
  

 

BÆKKELAGETS SPORTSKLUB FOTBALL  
ÅRSBERETNING FOR 2020 
 
 
Styrets sammensetning  

Etter årsmøte 12. februar 2020 hadde Fotballgruppen følgende styre til godkjenning av 
generalforsamlingen:  

Leder: Jens Naas-Bibow  
Nestleder og sekretær: Aksel Tannum 
Styremedlem økonomi/utstyr/kommunikasjon/arrangement/NC: Marit Myklestad  
Styremedlem rekruttering/Fair Play: Ina Fischer  
Styremedlem sport/utdanning: Ole Johnny Kristiansen  
Styremedlem kvalitetsklubb/dommere: Luis Conceicao  
Styremedlem: Mehmona Ishtiaq Ahmad 
 
Valgkomiteen  

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

Styret har i et koronaår tatt kraftige grep om økonomien, og styrket inntektssiden og redusert 
kostnadssiden sammenlignet med opprinnelig budsjett. Til tross for koronapermitteringer er den 
sportslige satsingen styrket ytterligere sammenlignet med fjoråret. I tillegg til sportslig ansvarlig i 
fotballen Anders Aanerød Grohs og spillerutvikler Fredrik Grohs har vi også ansatt Victor Olivares 
som ansvarlig for barnefotballen og økt antallet ansatte trenere i ungdomsfotballen ytterligere som 
følge av stadig flere spillere. 
 
Samarbeidet med Fotballprogresjon Norge for å gi BSKs fotballgruppe ytterligere fotballfaglig 
forankret tilbud som supplement til det foreldredrevne trenerapparatet er ytterligere utviklet 
gjennom året. 
  
Det har i 2020 vært avholdt åtte styremøter samt en rekke arbeidsmøter. Styret har en god 
sammensetning, og samarbeidet og arbeidsfordelingen i styret fungerer bra. 
 
Fotballen fortsatte utrolig nok medlemsveksten gjennom koronaåret 2020. For første gang på lang 
tid har vi samtlige årganger på guttesiden fra 5 år og hele veien til oldboyslag. Jentesiden er nå 
høyeste prioritet, hvor utfordringen er å holde på alle jentene som rekrutteres i de yngste 
årgangene. 
 
Antall trenere/ støtteapparat og spillere  

I overkant av 800 spillere og ca 75 trenere og lagledere. 
 
Rekrutteringsarbeid 
Det gjøres godt arbeid på rekrutteringssiden som har gitt resultater også i et vanskelig treningsår. 
Fotballen har lagt vekt på å dele mye informasjon om det sportslige tilbudet vårt i sosiale medier, 
og laget mye blest rundt oppstartsdagene for nye årskull (5-åringene). Totalt har vi nå 96 spillere på 
de tre yngste årskullene (2015, 2014 og 2013). Oppstart for 2016-kullet planlegges frem mot våren. 
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Representasjoner  

Jens Naas-Bibow har deltatt på Forbundstinget, OFKs Ting samt ledersamlinger i Oslo fotballkrets. 
 
Luis Conceicao har deltatt på en fagsamling og diverse samarbeidsfora i forbindelse med klubbens 
sertifisering som kvalitetsklubb. 
 
Den sportslige utviklingen bekreftes av av årskullene 2006, 2007 og 2008 til sammen har åtte 
spillere som er tatt ut på krets-/sonelag. 
 
Se ellers punktet om dommere nedenfor. 
 
 
Utstyr 

Bækkelagets SK benyttet Hummel som utstyrsleverandør i 2020. Styret har tidligere vedtatt rutiner 
for bestilling og kjøp av utstyr. Kostnadene knyttet til utstyr ble bevisst redusert i 2020, men tre 
årganger har skiftet til nye drakter. 
 
Etter at G-Sport gikk konkurs har det vært utfordrende å få tak i BSK-utstyr lokal. Administrasjonen 
har laget en rutine for å bestille direkte fra Hummel. 
 
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 og ambisjonen er å etablere rutiner og oppfylle kravene for å søke 
sertifisering så snart det åpnes for dette. 
 
Økonomi  

Styret har god kontroll over økonomien, og bruker retningslinjene og metoder for den økonomiske 

styringen som ble utarbeidet i 2018. 

 
Det er viktig å styrke motivasjonen til dugnadsinnsats og eierskapet til lagene/årgangene hva 

gjelder egen økonomi. Styret viderefører derfor de vedtatte retningslinjene for lagkassene både hva 

gjelder faste økonomiske tilskudd fra klubben til vanlig drift og turneringsdeltagelse, samt fastslåtte 

prinsipper for lagenes/årgangenes rett til selv å disponere oppsparte midler over flere år. 

 
I fotballgruppen er hovedinntektene i 2020 fra aktivitetsavgiften kr 841 652, dekning for tapte 

inntekter i forbindelse med avlysning Norway Cup kr 754 733, sokkedugnad kr 100 571 og 

erstatning for avlyst BækkelagsCup i Ekeberghallen med kr 42 000. 

