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1. ADMINISTRASJON 
 

 

 

På årsmøte i o-gruppa 05.03.2014 ble følgende valgt 

Leder     Kristian Ruud   2 år (gjenvalg) 

Nestleder    Lene Godager Kaas  1 år (ikke på valg)   

Sekretær    Kine Gulliksen  2 år (gjenvalg) 

Styremedlem, økonomi  Johan Brunberg  1 år (ikke på valg) 

Styremedlem, utdanning/rekrutt Halvor Jutulstad  2 år (ny) 

Styremedlem, kart   Sina Blix Prestmo  1 år (ikke på valg) 

Styremedlem, elite   Simen Smestad  1 år (gjenvalg) 

 

 

Komitéer og andre verv som ble oppnevnt: 
 

Trenings- og uttakingskomité: Simen Smestad (leder), Carl Godager Kaas, Johan 

Brunberg 

 

Sportslig gruppe: Simen Smestad og Kine Gulliksen 

 

Norway Cup kontakt:   Kristian Ruud 

 

Jacobs pokal: De tre siste års vinnere av pokalen:  

Idar Brekke (2012), Ove Kristian Jødal (2013), ikke 

utdelt i 2014. 

Valgkomite: 

Leder     Truls Kvaase 

Medlem Line Hagman 

Medlem Rune Olsen 

Varamedlem  Anne Kristin Huuse 

    

 

Administrative oppgaver og verv utenfor o-gruppa: 

    

Kristian Ruud og Johan Brunberg representerte BSK på AAOK kretsting. 

 

Vi holdt i 2014, 7 styremøter. 

 

Antall aktive medlemmer i O-gruppa for 2014  blir presentert på årsmøte 2015.  

 
 

 

 



 

 

2. IDRETTSLIGE REPRESENTASJONER 
 

Norsk landslag: Carl Godager Kaas, Tone Wigemyr og Nikoline Ekeberg Schjerve 

Dansk landslag: Rune Olsen 

 

3. RESULTATER 

3.1 Internasjonale resultater 
 

 

Verdensmesterskap (Italia) 
  

Klasse Navn Distanse Resultat 

Damer Tone Wigemyr Lang 7.plass 

Damer Tone Wigemyr Mellom 13.plass 

Herrer Carl Godager Kaas Mellom 7.plass 

Stafett  Carl Godager Kaas 2.etappe 4.plass (Laget) 

Stafett Tone Wigemyr 2.etappe 4.plass (Laget) 

 

Europamesterskap (Portugal) 

 

Klasse Navn Distanse Resultat 

Damer Tone Wigemyr Mellom 37.plass 

Herrer Rune Olsen Lang DNF 

Damer Tone Wigemyr Sprint 31.plass 

Damer  Tone Wigemyr Stafett 7.plass (1.etappe) 

        

World Cup – sammenlagt 

 

Klasse Navn Resultat 

Damer Tone Wigemyr 27. plass 

Herrer Carl Godager Kaas 16. plass 

 

Euromeeting 

 

Klasse Navn Resultat 

Damer Nikoline Ekeberg 

Schjerve 

18. plass Sprint, 

20. plass Mellom, 

30. plass Lang 

   

 



3.2 Nasjonale resultater 

Norgesmesterskap 
 

NM-natt (Trondheim) 

 

 

NM-sprint (Trondheim) 
 

 

NM-langdistanse (Asker) 

 

 



NM-mellomdistanse (Asker) 
 

 
 

Hovedløpet – sprint (Verdal) 

 

 
 

Hovedløpet – langdistanse (Verdal) 

 

 
 

 

Veteranmesterskapet – mellomdistanse (Lillehammer) 

 

 
 

 



Veteranmesterskapet – langdistanse (Lillehammer) 
 

 

Veteranmesterskapet – sprint (Lillehammer) 

 

 
 

Norgescup – sammenlagt 

 

Klasse Navn Resultat 

H21 Carl Godager Kaas 3. plass 

H21 Daniel Marston 143. plass 

D21 Nikoline Ekeberg 

Schjerve 

8. plass 

D21 Lone Brochmann 9. plass 

D21 Tone Wigemyr 22. plass 

D21 Lene Godager 44. plass 

D21 Kine Gulliksen 87. plass 

D21 Mariann Ulevestad 93.plass 

D21 Anne Marie Bleken 98.plass 

   

