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Styrets beretning for håndballåret 2021     
 
Virksomhetsbeskrivelse 
Bækkelagets Sportsklub Håndball (BSK Håndball) er en selvstendig gruppe med eget styre og 
økonomi, som inngår i den totale virksomheten til Bækkelagets Sportsklub. I tillegg er Bækkelagets 
Sportsklub HE (BSK HE), organisert som egen juridisk enhet med et eget likelydende styre og separat 
regnskap.  
 
Håndballgruppen inkluderer derfor både BSK Håndball og BSK HE.      
 
Covid19 i år også! 
Styret i BSK Håndball takker med dette spillere, 
trenere, lagledere, støtteapparat, tillitsvalgte, 
supportere og øvrig håndballfamilie for nok et meget 
spesielt Covid19-håndballår 2021. Ingen hadde på 
forhånd sett forseg nok et Convid19 år, med 
tilhørende begrensninger for våre barn og unge i 
forhold til trening, kamper m.v  
 
Dette har definitivt preget avslutningen av 2020/21 
sesongen og første halvdel av 2021/22 sesongen, 
både utenfor og innenfor håndballhallen. De 
færreste av oss at vi også i 2021 skulle jobbe nesten hele året på hjemmekontor og at aktiviteten i 
samfunnet ukentlig ble skrudd av og på.  
 
Årets store BSK arrangement, Norway Cup 2021, ble nok en gang avlyst og de økonomiske 
konsekvensene ble enda større enn for 2020. Dette skapte stor økonomisk usikkerhet for BSK og for 
Håndballgruppen, som alene tapte millionbeløp sammenlignet med et normalår.  
 
Tilbake til normalen i 2022? 
Vi håpet at Covid19-situasjonen skulle normalisere seg på høsten, da samfunnet åpnet opp igjen og 
seriespill kunne gå som normalt. Seriespillet 2021/22 kom i gang for de fleste aldersgrupper, 
riktignok underlagt en del smittevernregler og oppfordringer vi har fulgt slavisk og som alle lag, 
spillere, trenere og publikum også skal ha skryt for å ha fulgt opp. Breddeidretten hadde vært hardt 
rammet av tiltakene, da all over 20 år ikke hadde fått trent håndball på 1,5 år. Dette rammet 
damelaget KS2 spesielt hardt og de første seriekampene viste at vi manglet litt på formkurven. MS2 
og MS3 består av deler av eliteserielaget, som har trent og spilt som normalt, i tillegg til at 
Juniorguttene også har vært i aktivitet.  
  
Styrets arbeid 
Styret har i 2021 avholdt 14 styremøter, i tillegg til en rekke arbeidsmøter. Styret har samarbeidet 
svært bra og legger ned mye og godt arbeid for håndballen i BSK. En tidligere kartlegging av 
frivillighetsarbeidet i håndballen viser at vi i fellesskap i et normalår legger ned mer enn 45.000 
frivillighetstimer gjennom trenerinnsats, lagsorganisering- og oppfølging, sportslig oppfølging, 
foreldreinnsats og ikke minst håndballfamiliens innsats under Norway Cup. Håndballen bidrar 
normalt med over 50% av dugnadsinnsatsen under Norway Cup, noe som gir kr. 2-3 mill. til 
Håndballgruppen og lagkasser. Vi håper definitivt på gjensyn i Norway Cup 2022.   
 



 

Styret jobber med alle funksjoner og oppgaver innen håndballen og samarbeider godt med 
klubbadministrasjonen i de daglige gjøremål. Styrets sammensetning består for tiden av 6 mannlige 
og 2 kvinnelige styremedlemmer, som til sammen jobber med mange fokusområder: 
 

• Økonomi, forvalte Håndballgruppens midler til det beste for medlemmene og sørge for 
kontinuitet samt mest mulig aktivitet til høyest mulig kvalitet.  

• Marked, der styret kontinuerlig jobber med å gjøre håndballen attraktive for sponsorer og 
samarbeidspartnere, som er villige til å bidra økonomisk for å sikre et av Norges beste 
håndballtilbud for barn og unge. 

• Sportslig, tre av styremedlemmene jobber med det sportslige tilbudet, som også innebærer 
kontakt med trenere, oppmenn og koordinere de sportslige målene og aktivitetene på tvers 
av håndballgruppen. 

