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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 HE 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 for seg 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. 
 
Oppsummering av 2021 
Bækkelagets Sportsklub med BSK HE har som resten av Norge, ventet spent på gjenåpning av 
samfunnet og normalisering av forholdene innenfor idrett og kultur. Vi er fremdeles litt usikre på 
hvilke konsekvenser pandemien har hatt for alle våre barn og unge og eventuelt økt frafall utover 
året. BSK Håndball har meldt på hele 84 lag i Regionserien og frafallet ser derfor foreløpig ut til å bli 
mindre enn fryktet. Treningen kom i gang i juli/august og BSK vant de tre første seriekampene og 
begge NM-kampene i tillegg til å gå helt til tredje runde i EHF-Cupen. Spillerstallen ble komplettert 
ved inngangen på sesongen og vi skal gi alle lagene i serien utfordrende kamper gjennom sesongen. 
 
Pandemien har fått store konsekvenser for hovedklubben, Bækkelagets Sportsklub, der nok en 
avlysing av årets Norway Cup har medført et nettotap på mange millioner kroner. Dette får 
økonomiske konsekvenser i 2021 for hovedklubben og BSK Håndball inkludert BSK HE. Styret har 
likevel besluttet at vi skal ha full sportslig satsning og aktivitet, selv om dette vil kunne medføre bruk 
av tidligere års oppsparte egenkapital.      
  
Utfordringer med få sponsorer- og samarbeidspartnere 
Alle våre store og små samarbeidspartnere er viktige for hele Håndballgruppen og ikke kun for BSKs 
«Flaggskip – Herrelaget» i Rema1000 ligaen, men også en viktig forutsetning for BSKs Herrelag i 
Rema1000 Ligaen og Damelags spill i 2. divisjon samt det daglige idrettstilbudet til våre 850 barn- og 
unge håndballspillere.  
 



 

BSK HE har de siste årene hatt relativt få og små samarbeidspartnere og sponsorer sammenlignet 
med de største og mest profilerte klubbene i Rema1000-ligaen. Vi jobber iherdig med planer og 
aktiviteter, for å skaffe flere sponsorer og samarbeidspartnere til klubben. Covid19 har selvfølgelig 
gjort dette arbeidet vanskeligere, men vi ser nå en positiv trend og håper på at de gode sportslige 
resultatene i sesongåpningen skal øke håndballinteressen i nærmiljøet.  
 
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.  
 
Status Handlingsplan 2021-2022 - Aksjonsliste 
Nedenfor følger en kort status på de mest sentrale aksjonspunktene fra Handlingsplanen 2021-2022, 
der de fleste aktiviteter er i arbeid. En del aktiviteter er selvfølgelig preget av «Covid19-stillstand», 
men vi ser at vi gradvis beveger oss over i en normalsituasjon. 

 

 
 
  



 

Organisering 
BSK er representert i Norsk Topphåndball og Norges Håndballforbund, der vi sammen med andre 
toppklubber tar løpende del i Covid19 status og problemstillinger og forsøker å påvirke beslutninger 
om reåpning av håndballen med normal trening og spillsituasjon. 
 
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) 
 
 
  



 

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.  
 
  

BSK HÅNDBALL
Strategiarbeid #bskerbest 2025



 

BSK HE er opptatt av en bærekraftig og langsiktig «spillerstallmodell» som speiler lønnsmodellen og 
som er konkurransedyktige betingelser med sammenlignbare klubber. 
 

 
 
En av de sportslige utfordringene er at Herrelagets spillerstall er relativt «smal» sammenlignet med 
topp-klubbene i Norge. Vi skal derfor jobbe med en modell, der vi forsøker å beholde og styrke 
stallen med seniorspillere, for at øvrige spillere skal kunne coaches og etter hvert ta ansvar. 
Målsettingen er at vi har et høyere antall med Senior- og ordinære spillere i løpet av 2022. 
 
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. Rekrutteringene er uansett god og på jentesiden hadde vi 
i 2021, for første gang på lenge, en stor juniorstall på rundt 40 spillere samtidig som det kommer 
store spillergrupper nedenfra 2005 og 2006 årgangene.  
 
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. 

• Vi skal være den klubben ingen trenger å forlate og som 
dyrker talenter og rekru�erer fra egne rekker, men som 
også �ltrekker oss andre norske og internasjonale spillere

• Bærekra�ig og langsik�g «spillerstallmodell» som speiler 
lønnsmodellen

• Konkurransedyk�ge be�ngelser med sammenlignbare 
klubber

Bærekra�ig “Spillerstallmodell”

Pro�ontrakt

Amatørkontrakt



 

Sportslig utvikling 
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.  
 
Trenerteamet Herrelaget 
Hovedtrener    Jørgen Laug 
Ass+2.div    Tarjei Sundal 
Mv-ansvarlig    Erik Andersen 
Fysioterapeut     Charlotte Kristine Karlsen Hansen 
Fysisk ansvarlig   Even Ramsdal 
 
 

 
 
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. 
 
