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BÆKKELAGETS SPORTSKLUB FOTBALL  
ÅRSBERETNING FOR 2021 
 
 
Styrets sammensetning  

Etter årsmøte 28. januar 2021 hadde Fotballgruppen følgende styre til godkjenning av 
generalforsamlingen: 
 
Leder     Jens Naas-Bibow 1 år (gjenvalg styreleder/ikke på valg styremedlem) 
 
Nestleder/    Aksel Tannum 2 år (gjenvalg nestleder/gjenvalg styresekretær) 
sekretær 
 
Økonomi    Marit Myklestad 2 år (gjenvalg styremedlem økonomi/materialforvalter) 
 
Utdanning    Ole J. Kristiansen 1 år (ikke på valg styremedlem utdanning) 
 
Styremedlem    Luis Conceicao 2 år (gjenvalg) 
 
Styremedlem    Ina Fischer  1 år (ikke på valg) 
 
Styremedlem Line Konglevoll  2 år (nyvalg styremedlem) 
 
Valgkomiteen  

Valgkomiteen har bestått av Arild Salomon, Vegard Berentsen og Tom Rodal Bjerke. 
 
Generelt  

Styret har i nok et koronaår fulgt opp økonomien tett. Vi har redusert kostnadssiden sammenlignet 
med opprinnelig budsjett, slik at vi også i 2021 kunne styrke den sportslige satsingen. Vi har etablert 
tre faste sportslige stillinger ved siden av trenerstillingene, henholdsvis sportslig ansvarlig, 
spillerutvikler og ansvarlig for barnefotballen. Antallet ansatte trenere i ungdomsfotballen er økt 
ytterligere på grunn av vekst i antall spillere. 
 
Det har i 2021 vært avholdt seks styremøter samt en rekke arbeidsmøter. Styret har bred og variert 
kompetanse. Samarbeidet har vært bra, men det har vært et savn ikke å kunne avholde fysiske 
møter i lengre perioder. 
 
Fotballen har stadig fortsatt medlemsveksten gjennom det andre koronaåret 2021. Samtlige 
årganger på guttesiden fra 5 år og hele veien til oldboyslag er på plass. Styrets største sportslige 
prioritet er nå jentesiden, hvor utfordringen er å holde på alle jentene som rekrutteres i de yngste 
årgangene og samtidig systematisk og over tid bygge opp lag i alle aldersklasser.  
 
Antall trenere/ støtteapparat og spillere  

Ca 820 spillere og 83 trenere og lagledere. 
 



  

12592563/1  2 

 
Rekrutteringsarbeid 
Rekrutteringsarbeidet har gitt resultater også i et vanskelig idrettsår. Fotballen har skapt mye blest 
rundt oppstartsdagene for nye årskull (5-åringene). Totalt har vi nå ca 120 spillere på de tre yngste 
årskullene (2016, 2015 og 2014), en vekst på over 20 % fra 2020. Oppstart for 2017-kullet 
planlegges frem mot våren. I tillegg planlegges en felles rekrutteringsdag for klubben i forbindelse 
med skolestart for 2016-kullet i august. 
 
 
Representasjoner  

Jens Naas-Bibow har deltatt på Forbundstinget, OFKs Ting samt ledersamlinger i Oslo fotballkrets. 
 
Se ellers punktet om dommere nedenfor. 
 
 
Utstyr 

Bækkelagets SK benyttet Hummel som utstyrsleverandør i 2021. Det var kjent at utstyrsavtalen var 
under reforhandling, og innkjøp av utstyr ble derfor satt på pause høsten 2021. På slutten av året 
ble det kjent at Umbro ble ny sponsor og utstyrsleverandør. Styret arbeider med nye rutiner for 
bestilling og kjøp av utstyr fra ny leverandør. 
 
Etter at G-Sport gikk konkurs og i påvente av ny utstyrsleverandør har det vært utfordrende å få tak 
i BSK-utstyr lokalt. Administrasjonen har laget en rutine for å bestille utstyr direkte fra Umbro. 
Styret ønsker å tilrettelegge for enklere bestilling av utstyr for både klubb, lag, spillere og foresatte, 
slik at klubben og våre lag fremstår med en felles profil og likt utstyr. 
 
