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Til medlemmer i Byaasen Skiklub 
 
Saksliste og saksdokumenter til årsmøte 
 
Det vises til innkalling til årsmøte av 18.februar 2022 som ble offentliggjort på 
www.byaasenskiklub.no og gjennom epost fra Styreweb 
 
 
1. Åpning av årsmøte og velkommen 

 
2. Godkjenne de stemmeberettigede 

 
3. Valg av møteleder, referent og protokollvitner 

 
4. Godkjenne innkalling og saksliste 

 
5. Behandle klubbens årsmelding for 2021 

 
6. Behandle klubbens regnskap og kontrollutvalget 

 
7. Vedta budsjett 2022 for klubben og fastsette kontingent  

 
8. Behandle innkomne forslag og saker 

 
9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan 

 
10. Valg 

 
11. Godkjenne de valgte gruppestyrer  

 
12. Avslutning 

 
 
  

http://www.byaasenskiklub.no/
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Oversikt over vedlegg til årsmøtedokumentet 
 
 
Vedlagt følger følgende dokumenter: 
 
• Forslag til forretningsorden       – vedlegg 1 
• Forslag på møteleder og referent. 

Forslag på medlemmer som skal underskrive på protokollen     
legges frem på årsmøte        – vedlegg 2 

• Årsberetning med Styrets beretning 2021    – vedlegg 3 
• Regnskap med kontrollutvalgets beretning     – vedlegg 4  
• Forslag til budsjett        – vedlegg 5 
• Revidert lov og vedtekter – basert på NIF's nye lovnorm   – vedlegg 6 
• Forslag til saker         - vedlegg 7 
• BSK's organisasjonsplan        – vedlegg 8 
• Valgkomiteens innstilling       – vedlegg 9 
• Styrets innstilling til neste års valgkomité    – vedlegg 10 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Hovedstyret i Byaasen Skiklub 
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Vedlegg 1 
Årsmøte i Byaasen Skiklub 30. mars 2022 
 
Sak 1. Åpning av årsmøte og velkommen 
 
Sak 2. Godkjenne de stemmeberettigede 
 
Sak 3. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden 
 
 
 
Forslag til forretningsorden: 

 
1) Årsmøtet ledes av valgt møteleder 
2) Protokollen føres av den valgte referent 
3) Ingen representant gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Med unntak for 

innledningsforedrag settes taletiden til: 5 min. første gang og 3 min. andre gang og 2 min. 
tredje gang. 

4) Møteleder kan forkorte taletiden og sette strek for talerlisten etter behov. 
5) Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har 1 min. taletid 
6) Alle forslag må leveres skriftlig til møteleder, og være undertegnet med representantens 

navn. Forslag kan bare fremmes i saker som står på saklisten. Tidligere forslag kan ikke 
trekkes tilbake og nye forslag kan ikke legges fram etter at strek er satt, eller saken er tatt 
opp til votering. 

7) Med unntak av lovendringer avgjøres alle vedtak og valg ved flertall av de avgitte 
stemmer. Blanke stemmesedler teller ikke, og stemmene regnes som ikke avgitt. 

8) I protokollen føres det inn hvem som har ordet i sakene, forslag og vedtak med antall 
stemmer for og mot. 
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Vedlegg 2 
Årsmøte Byaasen Skiklub 30. mars 2022 
 
Sak 4. Valg av møteleder/ordstyrer, referent og 2 medlemmer til å 

underskrive protokollen  
 
 
Styrets innstilling: 
 
Eivind Grøv velges som møteleder. 
Einar Storli velges som referent. 
 
Til å underskrive protokollen oppnevnes to møtende medlemmer. 
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          Vedlegg 3 
Årsmøte Byaasen Skiklub 30. mars 2022 

           
Sak 5. Behandle klubbens årsberetning for året 2021 

 
 

 
 

 
 

Årsberetning  
for  

Byaasen Skiklub  
2021 
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BYAASEN SKIKLUB 
STYRETS BERETNING FOR ÅRET 2021 
 
Byaasen Skiklub ble stiftet 3. desember i 1893 og er en organisasjon tilknyttet Norges Ski 
Forbund (NSF). Klubben har som formål å fremme skiaktivitet og skiglede hos barn og 
ungdom og arbeider for å skape et godt miljø for å rekruttere barn og ungdom til skisporten 
samt bidra til å øke deres ferdigheter og glede ved å bedrive alle former for skiaktivitet. 
 