H19-20 Sebastian Torgersen 24. plass 

H19-20 Thomas Schive 29.plass 

H19-20 Gard Martin Udnesseter 

Johnson 

43.plass 

H19-20 Lars Harald Aasheim 66.plass 

 
 

 

 

 

 

 

 



3.3 Stafetter 
 

10Mila  

 

         

Jukola    

Herrer  

    
 

 

 

 

 

 

 

 



Damer 

 

Night Hawk      

 

Herrer: DSQ Bækkelagets SK 

 

Damer 

 
 

NM –senior (Asker) 

 

Herrer        Damer 

11 Bækkelagets SK      16 Bækkelagets SK 

79 Bækkelagets SK      17 Bækkelagets SK 

81 Bækkelagets SK      25 Bækkelagets SK  

  

NM – junior (Trondheim) 

 

H17-20         

32 Bækkelagets SK 

 

KM-stafett (Sarpsborg) 

 

Herrer        Damer 

  6 Bækkelagets SK       2 Bækkelagets SK 

16 Bækkelagets SK       4 Bækkelagets SK 

       
  



3.4 Kretsmesterskap 2012 (Kun topp 3) 
 

KM Sprint      14.05.14  Arrangør: Østmarka OK 

 

Klasse Navn Plassering 

H60 Eldar Børsum 2.plass 

 

KM langdistanse     30.08.14  Arrangør: Kolbotn & Skimt  

 

Klasse Navn Plassering 

H21 Carl Godager Kaas 1.plass 

H65 Eldar Børsum 2.plass 

 

 

 

KM mellomdistanse    21.09.14 Arrangør: Måren OK 

 

Klasse Navn Plassering 

H50 Yngvar Christiansen 1.plass 

H65 Eldar Børsum 1.plass 

H75 Odd Kletteli 1.plass 

D21 Lone Brochmann 3.plass 

 

  



4. TRENING OG UTTAGNING 
 

 

4.1       REKRUTTERING/ UNGDOMSAVDELINGEN   

  
Rekrutt- og ungdomsavdelingen har gjennom 2014  jobbet aktivt med å videreføre et 

omfattende rekrutteringsarbeid som har vært et satsningsområde de siste årene. Vi har delt 

opp treningene i to grupper 13-16 år og 12 år og yngre. Til sammen har det vært ca 40 

forskjellige  barn på treningene.  De yngste har hatt fast trening på Ekeberg på  tirsdager, 

mens de eldre har vært flittige brukere av treningsløp i kretsen i tillegg til egne treninger. 

  

Vi har hatt følgende fellesaktiviteter der rekrutt og ungdom har deltatt sammen med junior og 

senior-løpere: 

  

 Familiedag på Ekeberg hvor mange barn med foreldre/besteforeldre fikk ta del i et     

omfattende o-opplegg der aktive fra alle aldersgrupper bistod i gjennomføringen. Vi 

registrerte nærmere 20 familier som deltok. 

 Fellestreninger for hele klubben på utvalgte dager med egen avslutning med grilling 

for vårsesongen. 

 Klubbmesterskap fra Skullerudstua med deltagelse av til sammen 25 barn og foreldre. 

Mat og premieutdeling etterpå 

  

Utover familiedagen som er et viktig rekrutteringsarrangement for klubben, har vi i år også 

hatt et opplegg  i vårsesongen for rekrutter for å lære orientering. 

  

Hovedløpet er årets viktigste løp for utøvere i 14-16 års klasser. Bækkelaget stilte med tre 

utøvere, Olav Torgersen i H14, Johanne Øderud Vatne og Anniken Eriksrud  Karlsen i D16- 

  

Vi har også BSK Idrettsskole på Ekeberg hvor o-gruppa har vært ansvarlig for flere av 

aktivitetsdagene med nærmer 30 aktive barn. 

  

Maria Torgersen, Arne Martin Torgersen, Truls Kvaase  har hatt hovedansvaret for de eldste, 

mens Sebastian Torgersen, Lars Harald Aasheim, Ingeborg Øderud Vatne og Halvor Jutulstad 

 har hatt hovedansvaret for de yngste.   

