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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 Bækkelaget 
Håndball Elite (BSK HE) organisert som egen juridisk enhet med et eget likelydende styre og separat 
regnskap.  
 
Håndballgruppen inkluderer derfor både BSK Håndball og BSK HE.      
 
Styrets beretning for håndballåret 2020 
Styret i Bækkelaget Håndball Elite takker med dette 
spillere, trenere, lagledere, støtteapparat, sponsorer 
og samarbeidspartnere, tillitsvalgte, supportere og 
øvrig håndballfamilie for et meget spesielt 
håndballår 2020. Det som skulle ha blitt et år med 
både sportslige oppturer og nedturer for våre 800 
aktive barn- og unge ble en ni måneder lang 
Covid19-periode fra mars til desember.  
 
I et hastemøte i BSKs lokaler på Karlsrud den 12. 
mars, startet det som skulle bli en annerledes 
sesongslutt 2019/20, da all idrett ble stoppet som følge av helsemyndighetenes Covid19-tiltak. Dette 
har definitivt preget hele 2019/20 og 2020/21 sesongen både utenfor og innenfor håndballhallen. De 
færreste av oss trodde da, at vi skulle jobbe resten av året på hjemmekontor og at aktiviteten i 
samfunnet ukentlig ble skrudd av og på. Nedstenging av håndballaktiviteter er selvfølgelig en banal 
sak når vi ser konsekvensene av Covid19 for enkeltmennesker, samfunnet og verden for øvrig.  
 
Årets store BSK arrangement, Norway Cup 2020, ble naturlig nok avlyst. Dette skapte stor økonomisk 
usikkerhet for BSK og for Håndballgruppen, som alene så ut til å tape millionbeløp. I perioden april til 
juni var det derfor dessverre nødvendig med permitteringer i klubben, håndballgruppen og elitelaget 
i tillegg til andre økonomiske tiltak. Det var stor usikkerhet rundt seriespill, økonomi og ikke minst 
frykt for smitte.  
 
Covid19 preger derfor store deler av Årsberetningen 2020, da året har gått med til ulike tiltak relatert 
til dette. 
 
Tilbake til normalen i 2021? 
Vi håpet at Covid19-situasjonen skulle normalisere seg på nyåret, slik at alle idrettsutøvere uansett 
alder eller nivå, skulle få lov til å drive idrett og spille håndball igjen. Seriespillet 2020/21 for 
Rema1000 Ligaen har blitt gjennomført mer eller mindre normalt fra seriestart til VM-pausen og det 
er kun et fåtall kamper som er blitt utsatt eller flyttet. Riktignok er kampene spilt uten- eller med 
redusert publikum og arrangementene har vært underlagt en del smittevernregler og oppfordringer 
vi har fulgt slavisk. Men vi har også lag og spillere, slik som 2. divisjon damer og herrer, som 
dessverre ikke har fått trent ordinær håndball eller spilt kamper siden mars 2020! Dette er svært 
beklagelig og gjelder alle våre spillere over 20 år i 2. divisjon og lavere. Myndighetene åpnet som 
kjent for breddeidrett og toppidrett, mens en del spillere falt utenfor reguleringen. 
 
NHF antyder i sine oppsummeringer nasjonalt, at ca 12.000 håndballspiller verken har trent ordinært 
eller spilt kamper siden mars 2020. NHF har hatt samlet 55-60% nedgang i antall kamper 
sammenlignet med sesongen 2019/20 og Covid 19 har dermed rammet håndballen hardt. Det jobbes 
politisk med tiltak for reåpning av håndballen, da NHF kan dokumentere at smitten gjennom trening 
og kamp har vært svært begrenset.      



 

Styrets arbeid 
Styret har i 2020 avholdt 7 styremøter, i tillegg til en rekke 
arbeidsmøter. Styret har samarbeidet svært bra og legger 
ned mye og godt arbeid for håndballen i BSK. BSK HE har 
en overordnet styringsstruktur knyttet opp mot 
Bækkelagets Sportsklub som eier og som følges opp av en 
dedikert ressurs i administrasjonen som rapporterer til 
Styret. Det ble i Q4/2019 ansatt en deltids 
Markedsressurs, som dessverre måtte avvikles i 2020 som 
følge av Covid19 konsekvenser.  
 
BSK Håndball Elite driftes utover dette i all hovedsak 
gjennom frivillig arbeid av en arrangementsgruppe og 
andre frivillige som gjennomfører hjemmekamper og 
arrangementer.  
 
