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VEDLEGG TIL VALGKOMITEENS INNSTILLING 

VALG BSK 2021 - BAKGRUNNSINFORMASJON KANDIDATER 

 

Introduksjon  
Dette vedlegget inneholder informasjon om alle som innstilles eller allerede sitter i et av 

utvalgene/en av komiteene.     

Kandidater Arbeidsutvalget – AU 

Leder, Øystein Rikheim Sundelin 

 
Øystein er 35 år gammel og har frem til nylig vært 
leder av Byutviklingsutvalget og Høyres 
bystyregruppe i Oslo. 
 
Han har ~ 30 års fartstid i BSK. Drev med 
orientering og langrenn frem til junioralder. Siden 
1985 har han tilbrakt uke 31 på Ekebergsletta 
hver eneste sommer med unntak av 2020. 
 
Har vært styreleder for BSK siden 2013. 
 
Øystein er ikke på valg. 
  
 
 

Nestleder, Heidi Lier Wisløff 
 
Heidi er 48 år og direktør for Drift og Marked i 
Forlagssentralen, vært der i 17 år. Hun har 
tidligere jobberfaring fra Telenor Mobil. 
  
Hun har vært oppmann i skigruppa i ca. 10 år. 
Sittet i rennkomitéen (DNB-sprinten/(KM) i flere år, 
med ansvar for påmelding, tidtakning og 
resultater. I tillegg ansvar for tid og resultater 
under karusellrenn og klubbmesterskap. 
 
Hun har også jobbet under Norway Cup som 
«ordinær funksjonær» på vegne av skigruppa 
samme antall år. 
 
Heidi tar gjenvalg. 

Styremedlem økonomi, Ove Hobbesland 
 
Ove er 59 år gammel og jobber som                                            
direktør Handelsbanken Kapitalforvaltning AS 
 
Ove har bodd på Bekkelaget siden 1994. Sønn 
spiller aktivt innebandy i BSK, noe han har gjort 
siden 2005. Han har vært med som aktiv foreldre 
siden da, herunder bl.a. som styremedlem i 
innebandygruppa. I dag er han med i 
arrangementkomiteen for a-lagets 
hjemmekamper. Med få unntak jobbet frivillig på 
NC disse årene. 
 
Ove har sportslig bakgrunn fra basketball på 
nasjonalt nivå. 
 
Ove er ikke på valg. 

Styrememdlem Leder for Rådet for Norway 
Cup, Anders Storbråten 
 
Anders er entreprenør og investor og jobber nå 
med investeringer og forretningsutvikling i 
vekstselskaper, samt er CFO i Spond. 
 
 
Anders har bred internasjonal erfaring og har 
jobbet i finans i London og New York i Goldman 
Sachs, JP Morgan.  
 
Han har vært aktiv i BSK siden 1988 i O-gruppa 
og skiggruppa.  
 
Anders er ikke på valg. 
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Styremedlem utdanning, Frederic Ottesen 

Frederic er 62 år og er direktør i Storebrand med 
bred erfaring i Storebrandkonsernet og før det fra 
konsulentselskapet McKinsey. 

De fem siste årene har Frederic ledet 
håndballstyret og vært aktiv i Hovedstyret. 

Frederic har hatt barn og ungdommer i 
skigruppen, friidrett og håndball. Han har deltatt 
som aktiv forelder i alle disse og i Norway Cup 
over en 10-års periode. 

Frederic tar gjenvalg i AU, ny rolle. 

Styremedlem sekretær, Kristine Larneng 

Kristine er 38 år og jobber som advokat i Lynx 
advokatfirma DA. 

Kristine hadde sin første håndballtrening som 8-
åring, der hun fortsatte hele veien opp til A-lag og 
eliteserien før kneskader dessverre satte stopper 
for karrieren i 2002. Fra 15-års alder meldte hun 
også overgang fra Lambertseter til BSK i friidrett 
hvor hun også har vært aktiv i flere år som trener. 

Hun har vært involvert i styrearbeid for BSK-elite 
og senere sittet som utdanningsansvarlig i AU, 
samt vært AK i NC og medlem i Lovkomiteen. 

Kristine er på valg som ny i rollen. 

Varamedlem, Simen Skogstad                 

Simen er 28 år gammel.  

Simen er trener for seniorlaget i futsal 1. divisjon, 
juniorlaget i futsal 3. divisjon og hovedtrener 
G2005 i 2. divisjon.  