 

 

4.2      JUNIORER/SENIORER 

 

Den beste prestasjonen sportslig sett for o-gruppa i Bækkelaget i 2014 er Carl Godager Kaas 

sitt NM-gull på langdistansen under årets NM-uke i Asker. Carl oppnådde også en 7.plass 

under mellomdistansen under årets VM i Italia. Tone Wigemyr fortjener også å bli trukket 

fram for sin 7.plass på langdistansen under det samme mesterskapet. Carl og Tone har også i 

år vært klubbens flaggskip og klubbens ansikt utad på de internasjonale arenaer. Rune Olsen 

må også nevnes i denne sammenheng. Han representerte Danmark under EM i Portugal i april 

og under Veteran-VM i Brasil i november vant han VM-gull i sin klasse, H35. Dette er en 

meget sterk prestasjon fra vår løpssterke danske. 

 

På damesiden er det flere som hevder seg på nasjonalt nivå, og både Nikoline Ekeberg 

Schjerve og Lone Brochmann ble blant de ti beste i norgescupen sammenlagt i 2014. Nikoline 

har også representert Norge under landskampen Euromeeting i Sverige. 



 

I år som i fjor, ble det dessverre ikke fullklaff i noen av de store internasjonale stafettene. Vi 

jobber fortsatt med en langsiktig plan for å komme tilbake i verdenstoppen, både på dame – 

og herresiden. Målet har  vært at vi skal være med å sette farge på disse stafettene i starten og 

Carl Godager Kaas vekslet først på verdens største orienteringsstafett, Jukola i juni. Dette er 

gode øyeblikk som klubben kan leve ei stund på når man er tilstede som et lag på disse 

stafettene.  

 

Bislettintervallene høsten 2013 og vinteren 2014 har hatt bra oppmøte. Vår trener, Jeppe Ruud 

sa opp sin stilling og dermed stod vi uten trener en periode fra våren og fram til i høst. Dette 

resulterte dessverre i at færre møtte opp på treningene. Nå har vi imidlertid fått ansatt en ny 

trener, Raphael Ferrand, en franskmann med gode kunnskaper innenfor treningsfeltet, og 

Raphael har tatt tak og laget meget gode treninger utover høsten 2014 og vinteren 2015. Vi 

kan trygt si at treningene nå er i de beste hender, og optimismen råder igjen! 

 

Sportslig gruppe har hatt flere møter i løpet året hvor planlegging av sesongen har vært 

sentralt. Vi vil rette en stor takk til alle som har bidratt i form av løp, stafetter og for å 

synliggjøre klubben på arrangementer.  

 

Klubbkanna og Jakobs Pokal vil bli delt ut på årsmøte 2015 



5. MATERIELL 
 

Det ble i 2014 kjøpt inn følgende utstyr: 

● 17 EMIT-postenheter med lysdiode (høsten 2014) 

● Plastmapper til kart 

● 2 fullverdige Ocad lisenser 

● 28 kompass til opplæring 

● 2 GPS- klokker til oppfølging ungdom 

 

6. KART  
 

Årets kartarbeid har bestått av produksjon og salg av kart (se under).  

Det er også kjøpt kartgrunnlag for Hvervenbukta. 
 

Kartproduksjon: 

● Tur-o kart i området Ekeberg og Lambertseter ble levert våren 2014.  
 

Kartsalg: 

● Det foregår kartsalg fra Bækkelagets kontor i hverdager fra 08:00-16:00. 

 
 

7. OPPLÆRING/KURS  

 
I 2014 har vi deltatt på idrettskolen i regi av BSK.  

 

Nikoline og Kine har deltatt på OCAD kurs i regi av NOF. 

 

I ledestjerneprosjektet har Carl, Tone og Kristian bidratt med ulike kurs. 

 

Carl og Kristian holdt i mai foredrag om motivasjon for utøvere og trenere i BSK. 

 

Carl bidro på klubbseminar i november ovenfor ledere og trenere i klubben, og vi har mottatt 

meget gode tilbakemeldinger på hans presentasjon.  

 

Tone har sammen med Ingvild Maakestad gitt ernæringskurs for yngre jenter i BSK. Kurset 

ble fulltegnet og innbefattet blant annet kokkekurs.  

 

 



8.0 ØKONOMI/SPONSORER 

 
Regnskapet for 2014 er ikke helt klart, men vi går mot et solid overskudd. 

 

Inntektene for 2014 ble noe høyere enn budsjettert. Der ønsker vi spesielt å nevne den støtten 

som vi har fått for vårt TurO-initiativ, både fra bydelen og Norges Orienteringsforbund. 