Klubbens hovedsatsingsområder er; skileik, langrenn, hopp og randonee (nytt i 2018). En 
forutsetning for vår aktivitet er anleggene rundt BSK-Hytta. Foruten selve hytta omfatter dette 
lyssatte hopp-bakker, skileikområde, samt rulleskiløype/skirekrutt-anlegg med lysanlegg. 
Hovedmålet for BSK er å utvikle et aktivt og levedyktig skimiljø basert på tre hovedforhold; 
 
• En god organisasjon i alle ledd basert på sportslige kvaliteter og tankegang 
• Et attraktivt anlegg for rekruttering, trening, konkurranse og som samlende miljøfaktor 
• En god økonomi som gir handlefrihet og gjennomføringsevne 
 
Klubben har besluttet tidligere å benytte regnskapsåret for vår aktivitet, i henhold til Norges 
Idrettsforbunds regnskaps- og revisjonsbestemmelser § 3-1, med dertil følgende avholdt 
Årsmøte innen 31. mars. 
 
BSK har etablert en avtale med Styreweb - et web-basert driftssystem som ivaretar 
administrasjon rundt drift av en klubb, herunder blant annet medlemsregister, økonomi, arkiv, 
rapporter, styrearbeid, trener-utøver informasjon etc. Styreweb har siden 2020 tatt over deler 
av økonomioppfølgingen i klubben som letter kasserernes arbeid. 
 
Klubbens økonomi er totalt sett god og årsregnskapet for hovedklubben (konsolidert) er 
fremlagt kontrollutvalget. Det konsoliderte resultatet for året for BSK viser samlede 
driftsinntekter på kr 1 638 503, samlede driftskostnader utgjorde kr 907 810 som gir et samlet 
overskudd på kr 614 589. Med dette resultatet, har BSK en egenkapital pr 31.12.2021 på kr 3 
555 677.  Av dette utgjør bankinnskudd og kontantbeholdning kr 2 844 914, dette er en 
betydelig forbedring fra 2020. 
 
Årsregnskap og årsberetning fremlegges i henhold til NIFs lov §2-11.  
 
Klubben har ved utgangen av 2021 registrert snaut 700 klubbmedlemmer, klubben har 
gjennomført en tett oppfølging av medlemsmassen gjennom Styreweb-løsningen som tillater 
bedre kontroll på medlemsmassen. Ved Årsmøtet ultimo mars er medlemsantallet ca. 650 stk. 
 
Klubben har ingen fast ansatte, men har i 2021 hatt ansatt på sesongbasis 2-4 trenere. I 2021 
ble det en endring på vasking i BSK-Hytta da leiekontrakten med vaskehjelpen utløp uten 
fornying. Renhold i BSK-Hytta utføres fra 2021 av Trøndervask. Klubben har som policy å ta 
sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling grunnet kjønn, religion eller 
funksjonsdyktighet.  
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Styret består ved utgangen av 2021 av 7 valgte styremedlemmer og 1 varamedlem som alle 
møter i ordinære styremøter. Utvalgsledere møter også i styremøter. Virksomhetens 
aktiviteter medfører direkte verken forurensning eller utslipp som kan være til skade for det 
ytre miljø. 
 
Norges Idrettsforbund (NIF) innførte i 2019 en ny lovnorm for klubbene som er tilsluttet NIF. 
BSK har således også synkronisert våre vedtekter i henhold til den malen NIF foreslår og 
denne ble gjort gjeldene frå Årsmøtet avholdt i 2021. 
 
 
 
 
 
Trondheim 30. mars 2022 
 
Eivind Grøv  Einar Storli  Martin Staveli  Cathrine Bråten  
 
 
Ola Rygg  Kristian Grøv  Anne Marie Nyeng Vera Kvam   
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ÅRSBERETNING BYAASEN SKIKLUB 2021 
 
Klubbens art, mål og organisasjon 
Byaasen Skiklub (BSK) ble stiftet i 1893 og er en organisasjon tilknyttet Norges Skiforbund 
(NSF). Klubben er også tilknyttet Norges Fri-idrettsforbund. Klubben har som formål å 
fremme skiaktivitet og skiglede hos barn og ungdom. BSK arbeider for å skape et godt miljø 
for å rekruttere barn og ungdom til skisporten, og bidra til å øke deres ferdigheter og glede 
ved å bedrive alle former for skiaktivitet. 
Byaasen Skiklub har en organisasjonsstruktur som består av tre hovedledd; hovedstyret, ulike 
utvalg m/sine styrer og organisasjoner, samt komiteer og grupper.  Organisasjonen har 
følgende enheter; 
 
Styret 
Hovedstyret  
 
Utvalg 
Langrenn (driftsansvar for rulleskiløypa) 
Hopp  (driftsansvar for hoppbakkene) 
Skileik  (driftsansvar for skileikområdet) 
Randonee (oppstart på Årsmøte 2018, men ingen særskilt aktivitet p.t.) 
Telemark  (ikke aktiv p.t.) 
Alpint   (ikke aktiv p.t.) 
 