Kvalitetsklubb 

Klubben er godkjent som kvalitetsklubb nivå 1 (https://www.fotball.no/klubb-og-
leder/kvalitetsklubb/kvalitetsklubb-niva-1/) . Styret oppfyller kravet til sertifisering på nivå 2. Styret 
vil etablere rutiner og oppfylle kravene for å søke sertifisering så snart det åpnes for dette. 
 
Økonomi  

Styret har god løpende oversikt over økonomien, og bruker retningslinjene og metoder for den 
økonomiske styringen som ble utarbeidet i 2018. Klubben tok i bruk det nye økonomisystemet 
Onestop Reporting fra oktober 2021, noe som gjør løpende regnskapstall enklere tilgjengelig i 
økonomistyringen. 
 
Etter to koronaår er det viktig å styrke motivasjonen til dugnadsinnsats og eierskapet til 
lagene/årgangene hva gjelder egen økonomi. Styret viderefører de vedtatte retningslinjene for 
lagkassene både hva gjelder faste økonomiske tilskudd fra klubben til vanlig drift og 
turneringsdeltagelse. De fastslåtte prinsippene for lagenes/årgangenes rett til selv å disponere 
oppsparte midler over flere år fastholdes, slik at det for eksempel er mulig å spare opp midler til 
større turneringer/reiser over tid. 
 
I fotballgruppen er hovedinntektene i 2021 fra aktivitetsavgiften kr 948 805 og dekning for tapte 
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inntekter i forbindelse med avlysning Norway Cup kr 793 005. 
 
I dette andre koronaåret reduserte styret mange kostnader betydelig sammenlignet med 
opprinnelig budsjett. Fotballstyret prioriterte å opprettholde ressursbruken på sportslig satsing ut 
fra økende spillertall og behov. Det største avviket i forhold til budsjett var økte kostnader til 
spillerutvikling og trenergodtgjørelse på ca kr 210 000. Ved siden av inntektsbortfallet fra Norway 
Cup var det største inntektsbortfallet at Bækkelagscupen (tidligere Myggstikk Cup) ikke ble 
arrangert. Konsekvensen var et negativt årsresultat for fotballen på kr 315 652.  
 
 
Sportslige prestasjoner og utvikling 

BSK Fotball fortsatte å levere gode prestasjoner i den spesielle 2021-sesongen. Ungdomsfotballen 
viser den største fremgangen, noe som er gledelig og lover godt for utviklingen i seniorfotballen.  
 
Kvinner A-lag har hatt en lang og tung periode uten treninger og kamper i korona. Laget begynner å 
ta form igjen nå, og ser lyst frem mot våren. Målet om å holde plassen i 3. divisjon ble nådd. 
 
Også herrer A-lag har hatt en tung periode i pandemien. Laget tar form igjen nå, med mange nye 
spillere. Det har vært gjort gode spillerrekrutteringer. I seriespillet endte tre lag på 17 poeng, fem 
poeng bak 5. divisjonsvinner Oldenborg. Med et godt treningsmiljø, vekst og tilsig fra sterke 
juniorspillere er målet om opprykk til 4. divisjon innen rekkevidde. 
 
Herrer B-lag er en utviklingsarena for våre unge spillere, samt spillere på benk på A-laget. Laget 
stiller veldig ulikt mannskap fra gang til gang, noe som gjør samhandling utfordrende. Laget holdt 
plassen i 6. divisjon, og vil kommende sesong få enda mer påfyll fra spillere fra ungdomsfotballen. 
 
Herrer junior var nyopprykket til 1. divisjon. Høyere krav til treninger og oppmøte førte til at noen 
spillere sluttet, men noen kom også til. Laget teller ca 25 spillere, og har også spillere som bidrar på 
A- og B-lag. Laget holdt plassen i 1. divisjon 2021 med 10. plass av 14 lag etter en spennende 
serieinnspurt. 
  
