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BÆKKELAGETS SPORTSKLUB 

ORIENTERING 

 

    ÅRSBERETNING 2018 
 

1. ADMINISTRASJON 
 

På årsmøte i o-gruppa 30.01.2018 ble følgende valgt 

Leder     Kristian Ruud  2 år (gjenvalg) 

Nestleder    Lene Godager Kaas 1 år (ikke på valg)   

Sekretær    Line Hagman  2 år (gjenvalg) 

Styremedlem, økonomi  Maria Torgersen 1 år (ikke på valg) 

Styremedlem, utdanning   Olav Eide  2 år (gjenvalg) 

Styremedlem,  13-16år  Ingeborg Øderud 1 år (gjenvalg) 

Styremedlem, elite   Martin Schälli  1 år (gjenvalg) 

Styremedlem, rekrutt   Pål Christian Ingierd   1 år (ikke på valg) 

Styremedlem, kart   Wolfgang Kampel       1 år (ny) 

Styremedlem                                       Anders Storbråten       1 år (gjenvalg) 

 

Komitéer og andre verv som ble oppnevnt: 

 

Trenings- og uttakingskomité: Eskil Sande Gullord (leder), Anders Storbråten, Marthe 

Gløersen, Johan Brunberg og Martin Schälli  

 

Sportslig gruppe: Martin Schälli, Lene Godager Kaas, Anders Storbråten, 

Eskil Sande Gullord og Johan Brunberg 

 

Norway Cup kontakt:  Line Hagman 

 

Valgkomite: 

Leder               Arne Torgersen 

Medlem Johan Brunberg 

Medlem Nikoline Ekeberg Schjerve 

Varamedlem  Carl Godager Kaas 

    

 

Administrative oppgaver og verv utenfor o-gruppa: 

    

Kristian Ruud representerte BSK på AOOK kretsting. 

Vi holdt 9 styremøter i 2018. 

Antall aktive medlemmer i O-gruppa for 2018 er 82.  

 

Landslagsrepresentasjoner: Øystein Kvaal Østerbø, Lone Brochmann, Marthe Gløersen, 

Ralph Street, Lisa Schubnell, Matthew Speake og Sven 

Hellmüller  
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2. RESULTATER 

2.1 Internasjonale resultater 

 

Europamesterskap (Ticino, Sveits) 

 

Navn Distanse Resultat 

Øystein Kvaal Østerbø Sprint 

Sprintstafett 3. etappe 

29. plass 

3. plass (Laget) 

Ralph Street Mellom 

Stafett 3. etappe 

31. plass 

5. plass (Laget) 

 

 

Verdensmesterskap (Riga & Sigulda, Latvia) 

Navn Distanse Resultat 

Øystein Kvaal Østerbø Sprintstafett 2. etappe 4. plass (Laget) 

Ralph Street Mellom 

Stafett 3. etappe 

13. plass 

6. plass (Laget) 

 

 

World Cup 

Navn Resultat 

Sammenlagt 

Beste enkeltresultat 

Ralph Street 44. plass 13. plass Mellom  

Øystein Kvaal Østerbø 49. plass 7. plass sprint 

Lone Brochman  33. plass Mellom 

Marthe Gløersen  79. plass Mellom 

 

 

Euromeeting (Norge) 

 

Navn Resultat 

Sammenlagt 

Beste enkeltresultat 

Sven Hellmüller  14. Sprint 

17. sprintstafett 

B-Finale Knock-out 

Sprint 

Lisa Schubnell  15. sprintstafett 

19. Sprint 

B-Finale Knock-out 

Sprint 
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2.2 Nasjonale resultater 

Norgesmesterskap 

 

NM-sprint Finale (Sandnes) 

 

 

NM-utralang (Høydalsmo)  

 

 

NM-langdistanse (Vegårshei) 

 

 

NM-mellomdistanse Finale (Vegarshei) 
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NM-natt (Drammen)

 

 

Norgescup – sammenlagt 

 