Komiteer/grupper 
Hyttekomite  (rapporterer til Hovedstyret) 
Senior gruppe (etablert i 2013) 
Trimgruppe  (etablert 2015, men p.t. ingen aktivitet) 
 
Barnas Skidag 
Barnas Skidag (daglig leder i Stiftelsen Barnas Skidag (BSD) kommer fra BSK, samt 
styremedlem og vara i stiftelsen er representanter fra BSK's hovedstyre) 
 
En viktig del av forutsetningene for vår aktivitet er anleggene rundt BSK Hytta. Dette 
omfatter lyssatte hoppbakker, skileikområde, samt rulleskiløype/skirekruttanlegg med 
lysanlegg. Hovedmålet for BSK er å utvikle et aktivt og levedyktig skimiljø basert på tre 
hovedforhold; 
 
• En god organisasjon i alle ledd basert på sportslige kvaliteter og tankegang 
• Et attraktivt anlegg for rekruttering, trening, konkurranse og som samlende miljøfaktor 
• En god økonomi som gir handlefrihet og gjennomføringsevne 

 
Dette skal bidra til å; 
• Skape et trygt lek- og treningsmiljø som grunnlag for trening og konkurranser i god 

sportsånd med motiverte trenere og gjennomføre gode arrangementer. 
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• Arbeide aktivt med rekruttering til yngre klasser og spre skiglede gjennom vennskap, tillit 
og mestring. Åpenhet, humør og trivsel skal prege aktiviteten. 

• Ha et godt sportslig og sosialt tilbud til alle løpere frem til og med junioralder – legge til 
rette for både bredde og topp og være godt synlig i regionen 

• Utøve miljøvennlig aktivitet i marka-områdene (Bymarka).  
 
Styrets sammensetning og arbeid i 2021 
 
Hovedstyret har bestått av: 
Leder   Eivind Grøv 
Nestleder  Einar Storli 
Kasserer   Martin Staveli 
Styremedlem  Cathrine Bråten 
Styremedlem  Kristian Grøv 
Styremedlem   Ola Rygg 
Styremedlem  Anne Lise Nyeng 
 
Varamedlemmer:  Vera Kvam   
 
Kontrollutvalg:  Birger Nordstrand Wik      
   Amund Petter Amundsen      
 
Valgkomite:   Nina Heie 
   Kjetil Ulven 
    
 
Utvalgsledere har møtt i hovedstyremøtene; 
 
Langrenn  Ingvil Snøfugl  
Hopp   Ole Walseth 
Skileik   Magnus Wendelbo 
 
Seniorgruppa  Reidun og Thorvald Nakstad 
 
Stiftelsen Barnas Skidag, Styremedlem: Leder  
Daglig leder for Stiftelsen Barnas Skidag: Einar Ole Storli 
Styringskomite for Barnas Skidag: Leder 
 
Representasjon: 
Sør-Trøndelag Skikretsting og Høstmøte representert ved Leder  
Årsmøte i Idrettsrådet i Trondheim ved leder 
 
Det har vært avholdt 9 styremøter, og det er behandlet 50 saker i løpet av året 2021, 
hovedsakelig med fysisk fremmøte, men også på digitale plattformer. Styret følger en årsplan 
for styremøtene, utvalgslederne har vært invitert til å delta i 7 av de 9 planlagte fysiske 
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møtene. Hvert styremøte har sitt hovedtema i tillegg til rutinemessige rapportering fra utvalg 
og økonomi.  
 
BSK-hytta har i 2021 vært gjenstand for ytterligere utbedringer. Dette beskrives nærmere 
under rapporteringen fra Hytta.  
 
Grunnet de omfattende arbeidene som er blitt gjort i og rundt Hytta så ble det våren 2021 
gjennomført dugnad rundt Hytta og langs rulleskiløypa. 
 
Vi har hatt glede og nytte av den nye ATV'en og de ulike formålene denne kan benyttes til. 
 
Det tilliggende området til Hytta med Skileikomårdet, rulleskiløypa og hoppbakkene har et 
betydelig utviklingspotensial og klubben må gjenoppta de tankene man begynte å legge for en 
helhetlig utvikling av området i fremtiden. Styret har begynt å se på dette, samt vurdere å 
bygge et bygg på sletta med fleksibilitet til å tjene flere formål, deriblant også det å være 
tidtakerbod for større skirenn med base i BSK-hytta. Det er inngått kontrakt med arkitekt og 
avholdt møte med Trondheim kommune, ingen show-stoppere er registrert sålangt. Et slikt 
bygg er ikke noe som kan finansieres i sin helhet over de ordinære midler som klubben 
disponerer, men krever bistand fra eksterne kilder. Vi er i dialog med Trondheim kommune 
vedrørende denne utviklingen og har også fremmet muligheten for å utvikle en Tufte-park. 
 