Siste halvdel i fjor hadde han også ansvaret for B-
laget.   

Han har vært i BSK siden han var 14-15 år. 

Simen tar gjenvalg i AU, ny rolle. 

Varamedlem, Åse Wikshåland 

Åsa er 61 år og teknisk sjef i Takeda (tidligere 
Nycomed) i Asker. 

Hun har vært i friidrettsgruppen i 16 år, og har hatt 
flere ulike verv i ifriidrettsstyret. I tillegg har hun 
vært oppmann for de eldste utøverne. 

Hun sitter også i Oslo Friidrettskrets styre. 

Åse har tre barn som har vært aktive i friidrett. 
Den yngste er fremdeles aktiv (i Tjalve). Jobbet i 
Norway Cup i over 10 år i salgsbod. 

Åse tar gjenvalg. 
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Kandidater Kontrollutvalget

Leder, Leif Arnesen 

Leif er 70 år og driver et enkeltpersonsforetak og 
er delvis pensjonist. 

Leif er siv.økonomi med lang erfaring innen 
økonomi/admin i privat sektor, herav 14 år i 
TBK/Telenor AS. 

Medlem i BSK i ca 40 år, tidligere aktive barn i 
skigruppa, er selv aktiv i turlangrenn og sitter i 
styret i turlangrennsgruppa. Han har tidligere verv 
i skigruppa som NC-koordinator, oppmann og 
«startansvarlig» ifm skirerenn.  

Har også vært styremedlem Økonomi i AU/HS og i 
to perioder medlem av Kontrollutvalget.

Leif er ikke på valg. 

Medlem, Marianne Øgaard Bergh 

Marianne er 67 år og jobber som 
økonomirådgiver. 

Hun har tilhørighet til håndball, med fartstid som 
aktiv i idrett ca 10 år som barn/ungdom. 

Hun har hatt tillitsverv i BSK ca 30 år: noen år i 
håndballgruppen, men flest år i AU/HS, 
hovedsakelig styremedlem økonomi, samt 9 år i 
NC-styret (TS), de siste 7 årene som leder. Hun 
har også to perioder i valgkomiteen, en i 
lovkomiteen m.fl., og går nå inn i sitt 8-ende år i 
Kontrollutvalget.

Marianne tar gjenvalg. 

Medlem, Heidi Nussle 

Heidi er 48 år og jobber som leder i 
kundebetjening Bedrift, Storebrand Livsforsikring 
AS.  

Heidi er ikke på valg. 

Varamedlem, Knut Arne Røer 

Knut Arne er 60 år og opprinnelig fra Nesodden. 
Han er økonom og jobber i DnB. 

Knut Arne har vært med i BSK siden 1994. Her 
nevnes 12 år som trener i skigruppa, flere 
perioder i styret i skigruppa, flere år i valgkomiteen 
i BSK, og mange år i Norway Cup inkl. 10 år som 
AK i kulturavdelingen. 

Knut Arne har 4 sønner, alle har vært aktive i ski 
og fotball. 

Knut Arne tar gjenvalg, ny rolle. 

Varamedlem, Kjetil Løken 

Kjetil er 58 år og økonomidirektør i Astrup 
Fearnley AS. 

Han har sittet fire år i kontrollkomiteen, og har 
tidligere vært varamedlem i AU. Kjetil har vært 
fotballtrener i yngre klasser (har tre sønner) og 
BSK sin første futsaltrener i 1. divisjon herrer 
(spillere fra BSK og KFUM). 

Han har stått i kiosk i Norway Cup, og ofte med 
som trener. 

Kjetil tar gjenvalg. 

Varamedlem, Arne Martin Torgersen 

Arne er 55 år og jobber til daglig som internrevisor 
i Forsvardsepartementet. 

Han er aktiv orienteringsløper og medlem siden 
2004. Tidligere sittet i Lovkomitéen, styret i hhv 
skigruppa og o-gruppa og ledet valgkomiteen 
sentralt. 

Fotballdommer 7-er fotball under Norway Cup 
siden 2010. 

Arne tar gjenvalg, i ny rolle. 
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Kandidater Lovkomiteen 

Leder, Brynjar Østgård 
 
Brynjar er 60 år gammel og privatpraktiserende 
advokat. 
 
Brynjar har vært medlem i noen år  - har to barn 
med ca 10 års fartstid innenfor fotball og ski, og 
har nå tilhørigheten i Skigruppa. 
 