G2004 ble gjenoppstartet i klubben like før korona. Kullet har klart å holde en god stamme og fått 
tilsig, til nå totalt 21 spillere. Ny hovedtrener i lokale Felix Hellmann. Laget spilte i 2. divisjon avd 2 
og endte på 2. plass. 
 
G2005 teller 25 spillere etter godt tilsig det siste året. Laget har utviklet seg sportslig år for år 
etter en tøff start på ungdomsfotballen, og nådde kvartfinale i OBOS-cup. Laget kjempet om å vinne 
3. divisjon avdeling 04, men endte på 2. plass. Toppscorere ble: 

• Magnus Aavik Skarprud - 4 mål 
• Felix August Jensrud - 4 mål 

 
G2006 har en gruppe på ca 25 spillere, med mange gode sportslige prestasjoner. Førstelaget spilte i 
1. divisjon endte på 9. plass av 12 lag. En til tider redusert spillertropp førte til svingning i 
prestasjonene. Toppscorere ble: 

• Peder Lønning Vegsund - 12 mål 
• Sigurd Nordhagen Selsjord - 7 mål 
• Ousman Alexander Njie - 5 mål 
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G2006s andrelag spilte i 3. divisjon avdeling 3 endte på 1. plass. Toppscorere ble: 

• Jonathan Ilebekk Salomon- 6 mål 
• Jonas Opdal Nordhaug- 5 mål 
• Petter Rakkestad - 5 mål 

 
G2007 teller hele 65 spillere, og stilte med tre serielag (pluss et blandet 2006/2007-lag) i årets 
sesong. Dette er et solid, jevnt og sterkt kull sportslig som vil hevde seg meget 
godt når det løsner for flere av de mange gode enkeltspillerne. 2. divisjonslaget endte på 5. plass, 3. 
divisjonslaget endte på 4. plass og 4. divisjonslaget endte på 7. plass. G2007 nådde i tillegg finalen i 
OBOS-cup hvor det ble tap mot Røa, en av de beste prestasjonene i klubbens historie. 
 
G2008 er 38 spillere og stilte med lag i 1., 2. og 4. divisjon. Laget vant 1. divisjon, endte sist i 2. 
divisjon og fikk 2. plass i 4. divisjon. Førstelaget nådde semifinale i kretsmesterskapet, hvor ble det 
tap mot Hasle-Løren 4 – 3. Hasle-Løren vant senere finalen mot Heming. 
 
Norway Cup  

Norway Cup ble på grunn av koronasituasjonen dessverre avlyst i 2021. 
 
Bækkelagscupen  
Bækkelagscupen ble på grunn av koronasituasjonen dessverre avlyst i 2021. 
 
 
Anlegg  

Fotball disponerer følgende anlegg: 
Ekeberg kunstgress – helårsbruk, delvis utleid til krets  
Sportsplassen 7er – helårsbruk  
Sportsplassen 5er – ikke i bruk vinterhalvåret  
Sportsplassen 11er 
 
Ekeberg kunstgress 
Ekeberg kunstgressbane er en topp trenings- og kamparena. I praksis er det noen utfordringer 
knyttet til at banen blir lånt ut til fotballkretsen på kort varsel. Det medfører at våre lag må flytte 
rundt på og enkelte ganger avlyse treninger. God kommunikasjon og klare rutiner for booking og 
omberamming av banekapasitet ser ut til å ha bedret de praktiske utfordringene. 
 
5er og 7er kunstgresset på Sportsplassen  
5’er banen fungerer godt for de minste på sommeren, og klare rutiner for booking av banekapasitet 
gjør at banene utnyttes godt. Klubben er i gang med å søke om midler til rehabilitering av begge 
banene. 
 
