
  26. januar 2021 

 

 

    

 

ÅRSBERETNING 

 

2020 

 

FOR 

 

 

BÆKKELAGETS SPORTSKLUB 

ORIENTERING 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

BÆKKELAGETS SPORTSKLUB 

ORIENTERING 

 

    ÅRSBERETNING 2020 
 

1. ADMINISTRASJON 
 

På årsmøte i o-gruppa 04.02.2020 ble følgende valgt 

Leder     Anders Storbråten  2 år (ny) 

Nestleder    Svend Sondre Frøshaug  1 år (ikke på valg) 

Sekretær    Håkon Meland-Tangen 2 år (ny)    

Styremedlem, økonomi  Maria Torgersen     1 år (ikke på valg) 

Styremedlem, utdanning   Olav Eide      2 år (gjenvalg) 

Styremedlem, elite   Martin Schälli     1 år (gjenvalg) 

Styremedlem, rekrutt   Pål Christian Ingierd       1 år (gjenvalg) 

Styremedlem, kart   Wolfgang Kampel           1 år (gjenvalg) 

 

BSK sine vedtekter sier at alle styrer og komiteer med mer enn 3 medlemmer skal ha minst 2 

representanter av hvert kjønn. Styret i O-gruppa ble derfor utvidet med følgende medlem: 

 

Styremedlem, Norway Cup kontakt Ingeborg Øderud  1 år (ny) 

 

Anders Storbråten ble på årsmøtet til BSK valgt som leder av Rådet for Norway Cup. Å både 

være leder av Rådet og leder av en gruppe strider mot vedtektene til BSK. Valgkomiteen 

innstilte derfor følgende endring, som ble vedtatt av Styret i O-gruppa 14.10.2020: 

 

Leder     Martin Schälli   2 år (ny) 

Styremedlem, Elite   Anders Storbråten           1 år (ny) 

 

Komitéer og andre verv som ble oppnevnt: 

 

Trenings- og uttakingskomité: Martin Schälli (leder), Eskil Sande Gullord, Anders 

Storbråten, Johan Brunberg.  

 

Sportslig gruppe: Martin Schälli, Anders Storbråten, Eskil Sande Gullord. 

 

 

Valgkomite: 

Leder               Felix Breitschädel 

Medlem Ingeborg Øderud 

Medlem Johan Brunberg 

 

  

Administrative oppgaver og verv utenfor o-gruppa: 

 

BSK var ikke representert på kretstinget til AOOK i 2020. 

Vi holdt 10 styremøter i 2020. 



3 

 

Antall aktive medlemmer i O-gruppa (betalt aktivitetsavgift) for 2020 er 58, en liten nedgang 

fra 63 aktive i 2019.  

 

Landslagsrepresentasjoner: Pga Covid 19 ble hele internasjonal sesongen avlyst. 

 Følgende løpere var del av landslagsgrupper i 2020: Anine Lome, Malin Sandstad, Ralph 

Street, Nicolas Simonin, Henry McNulty.   
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2. RESULTATER  

2.1 Internasjonale resultater 

Pga Covid 19 ble alle verdenscup og vm konkurranser avlyst i 2020.  

 

2.2 Nasjonale resultater 

Norgesmesterskap 

Konkurranseprogrammet ble sterkt påvirket av Covid 19 med mye utsettelser til høsten. 

Likevel ble alle NM distanser gjennomført.  

NM-sprint Finale (Haugesund) 
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NM-Knockoutsprint (Haugesund) 
 

 

 

 

NM-utralang (Lierbygda)  
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NM-langdistanse (Malvik) 

 

 

NM-mellomdistanse Finale (Malvik) 

 

 

Norgescup – sammenlagt 

 

Klasse Navn Resultat 

D21 Lone Brochmann 10. plass 

D21 Malin Sandstad  37. plass 

H21 Henry McNulty 9. plass 

H21 Simen Hjalmar Wästlund 25. plass 

H21 Øystein Kvaal Østerbø 29. plass 

H21 Ralph Street 35. plass 

H21  Jo Forseth Indgaard 36. plass 

H21| Nicholas Simonin 58.  plass 

H21 Vetle Christiansen 68. plass 

H21 Magne Jutulstad 101. plass 
 

 

Klubbmesterskapet 

Jonas Fenne Ingierd ble årets klubbmester. 
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2.3 Stafetter  

Tiomila 

Pga Covid 19 ble Tiomila avlyst i 2020.  
 

Jukola  & Venla, Ravaniemi, Finland 

Pga Covid 19 ble Jukola & Venla utsatt til 2021.  
 