• Dommer/utdanning, der fokus er utvikling og rekruttering av klubbens dommerstall, som for 
tiden består av dommere og barnekampveiledere. 

• FU Arrangement, der FU Leder er representert i styret og sammen med Foreldreutvalget har 
ansvaret for gjennomføringen av våre 400 hjemmekamper i BSK Hallen og Ekeberg skoles 
Flerbrukshall. 

• Elite Arrangement, der en stor gruppe med frivillige arrangerer og gjennomfører BSKs 
hjemmekamper i Eliteserien/Rema1000 ligaen.  

 
2021 har vært nok et unormalt år, der vi har opplevd stor sportslig- og økonomisk usikkerhet som 
følge av Covid19. BSK er representert i Norsk Topphåndball og Norges Håndballforbund, der vi 
sammen med andre toppklubber tar løpende del i Covid19 problemstillinger og forsøker å påvirke 
beslutninger om reåpning av håndballen med normal trening og spillsituasjon. 
 
Hovedtrener for BSK Håndball, Jørgen Laug, har hovedansvaret for håndballens treningsopplegg, som 
en del av hans rolle som trener for Herrelaget i Rema1000 Ligaen. Engasjementet med Erik Andersen 
som trenerkoordinator ble også videreført for 2021. Erik er lagenes kontaktperson innenfor det 
håndballfaglige og en sportslig ressurs for håndballstyret, trenere, lag og ledere. Sportslig Utvalg har 
også i 2021 fungert godt og det gis god oppfølging til lag og trenere. Det legges allerede nå 
trenerkabal og planer for organisering av håndballen for 2022/2023 sesongen.  
 
Håndballgruppen har hatt uvurderlig støtte fra Ulrik Rød, BSKs Sportslig administrativ leder, som 
legger til rette og bistår på alle områder. Håndballens høye aktivitetsnivå er avhengig av god støtte 
fra BSK-kontoret og uten Ulrik og resten av teamet hadde det ikke vært mulig å holde 
håndballgruppen i drift. TUSEN TAKK! 
 
Visjon 2025 – Viktig strategiarbeid 
Håndballgruppen startet i 2018 et viktig strategiarbeid, for å konkretisere våre prioriteringer frem til 
2023 når ny BSK Arena etter planen skulle stå klar. Men BSK Arena er sterkt forsinket og 2020 og 
2021 har stått i Covi19’s år. Styret har derfor jobbet med en revisjon av strategien og jobber nå under 
mottoet: #bskerbest 2025. «Den eneste klubben med både Herre- og Damelag i Eliteserien, tuftet på 
et solid breddefundament med 1000 aktive spillere». 
 

• Norway Cup Håndball relanseres 2022 
• Ny BSK Arena 2024 
• Langsiktig strategi for økt økonomisk handlingsrom  

o Dedikerte markedsressurser for å sikre sponsorer og samarbeidspartnere 
o Bredere og større spillerstall på elitelagene 
o Vi skal være den klubben ingen trenger å forlate, fordi vi skal ha det beste tilbudet 

for alle spillere uansett alder, ambisjonsnivå og ønsker. 



 

o Vi skal være klubben som dyrker talenter og rekrutterer fra egne rekker, men som 
også tiltrekker oss andre norske og internasjonale spillere 

o Bredde skaper topp og topp skaper bredde. 
 
BSK Arena er forsinket, men det er fortsatt en ambisjon om å ha 1.000 aktive BSK håndballspillere når 
vår nye storstue står klar. Dette betyr økt fokus på rekruttering av de yngste samtidig som vi 
reduserer frafall på de eldre årsklassene. 
 

 
 
Sportslig er det solid grobunn i Bækkelaget og BSK Håndball har tilbud til barn fra 5-års alder (siste år 
i barnehage) og helt opp til seniornivå. Det står mange yngre spillere i kø på vei opp til Elitelagene på 
både herre- og damesiden. Flere av de yngre og lovende guttespillerne har tegnet kontrakt med 
Herrelaget, samtidig som det er signert et par nye seniorspillere for denne sesongen.  
 

 
 

BSK HÅNDBALL
Strategiarbeid #bskerbest 2025



 

Ved halvspilt sesong, så ligger Herrelaget midt på tabellen i Rema1000 Ligaen. De øvrige 
seniorlagene, MS2 og MS3 ligger på sikre plasser midt på tabellene og utgjør de nødvendige 
rekruttlagene for herrelaget.  
 
