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HOVEDSTYRET 2021-2022 

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

Tid: Torsdag 18. november kl 18.00 

Sted: BSKs administrasjon  

Til stede: Heidi Lier Wisløff, Ove Hobbesland, Kristine Larneng (referent), , 
Anders Storbråten, Åse Wikshåland, Jon Anders Henriksen, Jens Naas-

Bibow, Kristoffer Halmøy, Thomas Rustad, Øystein Heggelund Dahl 
og Pål Trælvik. 

 

Forfall:        Øystein Rikheim Sundelin, Martin Schälli, Frederic Ottesen. 

 

1. Godkjenning av innkallelse og dagsorden  

Godkjent. 

HS ønsker for fremtiden at underlagsmateriale som blir gjennomgått i møte sendes ut sammen 
med innkallingen, slik at den enkelte kan sette seg bedre inn i sakene i forkant. Spesielt gjelder 
dette for beslutningssaker. Dagsorden skal også angi om en sak er en orientering- eller 
beslutningssak, med eventuelt forslag til vedtak. 

Det er også ønskelig at AU-referater med underlag publiseres så raskt som mulig på BSK 
tillitsvalgtområde i Teams.   

2. Godkjenning av referat  

Referat av 3. juni og 14. september 2021 godkjent. 

3. Sportsrunden  

Ski:  
Status; Sessongstart, planlagt Beitosamling måndesskifte nov/des.  
 
Sportslig: Oscar Petersen Westerheim med GULL i NM normalbakke i Midstubakken lørdag 30. 
oktober. 
 
Rekruttering; Eldste liten gruppe, junior god rekkruttering, godt trenerteam. Brukbart i de fleste 
årganger. Ønsker å motta «sommerutøverne» fra BSLKs øvrige grupper til skitrening. 
 
Arrangement; Arrangerer hovedlansrenn/Norgescup sammen med Lyn og Heming i 
Holmenkollen siste helg i vinterferien, ca. 1000 utøvere. Innkalling til dugnad i Spond. Klarer vi å 
stille med nok ressurser gir det et solid overskudd, men krevende med ansvar for 1/3 av 
arrangementet ettersom vi er relativt få sammenliknet med medarrangørene. Se på mulighet for 
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bidrag fra andre grupper, i så fall se på en inntektsfordeling tilsvarende NC.  

Friidrett: 

Status; Innendørssesong. Vanskelig med fasiliteter innendørs, Ekeberghallen ikke tilgjengelig, 
benytter Bærum, og Bislet ved avsatte tider for friidrettsklubber. Løpsøvelser trenes fremdeles 
ute på Sportsplassen. 

Rekruttering; God rekruttering yngre grupper, vanskelig i 15+ der gruppen har mistet mange 
utøvere. 

Innebandy:  

Status; Midt i sesong, seriespill. Godt fungerende ledelse, administrativt og sportslig, men 
bekymring knyttet til for liten grad av involvering fra foresatte, stor slitasje på de som bidrar. 

Rekruttering; Vekst på damelaget, god rekruttering fra 2012 og yngre, stort frafall fra 2010 og 
opp til eldre junior – sliter med rekruttering i disse aldersgruppene. 

Ønske fra gruppen om profesjonell kommunikasjonsbistand/markedsføring fra 
administrasjonen; 

o Ved innmelding, oppfølging forespørsler foresatte 
o Samarbeid med skoler om rekruttering 
o Samarbeid med kretsen og naboklubber 

Orientering (ved Anders):  

Staus;  

o Klubbmesterskap arrangert som sesongavslutning for o-gruppa i oktober. 
o Medlemmer i alle årganger, utfordrende å få nok trenerressurser. 
o En junior på landslagssamling. 
o Styrer mot overskudd 2021. 

Fotball:  

Staus; Påbegynt ny sesong fra 1. november. Kristian Brix ansatt som ny sportslig leder. Gruppa er 
i gang med å legge trenings-kabalen for alle årganger. Stadig økende behov for banekapasitet.  

Rekruttering; Ser ut som vi fremdeles har vekst totaltsett.  