 

Night Hawk, Fossum 

Pga Covid 19 ble Night Hawk avlyst i 2020.  
 

NM stafett– senior (Malvik) 

 
 

NM – senior sprint-stafett (Haugesund) 

 

 

15-stafetten (Oppsal) 

Avlyst pga Covid 19. 
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3. TRENING OG UTTAK  
 

3.1 REKRUTTERING/ UNGDOMSAVDELINGEN  

 

Også i 2020 har rekrutt- (råtasser) og ungdomsgruppen hatt en svært god vekst og utvikling. 

Rekrutteringsarbeid er et av klubbens satsningsområder, og har vært viktig at vi lykkes med. 

 

På råtasstreningene har det vært rundt 40 barn innom treningene, og typisk møter 20- 30 glade 

barn opp på den enkelte trening. Treningstiden mandager fra kl 1800 fra Ekeberg, og 

sesongen har vart fra etter påske til medio oktober. I år ble klubbmesterskapet 

sesongavslutningen får råtassene, med godt oppmøte av råtasser. Dessverre fikk vi ikke 

arrangert noen sommeravslutning i år pga Covid. 

 

Aasne Fenne Hoksrud og Håkon Meland-Tangen har vært trenere for råtassene, med god 

hjelp av Espen Lauritzen. I 2021 håper vi på fortsatt vekst, og økt deltakelse på løp. Fortsatt 

rekrutteringsarbeid, gjennomføre treninger med høy kvalitet og arrangere egne løp tror vi er 

viktigste tiltak for å nå disse målene.  

 

Simen Wästlund har vært trener for ungdommene. Vi har fått mange tilbakemeldinger fra 

både ungdommer og foreldre om et høyt nivå på treningsopplegget, og et svært godt og 

inkluderende miljø i gruppen som møter. Oppmøte har vært stabilt og høyt blant 

medlemmene, og spesielt gledelig at flere nye medlemmer har kommet til ungdomsgruppa i 

løpet av året.  

 

Treningstidene for ungdom har vært mandag og onsdag i sesong, blandet skogs- og sprint, og 

nattorientering mandager fra medio oktober. Sesongen har fulgt barmarksesongen, som i 2020 

varte helt fram til jul.   

 

Vi håper det er mulig å gjennomføre 2 treninger/uke brorparten av sesongen også i 2021, og at 

Simen har mulighet til å fortsette som trener. 

 

Av løpere fra ungdomsgruppa nevner vi spesielt Markus Hirsch, som fikk årets “sølvdobla” 

for sin innsatsvilje, sosiale bidrag og sportslige utvikling, og Jonas Fenne Ingierd som blant 

annet ble årets klubbmester!  

 

BSK hadde i år 3 deltakere på årets hovedmål Hovedløpet som ble arrangert av Østmarka OK. 

Resultatmessig ble det ikke helt som forventet, men vi fikk med oss verdifull erfaring.  

 

De viktigste resultatene fra ungdomsløperne sesongen 2020: 

 

Hovedløpet langdistanse, klasse H13-14 (1. august) 

29 Jonas Fenne Ingierd 

34 Markus Hirsch 

DSQ Aksel Eide (tok feil kart, løp 15-16 klassen) 

 

Hovedløpet sprint, klasse H13-15 (2. august) 

28 Aksel Eide 

DSQ Jonas Fenne Ingierd 

DSQ Markus Hirsch 
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KM Sprint klasse H13-14 (Asker, 13. juni): 

4 Jonas Fenne Ingierd 

9  Aksel Eide 

10  Viktor Meland Tangen 

18 Markus Hirsch 

 

Bysommer ungdomscup, klasse H13-14: 

1 Jonas Fenne Ingierd 

14 Viktor Meland-Tangen 

16 Aksel Eide 

27 Markus Hirsch 

 

KM langdistanse, klasse H13-14 (Nydalen, 29.august) 

6 Jonas Fenne Ingierd 

19 Markus Hirsch 

 

KM Stafett, klasse H13-16 (Halden, 5.september) 

13 BSK 1 (Jonas, Aksel, Markus) 

 

KM mellomdistanse, klasse H13-14 (Heming, 6.september) 

10 Jonas Fenne Ingierd 

18 Markus Hirsch 

22 Aksel Eide 

 

KM Natt, klasse H13-14 (Oppsal, 13. oktober) 

2 Jonas Fenne Ingierd 

7 Markus Hirsch 

DSQ Aksel Eide 

 

Trimtex Cup sammenlagt, klasse H13-14 

6 Jonas Fenne Ingierd 

18 Viktor Meland-Tangen 

26 Aksel Eide 

28 Markus Hirsch 
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3.2     JUNIORER/SENIORER  

Covid 19 påvirket sesongen for juniorer og elite i stor grad. Hele den internasjonale sesongen 

verdenscup og VM samt de store stafettene Tiomila og Jukola ble avlyst. NM distanser og 

Norgescup ble utsatt til høsten. Usikkerheten rundt krisehåndtering påvirket BSKs opplegg 

betydelig og stilte høye krav og fleksibilitet til treningsplanlegging i regi av trener Eskil 

Gullord og sportslig gruppe.  