Handlingsplan 
Styret og administrasjonen startet ambisiøst i 2020 med å 
jobbe ut fra en vedtatt handlingsplan med en rekke 
fokusområder på det sportslige og andre viktige områder 
som markeds- og sponsorarbeid samt arrangementsgjennomføring.  
 
Eksempel er fokus på økte inntektsmuligheter: 
 

• Min. opprettholde dagens sponsorinntekter  
• Øke billettsalg med 5-10 % 
• Øke bruk av spillere /ressurspersoner i aktiviteter/ 

sponsorarbeid 
• Utvikle publikumsopplevelse 
• Øke Grasrotmedlemmer 

 
Svært få av punktene i handlingsplanen er oppfylt, som 
følge av endrede rammebetingelser fra Covid19. 
 
Styret er involvert i det meste 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 BSK HEs 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 og en bærekraftig elitesatsing. 

• 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. 

• Elite Arrangement, der en stor gruppe med frivillige arrangerer og gjennomfører BSKs 
hjemmekamper i Eliteserien/Rema1000 ligaen.  

 



 

2020 har vært et unormalt år, der vi har opplevd stor sportslig- og økonomisk usikkerhet som følge av 
Covid19. Store deler av BSKs administrasjon ble permittert og Styret måtte i mars ta tunge 
beslutninger med permittering av trenere og spillere på kontrakter. Da de første Covid19 lettelsene 
kom før sommeren, så besluttet vi å starte opp normal sportslig aktivitet og har siden juni 2020 hatt 
full aktivitet. Men dette førte også med seg en rekke med ekstraoppgaver i form av strengt 
smittevernregime i hallene og detaljert oppfølging av statlige retningslinjer. 
 
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. 
 
Det ble ansatt ny Hovedtrener for BSK Håndball, Jørgen Laug. Han har hovedansvaret for håndballens 
treningsopplegg og er trener for Herrelaget i Rema1000 Ligaen. I tillegg ble det ansatt ny 
assistenttrener, Tarjei Sundal, som jobber tett med Herrelaget og Rekruttlaget. Engasjementet med 
Erik Andersen som assistenttrener for Herrelaget og trenerkoordinator for Håndballgruppen ble også 
videreført for 2020/2021 sesongen.  
 
Organisering  
Bækkelaget Håndball Elite avholdt sitt Årsmøte 13.februar 2020 der følgende styre ble valgt: 
 
Styret i 2020: 
 
Leder      Thomas Rustad    1 år ikke på valg 
Nestleder    Dag Harald Østlie   2 år gjenvalg 
Styremedlem Sekretær   Kim Martens Meyer   1 år ikke på valg 
Styremedlem Økonomi    Jon Gulbraar    2 år ny 
Styremedlem Utdanning/dommer Kaja Larsen    1 år ikke på valg 
Styremedlem     Erik Johnsen    1 år gjenvalg 
Styremedlem     Jørgen Spolèn Erstad   1 år gjenvalg 
Styremedlem FU   Vanja Konradsen    1 år gjenvalg 
 
 
Valgkomiteen i 2020 
 
Heidi Kalmo (Leder) 
Aslak Johansen 
Odd Solli (vara) 
 
  



 

Visjon 2023 – Viktig strategiarbeid 
Håndballgruppen startet i 2018 et viktig strategiarbeid, for å konkretisere våre prioriteringer frem til 
2023 når ny BSK Arena etter planen står klar. Styret har også i 2020 jobbet med konkretisering av 
visjon og strategi og utarbeidet handlingsplan- og årshjul for 2021. BSK Arena blir forsinket til høsten 
2023, 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. Det står mange yngre spillere i kø på vei opp til Elitelagene. 
Flere av de yngre og lovende guttespillerne har tegnet kontrakt med Herrelaget samtidig som det er 
signert et par nye seniorspillere for denne sesongen.  
 
Damelaget rykket opp til 2. divisjon i 2020 og vi hadde gledet oss til å heie frem damelaget, som 
skulle spille i nasjonal serie for første gang på mange år. Men som kjent, har ikke 2. divisjon fått 
verken trent eller spilt pga Covid19. Lagene blir uansett værende i 2. divisjon og starter allerede nå 
med forberedelser til neste sesong. På Jentesiden får 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 2021 med styrket sportslig satsing og budsjettet har rammer for sportslig 
suksess på både jente- og guttesiden. 
     