Sportslig;  
o Begge A-lag holdt posisjonene (damer 3. div, herrer 5. div).  
o Junior gutter har holdt plassen på nivå 1 i serien. 
o G07 gutter finale OBOS cup. 
o G08 vant sin avdeling i serien, slått ut i semifinalen i kretsmesterskapet av Hasle/Løren. 

 

Håndball:  
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Staus; Halvveis i sesong, seriespill.   

Rekruttering; Tror ikke vi har frafall, stiller lag i alle årganger G + J til og med senior, herunder 
elite.  

Sportslig;  
o Jenter og gutter 16 kvalifisert for Bring (uofisiellt NM) 
o Gutter kvalifisert for Lesrøy, G18 (uofisiellt NM). Jentene kvalifiserte seg dessverre ikke, 

men hadde i motsetning til mange lag utenfor Oslo ikke hatt treninger de siste 6 mnd. 
Ved kval. I august.  

o Herrelaget ca midt på tabellen i eliteserien 
o Herrelaget til 3. runde i Europacupen (Møter et lag fra Luxemburg i november med retur 

i Nordstrand arena i desember) 

Felles:  

Viktig å sørge for innmelding av nye utøvere. Vi mottar fra bydelen støtte for våre aktive utøvere 
med ca. kr. 200 pr utøver i alderen 6-12 år, og ca. kr. 860 pr. utøver i alderen 13-19.  

4. Økonomi  

a. Prognose 2021 

Gjennomgang foreløpige regnskapstall og prognose for 2021. Estimert resultat -4,2 -5,2 
MNOK for 2021. Fremdeles god likviditet. 

b. Budsjett 2022 

Gjennomgang av hovedposter og innspill fra gruppene til første budsjettutkast 2022) Her 
skal flere av anleggene inn i budsjettet (avskrivningene). Dette blir innarbeidet. 

Presentasjon følger vedlagt. 

5. Status drift  
5.1. Administrasjonen  

o Marthe Bøhler er på plass som ny leder for NC. 
o Hennes viktigste oppgave, sammen med Toril og Rikke ((40%) er å maksimere antall 

lag til 50 års jubileet i 22. 
o Det jobbes godt på spons. Vi har mistet noen og fått noen nye. Klubben og NC har 

også signert kontrakt med UMBRO som ny utstyrsleverandør. 
o Drift er reorganisert. En vaktmester her ansvar for BSK-Hallen (Hajo) og han styres av 

Ulrik som har ansvar for inneidretter. Videre har vaktmester Michal ansvar for 
Bækkelagshuset, Sportsplassen og Ekeberg kunstgress 2. Han vi koordineres av 
nytilsatt i fotballen. (Disse rapporterer til Lise som er administrasjons- og 
økonomisjef) 

o Lyset på Sportsplassen kommer først på plass i begynnelsen av desember. Dette 
grunnet transportproblemene i dagens vareforsyning. 

o Det sitter ikke lenger en ansatterepresentant i HS. Ingen ansatte ønsker dette til tross 
for flere oppfordringer. De ansatte ønsker imidlertid muligheten til å gi innspill til 



4 
 

dagsorden i forkant av HS-møtene. Eventuelle innspill formidles til HS via 
generalsekretær. 

5.2. Norway Cup 

HS ønsker fremdeles større involvering, bør arbeides med hvordan vi funger organisatorisk med 
fordeling av oppgaver og ansvar på hhv. HS, AU, administrasjon, og turneringsledelsen (TL). 

Håndballen la frem presentasjon for ønsket inkorporering av håndball i NC: 

Pro; 

o Flere idretter synlig – vi er et allidrettslag 
o Større aktivitet på sletta hele uken 
o Gode synergier, rigg allerede etablert 
o Mulighet for større dugnadsinntekter for gruppene, også viktig ved inkorporering av nye 

grupper (dans, kampsport, mm.) 
o Mulighet for økte sponsorinntekter 

Contra/spørsmål; 

o Fare for kannibalisering – vi ønsker ikke for tidlig spesialisering og «helårsidretter» 
verken innad i klubben eller utad. Hvordan vil andre allidrettslag se på dette? 

o Er utvidelse positivt eller negativt for merkevaren NC? 