Klubbens totale økonomi er tilfredsstillende, men det fortløpende og nødvendige 
vedlikeholdet av Hytta og forbedringer av denne innebærer kostnader for klubben. Det 
arbeides med kontinuerlig å sikre god økonomistyring i Hovedstyret og i utvalgene og ikke 
minst sikre inntektssiden til klubben. Barnas Skidag er en viktig økonomisk bidragsyter i 
2021 med 250.000 i bidrag til klubben. Grunnet Pandemien som fortsatt råder er utleiedelen 
av BSK-Hytta fortsatt begrenset og på langt nær som et normalår før pandemien.  
 
BSK har en liten, men god pengestrøm årlig fra Teknobingoen på Heimdal, kr 50 366 i 2021 
som er tilsvarende som i 2020, men nedgang fra 2019 og tidligere år. Det søkes jevnlig midler 
fra ulike hold, nasjonalt og lokalt, som Hovedstyret administrerer, men som tilfaller 
aktivitetene i klubben og investeringer i utstyr og anlegg. I 2021 fikk BSK tildelt som Lokale 
Aktivitetsmidler (LAM) fra NIF kr 176. 001, utbetalt diverse midler fra Trondheim kommune 
kr 179 817, fra Lotteritilsynet for Koronakompensasjon kr 112 455 pluss enkelte andre 
mindre tildelinger. Tildelte tippemidler utgjorde kr 42 857. Momskompensasjonen utgjorde kr 
130 443 i 2021.  
 
Styreweb - et web-basert driftssystem som ivaretar all administrasjon rundt drift av en klubb, 
herunder blant annet medlemsregister, økonomi, arkiv, rapporter, styrearbeid, trener-utøver 
informasjon etc. - har vært i bruk i ett par års tid nå. Gjennom Styreweb har det vært jobbet 
med å gå gjennom medlemsoversikten i klubben. Styreweb overtok fra den fra 1. januar 2020 
ansvaret for alle transaksjoner etc. som gjør jobbene betydelig enklere for kassererne våre, de 
setter opp også regnskapet for gjennomgang av Hovedkasserer. 
 
Fakturering medlemsavgift gjøres nå via medlemsoversikten i Styreweb.  
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Klubben har en avtale med Trimtex for levering av trenings- og konkurransetøy, denne løper 
ut 2021. Det ble signert en avtale i 2020 med Hank Sport for BSK basert på 2 år, den har også 
en gren mot Skandinavisk Høyfjellsutstyr.  
 
Styret mener at det i 2021 har vært arbeidet godt med planlegging og videre drift av klubben. 
Året 2021 ble dessverre også preget av Koronaviruset som satte stopper for mange aktiviteter 
og renn.  
 
Medlemmer 
Klubbens totale medlemmer er ved Årsmøtets dato ca. 650 stk, majoriteten er registrert ert 
som aktive i Hopp og Kombinert, Hytte, Langrenn, Randonee og Skilek, men det er også en 
god del klubb-medlemmer uten tilknytning til gruppe/ utvalg. 
 
Antall aktive medlemmer har betydning for idrettslagets inntekter av offentlige tilskudd, samt 
i markeds- og sponsorarbeid. Det er derfor også viktig at det enkelte medlem blir registrert 
med de aktivitetene en deltar i. Alle foreldre og foresatte oppfordres til å melde hele sin 
familie inn i klubben. Klubben innførte en annen medlemskontingent fra og med 2018. Denne 
er basert på en fast pris per medlem uansett kategori, denne skal følge Idrettsforbundets 
minstesats og var satt til 100 NOK per person også for 2021. Det ble ryddet fortsatt i 
medlemsregisteret gjennom 2021. 
 
Økonomi 
Klubbens økonomi er god, men bortfall av leieinntekter på Hytta har også i 2021 trukket 
inntektene ned, mens Korona-kompensasjon har oppveid kun delvis. Korrigert for noe enkelt 
vedlikehold av hytta, viser årets resultat et overskudd. Revidert årsregnskap er presentert 
nedenfor og består av et samlet, konsolidert resultatregnskap og balanse for «Hoved», 
«Hytte», «Hopp», «Langrenn» og «Skileik» med sammenligning mot tidligere år og noter. 
Det vises til vedlegg nr 4. 
 

Et underskudd i 2020 ble snudd til et samlet overskudd for 2021 på kr 614 579 (2020: 
underskudd kr 569 332). Med dette resultatet, har BSK en egenkapital pr 31.12.2021 på kr 3 
555 677. 
 
Inntekter 
Samlede inntekter i 2021 er kr 1 638 503 (kr 1 165 954 i 2020). Klubben har mange viktige 
inntektskilder hvorav de viktigste er innbetalinger fra medlemmene i form av medlems-
kontingent og aktivitetsavgift, kr 405 135, Barnas skidag, kr 250.000 og tilskudd fra 
NIF/tippemidler/kommunen/ momskompensasjon kr 637 212. Det vises til nærmere 
spesifikasjon i de vedlagte regnskapene. 
 

