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HOVEDSTYRET 2022-2023 

REFERAT FRA MØTE I HOVEDSTYRET (HS) I BÆKKELAGETS SPORTSKLUB (BSK) 
 
 

Tid: Tirsdag 21. juni 2022 kl 17.00-19.30 

Sted: BSK kontoret  

Til stede: Øystein Rikheim Sundelin, Heidi Lier Wisløff, Ove Hobbesland, Kristine 
Larneng, Frederic Ottesen, Åse Wikshåland, Ingunn Svoren, Tom Arild 
Vestby, Jon Anders Henriksen, Kristoffer Halmøy, Thomas Rustad, 
Øystein Heggelund Dahl, Pål Christian Ingierd, Marit Myklestad og Pål 
Trælvik 

 

Forfall:        Jens Naas-Bibow 

 

1. Godkjenning av innkallelse og dagsorden 

Godkjent. 

2. Godkjenning av referat 

Referat av 15. mars 2022 godkjent. 

3. Sportsrunden 

a. Fotball 

Midt i sesong. Flere cuper. Representert i flere årganger på Sone- og kretslag. Opplever forsøk på 
«fisking» fra andre klubber fra G 2009 og oppover. 
 
Etter henvendelser til gruppa fremmes innspill om etablering av futsal-gruppe i forbindelse med 
åpning av BSK-arena. Futsal ligger under NFF-paraplyen og vil i så fall naturlig ligge under 
fotballgruppen, men dette må vurderes. Nødvendig at dette løftes til HS grunnet f.eks. beslag på 
treningsflater og tas med i det videre arbeidet med ev oppstart og integrering av nye grupper.  

 

b. Friidrett 

Stor juniorgrupper på treningsleir til Portugal i påsken (15 utøvere).  
 
Vellykkede Maileker på Sportsplassen; organisasjonen i gang igjen, opplæring av mange foreldre.  
 
UM og junior NM til sommeren/høsten. God bredde blant de yngre og også forventninger om 
fortsatt gode sportslige prestasjoner. 
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c. Ski 

Milla på yngre landslag. 
 

Solid resultat/overskudd i hovedlandsrenn, ca. 1 MNOK fordelt på de tre arrangørklubbene.  
 

d. Håndball 

Sesong avsluttet. Høy deltakelse på cuper på våren/sommeren.  
 

Herrer elite, sluttspillplass. Grønn spillerlisens i eliteserien. 5-6 spillere forsvinner (legger opp 
eller utlandet). 
Kvinnelaget, mål om å rykke opp i 1. divisjon, generalsjonsskifte.  
Kvinner bredde, opprykk fra 4. til 5. div. 

 
Lag i alle årganger, gutter og jenter. God representasjon på yngre landslag, gutter og jenter.  
 

e. Orientering 

Sesong godt i gang. Ralph Street og Tilda Johansson tok hvert sitt NM-gull i NM knockoutsprint, 
og Tilda også bronse i sprint. Cornelius Bjørk løp inn til sølv i juniorklassen. Cornelius også tatt ut 
til junior VM i orientering i Portugal i midten av juli (juniorlandslag). En løper til EM i Danmark.  
 

f. Innebandy 

Sesong avsluttet, 3. plass i 1. divisjon for senior herrer. 
Jobber med rekruttering. 
Litt støy i forbundet i diskusjonen bredde/elite. Berører også innebandygruppa i BSK. 
 

4. Status 

a. Administrasjonen 

• Administrasjonen fungerer godt, hektisk inn mot sommeren og NC. 

• Lise ferdigstilt regnskap og beretninger til selskapene, jf. Pkt 7 nedenfor. 

b. Norway Cup 2022 

• Påmelding 

Totalt ca 1850 lag, mer enn 100 flere 11er lag enn 2019 – det er rekord! Færre lag totalt enn 
2019, grunnen er noe færre 3 v 3 lag, men at antall deltakere er omtrent lik, det skyldes flere 
11-erlag. 10.700 A-kort med ventelister, 2.200 Hotell-kort. Vi jakter på flere skoler og flere 
rom på den respektive skole slik at vi kan ta inn noen flere. Utfordringen i 2022 er mange 
11er-lag, som gjør at vi sliter med banekapasitet.  