Damelaget spiller i 2. divisjon og halvveis ligger de på en fin 4. plass. Målet for damelaget er opprykk 
til 1. divisjon, som burde være innen rekkevidde neste sesong hvis den positive utviklingen fortsetter. 
KS5 laget ligger an til opprykk til 4. divisjon, der målsettingen på sikt er å spille seg ytterligere 
oppover i divisjonene. BSK trenger et sterkt rekruttlag, for spillere som kan aspirere til å spille på 
damelaget. 
 

 
Det er uansett viktig at både jenter og gutter skal kunne utvikle seg i BSK og at Elitelagene med både 
herrer og damer hevder seg blant de beste i landet. Bækkelagets ambisjoner over tid er å lykkes både 
på kvinne- og herresiden i norsk topphåndball. 
 

 
Styret budsjetterer i 2022 med styrket sportslig satsing og budsjettet har rammer for sportslig 
suksess på både jente- og guttesiden. 



 

Økonomi  
2021 har vært preget av stor sportslig- og økonomisk usikkerhet som følge av Covid19. Et avlyst 
Norway Cup 2021 medførte at Håndballgruppen kun fikk tilført «minimumstøtten» fra Hovedkassen 
og dermed mottok 1,5 millioner mindre enn budsjettert. Regjeringens krisepakker for idretten- og 
frivilligheten har også i 2021 bidratt til å redusere det økonomiske tapet noe, men kan ikke på langt 
nær erstatte inntektene fra 400 hjemmekamper med kiosk- og billettinntekter.  
 
Vi vil takke sponsorer og støttespillere som valgt å fortsette på lag med oss. En spesiell takk til OBOS, 
som donerte kr. 40.000 til BSK Håndball Elite. I tillegg har vi noen små, men viktige inntekter gjennom 
grasrotandelen og flaskepant på REMA 1000 i Sandstuveien. Økonomien i Håndballgruppen samlet er 
solid, til tross for et samlet underskudd på kr. – 860.812,- hvorav kr. -918 .810,- i BSK HE og kr. 
57.898,- i BSK Håndball. Det samlede budsjetterte underskuddet var kr. -599.901,-  
 

 
 
Håndballgruppens aktivitet drives i det store og det hele på frivillig basis og har godt økonomisk 
fundament, som gir et solid tilbud for alle barn og unge som ønsker være med. Resultatet for 2021 
ble noe bedre enn budsjettert og gir derfor et godt utgangspunkt for videre sportslig satsing, vekst og 
økt aktivitet i 2022. BSK HE har inngått en provisjonsavtale med en frittstående konsulent, som skal 
jobbe med å selge BSK Håndball som et sponsor- og samarbeidsobjekt med tanke på å vesentlig øke 
sponsorinntektene til Håndballgruppen. 
 
Budsjettet for 2022 legger opp til et «normalår» i forhold til at det gjennomføres Norway Cup og 
inntektene fra Hovedkassen dermed er vesentlig høyere enn virkelige overføringer for 2021. 
 
 

Bækkelagets Sportklub - Håndball
Resultatregnskap Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Budsjett

Note 2021 2021 2020 2020 2022

Inntekter og kostnader

Inntekter
Sum inntekter 5 678 958 6 798 730 5 177 364 3 797 500 7 262 183

Kostnader
Sum kostnader 5 621 060 7 035 535 4 531 797 5 790 000 7 150 012

Driftsresultat 57 898 -236 805 645 567 -1 992 500 112 171

Årsresultat 52 338 -246 805 645 336 -1 992 500 108 718

Overføringer
Avsatt til egenkapital 52 338 645 336
Sum overføringer 52 338 645 336



 

 
 
Håndballgruppen har nå en samlet oppspart egenkapital på kr. 4.028.461,- der BSK Håndballs 
egenkapital utgjør kr. 3.617.741,- Dette til tross for 2 tøffe Covi19 år, der sponsormarkedet har vært 
tørt og hallene tomme for publikum. Håndballgruppen er sterk økonomi, som gjør oss i stand til å 
satse fullt sportslig også i 2022.  
 
Kommunikasjonskanaler og Sosiale medier 
BSK fikk nye nettsider på slutten av 2020, som gir et nytt moderne inntrykk og forenkler gruppenes 
forvaltning av egne sider og muliggjør en mer aktiv nettstrategi. Vi har «ryddet» i sidene og målet er 
en tydeligere profil og enklere budskap på håndballens sider. Vi har også inngått et samarbeid med 
fotograf og artikkelskribent, som jobber med å forbedre håndballens kommunikasjon på sosiale 
medier.  
 