Utgifter 
Samlede driftskostnader i 2021 er kr 907 810, heri ligger det en kostnad til tiltak (utstyr og 
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vedlikehold) på Hytta i 2021 på kr 194 224. 
 

Balansen 
Klubben har en bokført egenkapital pr 31.12.2021 på kr 3 555 677. Bokført verdi av hytta er 
pr 31.12.2021 kr 120 615 etter avskrivninger på kr 7 377, mens det ligger bokførte verdier 
tilknyttet tila for kr 265 200 (oppgraderinger, idrettsutstyr etc). Skirekruttanlegget og lysløypa 
er tidligere kostnadsført i sin helhet. Snøscootergarasjen er bokført til kr 199 359 med en 
avskriving på kr 10 012, mens ATV'en er bokført til kr 132. 841 Den bokførte egenkapitalen 
er reelt sett vesentlig høyere enn regnskapet viser. 
 

Aktivitetene i utvalgene 
Det vises til utvalgenes vedlagte årsrapporter for nærmere beskrivelse av aktiviteter gjennom 
året.  
 
BSK-Hytta 
Det har vært begrenset aktivitet vedrørende bruk av BSK-hytta gjennom hele 2021. Dette 
skyldes primært Koronarestriksjonene som ble innført våren 2020 og som medførte et 
betydelig bortfall av leieinntekter på Hytta. Noe av dette tapet er begrenset som følge av at 
midler er blitt tildelt BSK fra Lotteritilsynet for kompensasjon for tapte leieinntekter. 
 
Siden Hytta var nedstengt i 2020 og godt inn i 2021 pga. Koronarestriksjoner så besluttet 
Styret å benytte anledningen til å oppgradere garderobene. Det ble etablert 2 garderober med 
hver seg 2 dusjer, noe som gikk på bekostning av lagerkapasiteten, men som gir Hytta et 
betydelig funksjonsløft. Kostnadene for dette arbeidet påvirker også 2021-regnskapet. 
 
I og med at vi har hatt snekkere og håndverker i Hytta benyttet vi også anledningen til å sette 
inn ei evakueringsdør på gavlveggen mot parkeringsplassen. Dette kommer også på 2021-
regnskapet, men det sikrer en mye bedre evakueringsmulighet, og nattesøvn for utleier. 
 
For å dekke behovet for lagerkapasitet i hytta, er det etablert en bod i hallen i underetasjen, 
noe som gir et noe redusert areal for sittegruppen. Det er også innsatt ei ny dør på gavlveggen 
mot parkeringsplassen og satt opp et trapperepos der. Dette skal kunne tjene som en ekstra 
evakueringsvei ved behov. Arbeidene er utført av en av klubbens medlemmer til gunstig pris. 
 
Styret har tatt opp på agendaen planlegging av området rundt Hytta og en eventuell 
utskiftning av den såkalte hoppboden ute på sletta. Vi engasjerte i 2020 en arkitekt i klubben 
til å lage skisser for et slikt bygg, vi har avholdt møter med Trondheim kommune og vi har 
søkt kommunen om å bli et nærområdeanlegg. Vårt næranlegg har prioritet nr. 3 på 
Skikretsens prioriteringsliste over anlegg.  
  
Avtalen med Freidig orientering om leie av bod til utstyr, samt muligheter for gunstig leie av 
hytta til arrangement fra april til oktober, er videreført også i 2021. 
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Sommeren 2021 arrangerte Trondheims skiklubb deler av sin Multisportsuke ved BSK-hytta, 
et samarbeid som startet i 2017. Dette er et årlig arrangement fra TSK's side. Barn og ungdom 
fra BSK deltar også på dette, og vi håper dette vil fortsette i årene fremover. 
  
Økonomi 
Utleieaktiviteten ble i 2021 dårlig, men bedre enn 2020, Korona medførte begrenset utleie. 
Hyttas økonomiske målsetting er at leieinntektene skal dekke faste kostnader, og løpende 
driftsutgifter gjennom sesongen. Totale inntekter på Hytta var kr. 150 000. Tilskudd fra 
Lotteritilsynet som Koronakompensasjon gjorde at man hadde omtrentlig inntekt som 
budsjettert.  
 
Utleieprisen har vært kr 6 900 i 2021. I leieprisen inngår vask med kr 1200 fra 2021. 
Utleieprisen vurderes til å være markedspris. 
  