Klasse Navn Resultat 

D21 Marthe Gløersen 16. plass 

H21 Simen Hjalmar Wästlund 16. plass 

D21 Lone Brochmann 21. plass 

H21 Øystein Kvaal Østerbø 24. plass 

H21  Matthew Speake 38. plass 

H19-20 Mathias Gløersen 31. plass 

D21 Kine Gulliksen 35. plass 

D21 Mariann Ulvestad 41. plass 

H21 Ralph Street 42. plass 

H21 Sindre Sandven 44. plass 

H21 Vetle Christiansen 51. plass 

H21 Sven Hellmüller 67. plass 

H21 Carl Godager Kaas 75. plass 

H21 Vegard Ølstad Dalberg 101. plass 

H21 Mathias Nipen 140. plass 

H21 Wolfgang Kampel 143. plass 

 

Klubbmesterskapet 

Eskil Gullord ble årets klubbmester. 
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2.3 Stafetter  

10Mila 

 

 

 

 

Jukola  & Venla, Lahti, Finland 
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Night Hawk, Konnerud 

 

 

7 Bækkelagets 

SK 

Marthe Gløersen, Lone Brochmann, Kine Gulliksen, Marthe Gløersen, 

Anne Marie Bleken, Lone Brochmann 

 

30 Bækkelagets 

SK 

Viktor Meland-Tangen, Lars Øderud Vatne, Viktor Meland-Tangen, Lars 

Øderud Vatne 

 

9 Bækkelagets 

SK 

Matthew Speake, Sindre Sandven, Eirik Rustad, Håvard Myhre, Simen 

Hjalmar Wästlund, Magne Jutulstad, Mathias Gløersen, Carl Godager 

Kaas 
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NM – senior (Vegårshei) 

 

         

 

NM – senior sprint-stafett (Sandnes) 

 

 

15-stafetten (Oppsal) 
 

Klasse Navn Resultat 

Råtassløypet Chillis Bækkelaget SK 12. plass 

Råtassløypet Hababeros Bækkelaget SK 26. plass 

Råtassløypet Jalapenos Bækkelaget SK 30. plass 

15-stafetten Bækkelaget 1 7. plass 

15-stafetten Bækkelaget 2 13. plass 

15-stafetten Bækkelaget 3 27. plass 
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3. TRENING OG UTTAGNING  
 

3.1 REKRUTTERING/ UNGDOMSAVDELINGEN  

 

Rekrutt- og ungdomsavdelingen har gjennom 2018 jobbet aktivt med å videreføre et 

omfattende rekrutteringsarbeid, som har vært et satsningsområde de siste årene. Til sammen 

har det vært ca 30 forskjellige barn på treningene. Det har vært fast trening på Ekeberg på 

mandager. Vi har kalt dette treningstilbudet for Råtass.  
  
Vi har hatt fellesaktiviteter der rekrutt og ungdom har deltatt sammen med junior- og 

seniorløpere. Vi vil trekke frem felles avslutning for vårsesongen med grilling og 

klubbmesterskap fra Skullerudstua med god deltagelse av barn og foreldre. 

Klubbmesterskapet ble avsluttet med felles mat og premieutdeling.  

På råtassgruppas egen avsluting med “Råtassmesterskapet” var det 21 entusiastiske barn, og 

etter mesterskapet var det bollefest hjemme hos Aasne.     

 

På noen prioriterte løp har råtassgruppa hatt felles opplegg, med svært god deltakelse: Oslo 

Citycup, 15- stafetten (råtasskonkurransen), Follokarusellen og kretsmesterskapet (natt) har 

vært de viktigste i 2018.  

Vi har erfart at et felles opplegg viktig for både trivsel og deltakelse på løp, spesielt for de av 

barna som er nye i gruppa, og vi vil videreutvikle dette til neste år. Det er videre viktig at 

seniorer også ser nytten av felles opplegg på løp for å knytte gruppe nærmere sammen: felles 

samlingspunkt med beachflagg, telt og tilsvarende er stikkord her.    

 

Aasne Hoksrud Fenne, Håkon Meland- Tangen og Olav Eide (alle foreldre) har hatt ansvar for 

råtasstreningene i 2018. Sesongen er fra medio mars til medio oktober, for de eldste av 

råtassen ut november med nattorientering.  