I tillegg medførte Norway Cup avlysningen en midlertidig permittering av trenere i hele 

klubben. Dette var en svært uheldig situasjon for o-gruppas treningsvirksomhet som kunne 

fortsette tilnærmet som vanlig innenfor smittevernets regler.   

Treningsmiljøet har tatt enda et steg i både kvalitet og deltakelse. Eskil har sikret et helhetlig 

opplegg gjennom 2020. En spesiell takk til Anders som har brukt mye tid på å støtte Eskil i 

hans trenerevirke og postutsetting.  

Faste intervalltreninger på Bislett og i terreng på Grønmo gjennom vinteren og o-tekniske 

økter med høy kvalitet i forberedelse til og gjennom sesongen har vært kjernen i det ukentlige 

treningsopplegget. Vi har gjennomført månedlige dags-samlinger, en skisamling, en «Jukola» 

samling på Tunhovd og en NM forberedende samling i Stjørdal.  

BSK er stolt over å ha enda en Norgesmester i sine rekker. Henry McNulty vant Sprint NM i 

Haugesund. Henry sikret seg også en fin fjerde plass på NM Knockout Sprint. I samme 

konkurranse ble Lone Brochmann nr 6. NM uka med lang, mellom og stafett ble preget av 

stang-ut resultatmessig, men viste at vi er å regne med fremover. En fin 5. plass i stafetten 

bekrefter dette bare sekunder bak sølv og bronse. Vår nye løper Jo Forseth Indgaard debuterte 

i BSK drakten med en fin 9. plass på mellom.      

Sportslig gruppe klarte å forsterke laget inn mot 2020 Malin Sandstad, Anine Lome og Jo 

Forseth Indgaard. Mot slutten av året har også Fredrik Eden meldt overgang fra IFK 

Gøteborg.   

Den sportslige ledelsen har et sterkt ønske om å tilrettelegge for både bredden og toppen, samt 

å utvikle sporten ved bruk av teknologi. Fremover er det tre tydelige satsingsområder for å 

gjøre BSK til et av de beste utviklingsmiljøene i verden: 

- Sprintsatsning – den eneste og beste i Norge 

- Stafettsatsning skal skape bredde, resultater og motivasjon 

- VM satsning som støtter forberedelser for toppløperne våre.  

 

Jonas Fenne Ingierd ble årets klubbmester, mens Henry McNulty fikk utmerkelsen for “årets 

sportslige prestasjon” med NM sprint seieren.   
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4. ANLEGG 
4.1 Anlegg-Materiell 

Når det gjelder utstyr har vi i 2020 kjøpt inn nye postskjermer for bruk av tur-orientering og 

treninger.  

Noname har kledd BSK i nye klær med nytt design. BSK har en rabattavtale for både standard 

Noname klær og NVii terreng- og orienteringssko.  

4.2 Anlegg-Kart 

 
Årets kartarbeid har hatt fokus på produksjon av kart, salg av kart og bistand til skoler som 

ønsker å benytte våre kart i undervisning.  

Kart:  

● Stensrud (skogskart) ble ferdigstilt og tatt i bruk. 

● Nordseter (sprintkart) ble oppdatert og tatt i bruk. 

 

Kartprosjekter:  

● Re-synfaring/oppdatering av Kolåsen med laserkurver. 

● Et kart rundt Vangen skal synfares fordelt på 2021 og 2022. 

 

Kartsalg:  

● Det kommer veldig få henvendelser om kjøp av kart. De få som kommer, kommer på 

mail til kartansvarlig. Det er p.t ikke kartsalg fra BSK kontoret. 

 

Kart i undervisning:  

● Orientering er en populær aktivitet i gymundervisning spesielt ved ungdomsskolene i 

området. Orientering i skolen er ofte elevenes første møte med o-sporten og BSK 

ønsker derfor et godt samarbeid med skolene for at kart og opplegg skal ha god 

kvalitet. BSK har på oppfordring tegnet opp løyper i OCAD og levert en del kart til 

bruk i undervisning.  