Trenerteamet Damelaget 
Hovedtrener    Gitte Madsen-Kaarød 
Assistenttrener   Simen W. Larsen, Magnus Madsen-Kaarød 
Fysioterapeut    Jan Henning Løken 
Oppmann    Odd Solli 
Mv-ansvarlig    Erik Andersen 
 



 

  
 
 
Damelaget, som skulle spille sin første sesong på lenge i 2. divisjon, har sammen med våre øvrige 
damer i 5. og 6. divisjon og herrene i 2. og 3. divisjon, vært nedstengt i perioder og har ikke kunnet 
trene eller spiller kamper som følge av Covid19 restriksjoner.  
 
Antidoping  
I Bækkelagets Sportsklub står idrettens grunnverdier i 
fokus. Helse og ærlighet er viktige verdier i vår verdiprofil 
som skal prege hele vår virksomhet. Vi tar avstand fra all 
bruk av dopingmidler, og det meste starter med en tanke, 
slik er det også med doping. Vårt idrettslag er en tydelig 
verdiformidler for en ren idrett.  

Vi har som krav at alle utøvere som mottar støtte fra 
klubben skal gjennomføre «Ren-utøver» programmet. 
Andre utøvere oppfordres også.  Nedenfor følger 
spillernes status på gjennomføring av programmet:  

     

Sigurd Jensen ankom klubben fra Danmark og vil fullføre 
«Ren utøver» programmet så snart det lar seg gjøre. 

 
  



 

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,-  
 

 
 
Krisepakker – Covid19 
BSK HE har hatt dokumenterte tap som følge av Koronapandemien og har søkt og fått dekket en del 
av dette gjennom de offentlige tiltakspakkene for idretten. Vi har til nå mottatt følgende støtte: 
 

Periode 2020 Tiltakspakke Økonomisk kompensasjon 
Mars - april Krisepakke 1  Kr 81.500 
Mai – august Krisepakke 2 Kr 18.092 
September – Desember Krisepakke 3 Kr 575.385 
Sum 2020  Kr 674.977 

 
 Periode 2021 Utlyst Tiltakspakke Søknad om økonomisk 

kompensasjon 
Januar - Mai Krisepakke 4 239.500 
Noveber – Desember Krisepakke 5 80.065 
Sum 2021   Kr 319.565 

Bækkelagets Sportsklub HE
Resultatregnskap Regnskap Budjsett Regnskap Budjsett Budjsett

Note 2021 2021 2020 2020 2022

Inntekter og kostnader

Inntekter
Sum inntekter 3 886 428 3 867 500 3 661 182 2 462 000 5 718 164

Kostnader
Sum kostnader 4 805 238 4 230 596 3 624 606 4 911 700 5 631 699

Driftsresultat -918 810 -363 096 36 576 -2 449 700 86 465

Resultat av finansposter 0 0 244 0 0

Årsresultat -918 810 -363 096 36 820 -2 449 700 86 465

Overføringer
Avsatt til egenkapital
Sum overføringer -918 810 36 820



 

Inntekter 
I takt med den gradvise gjenåpningen av samfunnet, så har også tilskuerne funnet veien tilbake til 
hallen. BSK er ikke bortskjemt med full hall og hadde i 2019/2020 sesongen et gjennomsnitt på 332, 
som er tallet vi måler oss opp mot. I en september-uke spilte vi kamp mot Fjellhamar, der det var 230 
besøkende, mens vi hadde i underkant av 300 på E-cup kampen samme uke. Dermed har vi hatt 500 
besøkende denne kampuken, som vi er godt fornøyd med.  
 
Vi jobber naturlig nok med markedsføring av kampprogrammet og har som målsetting å ha et høyere 
publikumsnivå enn i 2019 (og 2020), men det vil nok ta noe tid. Trenden nå er positiv, men Covid19 
har satt alt dette litt på vent og publikum har behov for «tilvenning» til større idrettsarrangementer.  
 

 
BSK har stort sett kun billettinntekter i forbindelse med våre hjemmekamper. Vi leier som kjent 
Nordstrand Arena til våre hjemmekamper og har dessverre få muligheter til inntektsbringende 
kiosksalg i arenaen, da dette tilfaller Nordstrand Idrettslag som utleier av hallen.  
 
Kostnader 
BSK Håndball er en klubb med god økonomi og vi er stolte av å ha ett av de laveste 
eliteseriebudsjettene i Rema1000 Ligaen. Som liten er vi selvfølgelig sårbare, men vi er på den annen 
side heller ikke veldig eksponert for opp- og nedturer og har derfor ganske forutsigbar økonomi. 
Klubbens Bredde- og Elitesatsing går «hånd i hånd» og profileres under ett varemerke – Bækkelagets 
Sportsklub Håndball, bedre kjent som «BSK Håndball». Klubben driver Elitesatsingen nøysomt og 
BSKs filosofi er å «dyrke frem» egne talentfulle spillere fra årgangene under.   