Momsrefusjonen fra NIF ble også noe høyere enn estimet. Egenandeler fra egne samlinger ble 

noe lavere enn budsjettert. 

 

På kostnadssiden ser vi at vi har hatt noe lavere kostnader enn budsjettert. Vi hadde flere 

måneder i løpet av året der vi ikke har hatt kostnader for trener hvilket gav oss et positivt 

avvik. Kostnad for startkontigenter er på tilsvarende nivå som i fjor noe som viser et lignende 

aktivitetsnivå som i 2013. Kostnader for samlinger er totalt sett lavere enn budsjettert. Dette 

er primært pga NM og NM-forberedelser samt 10mila og Jukola ble rimeligere enn antatt. 

Samtidig har vi et flertall samlinger (for eksempel EM-uttak i Danmark, Pinsesamling på 

kongsberg, samt noen ungdomssamlinger) som ikke var budsjettert som trekker opp 

samlingskostnadene noe. 

 

I løpet av 2014 har vi hatt utstyrsavtale med Trimtex. Våre tidligere avtaler med Saucony og 

Icebug har utgått. I tillegg har enkelte av eliteutøvene hatt personlige sponsoravtaler 

 

Toppteam/jr team midler fra klubben ble dette år utdelt på bakgrunn av søknader utøverne 

selv skrev. I o-gruppa fikk Lone Brochmann, Nikoline Ekeberg Schjerve, Kine Gulliksen og 

Rune Olsen tildelt Toppteam midler, mens Lars Haral Aasheim og Sebastian Torgersen fikk 

juniorteam-midler. 

 

Det rettes en stor takk til løpere og foreldre som sto på under Norway Cup, en av våre desidert 

viktigste inntektskilder. Antall skift var 223 (hvilket kan sammenlignes med 259,5 skift i 

2013, 250 i 2012, 237 i 2011 og 229 i 2010) og antall timer fra foreldre var 87 ( 18 i 2013, 75 

i 2012, 105 i 2011 og 10 i 2010) 

 

 



9. ARRANGEMENTER 

 
O-gruppa har arrangert følgende løp i 2014: 

 

 

22.04    Oslo City Cup (549 deltagere) 

    Sted:   Ekeberglia 

Løpsleder:  Carl Godager Kaas 

Løypelegger:  Lene Godager Kaas 

 

11.05    Familiedag (25 stk. familier) 

Sted:   Ballsletta 

    Ansvarlig:  O-gruppa v/ Rekrutt/ ungdom 

 

13.05, 20.05, 27.05,  O-kurs (40 deltagere)  

03.06, 10.06   Sted:  Ballsletta 

Ansvarlig: O-gruppa v/ rekrutt/ungdom 

 

 

11.06   Follokarusellen (94 deltakere) 

Sted: Brannfjell 

Ansvarlig: Jenni Indby & Katja Ekroll Jahren 

 

17.06    BSK Terrengtest (28 deltakere) 

    Sted: Skullerud 

    Ansvarlig: Kine Gulliksen 

 

03.09 og 10.09  Idrettsskolen (ca 30 deltagere) 

    Sted:  Ballsletta 

    Ansvarlig:  O-gruppa 

 

02.09, 21.10, 28.10, 04.11 BSK by Night (104/ 45/ 30/ 31 deltagere) 

Sted: Krokhol, Lillomarka, Sandbakken, Ekeberglia 

Løpsleder:  Martin Schälli, Rune Olsen, Simen Smestad, Lars 

Harald Aasheim   

Løypelegger:  Martin Soukup, Neeme Loorits, Joakim Blix 

Prestmo, Sebastian Torgersen 
 

 



10. HANDLINGSPLAN/OPPSUMMERING 

 
Når vi nå skriver 2015 i kalenderen er det tid for å komme med noen refleksjoner om 2014.  

2014 ble et år der vi igjen har klart å levere gode resultater både nasjonalt og internasjonalt.  

Vi har i henhold til Eventor stilt til start 781 ganger i 127 ulike konkurranser, så selv om vi 

ikke er så mange på hvert enkelt løp, så har vi stor utbredelse, og det er positivt. 