Etterspørselen etter leie av hytta har vært relativ stabil, men mange avbestillinger som følge 
av Korona. Målet videre er å bidra til at hytta fortsatt er attraktiv som utleiehytte, slik at vi 
sikrer god økonomisk drift av hytta også fremover. Utleiesituasjonen følges nøye med også 
kommende år, og det vurderes fortløpende om tiltak må iverksettes for å sikre økt 
utleieaktivitet. Samtidig er det viktig at kostnadene tilpasses utleieaktiviteten. Hyttas potensial 
for ytterligere inntekter er tilstede. Den gyldne balansen på nødvendig utleie og 
driftskostnader kan være vanskelig å treffe helt. 
  
Hyttekomiteen for året 2021 har bestått av Nina Heie (leder og utleieansvarlig), Martin Lein 
Staveli (kasserer) og Ola Rygg(stunt-vaktmester), Cathrine Bråten kom inn som nyvalgt i 
Hyttekomiteen i 2021.  
 
Barnas Skidag 2021  

Det utmerkede samarbeidet med Selsbakk Idrettsforening om arrangementet Barnas Skidag er 
videreført og styrket gjennom årets arrangement som var det 28. Barnas Skidag. Samarbeidet 
med hovedsponsorene Adresseavisen og SpareBank1 SMN og de øvrige samarbeidspartnere 
er også upåklagelig.  

Barnas Skidag 2021 ble gjennomført over 2 dager som et koronatilpasset arrangement den 13. 
og 14. mars med totalt 1500 startende barn. En betydelig nedgang i forhold til 2020 grunnet 
smitteverntilpasning. Koronatilpasningen med puljeinndeling/ kohorter gjennom begge dager 
etter prinsippet kom, gå og dra er ikke noe vi ønsker tilbake. Vi kuttet alle samlingspunkter og 
underholdning for å unngå at folk samlet seg, Anlegget i Granåsen hadde i år godt med snø og 
gode løyper, og samarbeidet og støtten fra Trondheim Bydrift er upåklagelig. Granåsen er 
under ombygging, så midlertidige løsninger måtte benyttes for ulike funksjoner. Alt av utstyr 
er nå lagret hos Selsbakk IF, og det krever ekstra logistikk før og etter arrangementet.  

Dugnadsmessig kom arrangementet godt i mål da vi hadde redusert dugnadsinnsatsen for ikke 
å ha mer folk til stede enn strengt nødvendig, og arrangementet ble derfor gjennomført som et 
minimumsarrangement. 
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Styret i Stiftelsen Barnas Skidag har i 2021 hatt totalt 2 styremøter, inkludert årsmøte. 

Et viktig arrangement som også bidrar vesentlig i BSK-regnskapet med en utbetaling stor kr 
250.000 NOK i 2021, det er et betydningsfullt bidrag. 

Barnas Skidag er en av klubbens og utvalgenes viktigste inntektskilder, og prioritet med tanke 
på dugnadsinnsats. Styret takker alle de frivillige medlemmer for utmerket og absolutt 
nødvendig innsats. 
 
Styret i Stiftelsen Barnas Skidag er: 
 
Selsbakk Idrettsforening   Åge Eidsæther (styreleder) 
Byaasen Skiklub    Eivind Grøv 
Adresseavisen     Hege Møllevik 
SpareBank 1 SMN    Tore Bull Hedel 
Uavhengig Styremedlem   Tingrettsdommer Eirik Lereim 
 
Daglig leder i Stiftelsen Barnas Skidag: Einar Storli (Byaasen Skiklub). 
 
Sluttord 
Styret vil benytte anledning til å takke alle aktive jenter og gutter for innsatsen både på og 
utenfor idrettsarenaen gjennom 2021. Vi håper dere har stor glede av idretten uavhengig av 
ambisjonsnivå, og at dere knytter varige og gode sosiale bånd gjennom fellesskapet i 
skimiljøet. Styrets medlemmer er glade for å få bidra til å legge forholdene til rette for dette.  
 
Klubben har gjennom systematisk og godt arbeid, fått frem både bredde og topp. Spesielt må 
nevnes at langrenn og hopp har fått frem unge løpere som hevder seg helt i toppen på 
landsbasis, samtidig som vi i kombinert har en utøver med i World Cup. Byaasen Skiklub er 
en av Norges største hoppdommerklubber og det er vi stolte av. Skileik er en viktig 
rekruteringsarena for videre spesialisering både til hopp og langrenn. 
 
Styret takker medlemmene, utøverne, utvalgene, komité/grupper, trenerne i hopp, langrenn og 
skileik for god innsats i 2021. Det er dere som gjør det mulig å drive en skiklubb på 
dugnadsbasis. 
  
Takk til våre samarbeidspartnere og sponsorer, som bidrar økonomisk til spesielle 
arrangement. Styret er takker for innsatsen og oppslutningen om BSK's aktiviteter og 
henstiller til alle å fortsette det gode arbeidet. 