  



12 

 

5. OPPLÆRING/KURS 
5 personer gjennomførte kurs i tegning av skolekart i 2020, hvorav 3 ungdommer på 13-14 år 

Ungdommene tegnet deretter skolekart over Bækkelaget, Ekeberg og Karlsrud skole, og var 

med dette trolig Norges yngste karttegnere. Kartene er lastet opp på skoleorientering.no, og 

kan benyttes fritt.  

Arbeidet tenkes videreført med flere skoler i 2021  

Utvikling av skolekart er ønsket av NOF som del av arbeidet med å introdusere orientering til 

barn, og bidrar til klubbens rekrutteringsarbeid. Arbeidet er støttet av Sparebankstiftelsen. 

 

Kompetanse på tegning av kart er prioritet, og inngår i strategien for å vedlikeholde og 

videreutvikle klubbens kart.  
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6. ØKONOMI/SPONSORER 
  

Året bar preg av pandemien med alternative treninger, arrangementer og inntekter fra andre 

kilder. Økonomien er betydelig bedre enn fryktet i begynnelsen av pandemien. Totale 

inntekter i 2020 var på kr. 938.227. Kr. 241.227 mer enn budsjettert. 
  
Norway Cup kunne ikke arrangeres i 2020, men bidrag fra hovedlaget på kr. 209.986, 

kart/anlegg, kr. 75.000 og inntekter for de aktives innsats i Norway Cup i 2019, kr. 74.417, 

gave fra selskapet Pinchcliffe AS på kr. 50.000, Coronastøtte på kr. 55.000 for uteblitt inntekt 

pga at OCC ikke ble arrangert og kr. 15.000 i Coronastøtte fra COOP ble likevel overført og 

bidro til et overskudd i o-gruppa for året totalt. Årets overskudd er på kr. 37.101. Betydelig 

over budsjett. 
  
Sum egenandeler samlinger og startkontingenter ble betydelig lavere enn budsjettert pga den 

lave deltakelsen i løp i 2020 og redusert antall samlinger enn først planlagt. 
  
Stolpejakten hadde inntekter på kr. 68.373 i 2020 hvorav kr. 21.000 var fra Foreningen 

Stolpejakten, kr. 30.000 var fra bydel Nordstrand, kr. 10.000 fra Lions Club og frivillig 

innbetaling til Vippskontoen på kr. 7.000. I tillegg var det kr. 10.000 fra Best Helse og kr. 

10.000 fra Nordstrand Blad også dette året. Sparebankstiftelsen avslo søknaden om støtte på 

kr. 250.000. Totale inntekter for Stolpejakten ble dermed kr. 88.373. 
  
I 2020 startet vi opp med Turorientering. Opplegget har vært gratis med frivillig betaling til 

Vipps-kontoen. Inntekten på dette ble kr. 20.442 og resultatet er kr. 15.949 for det første året. 
  
Av andre arrangementer hadde vi i 2020 kun ett arrangement; «Bysommer». Dette ga en 

inntekt på kr. 17.460 og et resultat på ca kr. 14.500. 
  
På utgiftssiden er den største posten kjøp av utstyr. Dette er klubbtøy som avregnes mot salg 

av klubbtøy. Det er pr. årsslutt også et varelager av nytt klubbtøy på kr. 53.001. Posten 

«møtekostnader/adm.kostnader» på kr. 15.230 er hovedsakelig betaling for å kjøpe oss ut av 

kontrakten med tidligere leverandør av tøy. 
  
Summen av kostnader for årets samlinger var på kr. 217.722 som er betydelig lavere enn 

budsjettert grunnet pandemien og avlyste arrangementer. 
  
En annen stor utgiftspost er våre ansatte trenere, Eskil og Simen (juniortrener). 
  
Stolpejakten generer mange inntekter, men også kostnader. Den største kostnaden er utvikling 

av kart. Ellers legges det ned svært mange dugnadstimer i vedlikehold av stolper og andre 

oppgaver i forbindelse med Stolpejakten.  
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7. ARRANGEMENTER  
 

O-gruppa har arrangert følgende arrangementer i sesongen 2020:  

 

01.07.2020 BysOmmer løp 4 

179 påmeldte  

Sted: Sportsplassen på Ekeberg 

Løpsleder: Olav Eide 

Løypelegger: Håkon Meland – Tangen & Olav Eide 

Mai - November Stolpejakten Nordstrand 

Over 11 000 har registrert seg som stolpejegere og i snitt har 

hver deltaker besøkt 26 stolper i området. I år har 

orienteringslaget registrert hele 289 517 besøk. 