 

Jeppe Ruud flyttet fra oss på våren og dette skapte et vakuum som ikke var positivt for 

klubben. Jeg vil likevel berømme alle de som har bidratt til at vi har hatt et fungerende 

treningstilbud i perioden etter Jeppe sluttet. Her har mange bidratt og det blir både lagt merke 

til og satt stor pris på.  

 

Etter god jobbing av Johan Brunberg, med flere samtaler til Frankrike, fikk vi på høsten 

landet en ny trener til BSK; Raphael Ferrand - en meget engasjert og dyktig trener. Han har 

god kompetanse innen teknikk og coaching, og de som har tatt turen til Bislett eller en 

Skullerud-trening har fått oppleve Raphaels engasjement som trener, klubbinspirator og 

samlende punkt. Dette setter vi pris på, investerer i og håper alle griper mulighetene Raphael 

kan gi dere for utvikling på mange områder.  

 

Lene og Carl Godager Kaas fikk etter en del befaringer med kommune og en god dose 

byråkrati virkelig sving på vår tur-orientering, Sprek i Nærmiljøet. Dette er det bare å ta av 

seg hatten for. Deres innsats har vært upåklagelig, til tross for mye ekstra arbeid med det 

offentlige og en del stjeling av stolper, har de virkelig fått dreisen på tur-o og etablert et godt 

tilbud for orientering i nærområdet til BSK. Vi gleder oss til fortsettelsen og håper vi har noen 

ivrige medhjelpere på lur som vil bistå Lene og Carl i det videre arbeidet i 2015. 

 

Til slutt vil jeg takke alle som har stilt opp på løp, på arrangementer, på Norway Cup og med 

annet arbeid i og for BSK orientering i 2014. Takk til styret, og spesielt til Johan Brunberg, 

uten hans enorme arbeid i 2014 tror jeg vi hadde fått ytterligere utfordringer, og jeg personlig 

setter stor pris på hans engasjement for klubben og han innsats for o-gruppa.  

 

 

2015 – tid for å se fremover 

 

Vi hadde våre utfordringer i 2014, og utfordringer kan være tunge, men de byr alltid på 

muligheter for gode løsninger og viktig realitetsorientering. Det har vært viktig å få avstemt 

hvilket nivå vi er på og ta utgangspunkt i dagens situasjon når vi nå ser fremover.  

 

Å bygge stein for stein har alltid vært og blir et viktig fokus for oss i BSK orientering i år og 

fremover. Vi har en rik historie i klubben, med gode resultater og en offensiv treningskultur. 

Vi har vært kjent som en av verdens beste klubber innen orientering, der er vi ikke nå, men 

mange deler nok drømmen og ambisjonen om at vi skal komme dit igjen. Det er bare en vei 

dit, den går gjennom langsiktig, målrettet arbeid med treningsmiljø, jevn rekruttering og god 

planlegging.  

 

Vi har et utgangspunkt for dette arbeidet som er få forunt.  

Vi har en meget dyktig trener som brenner for at de som virkelig vil noe, skal få det til, 

samtidig som han dytter de som vil litt, ut av sofaen og inn i skogen.  

 



Vi har mange engasjerte medlemmer og et engasjert styre som legger ned en innsats for at de 

som er medlemmer skal ha et godt trenings- og konkurransetilbud.  

Vi er medlem av en klubb som vil ta vare på sine beste utøvere gjennom stipendordninger.  

Vi er av samme klubben gitt muligheten til å ta del i en av verdens flotteste 

idrettsarrangement, Norway Cup, hver sommer, som gir både o-gruppa og resten av klubben 

et godt økonomisk fundament.  

 

Dette er ingen dårlig grunnmur å bygge på. Om vi skal bygge trehytte eller om vi skal bygge 

slott, det er opp til oss alle. Det er vår felles innsats, på trening, på møter, på dugnader og på 

løp som er med på å forme oss som klubb. Gjennom å synliggjøre oss selv, gjennom 

deltakelse og samhold, og gjennom felles innsats skaper vi det BSK vi ønsker å være en del 

av og som andre etter hvert vil ønske å ta del i.  

 

Jeg ønsker med dette oppfordre alle til å ta del i de aktivitetene vi tilbyr, engasjere seg i de 

aktivitetene vi tilbyr, slik at vi sammen er med på å skape det BSK vi ønsker.  

 

Alle bekker små…  

 

 

 

Kristian Ruud 

Leder BSK orientering 

 