Brynjar tar gjenvalg. 
 

Medlem, Bodil Elisabeth Teig 
 
Bodil er 60 år og sekretær i et advokatfirma.  
Hun var styremedlem i Håndball Bredde fra høst 
2007 til høst 2015 - hovedsakelig med ansvar for 
arrangementene i BSK-hallen for lagene fra 18 år, 
eliteserie, 2. og 3. div. samt nasjonale serier.  
 
Bodil har jobbet dugnad under Norway Cup og var 
også AK et par år. Hun har bodd på Bekkelaget 
siden 1995. Hun har én datter, som tidligere spilte 
håndball i klubben. 
 
Bodil er ikke på valg. 

Medlem, Karine Jacobsen 
 
Karine er 21 år og 2. års jus-student. 
 
Hun er fremdeles aktiv friidrettsutøver (på 10.året) 
og har akkurat stilt til gjenvalg som 
ungdomsrepresentant i friidrettstyret.  
 
Før friidrett var hun innom skigruppa et par 
sesonger. Hun har vært medlem av BSK hele 
tiden. 
 
Karine er ny i rollen. 

Varamedlem, Kjetil Stensvik 
 
Kjetil er 40 år gammel og advokat med juridikum 
fra 2006, for tiden som partner i Kluge 
Advokatfirma AS. 
 
Han er en treningsinteressert familiemann med to 
aktive gutter i BSK (f. 2010 og 2014). Begge 
spiller både fotball og går langrenn i klubben, og 
selv er Kjetil med som trener for 2010-årgangen til 
skigruppa.  
 
Han er også medlem av klubbens høyst uformelle 
assosierte underbruk og løpeklubb, ‘Spreke fedre’.  
 
Kjetil er ny i rollen. 
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Kandidater Hedersbevisningskomiteen 

Leder, Jan Løken 
 
Jan er 50 år og har vært medlem i klubben siden 
1977. Han jobber til daglig som fysioterapeut på 
Idrettens Helsesenter, NIMI og i Norges 
Friidrettsforbund.  
 
Han har selv vært aktiv i hovedsakelig fotball og 
langrenn og er nå trener for egne barn i fotball, 
håndball, telemark og langrenn. Han har tidligere 
også vært trener for junior langrennsløpere i 
skigruppa.  
 
Han har jobbet i Norway Cup i mange år bl.a. som 
AK og funksjonær. 
 
Jan tar gjenvalg. 

Medlem, Gro Saxhaug Kristoffersen 
 
Gro er 67 år og ble medlem av BSK i 1988. Hun 
var oppmann på gutter f.1980 fra 1990-1997. 
 
Hun har sittet mange år i fotballstyret fra 1991 til 
ca 2007. Satt som styremedlem, sekretær, 
nestleder og leder kort tid, da sittende leder ble 
leder for klubben. Har også vært med å arrangere 
Myggstikk i 10 år. 
 
Har også lang fartstid fra lovkomiteen og 
valgkomiteen, samt har vært med i Norway Cup i 
26 år (14 av de som AK).  
 
Gro er ikke på valg. 

Medlem, Mona Vister 
 
Mona er  56 år og jobber som helsesekretær på 
Best Helse Nordstrand. Hun har tre barn som har 
vært og er aktive i klubben, hovedsakelig i fotball 
og langrenn. Litt innom friidrett og håndball. 
 
Hun har vært oppmann i skigruppa i flere perioder; 
2005-2007 for yngre grupper, og for junior og 
seniorløpere i perioden 2010-2015.Hun har vært 
sekretær og styremedlem i skistyret i tre år. Hun 
har i tillegg hatt ansvar og drift av 
Miljøhuset/kiosken gjennom foreldregruppa i 
fotballen i 2 år. 
 
Mona har jobbet på Norway Cup i ca 20 år, alt fra 
informasjon, innsjekking, salg og bespisning. 
 
Mona tar gjenvalg. 

Varamedlem, Terje Ekeberg 
 
Terje er 66 år og jobber som driftsleder i 
Stortingsgaten 28.  
 
Han har vært aktiv i håndballen siden 1967, både 
som spiller, foreldre og trener. Han har også 
jobbet i Norway Cup samtlige år siden 1972.  
 
Terje har sittet i håndballstyret, AU og 
foreldreutvalget til håndballen. Terje har 47 senior-
landskamper i håndball. 
 
Terje tar gjenvalg. 

 