 

I koronaåret reduserte vi kostnadssiden kraftig sammenlignet med opprinnelig budsjett,  samtidig 

som vi klarte å opprettholde ressursbruken på sportslig satsing og har et overskudd for fotballen på 

kr 142 904. 

 

12592563/1 2 

https://www.fotball.no/klubb-og-leder/kvalitetsklubb/kvalitetsklubb-niva-1/


  

 
Sportslige prestasjoner  

BSK Fotball fortsatte å ta steg i riktig retning og levere gode prestasjoner i den spesielle 
2020-sesongen. Ungdomsfotballen viser den største fremgangen, noe som er gledelig og lover godt 
for utviklingen i seniorfotballen.  
 
Ingen av seniorlagene spilte serie eller cuper på grunn av koronarestriksjoner. 
 
G19 endte som nummer 2 i sin 2. divisjonsavdeling. Vi rykket opp til 1. divisjon 2021 etter å ha blitt 
beste 2er i de tre 2. divisjonsavdelingene. Laget holdt tett bak og endte og som nest beste forsvar. 
Toppscorere ble: 
  

Kasper Erik Tordhol - 10 mål (avdelingens toppscorer) 
Simen Riseng - 2 mål 
Tobias Nilsen Rønningen - 2 mål 

 
 
G17 hadde en tung start på sesongen, men leverte en sterk siste halvdel og endte til slutt på en 6. 
plass i en sterk 1. divisjonsavdeling. Det skal nevnes at fire av tapene bare var med ett mål. Det 
lover godt for juniorsesongen. Toppscorere ble: 
 

Kasper Erik Tordhol – 4 mål 
 Daniel Morgan Rivas Karlsen – 3 mål 
 Mathias Grude Hisdal – 3 mål 
 
Det nystartede G16-laget vårt gjorde en sterk debutsesong og endte som nummer 4 i sin 3 
divisjonsavdeling. Laget endte ubeseiret på hjemmebane med tre seire og én uavgjort. 
Toppscorere ble: 
 

Sigurd Nordbye - 11 mål 
Petter Pisani-Hammarberg - 8 mål 
August Ingemann Dingstad - 6 mål 

 
G15-laget vårt viste stor fremgang denne sesongen og leverte flere sterke prestasjoner og resultat. I 
siste kamp mot Kolbotn 2 spilte de om å bli topp 3 i sin avdeling. Der ble det dessverre tap og laget 
endte til slutt som nummer 7 i en meget tett 2. divisjon. Laget hadde nok et år med fremgang, og 
det kommer stadig nye spillere inn i en tropp som trives godt sammen. Toppscorere ble: 
  

Casper Myrmel - 8 mål 
Ivo Bendik Hopp Auganes - 4 mål 
Fredrik Hærum Eltoft - 3 mål 

 
G14 stilte med to lag i årets seriespill, 1. divisjon avdeling 3 og 3. divisjon avdeling 3. 
 
G14-2 leverte sterkt og godt gjennom hele sesongen og endte til slutt opp som seriemestere. I en 
dramatisk avslutning vant de til slutt serien på målforskjell mot Hauketo. Laget hadde avdelingens 
nest beste angrep med 37 scorede mål og nest beste forsvar med bare 12 baklengs, ett flere enn 
sølvvinneren Hauketo. Hele 16 spillere skrev seg på scoringslisten. Toppscorere ble: 
 

12592563/1 3 



  

Jonathan Ilebekk Salomon - 8 mål 
Gabriel Berndtsson Sanders - 4 mål 
Theodor Magnussen Dyrud og  Kristoffer Wilhelm Cappelen Abrahamsen - 3 mål 

 
G14-1 leverte knallsterkt i 1. divisjon. De endte til slutt på en andreplass etter blant annet en sterk 
seier med 4-1 over seriemester Bærum. Med 28 mål ble laget nest mestscorende, 7 mål bak 
Bærum. Laget fikk 10 mål baklengs og endte på en delt tredjeplass med KFUM. Laget kvalifiserte seg 
med dette til 1. divisjon blant 12 lag i Oslo. Toppscorere ble: 
 
 Sigurd Nordhagen Selsjord – 10 mål (avdelingens toppscorer på delt plass) 
 Ousman Alexander Njie – 8 mål 
 Jonathan Ilebekk Salomon – 5 mål 
 
Tre spillere fra kullet ble tatt ut til sonelaget; Sigurd Nordhagen Selsjord, Ousman Alexander Njie og 
Peder Lønning Vegsund. 
 
G13 stilte med hele 3 serielag.  
 
G13-1 var i en meget tøff 1. divisjon med flere gode lag. Laget hevdet seg meget bra, men tapte 
dessverre mange jevne kamper. Laget endte som nummer 10, men fikk vist at potensialet med 
dette laget er stort når de tar steget opp på 11er fotballen.  
 