· Nettsiden til Håndballgruppa - https://www.bekkelagets.no/idretter/handball/  
· Nettsiden til Håndball Elite - https://bskhe.no/  
· Facebooksiden til Bækkelaget sportsklubb 
· Facebooksiden til Bækkelaget SK Håndball 
· Facebooksiden til Bækkelaget Håndball Elite  
· Instagram @bekkelagetssk og lagene har Instagramkontoer #vierbsk  

 
Vi ber alle om å følge sidene, dele saker og like innlegg, slik at vi når flere spillere og medlemmer 
samtidig og tiltrekker oss flere eksterne aktører.  
 
 
 
 
 
 

Bækkelagets Sportklub - Håndball
Balanse 31.12

Note 2021 2020

Eiendeler
Sum omløpsmidler 6 275 544 6 405 085

Sum eiendeler 6 275 544 6 405 085

Egenkapital og gjeld

Egenkapital
Egenkapital 1.1 3 565 403 2 920 067
Årsunderskudd/-overskudd 52 338 645 336
Sum egenkapital 31.12 3 617 741 3 565 403

Gjeld
Sum gjeld 2 657 803 2 839 682

Sum egenkapital og gjeld 6 275 544 6 405 085

https://www.bekkelagets.no/idretter/handball/
https://bskhe.no/


 

Sportslig Utvalg 
Sportslig Utvalg (SU) har bestått av 3 medlemmer som har fordelt oppfølgingsansvaret for de 
forskjellige årgangene mellom seg. Hvorpå det har vært høy møteaktivitet gjennom sesongen med de 
respektive lag. I sesongen 2021/2022 har vi meldt på 84 lag til serie og cupspill. 
 
Vi meldte på både jente- og guttelag til Bring- og Lerøy-seriene, der både G16 og J16 kvalifiserte seg 
til videre spill, mens det dessverre kun var G18 som kvalifiserte til Lerøy.   
 
Vi ser at BSK fortsatt er en attraktiv klubb for gutter på juniorsiden og tilsiget fortsetter i de eldre 
juniorårgangene. Vi frykter økt frafall blant aldersgruppen 16-22 år, som følge av nedstenging av 
håndballen, men at det ser foreløpig bra ut. Vi har en for liten spillergruppe for G2006, slik at disse 
ble slått sammen med G2005 i alt trenings- og kampprogram. Vi ser på tiltak for å styrke 06-
årgangen, slik at vi kan stille et Bring G16 lag også neste sesong.   
 
Arena Treningsaktivitet 
I tillegg til BSK hallen benyttes Ekeberghallen, Bjørnholthallen og Ekeberg skole flerbrukshall som 
treningsarena for BSK-lagene denne sesongen. I dag bruker BSK Håndball ukentlig 95 timer i hall 
fordelt på 6 forskjellige spilleflater/haller i tillegg til 30 timer styrketrening, for G/J 2006 og eldre, 
med PT på Oslo Idrettssenter OIS. 
 
Det er kun BSK hallen vi som klubb disponerer selv, Ekeberghallen leier vi fra OIK og de øvrige 2 
hallene er kommunale. Der får vi tildelt treningstid i konkurranse med andre idretter og andre 
klubber. Derfor blir det som alltid, en kamp om treningstider, der vi forsøker å ta hensyn til alle 
gruppene og fordele timer rettferdig. De yngste gruppene er ofte størst med flest spillere og behov 
for flere treningsflater, men får naturlig nok tildelt noen færre treningstimer enn de eldste.  
 
Sportslige resultater 
Herrelaget endte på en super 4. plass forrige sesong og ble dermed tildelt NHFs siste Europacup 
plass. BSK kom til 3. runde av cupen, men tapte knepent mot et lag fra Luxembourg. Men 3. runde er 
likevel historiens beste resultat for et herrelag fra BSK. Damelaget vant Europacupen i sin storhetstid, 
slik at årets resultat er det beste på lenge. Det er helt klart at flere av seriens topplag har fått adskillig 
større respekt for gutta i gult og blått. Som eneste Eliteserielag fra Oslo på herresiden styrker dette 
klubbfølelsen og ikke minst merkenavnet til Bækkelagets Sportsklub og BSK Håndball.    
 