 
 

Trondheim, 30. mars 2022 - BYAASEN SKIKLUB HOVEDSTYRET 
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BYAASEN SKIKLUB - SENIOR   
ÅRSBERETNING 2020  
 
 
2021 ble også sterkt preget av koronapandemien som rammet hele verden. 
 
Den 3. november gjennomførte vi årets eneste kaffetreff med 17. deltakere. Klubbens leder 
Eivind Grøv kom og fortalte hvordan klubben fungerte under pandemien. 
 
Vi rakk også å arrangere en veldig hyggelig førjulsmiddag med 19 deltagere i BSK-Hytta 
kvelden før ny nedstenging.  
 
Økonomi: Gruppen er selvfinansierende. Deltakerne betaler for serveringen, og det dekker 
innkjøpene (komiteen skifter på å ha med vaffelrøre).   
 
Tove og Leif Bjerkan, Turid og Bjørn Michelsen, Dagny Marie Buan Pedersen og Reidun og 
Thorvald Nakstad utgjør fremdeles arrangementskomiteen. 
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BYAASEN SKIKLUB - SKILEIK   
ÅRSBERETNING 2020 
 
Utvalgsstyre:  Magnus Wendelbo, leder (høst 2021) 

Petter Haug Jensen 
Lars Dahl  
Frode Singstad, kasserer 
Stein Danielsen, leder (frem til vår 2021) 
Kent Are Jamtøy (frem til vår 2021) 

 
HOVEDFORMÅLET FOR SKILEIK 
Skileik er et tilbud til barn i alderen 5-9 år med to hovedformål:  

- Gi flest mulig barn muligheten til å oppleve skiglede og -mestring i ung alder som gjør 
at de ønsker å komme seg ut på ski og bruke naturen aktivt også når de blir eldre 

- Som det beste rekrutteringstiltaket for BSK for å få barn til å starte med langrenn eller 
hopp i Byaasen Skiklub.  

 
TRENINGSTIDSPUNKT  
Skileik har som foregående år treningstider tirsdager og torsdager kl. 1800 – 1900, hvor det 
legges opp til at barna møter valgfri dag. 
 
TRENERSITUASJONEN 
 

 Vinter 2021 Høst 2021 

Trener 1. trinn Lars Dahl 
Martin Staveli 
Frode Singstad 
Andreas Forsell Lund 
Marita Bjørnevik 
Tor Inge Eriksen 
Ane Malene Kolstad 
Silje Nissen 
Magnus Wendelbo 
Stein Danielsen 

Mabel Herskedal Amundsen 
(UT)  
Tore Åkergren 
Ingrid Øien 
Stein Danielsen 
Ane Malene Kolstad (UT) 
Marit Øydegard 
Vidar Rad 
Ingrid Ertshus Mathisen 

Trener 2. trinn Petter Haug Jenssen 
Magnus Drøpping 
Paul Drangsland 
Tor-Eirik Solberg 
Eskil Følstad 
Kjersti Trøen 
Eivind Modalsli 
Ingeborg Buaas Bye 

Antonius Amundsen (UT) 
Iver Heie Schive (UT) 
Emma Dalsaunet Thun (UT) 
Nora Rise Fjærtoft (UT) 
Andreas Forsell Lund 
Line Selnes 
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Tonje Vangen 
Tor Erik Guin 
Olga Vea 
Thomas Marstrand 

Trener 3 trinn Kent Are Jamtøy 
Guro Solem 
Ingrid Øien 
Øyvind Aarøe 
Øyvind Bjelke 
Karoline Sørlie Berntsen 
Nora Østbø Boldermo 
Ina Neese 

Petter Haug Jenssen 
Asle Thomas Tømmerstrand 
Magnus Drøpping 
Kristoffer Bø 
Tor-Eirik Solberg 
Kjersti Trøen 
Eivind Modalsli 
Ingeborg Buaas Bye 
Tonje Vangen 
Olga Vea 
Elin Randli 

 
Trenerne har i utgangspunktet faste dager man møter på slik at det blir gjenkjennbart og 
forutsigbart for både barn, foreldre og trenere samt at man får fordelt belastning for trenerne.  
 
Trenersituasjonen i 2021 har vært god for 1. og 3. trinn, men vi har vært avhengig av 
ungdomstrenere for å dekke opp trenerbehovet – da særlig for 2. trinn. Vi har lyktes med å få 
inn flinke trenere som har vært engasjerte og opprettholdt kontinuitet. I tillegg har vi hatt 
flinke ungdomstrenere som har kunnet gått inn som faste ressurser på de gruppene hvor det i 
utgangspunktet har manglet trenere. Dette har bidratt til at det er enklere å holde på de 
trenerne som har meldt seg samt enklere å rekruttere inn nye trenere.  
 