6. Anlegg  

Det er opprettet en anleggsgruppe og alle gruppene er invitert. Første møtet i denne gruppen er 
8.12 klokken 16:30 på Teams. Det er sendt ut både utviklings- og vedlikeholdsplaner samt 
driftsplaner for alle arealene – gjennomgått i HS møte. 

6.1. BSK Arena 

Avholdt møte med Byrådsleder, UDE og OVK 12. november. 

Skolebyråden innledet med at det er bred politisk enighet for prosjektet og at dette er noe 
kommunen både ønsker og vil få til.   

Etatene vil benytte tiden frem til nyttår til å forberede forhandlinger på nyåret. Det er uklart hva 
det skal forhandles om da alt allerede er utarbeidet på kommunens premisser (kontrakt, 
tegninger, finansiering). Planlagt fremdrift er behandling i byrådet i mai og i Bystyret i juni med 
påfølgende byggestart, og ferdigstillelse i 2025. 

6.2. Sportsplassen/islegging  

Basert på problemer med isbrann i gresset våren 2021 meddelte BSK til dugnadsgjengen for is på 
Sportsplassen at det kun ville være lille kunstgress som er tilgjengelig for islegging vinteren 
2021/22. 
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Dugnadsgruppen melder tilbake at det vil være negativt for BSK aktive utøvere, og øvrige barn og 
unge i området, og at det trolig vil medføre at dugnadsgjengen forsvinner. Fotballgruppa har på 
denne bakgrunn bragt saken inn for HS.  

o Gresspesialisten fra BYM kommer med en rapport om anbefalinger og hva som kan 
gjøres.  

▪ Senere sesongstart? Hva kan minimere problemene? Hva kan vi ikke unngå? 
▪ Administrasjonen støtter seg på fotballens konklusjoner om dette. 

o Fotballen påpeker at skader på gresset antakelig kunne vært forhindret eller begrenset 
ved riktig behandling vår og høst (sand). Videre at det har vært høyere aktivitetsnivå på 
gresset en vanligvis (FPN). Ønsker å få til en løsning med is. 
 

o Friidretten melder at skøytegåing i form av gange over til gressmatta, samt vannsøl er 
skadelig for tartanen. Listene blir også løsnet. 

Det er bred enighet om at dugnadsgruppa gjør en strålende jobb, og det er ønskelig å få til en 
løsning der det kan islegges større flate enn 5er-banen. Følgende vurderes; 

o Tåler gresset islegging med riktig behandling? (Drift og vedlikeholdsplan må følges, se 
vedlagte presentasjon)  

o Kan det legges på matter over tartanen og vinterlagre listene? (Mattene må enkelt kunne 
fjernes for løpetrening) 

o Skilting om at skøyter på tartan er forbudt og benker for skifting på gresset? 
o Alternativt legge is på 7er-banen?  

HS avventer uttalelse fra BYM og øvrige undersøkelser før endelig avgjørelse.  

 

6.3. Garderobefasiliteter, Ekeberg kustgress II  

Fotballgruppen ønsker etablering av midlertidige graderobefasiliteter ved Ekeberg 
kunstgress II. Det undersøkes hvorvidt en slik midlertidig løsning vil være søknadspliktig 
etter PBL.  

7. Klubbseminar, januar 

Gjennomføres på Bekkelagshuset 5. Januar 2022 fra kl. 14.30 -21.00. Alle tillitsvalgte i 
klubben blir invitert. To hovedtemaer: 
 

o NC 2022 og i fremtiden - idémyldring  
o Onboarding av nye grupper ifbm. BSK Arena 

8. Eventuelt  

Klubben må arbeide med hvordan vi på best mulig vis ivaretar investeringene vi foretar på 
Sportsplassen, slik at anleggene forvaltes på best mulig måte. Gruppestyrene anmodes om å 
rette innspill til AU/HS. 
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Møtet ble hevet kl. 20:40. 

 
 
 
 
 
 

 

Heidi Lier Wisløff (sign) Kristine Larneng 
Nestleder Sekretær 