Klubbens administrative ressurser «leveres» fra hovedklubben og Bækkelaget Håndball Elite har 
derfor ingen lønnede faste administrativt ansatte. Frivilligheten står sterkt i klubben, noe Elitelaget 
derfor også nyter godt av i form av lave lønnskostnader.   

  

Publikum

+ 7%
1896
+ 639 
=2535



 

Balanse og positiv Egenkapital 
Håndballgruppen har nå en samlet oppspart egenkapital på kr. 4.028.461,- der BSK HEs egenkapital 
utgjør kr.410.720,- 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.  
 

 
 

      
 
 
 

Bækkelagets Sportsklub HE
Balanse 31.12

Note 2021 2020

Omløpsmidler
Fordringer
Kundefordringer 70 235 1 870
Andre kortsiktige fordringer 630 016 1 286 896
Sum fordringer 700 251 1 288 766

Bankinnskudd, kontanter o.l. 550 906 609 115

Sum omløpsmidler 1 251 157 1 897 881

Sum eiendeler 1 251 157 1 897 881

Egenkapital og gjeld

Egenkapital
Egenkapital 1.1 5 1 329 530 1 292 710
Årsunderskudd/-overskudd -918 810 36 820

Sum egenkapital 31.12 410 720 1 329 530

Gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 152 373 45 168
Skyldig offentlige avgifter 274 392 190 719
Annen kortsiktig gjeld 413 672 332 464
Sum gjeld 840 437 568 351

Sum egenkapital og gjeld 1 251 157 1 897 881



 

Markedsarbeid 
Det er påbegynt et arbeid med Markedsplan 2020-2025. 
 
Håndballgruppen i Bækkelagets Sportsklub har over tid 
jobbet aktivt med en revidering strategien og omformulert 
denne til Visjon 2025 #bskerbest2025. En slik satsning 
koster penger. Skal vi lykkes med Visjon 2025 må vi i tillegg 
til egenbetaling, støtte fra hovedklubb/NorwayCup, 
dugnader etc. samarbeide tett med solide sponsorer og 
samarbeidspartnere som ønsker aktivt å delta i arbeidet 
med å nå vårt mål med Visjon 2025. 
 
Denne markedsplanen er ment å gi oss de nødvendige 
retningslinjer og styring mot dette målet. Gjennom en god 
implementering av markedsplanen skal denne brukes aktivt 
i markedsarbeidet på gruppenivå og sammen med 
hovedklubben. Alle skal jobbe etter samme prinsipper og 
sikre økte inntekter til Håndballgruppen. Markedsarbeidet 
skal preges av at vi er profesjonelle, lojale og aktive. 
 
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. 
 

 
 
 



 

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. BSK HE har i tillegg en egen 
Topphåndballside, som samkjøres med de øvrige lagene i Rema1000 Ligaen. 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.  
 

 
 

Rekkevidde

+ 19%

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


 

 
 

 
 
Et viktig suksesskriterium, vil være å rekruttere en person med ansvar for sosiale medier (SoMe) og 
som kan jobbe med digital markedsføring i forkant, men også etterkant av kamper og 
arrangementer. 
 
 
  



 

Arrangement 
BSK HE har ansvaret for å arrangere hjemmekamper for elitelagene. Kampene i Rema1000 Ligaen 
spilles i Nordstrand Arena på grunn av arenakravene til Topphåndballen. Kampene i 2. divisjon og 
lavere spilles i Bækkelagshallen. 
 
Herrelaget har i 2021 spilt 12 hjemmekamper i Nordstrand Arena, fordelt på 9 seriekamper og 3 EHF 
E-cup kamper. Arrangementsgruppen er en motivert og håndballengasjert dugnadsgjeng, som står 
for arrangementene og sørger for avvikling i henhold til regelverket for REMA 1000-ligaen. Denne 
gjengen ivaretar alle oppgavene som er påkrevd. De sørger for lagene og garderober, rigging av arena 
og salg/kontroll av billetter, innløp-seremoni, flaggbærere og maskoter, speaker og musikk og ikke 
minst ivaretar våre sponsorer og samarbeidspartnere før, under og etter kamp. 
 
Målsettingen i 2021 om å trekke flere tilskuere til kampene har vanskelig latt seg realisere pga. de 
strenge Covid19 restriksjonene. De siste seriekampene ble spilt med et maksimum på 200 tilskuere, 
den aller siste for tomme tribuner. Vi ønsker oss et gjennomsnitt på 350-400 tilskuere til hver kamp i 
fremtiden og vil fortsette med å skape stemning, hygge og tilhørighet for å bygge lojalitet blant 
hjemmepublikumet.  
 
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. 
 
  
   
  



 

 
 
 
 
 
 
 


	Damelaget, som skulle spille sin første sesong på lenge i 2. divisjon, har sammen med våre øvrige damer i 5. og 6. divisjon og herrene i 2. og 3. divisjon, vært nedstengt i perioder og har ikke kunnet trene eller spiller kamper som følge av Covid19 re...