Ansvarlig: Stolpejaktengruppa: Carl Godager Kaas, Karen 

Johanne Strømstad, Arne Torgersen, Lene, Godager Kaas, 

Ingeborg Øderud. 

Mars – Desember Turorientering i Sørmarka og Østmarka. 

Over tre perioder i tillegg til advents-tur-o, har vi hatt ute 260 

poster i skogen og det er lastet ned over 5500 kart. 

Sted: Grønmo, Stensrud, Sørmarka, Ekeberg, Klemma, Kollåsen, 

Hvervenbukta, Krokhol, Greverudåsen m.m. 

Ansvarlig: Anders Storbråten og Maria Torgersen. 

Mai - Juli Oslo sticup.  

Nytt konsept i 2020. 6 løp/etapper. Alle løypene ble merket i 

terrenget i den respektive uka, slik at det ble enkelt å finne frem. 

Det ble hver uke presentert to løyper, en kortere variant og en 

lengre. Deltager bestemmer selv når konkurransen løpes. Det er 

lov å løpe flere ganger og din beste tid teller. Tider og segmenter 

kobles opp mot Strava.  

Sted: Skullerud, Grønmo, Østmarksetra og Ekeberg.  

Ansvarlig: Wolfgang Kampel, Felix Breitschädel, Nicolas 

Simonin og Anders Storbråten. 

17.10.2020 Klubbmesterskapet  

49 deltagere 

Sted: Skullerud 

Ansvarlig: Pål Chr Ingierd 

 

Bækkelagets sportsklubb orientering skulle også arrangere Oslo City-Cup i april/mai, men 

dette ble avlyst i 2020 grunnet korona.  

 
  



15 

 

8. HANDLINGSPLAN/OPPSUMMERING 
 

2020 var et år vi kommer til å huske pga Covid 19. Ikke bare kjente hver og en på hva en 

pandemi betyr i hverdagen, o-gruppas virksomhet ble påvirket i stor grad. Den internasjonale 

sesongen samt Tiomila og Jukolas ble avlyst, mange konkurranser ble utsatt til høsten eller 

avlyst. I tillegg var inntektsgrunnlaget til o-gruppa pga avlysningen av Norway Cup og et ikke 

tildelt tilskudd fra Sparebankstiftelsen satt på prøve. 

Men, en krise gir også muligheter. Dette spesielt for orienteringsporten og BSK: 

- Stolpejakten leverte rekordresultater med over 11 000 deltakere! Det største 

helsetilbud og arrangement i området! 

- BSK introduserte tur-orientering. Over 5500 nedlastninger av kart med løyper i første 

året. 260 poster var satt ut, kanskje det opplegget med flest utsatte poster i Norge. 

- Oslo Sti Cup ble introdusert med knalltøffe terrengløyper, koronavennlig selvsagt.  

- Arrangementskomiteen har utarbeidet et konsept for å arrangere et o-løp i tillegg til 

Oslo City Cup. BSK arrangerer flere o-løp neste år. I tillegg har vi fått tildelt 

veteranmesterskapet i 2022.    

- Treningsvirksomhet har tatt nye høyder. Omtrent 40 rekrutter og ungdommer har vært 

innom våre treninger og sikrer fremtiden vår. Seniortreninger har fått en boost i 

Koronatiden. Stabilt 15-20 deltaker på o-treninger er enda et løft. Dette kombinert 

med høy kvalitet på opplegget.  

Dette er et meget godt grunnlag for fremtiden hvor vi ønsker å sikre et godt sportslig tilbud 

basert på en forbedret økonomi. Styret ønsker å skape et inntektsgrunnlag som gir oss mer 

handlingsrom i hva vi prioriterer og takler et kriseår som vi hadde i år. 

Kart er vårt viktigste anlegg. Med revidering av Stensrud og Nordseter har vi enda to kart up-

to-date. I tillegg jobbes det med Kollåsen og Vangen, noe som legger til rette for at BSK 

fortsatt har de beste terrengene for å utvikle verdens beste orienteringsløpere. 

Vi er meget takknemlig for den store frivillige innsatsen av mange. Stolpejaktgruppen (Carl, 

Karen Johanne, Arne og Ingeborg), Tur-o (Anders og Maria) og alle trenere (Åsne, Håkon, 

Simen, Eskil) og mange flere gjør at vi kan drive og tilby orientering til et bredt publikum. 

Stor takk til styret som setter premisser for virksomheten vår. 