11er Sportsplassen  
Det er stadig et ønske å få en hjemmekamparena på Sportsplassen. Samtidig er det behov for flere 
treningsflater for fotballen i BSK. BSKs årsmøte vedtok i 2019 at det skal legges frem en plan for 
opprusting av Sportsplassen. Dette arbeidet vil øke i intensitet straks arbeidene med BSK Arena går i 
gang. I mellomtiden har klubben satt av midler til oppgradering av gresset og planmessig stell. Det 
er også nedsatt en anleggskomité i klubben og en fast dugnadsgruppe bestående av BSK Friidrett og 
BSK Fotball. 
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BSK Arena 
BSK besluttet i desember 2019 å investere i ny BSK Arena. Avklaring av fremdrift vil skje i løpet av 
våren 2022, og BSK Arena vil gi store muligheter både for klubben som helhet og fotballen i BSK. 
 
Dommere  

BSK Fotball har i 2021 hatt 16 autoriserte dommere og veiledere som har hatt 
oppdrag for Norges Fotballforbund og NFF Oslo. 
 
BSK skal være representert av følgende dommere i de øverste divisjonene i 2022: 
 
Eliteserien, hoveddommere: 
Espen Eskås 
 
Eliteserien, assistentdommere: 
Elisabeth Thoresen 
 
OBOS-ligaen, hoveddommere: 
Emilie Rodahl Torkelsen 
Stian Røvig Sletner 
 
Postnord-ligaen, hoveddommere: 
Herman Holthe 
 
Toppserien, hoveddommere: 
Emilie Rodahl Torkelsen 
 
Toppserien, assistentdommere: 
Elisabeth Thoresen 
 
Våre tre toppdommere, Espen Eskås, Emilie Rodahl Dokset og Elisabeth Thoresen 
har alle hatt internasjonale oppdrag og er alle oppnevnt som FIFA dommere. 
 
Espen Eskås har bl.a. representert Norge, NFF og BSK i U21 EM i Ungarn, 2 kamper 
i UEFA Conference League, 2 VM-kval kamper og 2 kamper i UEFA Youth League. I 
2020 deltok han på Video Assistant Referee (VAR) kurs i regi av UEFA. 
 
Elisabeth Thoresen var assistentdommer i totalt 5 kamper avUEFA Womens Champions 
League, og i 2 kvalifiseringskamper til Womens World Cup. I tillegg dømte hun flere 
kamper i de øverste divisjoner i Norge og debuterte i Eliteserien som assistetdommer 
i kampen mellom Sarpsborg 08 og Tromsø den 5/12/2021. 
 
Emilie deltok i flere kamper i de øverste divisjoner i 2021. 
 
Herman Holte fikk opprykk til PostNord-ligaen. 
 
Svein Elvanes var i 2021 nestleder i Dommerkomiteen i NFF Oslo og fortsetter i 
rollen i 2022. Han fikk tildelt «Ærespris for dommere» i NFF Oslo i 2021 - en 
utmerkelse som henger høyt og ikke deles ut ofte. 
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Svein Elvanes og Linnea Vollstad har vært medlem av dommerkomiteen i NFF Oslo. 
Espen Kallerud startet fra 1. januar 2022 i rollen som Dommerutvikler i Krets (DUK) i 
et 2-årig engasjement (15% deltidsstilling). Han vil ha ansvar for oppfølging og 
utvikling av de øverst rangerte dommere i NFF Oslo. Etter å ha ledet NORCORE #1 i 
NFF Oslo (Talentgruppe). 
 
Dommeransvarlig har vært Luis Conceicao. 
 
Styret satser på planmessig dommerrekruttering og ønsker å bygge gode rutiner for stabil 
dommerutvikling, og samtidig gi våre utøvere en karrieremulighet. Årgangene fra 13 år og eldre får 
tilbud om dommerkurs og betaling for å dømme kamper for BSK-lag som er opp til 3 år yngre enn 
seg selv. Dette er positivt både for dommere, lagledere og spillere. Planen for 2022 er at G2007, 
G2008 og G2009 skal kurses i uke 9, slik at de kan dømme fra og med seriestart. Målet er at disse 
årstrinnene skal kunne dømme NC i 2022 med både 3v3, 5er og 7er som kamparena. 
 

* * * 