Damelaget, som ikke fikk spilt 20/21 sesongen på grunn av Covid19, startet derfor litt «rustent» med 
3 tap de første kampene. De neste 9 kampene har vært seiere, som lover godt for siste halvdel av 
2021/22 sesongen.  
 
Dommer- og utdanning  
Håndballgruppen har også denne sesongen dekket dommerkvoten for hele BSK Håndball med 22 
dommere i starten av året, men en redusert stall på 17 ved inngangen til 2022. Som følge av Covid19 
ble vårens dommerkurs for 04 og 05-årgangen avlyst og først gjennomført høsten 2021. BSK ligger 
dermed 2 årganger etter på utdanning av dommere, som følge av at NHF de to siste årene ikke har 
kunne avvikle kurs på grunn av Covid19. BSK har tatt opp dette med NHF og krever at det tas aksjon, 
slik at BSK kan utdanne dommere løpende og tilfredsstille klubbens dommerkvoter for 2022. 
 
BSK har 3 dommerutviklere, som jobber systematisk for å utvikle dommere i BSK og sørge for god 
tilvekst av nye dommere. Tradisjonelt har alle i G/J15 årgangen deltatt på obligatorisk kursing som 
Barnedommere. Alle disse får utøve dommergjerningen som i hovedsak er dømming av BSK kamper i 
9, 10 og 11 års klassen.  
 



 

Målsettingen er å utdanne 8 dommerpar (16 personer) til Dommer Trinn 1, og samtidig klarer å 
utdanne 16 par som Barnedommere. Utover Barnedommere har klubben en stamme på dommere i 
alder 16 år og eldre med et prisverdig lojalitetsforhold til BSK Håndball gjennom mange år.  
 
Foreldreutvalget FU  
Styret takker også i år Foreldreutvalget for meget godt utført arbeid. Arbeidet som utføres av 
foreldre og foreldreutvalget er av stor betydning for Håndballgruppen, der vi skal avvikle ca 400 
hjemmekamper i Bækkelagshallen og Ekeberg skoles Flerbrukshall. Foreldreutvalgets innsats for 
disse arrangementene bidrar til en betydelig omsetning og overskudd de siste årene, som kommer 
lagene direkte til gode. Foreldreutvalgets arbeid gjør det mulig for oss å opprettholde vår høye 
aktivitet for barn og ungdom med lave egenandeler på cuper og andre lagarrangementer.  
 
2021 var selvfølgelig preget av Covid19 med begrenset antall tilskuere på kampene og et strengt 
fokus på smittevern. FU innførte en egen rolle som «smittevernansvarlig» for å passe på at 
smittevern i hallen ble ivaretatt under avviking av kamper og arrangementer. Sekretariatet har for 
det meste vært utført av spillere fra de eldste årsgruppene, fra J/G15 men også fra foreldregruppene 
og spillere i Håndball Elite.   
 
FUs overskudd går utelukkende tilbake til lagene gjennom årlige overføringer til lagkassene. I 
desember 2021 ble det overført totalt kr 232.500 til lagkassene for gjennomføring av FU-vakter i 
2021. 
 
FU-Leder sitter som fast medlem i Håndballstyret, som gir god kommunikasjon og informasjonsflyt 
mellom FU, Styret og klubben i sin helhet. FU sitt arbeide styrker Håndballgruppen og er 
arrangementsansvarlig i både BSK Hallen og Ekeberg skole Flerbrukshall for bredde/seriekamper. 
 
Tusen takk til alle foreldre! 
  



 

Organisering og Tillitsverv 
 
 
BSK Håndball avholdt sitt Årsmøte 11.februar 2021 der følgende styre ble valgt: 
 
Styret i 2021: 
 
Leder      Thomas Rustad    2 år gjenvalg 
Nestleder    Dag Harald Østlie   1 år ikke på valg 
Styremedlem Økonomi    Jon Gulbraar    1 år ikke på valg 
Styremedlem Utdanning/dommer Kaja Larsen    2 år gjenvalg 
Styremedlem Sport/sekretær  Kim Martens Meyer   1 år ikke på valg 
Styremedlem Sport   Erik Johnsen    1 år gjenvalg 
Styremedlem Sport   Jørgen Spolèn Erstad   1 år gjenvalg 
Styremedlem FU   Tone Lise Aunan    1 år ny 
 
