-
nale kasser. Selv ddt er vanligvis
ildce tilstre}C<elig (hadde så vært
tilfelle, ville MF ha vært uslåeli-
ge...), men det synes langt på vei å
være en nøclvendig forutsetning.

Frigg har satset bredt og godt
på å være en inlduderende klubb
forbarn ogunge fra hele den in-
dre by. Men hvis de skal lykkes i å
føre klubben til topps, må det
også satses på tiltak som kan ska-
pe det finansielle grunnlaget
som kan gjøre noe slikt mulig.
Hva med å oppmuntrevelbemid-
lede Osloborgere (ikke alle har
dratt til Kypros!) og fete firmaer
med markeringbehov på sam-
frurnsansvars-arenaen til å gå
sammen om å danne et slagkraF
tig konsortium som kan satse
langsiktigpå oppgaven med å ffi
Frigg opp i toppen-ogbli der?
Fossen & Co. har sikkert allerede
tenkt tanken. De bør ikke la det
bli med det!

Odd Gunnar Skagestad