Vi har gjort forsøk på knytte en ungdom/junior som kan ta ansvar for spesielt de eldste av 

råtassene, men dette lyktes vi ikke med i 2018. Olav har hatt ansvar for disse i 2018, og 

fortsetter med dette inntil vi ev. finner egen trener.        

 

BSK stilte 1 deltaker på o-troll leir i regi av Oppsal orientering. Dessverre var det mye annet 

som skjedde denne helgen, så deltakelsen fra oss ble liten. Neste år må ambisjonen være å få 

med langt flere. Dette er et viktig tiltak for å bygge miljø også på tvers av klubbene.  

 

Ungdomsavdelingen preges av få løpere, men om ikke lenge vil noen av de eldste råtassene ta 

steget opp i disse klassene. Hovedløpet (HL) er årets viktigste løp for utøvere i 14 – 16 

årsklassene, men dessverre hadde vi ikke deltakere i HL 2018. I Trimtex Cup hadde vi to 

deltakere gjennom Diane Ninauve- Jutulstad og Lars Øderud Vatne. I Night Hawk stilte vi 

med et ungdomslag, der Lars Øderud Vatne og Viktor Meland Tangen debuterte på natt 

stafett, dette ga nyttig erfaring til neste år. Klubben stilte også med flere deltakere på 

Trollnatta/Natt-o-toget, som er et populært nattløp for barn og ungdommer. 

 

Jonas Fenne Ingierd ble tildelt beste prestasjon for råtass i 2018.  
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3.2     JUNIORER/SENIORER 

I 2018 har vi gjort et ordentlig løft. Ansettelsen av Eskil Gullord som hovedtrener for elite og 

en aktiv sportslig gruppe har gitt resultater allerede det første året.  

Eskil har sikret et helhetlig opplegg gjennom året, skapt treningsglede og sørget gode 

forberedelser inn mot de viktige løpene. Tettere oppfølging av våre løpere har vært en viktig 

faktor for fremgang. Intervaller på Bislett og i terreng på Brannfjell gjennom vinteren og o-

tekniske økter med høy kvalitet i forberedelse til og gjennom sesongen har vært kjernen i  det 

ukentlige treningsopplegget. Vi har gjennomført månedlige dags-samlinger, vintersamling i 

Spania og samlinger inn mot de viktigste konkurransene i sprint, Tiomila og skogs-NM.  

Sportslig gruppe klarte å forsterke laget med viktige signeringer foran sesongen 2018: Sven 

Hellmüller, Matthew Speake, Eirik Rustad, Mathias Gløersen, Sindre Sandven, Simen 

Wästlund, Mai Watson og Vegard Ølstad. 

En meget krevende situasjon på damesiden med skader og graviditet samt en ny sammensatt 

herregruppe gjorde at resultatene var varierende - men uansett med mange høydepunkter og 

en god trend utover sesongen: 

- Øystein Kvaal Østerbø vant NM sprint og vant bronse på EM (sprint-stafett). På VM 

løp det norske sprintlaget inn til en fjerdeplass.  

- Ralph Street leverte årets beste BSK prestasjon på VM mellomdistanse og bidro til en 

fin 5. plass i VM-stafett. Han etablerte seg med dette i verdenstoppen.  

- 3. plass på NM stafett (Marthe Gløersen, Ralph Street, Øystein Kvaal Østerbø og Lone 

Brochmann).  

- Marthe Gløersen representerte Norge for første gang i verdenscupen.  

- Herrene var i tetkampen helt til slutt på NM stafett og endte på en 4. plass til slutt. 

Andrelaget kjempet seg inn til en fin 9. plass og damelaget kom på 12. plass. Endelig 

satte en stor BSK gjeng preg på både samlingsplass og resultatlistene.  

Den sportslige ledelsen har et sterkt ønske om å tilrettelegge for både bredden og toppen samt 

å utvikle sporten ved bruk av teknologi. Fremover er det 3 tydelige satsingsområder for å 

gjøre BSK til et av de beste utviklingsmiljøer i verden: 

- Sprintsatsning – den eneste og beste i Norge 

- Stafettsatsning skal skape bredde, resultater og motivasjon 

- VM satsning som støtter forberedelser for toppløperne våre.  