(Styremedlem vara   Celine Ovat    1 år ny) 
 
 
 
Valgkomiteen i 2021 
 
Heidi Kalmo (Leder) 
Vanja Konradsen  
Aslak Johansen (vara) 
 
 
Representanter i øvrige styrer og utvalg 
 
Foreldreutvalg (FU): 
Tone Lise Aunan (Leder)   
   
BSK representanter med tillitsverv i NHF Region Øst Norge 
Dommer Coach, dommerinstruktør og observatør: Erik Borglin 
 

  



 

Sportslige representasjoner og prestasjoner 
 
Alle nasjonale serier og landslagssamlinger ble for det meste avlyst i annen halvdel av 2020/21 
sesongen på grunn av Covid19. Høsten 2021 ble aktiviteten gjenopptatt og BSK har sendt flere 
spillere til de ulike Landslagssamlingene. 
 
Representasjoner / Innkalling til landslagssamlinger 2021  
 

Juniorjentene LK02 U-jentene LK-04 Jentelandslaget LK-06 
• Kaja Løken 

 
• Ida Wall Bakken 
• Vilde Bjørnsen 

 

•  

 
LKB Beachjentene  

• Martine Welfler 
 

 

 
 

Juniorgutta LM02 U-gutta LM-04 Guttelandslaget LK-06 
• Hans Gran 
• Mads Presterud Ødegaard 
• Fredrik Tobias Syversen 
• Henrik Rifseim 

• Sebastian Reiersen 
• Niklas Gjerde 
• Emil Havsgård 
• Axel Skaarnæs 
• Sander Stensrud 

• Sebastian Madsen-Kaarød 

 
 
Både Jente- og Guttelandslaget-LK/LM-04 er representert med trenere fra BSK, der GItte Madsen-
Kaarød er en av to Landslagstrenere på jentesiden og Jørgen Laug er en av to Landslagstrenere på 
guttesiden. 
 

  
   
NHFs serier 2021/2022 
Bringserien  
J16  
G16  
Lerøyserien  
J18 (ikke kvalifisert) 
G18  
 
SPU – regional spillerutvikling 2021 (avlyst): 
-  
 
Regional Bylagsturnering 2021 (avlyst) 
- 
 
 
     



 

Utmerkelser og hedersbevisninger 
 
Håndballgruppens utmerkelser 
Innsatspokalen 2021 for yngre junior – ikke utdelt  
Innsatspokalen 2021 for eldre junior – ikke utdelt  
 
Håndballgruppens innstilling til Hederskomiteens tildeling: 
Bronse:  
Svein Arild Madsen (Administrativt) 
Trond Falao (Administrativt) 
Svein Helge Angvik (Administrativt) 
Jorun Clemetsen (Administrativt) 
Thomas Rustad (Administrativt) 
 
Sølv:  
Emil Sundal (Sportslig) 
Erik Andersen (Administrativt) 
 
Mesterskapsmedaljer: 
Ingen kandidater 
 

Lagenes støtteapparat 2021 
For sesongen 2020/21 har Håndballgruppen i tillegg til +40 FU representanter i overkant av 130 
personer som bidrar i trenerteamene rundt de 50 lagene som er påmeldt til seriespill, dvs. Eliteserie 
herrer, 2.div. herrer, 3.div. herrer, 2.div. damer, 5.div damer, 6.div. damer, 32 jentelag og 27 
guttelag. De aller minste spillerne gutter/jenter deltar i Loppetassen og Minirunder og kommer i 
tillegg til seriespillets 63 lag. 
 
Styret retter en stor takk til alle dere som legger ned en uvurderlig innsats for å ivareta barn og 
ungdom i BSKs håndballgruppe!  
 
<< Informasjon om trener, lagledere og støtteapparat er hentet fra Spond og listet alfabetisk >> 
 
G/J2016 Oppstartere ����  
Trenerteam: Frida Kvigne, Hermine Aase  
 
J2015  
Trenerteam/støtteapparat: Gjermund Borger Hansen, Grethe Hansen, Hanne Caroline Hvidsten, Kresten Angel 
Lyngstad, Line Kolstad, Ragnhild Rønning, Vivie Meyer Kristiansen 
 
J2014  
Trenerteam/støtteapparat: Eirik Øiestad, Elida Jørgensen Øiestad, Elin Løvland, Hege Bøystad-Sætness, Hilde Aas 
Strand, Hilde Fagerhøi, Kaja Jørgensen, Lena Bøhler, Lene Elisabeth Wiinberg, Linn Svendsen-Lien, Marie Steinkjer, Marlen 
Lundaas, Nan Vold-Andersen, Simon Døhlen von Krogh, Tora Stensvold. 
 