G13-2 bekreftet dette potensialet ved å kjempe om seriemesterskapet helt til siste fløytesignal. 
Laget endte til slutt på en tredjeplass, kun et poeng fra å bli seriemester.  
 
G13-3 endte på en 10. plass, men har vist frem mye godt spill og har også levert bra på de cupene 
de har vært med på.  
 
To spillere ble tatt ut til sonelaget; Sebastian Hanssen og Patrick Væringstad. 
 
En god sesong i ungdomsfotballen ble altså kronet med at hele åtte BSK-spillere ble tatt ut til 
sonelagene i Oslo. I tillegg til spillerne fra G2006 og 2007 som allerede er nevnt, ble også Gustav 
Cappelen Abrahamsen, Vetle Flack Hegbom og Emil Tosterud tatt ut fra G2008. 
 
At det gror godt i BSK blir også bekreftet med våre barnelag, som virkelig viser seg frem med flere 
store kull. Lagene leverer bra sportslig, har gode miljø og godt støtteapparat. Det gjør at vi har tro 
på et BSK i utvikling også i 2021. 
 
Vi hadde dessverre ingen lag med i seriespill i jentefotballen i 2020-sesongen.  
 
Seniorsesongen ble som nevnt avlyst på grunn av koronasituasjonen. Likevel har jentene holdt i 
gang aktivitet i de periodene det har vært åpent. Spillertroppen teller 26 spillere ved utgangen av 
2020-sesongen og jentene håper på seriespill i 2021.  
 
J2007 meldte ikke på lag i 2020-sesongen, men har opprettholdt aktivitet og økt i antall spillere. 
Jentene er nå 21 spillere i gruppa, og jentene trener en gang i uken under ledelse av Emil Eidberg.  
 
J2010 - 2012 har hatt felles treningsgrupper i året som gikk. Etterhvert ble de så mange at de måtte 
dele gruppen mer opp. J2010/2011 teller nå 16 spillere og vurderer å melde på lag i 2021-sesongen. 
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Laget ledes av Ina Fischer. J2012/2013 teller 15 spillere og ledes av blant annet Tharald Stray 
Laastad. Begge disse gruppene har en økt i uka per nå. 
 
 
Norway Cup  

Norway Cup ble på grunn av koronasituasjonen dessverre avlyst i 2020. 
 
  
Bækkelagscupen  
Bækkelagscupen ble på grunn av koronasituasjonen dessverre avlyst i 2020. 
 
 
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. Banene er nå såpass slitt at styret arbeider med å finne en løsning for 
å rehabilitere begge banene. 
 
11er Sportsplassen  
Det er et ønske å få en hjemmekamparena på Sportsplassen. Samtidig er det behov for flere 
treningsflater for fotballen i BSK. Fotballstyret jobber med å finne en løsning for oppgradere banen 
for å sikre både bedre treningskapasitet og som arena. 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. 
 
BSK Arena 
BSK besluttet i desember 2019 å investere i ny BSK Arena. Anlegget skal stå ferdig 2023 og vil 
inneholde også muligheter for fotballen i BSK. 
 
Dommere  

BSK Fotball har i 2020 hatt 18 autoriserte dommere og veiledere som har hatt oppdrag for Norges 
Fotballforbund og NFF Oslo. I 2020 har vi også hatt 1 rekrutteringsdommer i NFF Oslo. Vi har i tillegg 
flere dommere som har gått klubbdommerkurs i klubben og som benyttes i barnefotballen. 
 
BSK-dommerne Stian Røvig Sletner og Elisabeth Thoresen har igjennom flere år gjort sine saker 
meget bra, og har for 2020 blitt oppnevnt som henholdsvis hoveddommer og assistentdommer i 
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OBOS-ligaen (nivå 2 i Norge) for menn. BSK Fotball gratulerer begge med oppnevnelsen. 
 
Elisabeth er også FIFA assistentdommer på kvinnesiden og har i flere år hatt flere internasjonale 
oppdrag, i år har hun bl.a. hatt flere EM kvalifiseringskamper for kvinner. Hun vil også fortsette som 
assistentdommer i Toppserien for kvinner. 
 
I tillegg til disse oppnevnelsene fortsetter Espen Eskås som hoveddommer i Eliteserien og 
FIFA-dommer for herrer, og Emilie Rodahl Torkelsen (tidligere Dokset) som hoveddommer i 
Toppserien for kvinner og i PostNord-ligaen for herrer (2.divisjon/nivå 3). Emilie er også 
FIFA-dommer for kvinner. 
 
Dommeransvarlig har vært Luis Conceicao. 
 
Styret satser videre på 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 2021 er at G2007 og 
G2008 skal kurses, slik at de kan dømme fra og med seriestart. Målet er at disse årstrinnene skal 
dømme NC i 2021 med både 3v3, 5er og 7er som kamparena. 
 

* * * 
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