Klubbkanna ble tildelt Eskil Gullord på klubbmesterskapet, mens Ralph Street fikk 

utmerkelsen for “årets sportslige prestasjon”. Simen Wästlund ble kåret til “årets 

gjennombrudd” og Jonas Fenne Ingjerd til “årets yngre løper”. 
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4. ANLEGG 

  

4.1 Anlegg-Materiell  

Når det gjelder utstyr har vi i 2018 kun gjort mindre innkjøp av forbruksmateriell i forbindelse 

med arrangement og treninger. Ingen spesielle større investeringer er gjort. 

I 2018 fornyet vi kontrakten med Trimtex for løpstøy for 3 nye år. Vi videreførte også oppsett 

av Trimtex web shop for bestilling av løpstøy. Web shopen var tilgjengelig et par uker på 

vinteren slik at utøvere selv kunne bestille tøy før sesongstart. 

Når det gjelder beholdning av løpstøy har vi som et ledd i sponsoravtalen med Trimtex utvidet 

reservelageret noe og har til enhver tid noe tøy på lager til spesielle behov men vi ønsker 

primært at utøvere selv bestiller via Trimtex sin portal i avtalte tidsperioder. 

4.2 Anlegg-Kart  

 
Årets kartarbeid har hatt fokus på produksjon av kart, salg av kart og bistand til skoler som 

ønsker å benytte våre kart i undervisning.  

Kartprosjekter:  

● Et nytt sprintkart (Mortensrud) ble ferdigstilt og skal sendes inn til kretsen for kontroll 

tidlig i 2019. 

● Siste oppdatering av Brannfjell Ryen Varde er ferdigstilt og sendt inn til kretsen for 

kontroll. 

Kartplaner:  

● “Klemma” (skogskart) skal kjøpes i 2019. 

● Et nytt skogskart (Stensrud) skal oppdateres i 2019. 

Kartsalg:  

● De fleste henvendelser om kjøp av kart kommer nå på mail til kartansvarlig og det er 

p.t ikke kartsalg fra BSK kontoret 

 

Kart i undervisning:  

● Orientering er en populær aktivitet i gymundervisning spesielt ved ungdomsskolene i 

området. Orientering i skolen er ofte elevenes første møte med o-sporten og BSK 

ønsker derfor et godt samarbeid med skolene for at kart og opplegg skal ha god 

kvalitet. BSK har på oppfordring tegnet opp løyper i OCAD og levert en del kart til 

bruk i undervisning.  

  



12 

 

5. OPPLÆRING/KURS 
 

Det satses på utdanning i BSK, og klubben dekker opplæringen med spesielt vekt på at unge 

utøvere kan ta treneropplæring.  

I 2018 har 1 tatt “trener 1”- kurs i orientering. I 2019 skal vi forsøke å få flere til å ta kurs i 

trener 1 og 2, løpsarrangement som løypelegging-, e- timing,-  OCAD og flexoløp.     

 

6. ØKONOMI/SPONSORER 
 

Totale inntekter i 2018 ble noe høyere enn budsjettert på grunn av økte inntekter ved våre 

egne arrangementer og økte sponsorinntekter til Stolpejakten. 

Vi er veldig takknemlige for den store innsatsen som nedlegges i forbindelse med Norway 

Cup hvert år. Tusen takk til alle som bidrar. I 2018 hadde vi en lavere deltakelse enn året før 

fra foreldre og fra aktive. Det var 245 skift fra aktive og 63,5 timer fra foreldre i 2018. Dette 

er en reduksjon med 35 skift og 17 timer fra året før. 

Sum egenandeler samlinger ble betydelig lavere enn budsjettert og enn året før fordi det ble 

arrangert færre samlinger enn først planlagt. 

Andre tilskudd og inntekter må sees i sammenheng med Stolpejakten i budsjettet. Det gjøres 

en stor innsats for å skaffe sponsormidler spesielt til Stolpejakten og i 2018 har vi fått 

betydelige beløp. Den største sponsoren var som i fjor Sparebankstiftelsen med et tilskudd på 

kr. 100.000. I tillegg var det tilskudd fra BSK på kr. 30.000, Bydel Nordstrand med totalt kr. 