J2013  
Trenerteam/støtteapparat: Heidi Kalmo, Carina Holmen, Helle Knudsen, Helle Stenberg, Jan Even Sandal, Kenneth 
Banken, Kristin Rødshagen, Line Konglevoll, Linn Herner, Marianne Slettemeås Holm, Mille Kalmo-Aasen, Rachel Iren 
Mathisen Hosar, Sofia Velger Broen, Torgils Kvam, Tuva Moseng. 
 
J2012 
Trenerteam/støtteapparat: Anette Møller, Hilde Charlotte Aanmoen, Marius Niva, Mårten Skjøstad, Torgeir Slotte, Trine 
Smedheim. 
 
J2011 
Trenerteam/støtteapparat: Frode Stenvik, Andreas Øgaard Bergh, Cathrine Blix, Elin Constance Greiff, Christian Heiberg, 
Espen S. Kristoffersen, Jon Kristian Høye, Kenneth Banken, Kjetil Brende Kolltveit, Kristin Mørstad, Mari Hvattum, Sissel 
Maria Mangerud. 



 

J2010 
Trenerteam/støtteapparat: Anette Møller, Arild Jacobsen, Camilla Hauge, Elin Strand Fernander, Heidi Kalmo, Jan Erik 
Westby, Jannicke Aas, Jenny Martens Meyer, Jørgen Bjerke, Kristoffer Aaeng, Margrethe Aamodt, Marnix H. P. Vlutters, Pål 
Bjellhansen, Rikke Dobloug, Øyvind Bernhoft  
 
J2009 
Trenerteam/støtteapparat: Cathrine Løken, Ingunn Svoren, Mette Rooth, Maren Hjelle Wold, Mia Robinson,  
 
J2008 
Trenerteam/støtteapparat: Cathrine Biermann, Cecilie Borander, Eirik Aure, Espen Næss, Jarle Stenseth, Lene Ståhl, 
Magnor Samueljord, Terje Boye 
 
J2007 
Trenerteam/støtteapparat: Erik Søreng, Heidi Kalmo, Jytte Seligmann, Katrine Torkildsby-Reine, Lars Ihle, Martine Hansen, 
Mats Andreas Slaastad, Stig Langvik, Stig Lund. 
 
J2006 
Trenerteam/støtteapparat: Frode Stenvik, Hanne Messel, Jan-Olav Jacobsen, Mats Kvarud, Michael Hesterskog, Mats Gyve, 
Nicolai Lancelot, Tanja Tomasevic 
 
J2005 
Trenerteam/støtteapparat Camilla Gullaksen, Cecilie Borander, Kari Leiros Nilsen, Nikolai Wiig, Simen Westgaard Larsen, 
Tone Naglestad 
 
J18 Junior 
Trenerteam: Amar Hamzic, Cathrin Wall, Egon Kvigne, Karl Anders Sletsjøe, Kathrine Pettersen, Roy Arve Garver.  
 
 
KS 2. divisjon  
Trenerteam/støtteapparat: Gitte Madsen-Kaarød, Jan Henning Løken, Magnus Madsen-Kaarød, Odd Solli, Simen W. Larsen,  
 
KS 5. divisjon 
Trenerteam: Kai Frydenlund-Holm, Karl Anders Sletsjøe, Åse Frydelund-Holm 
 
KS 6. divisjon 
Trenerteam: Svein Helge Angvik 
 
 

--- 000 --- 
 
 
G2015  
Trenerteam/støtteapparat: Kresten Angel Lyngstad, Lasse Rode, Maren Sørlundsengen, Nina Foldøy Andersen, Trine 
Lise Aasgaard Wadoux 
 
G2014  
Trenerteam/støtteapparat: AndersLundgren Aarø, Aslak Johansen, Cathrine Nygaard, Catinka Hammarbäck Lorentzen, 
Jan Nessjøen, Jennifer Drummond Johansen, Kari Sigurdsen, Maja Thune-Larneng, Mari Hvattum, Marius Oddane, Svein 
Hansen.  
 