• Frivillige 
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o 1000 påmeldte, stor spredning i de forskjellige gruppene, det er satt i gang 
mange prosesser for å øke antallet frivillige. Trenger ca. 1500. Mangler folk i 
bespisning, parkering og vakthold. 

o Må jobbes mot UDE/skolene for overnatting, TL-funksjon for skoler/overnatting 
har trukket seg, overtatt av administrasjonen fra første uke i juni. Arbeides 
intensivt med å få nok vaktmannskap og for å få skolene til å åpne nok klasserom 
på den enkelte skole. Løser vi ikke vaktmannskap med frivillige kan det ende med 
at vi må leie inn profesjonelle. Alle i HS oppfordres til å foreslå aktuelle 
kandidater. 

o Gruppene må mobilisere flere frivillige. Helt avgjørende for overskudd og 
tilskudd til gruppene. Hittil er det påmeldt fra gruppene, per 21.6: 

▪ Håndball, 458 
▪ Fotball, 288 
▪ Friidrett, 67 
▪ Ski, 75 
▪ Orientering, 25 
▪ Innebandy, 22 

 

• Kostnadsutvikling på ulike områder: Både scene og teknikk er vanskelig tilgjengelig og 
dyrere for alle arrangører etter covid. Samme gjelder mat, der flere produkter heller ikke 
er å oppdrive i det omfang som kreves, hensiktsmessig ikke låse priser før i juli. 

5. Anlegg 

a. BSK Arena 

UDE har oversendt kontrakter og disse skal justeres og ferdigstilles innen 30. juni 2021. Da kan vi 
sende ny garantisøknad. Deretter til behandling hos byrådet i august for så å få en bystyresak 
med vedtak. Forventet bystyrevedtak november/desember. Ligger da an til byggestart påsken 
2023. 

b. Bækkelagshallen 

Kommunen har bestilt ny plan for hvordan skolen kan se ut ved å la eksisterende bebyggelse 
inklusive Bækkelagshallen stå, men bygge mesanin slik at det ikke lengere blir en fullverdig 
idrettshall (takhøyde). Kun bygget mellom hall og skolebygg som i dette tilfelle er planlagt revet. 
Vi er ikke kontaktet om dette p.t.  

 

6. Sportsplassen 

Ove presenterte Sportsplassens historie og eierskap (egen presentasjon).  

Innledende diskusjon vedrørende fremtidige planer for Sportsplassen og Bekkelagshuset:  

• Samlet eller hver for seg? 
o Enighet om først og fremst å se på mulighetene i sin helhet 

• Påbegynne arbeid med reguleringsplan? 
o Fremstår fornuftig da dette tar tid, og man uansett må «lande» BSK Arena først 

• Vil kreve kapitalforhøyelse i både Sportsplassen AS og Bekkelagshuset AL. 
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o I tillegg helhetlig finansieringsløsning.  

AU/administrasjonen utarbeider et mer konkret forslag til prosess til HS over sommeren.  

7. Generalforsamling i klubbens heleide selskaper 

Oppsummering fra Generalforsamling BSK Arena AS. 
 
Vedtak: Årsregnskap og styrets beretning for regnskapsåret 2021 godkjennes. 
 
Vedtak: Styrevalg – sittende AU velges i henhold til innstilling. 
 
Oppsummering fra Generalforsamling Bækkelagshallen AS. 
 
Vedtak: Årsregnskap og styrets beretning for regnskapsåret 2021 godkjennes. 
 
Vedtak: Styrevalg – sittende AU velges i henhold til innstilling. 
 
 
Ove representerer BSK i styrene i AS Sportsplassen og Bekkelagshuset AL.  

8. Eventuelt 

Ingen saker på aktuelt.  

 

Møtet ble hevet kl. 19:40. 

 
 
 
 
 
 

 

Øystein Rikheim Sundelin (sign) Kristine Larneng (sign) 
Nestleder Sekretær 