68.000 (hvorav kr. 30.000 til Stolpejakten), kr. 20.000 fra Foreningen Stolpejakten og kr. 

10.000 fra Best Helse. 

Av egne arrangementer hadde vi i 2018 et arrangement mer enn året før: KM natt. I tillegg ble 

det arrangert Follo-karusell, Oslo City Cup og Pre-o karusell. 

På utgiftssiden er den største posten startkontingenter. Her har vi hatt betydelig økt kostnad 

sammenlignet med tidligere år. Dette skyldes stor aktivitet spesielt fra våre aktive utøvere og 

viser at det er økt aktivitet i O-gruppa. Dette er veldig positivt. 

En annen stor utgiftspost er vår ansatte trener. Kostnaden er likevel noe lavere enn budsjettert 

som en følge av at det ikke ble ansatt en ekstra deltidstrener. 

Det ble kjøpt inn GPS-utstyr i 2018 til kr. 78.000. Deler av beløpet er sponset av BSK. 

Stolpejakten generer mange inntekter, men også en del kostnader. Den største kostnaden er 

utvikling av kart. Ellers legges det ned svært mange dugnadstimer i vedlikehold av stolper og 

andre oppgaver i forbindelse med Stolpejakten. 

Med unntak for Jukola ble det i 2018 lavere kostnader enn budsjettert for samlinger/stafetter 

som en følge av at det var lavere deltakelse og færre samlinger/stafetter. 
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7. ARRANGEMENTER 
O-gruppa har arrangert følgende arrangementer i 2018:  

17.04     Oslo City Cup (611 deltakere)  

Sted: Ormsund  

Løpsleder: Arne Torgersen  

Løypelegger: Sindre Sandven  

 

01.05-04.11   Stolpejakten Nordstrand (4856 deltakere. Oppgang fra    

3200 i 2017)  

Sted: Ekebergsletta, Lambertseter, Nordseter, Brannfjell  

& Ormsund  

Ansvarlig: Carl Godager Kaas (Stolpejaktengruppa:  

Karen Johanne Strømstad, Arne Torgersen, Eldar  

Børsum, Louise Oram, Lene Godager Kaas) 

 

23.05     World Orienteering Day 

     (opplegg for skoler i nærområdet, ca 300 deltakere) 

     Sted: Brannfjell 

     Ansvarlig: Pål Chr Ingierd 

 

29.08   Follokarusellen (118 deltakere)  

Sted: Ekeberglia 

Ansvarlig: Håvard Myhre & Olav Ekrheim 

Løypelegger: Olav Eide  

 

09.09     Nybegynneropplæring for foreldre (3-4 stk) 

     Sted: Ekeberg, Brannfjell 

     Ansvarlig: Rekrutt 

 

09.10     KM Natt (236 deltakere) 

Sted: Brannfjell 

Ansvarlig: Simen Wästlund og Felix Breitshädel 

Løypelegger: Eskil Gullord  

 

05.09     Pre-O-karusellen Oslo og Akershus 7.Løp (12 deltakere) 

(Pre-O er en orienteringsgren som er tilrettelagt for 

personer med nedsatt funksjonsevne) 

Sted: Ekerbergsletta  

Ansvarlig: Lone Brochmann 

 

15.10     Råtasskonkurranse (21 deltakere) 

     Sted: Brannfjell 

     Ansvarlig: Rekrutt 

 

28.10      Klubbmesterskapet (43 deltakere)  

Sted: Skullerudstua  

Ansvarlig: Truls Kvaase 
  



14 

 

8. HANDLINGSPLAN/OPPSUMMERING 
 

2018 har gått inn i historiebøkene og som denne beretningen bærer preg av er det sterk 

utvikling for BSK orientering. Anders og Martin har i samarbeid med Eskil og alle dere som 

stiller på trening virkelig fått fart på treningsmiljøet. Det gjør at vi stadig tiltrekker oss flere 

løpere som vil være med i BSK fordi de ser at vi kan levere på viktige kriterier som høy 

kvalitet, gode klubbkamerater, oppfølging i treningsarbeidet og utviklingsmuligheter.  