G2013  
Trenerteam/støtteapparat: Anders Gåsemyr, Hanne-Cathrine Eliesen Hugdal, Ida Ottestad, Jon Gulbraar, Kristine 
Larneng, Morten Tørklep 
 
G2012 
Trenerteam/støtteapparat: Anja, Rykhus, Camilla Carlander, Claire Pedersen, Kjersti Sulutvedt, Kristin Kvernrød, Mari 
Tyrdal, Sissel Maria Mangerud, Stig Lund 
 
G2011 
Trenerteam/støtteapparat: Camilla Sillerud-Howell, Charlotte Hartberg, Christian Hasle, Elisabeth Preus, Hanne Solheim 
Tosterud, Linn Ringstad, Steinar Drange, Øyvind Øgaard Bergh 



 

G2010 
Ternerteam/støtteapparat: Anders Gåsemyr, Are Werner Ander Andersen, Christopher Rustad, Espen Skjæran, Frode 
Stenvik, Hans Jørgen Stensvold, Håvard Hauge, Ingvild Johansen, Kresten Angel Lyngstad, Lene Elisabeth Wiinberg, Pia 
Killengreen, Siv Heim 
 
G2009 
Trenerteam/støtteapparat: Atle Myrhol, Charlotte Hartberg, Eirik Øiestad, Hege Bøhm Ottar, Heidi Sørlie-Reininger, Jane 
Simensen, Jon-Harald Gaarde, Katrine Torkildsby-Reine, Magnus Skarprud, Morten Østreng, Stine Nes. 
 
G2008 
Trenerteam/støtteapparat: Anders Almstrøm, Audun Eikeland, Elin Constance Greiff, Heidi Sørlie-Reininger, Hilde Norvalls, 
Kjetil Brende Kolltveit, Morten Sitter, Siv Heim.  
 
G2007 
Trenerteam/støtteapparat: Bjørn Erling Solberg, Camilla Prøven, Eva Foslund Niva, Hanne Ladegård Beck, Hanne Sørum, 
Mats Kristensen, Terje Ekeberg, Tone Lise Aunan. 
 
G2006 (inngår i spillergruppe med G2005) 
Trenerteam/støtteapparat: Anita C. Drabløs, Gitte Madsen-Kaarød, Magnus Madsen-Kaarød, Mari Tyrdal, Vanja Konradsen, 
Øyvind Rasmussen 
 
G2005 
Trenerteam/støtteapparat: Amar Hamzic, Axel Arnesen, Jardar Aavik Skarprud, John Beyer, Jørgen Spolén Erstad, Kenneth 
Torp, Kikki Stoltz Wennersten, Magnus Madsen-Kaarød, Pål Øystein Carlsen, Stig Langvik, Tor Even Gjendem 
 
G18 Junior 
Trenerteam/støtteapparat: Alexander Linløkken Pettersen, Mats Kvarud 
 
 
Rekrutt / MS 2. divisjon 
Trenerteam: Tarjei Sundal, Trond Falao, Katrin Jevnaker 
 
MS 3. divisjon  
Trenerteam: Alexander Linløkken Pettersen, Trond Falao 
 
Rema1000 Ligaen Herrer Elite: 
Trenerteam: Jørgen Laug, Tarjei Sundal, Erik Andersen, Svein Madsen  
Fysioterapeut: Charlotte Kristine Karlsen Hansen 
Materialforvalter: Monica Moore 
 
 



 

 


	Arena Treningsaktivitet
	I tillegg til BSK hallen benyttes Ekeberghallen, Bjørnholthallen og Ekeberg skole flerbrukshall som treningsarena for BSK-lagene denne sesongen. I dag bruker BSK Håndball ukentlig 95 timer i hall fordelt på 6 forskjellige spilleflater/haller i tillegg...
	Sportslige resultater
	Herrelaget endte på en super 4. plass forrige sesong og ble dermed tildelt NHFs siste Europacup plass. BSK kom til 3. runde av cupen, men tapte knepent mot et lag fra Luxembourg. Men 3. runde er likevel historiens beste resultat for et herrelag fra BS...
	Damelaget, som ikke fikk spilt 20/21 sesongen på grunn av Covid19, startet derfor litt «rustent» med 3 tap de første kampene. De neste 9 kampene har vært seiere, som lover godt for siste halvdel av 2021/22 sesongen.