Økonomi  
2020 har vært preget av stor sportslig- og økonomisk usikkerhet som følge av Covid19. I mars ble det 
laget et revidert budsjett, der Håndballgruppen inkludert BSK HE så ut til å miste hele 3-4 mill. kroner 
som følge av avlyst Norway Cup 2020 og arrangementer uten publikum. Regjeringens krisepakker for 
idretten- og frivilligheten har vært redningen og vi setter pris på den økonomiske støtten som vi er 
tildelt. BSK HE er totalt tildelt kr. 804.000 for deler av inntektsbortfallet på kiosk- og billettinntekter.  
 
Vi vil også takke sponsorer og støttespillere som valgt å fortsette på lag med oss. En spesiell takk til 
OBOS, som donerte kr. 100.000 til BSK Håndball Elite. I tillegg har vi noen små, men viktige inntekter 
gjennom grasrotandelen og flaskepant på REMA 1000 i Sandstuveien.  
 
Økonomien i BSK HE er relativt god og viser et årsoverskudd på kr. 36.820, som står i stor kontrast til 
et budsjettert negativt resultat på kr - 2 449 000. BSK HE har nå en egenkapital på kr. 1 329 000. 
Dette gjør oss i stand til å møte de tøffe økonomiske utfordringene vi antar møter oss i 2021, som 
følge av fortsatt Covid19 og de negative følgene dette har for idretten og klubben.  
 
Markedsarbeid 
Det er påbegynt et arbeid med Markedsplan 2020-2025. 
 
Håndballgruppen i Bækkelagets Sportsklub har over tid 
jobbet aktivt med programmet Visjon 2023. En slik satsning 
koster penger. Skal vi lykkes med Visjon 2023 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 2023. 
 
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 Hånndballgruppen. Markedsarbeidet 
skal preges av at vi er profesjonelle, lojale og aktive. 
 



 

Som en følge av konsekvensene av Covid19, så har markedsarbeidet i 2020 dessverre vært begrenset 
til å pleie et fåtall gode samarbeidspartnere.  
 

 

 
 
 
 
 

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 Håndballgruppen - http://handball.bekkelagets.no/   
· Nettsiden til Håndball Elite - https://www.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.  
 
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 2020 spilt 14 hjemmekamper i Nordstrand Arena, fordelt på 13 seriekamper og en 
NM-runde. 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 2020 om å trekke flere tilskuere til kampene har vanskelig latt seg realisere pga. de 
strenge Covid19 restriksjonene. De første seriekampene ble spilt med et maksimum på 200 tilskuere, 
mens store deler av sesongen har vært spilt 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.  
 

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


 

BSK Arena 
Nye BSK Arena nærmer seg realisering (byggestart) og det er forventet at anlegget skal kunne stå 
ferdig høsten 2023. Vi håper derfor at kampene i Rema1000 Ligaen kan spilles på egen hjemmebane 
fra sesongen 2023/24. 
 

 
 
Kampene i 2020 ble spilt i Nordstrand Arena 
 
 

  



 

Sportslig oppsummering 2020 
 
Trenerteamet Herrelaget 
Hovedtrener    Jørgen Laug 
Ass+2.div    Tarjei Sundal 
Mv-ansvarlig    Erik Andersen 
Fysioterapeut     Nina Markussen 
Fysisk ansvarlig   Even Ramsdal 
 

 

  
Herrelaget ligger ved utgangen av 2020 på en super 4. plass på tabellen i Eliteserien, Rema1000 
Ligaen. Det er helt klart at flere av seriens topplag har fått adskillig større respekt for gutta i gult og 
blått. Som eneste Eliteserielag fra Oslo på herresiden styrker dette klubbfølelsen og ikke minst 
merkenavnet til Bækkelagets Sportsklub og BSK Håndball.    
 

 
 
  



 

Trenerteamet Damelaget 
Hovedtrener    Kai Frydenlund Holm 
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 og har ikke kunnet trene eller 
spiller kamper som følge av Covid19 restriksjoner.  
 
Sportslige representasjoner og prestasjoner 
Alle nasjonale serier og landslagssamlinger ble avlyst fra mars til desember 2020 på grunn av 
Covid19. Det vil si at avslutningen for 2019/20 sesongen ikke ble fullført og det er ikke gjennomført 
spill eller samlinger i 2020/21 sesongen. 
 
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. 
 

  
   
Representasjoner landslag 2020 (avlyst) 
Juniorgutta LM00  
Juniorjentene LK00 
U-gutta LM02 
U-jentene LK-02 
Guttelandslaget LM04:  
Jentelandslaget LK-04 
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