Dette hadde selvfølgelig ikke vært mulig uten gode kart og her har Wolfgang virkelig startet 

et godt arbeide, sammen med Ingeborg har det blitt startet og utviklet mange nye og gode 

kart. Det er essensielt for oss som o-klubb at vi har store områder med høy kvalitets kartmeter 

å boltre oss på. 

Det gror også i bunnen, med høy kvalitet og mye moro har Pål Christian og Olav fått opp en 

flott gjeng med unge løpere som vi alle må ta godt vare på i tiden som kommer, så vi får de 

med oss videre opp og lengre ut i skogen. 

Vi har arrangert både City cup, Natt KM, Follo-karusell og pre-o løp ved siden av alle 

treningene. Her har mange nye ansikter vist seg og bidratt til at dette har blitt gjennomført. 

Det er like moro hver gang nye engasjerte mennesker trår til og gjør et godt stykke arbeide til 

glede for klubben og deltakerne. Tusen takk til alle som har bydd på sin tid og stilt opp for 

klubben vår.  

En stor honnør tildeles Stolpejakt-gruppen med Lene, Carl og Arne i spissen. Over 5000 

registrerte jegere og over 110 000 stolper som er jaktet og funnet. Det er rått! Her skal vi få til 

enda mer og  håper flere føler kallet til å bidra med en time innimellom, så vi sikrer videre 

vekst av aktivitet i nærmiljøet vårt.  

Vi har et spennende år foran oss. For styret vil det innebære et stort ansvar for å sikre mål og 

retning for de neste 3-5 årene foran oss. Vi må ha en plan og den planen skal vi lage sammen. 

Det vi allerede vet er at vi kommer til å få en ny struktur på møter og senke terskelen for at 

flere av våre medlemmer kan være med å bidra gjennom året innenfor de områdene de selv 

brenner for. Det skal bli spennende og vi gleder oss til å informere mer om dette. 

Sportslig ser det nå særdeles lovende ut. Det trenes godt, det er en flott gjeng med sterk 

motivasjon, både i og rundt løpergruppen som jeg er sikker på skal levere gode sportslige 

resultater. Samtidig er samholdet og gleden noe som ikke skal gå tapt på veien, heller 

forsterkes, så vi er rustet for å takle både oppturer og nedturer som måtte komme. Inkludering 

og samhold er to viktige verdier for oss og dette må vi alle vise i praksis. Spesielt overfor våre 

yngre som nå er så heldige å få mange flotte forbilder i egen klubb. Mitt ønske er at vi blir 

enda flinkere til å ha sterk identitet på løp og tar oss tid til å bli bedre kjent med alle i vår egen 

klubb. Det gir oss styrke å være mange.  

Norway cup er i utvikling og det vil skje endringer i personalet det kommende året. Her skal 

vi være offensive og vise at selv om vi ikke er den største gruppa, så vet vi å brette opp 

ermene og ta i et tak når større arrangementer står på tapetet. BSK er stolte av NC og det vi 

har bygget opp og vi fortsetter å mobilisere for å sikre kvaliteten i verdens største 

fotballturnering og den beste dugnaden en klubb kan ha. Vi sees på sletta i uke 31! 
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Alt i alt så ser det svært lovende ut for BSK i 2019. Det er en stadig økende energi i gruppa og 

den skal vi forsterke og utvikle sammen i hele år.  

Takk for all innsats som ble lagt ned i 2018. Jeg gleder meg til 2019 som blir en fantastisk 

sesong for BSK orientering. I en uoffisiell måling omkring hvor mange seiere vi tar i 2019 er 

det stor tyngde på 100, men en liten tass fra Tønsberg har sagt 200. Jeg antar at dette betyr om 

vi andre fikser 100, så fikser Mathias Gløersen de siste 100. Det er offensivt og det skal vi 

klare. Lykke til alle sammen og god tur i skogen.  

 