2021 – OGSÅ PREGET AV COVID 
Som i 2020 ble også 2021 noe preget av Covid-19. Det ble enkelte avlysninger under vinteren 
2021 pga. smitteutbrudd og ulike retningslinjer fra myndighetene. Vi gjennomførte også alle 
treningene i 2021 med registrering av oppmøte for evt. smittesporing. Dette ble gjennomført 
med avkryssing.  
 
Etter en bedring i smittesituasjonen gjennom sommeren, så startet vi opp som vanlig høsten 
2021, med første trening uken etter høstferien. Smittesituasjonen og reglene gjorde at vi 
kunne gjennomføre skileik som planlagt helt fram til juleferien. Som i 2020 var også 2021 et 
år med svært god deltagelse.  
 
REKRUTTERING 
Rekrutering skjer primært ved informasjon til elever på skoler i nærområdet, det vil si 
Åsveien, Ila og Nyborg, Steinerskolen. Dette året fikk vi delt ut digitale flyers til skolene 
igjennom skolens administrasjon og gjennom klassegrupper på facebook. Facebook og 
jungeltelegrafen er generelt viktige kanaler for å nå ut med informasjon om tilbudet vårt. Ved 
oppstart høst 2021 ble det reklamert med betalt annonsering på facebook målrettet mot 
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området «vårt» på Byåsen. Facebookgruppen har i løpet av høsten 2021 vokst med ca 175 
følgere. Innlegg på facebook når ut til ca 300-600 unike brukere.  
 
Rekrutering fra barnehagealder har en god verdi også med tanke på å få med foreldre som 
trenere, og dermed sikre kontinuitet på 1.trinn. Men det gjøres ikke bevisste framstøt mot 
barnehager pga at for mange barnehagebarn antas å skape mye større behov for 
voksentetthet/trenere i gruppen. 
 
Oppstartsmøte for foreldre og nye barn ble avholdt 05.oktober 2021 med veldig godt 
oppmøte. Her ble nye barn tatt med på en testtrening ute samtidig som foreldre ble informert 
inne inne i hytta. Pølser på trappa ble servert etter treningen. På dette møtet hadde vi med 
Guro Kulset Merakerås som gjorde en svært god jobb med å rekruttere nye barn og trenere. I 
tillegg hadde vi ganske kort tid etterpå en inspirasjonskveld hvor både nye og gamle trenere 
kunne få tips og opplæring i hvordan gjennomføre treninger.  
 
ANTALL UTØVERE 
Antall registrerte på skileik pr 31.des 2021 er 170. Dette er fortsatt en økning på 16 stk fra 
2020 der det også var betydelig høyere enn hva som har vært de siste årene. Årsaker antas å 
være etter effekt av at hallidretter har vært delvis stengt ned pga Covid-19, flere gode vintere 
på rad og at tilbudet vårt begynner å bli godt kjent i nedslagsfeltet vårt etter systematisk 
kommunikasjonsjobb.  
 
KOMMUNIKASJON 
Det er lagt vekt på at kommunikasjonen skal være tydelig og forutsigbar. Primærkanalen for 
løpende kommunikasjon om aktiviteter har vært Skileiks facebook-side. I tillegg har 
mailutsending via StyreWeb vært brukt når det har vært informasjon man ønsker å sikre seg at 
når ut. Via Facebook-siden har foreldre og foresatte også anledning til enkelt å stille spørsmål, 
som blir besvart fortløpende av trenere og leder. Skileiks sitt område på BSK sin hjemmeside 
har blitt brukt til mer statisk informasjon samt registreringsskjema.  
 
Det har vært en jevn vekst i antall følgere av facebook-siden, i løpet av 2021 har antall følgere 
på siden økt fra 605 til 780 
 
Fra høsten 2021 startet Skileik med Spond der treninger legges ut og barn/foreldre melder seg 
på. Dette for å sikre smittesporing på en enklere måte og samtidig få bedre oversikt over hvor 
mange barn som kommer på hver enkelt trening. Det har ikke vært stilt krav til å være 
registrert i Spond for å kunne delta på trening. Det er ulike meninger om dette, da Spond kan 
virke som en barriere som tidligere ikke var der for nye nysgjerrige foreldre.  
 
Vi merker at digitalisering gjør mange ting enklere, men vi ønsker å være bevisst på at det 
også kommer med noen bakdeler. Det å snakke sammen, bli kjent osv. kan bli satt til side da 
det kan være lettere å sende ut pushvarsel på telefonen. Det er nå lett å gi beskjeder på 
Spond/facebook istedenfor å gi beskjed direkte til barn og foreldre på sletta. Det kan bli en 
større avstand mellom foreldre og Skileik. Vi ønsker at foreldrene skal være en del av Skileik.  
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MØTER 
- Årsmøte: 1.mars 2021, 2 deltagere 
- Oppstartsmøte Skileik nye barn og foresatte: 05.oktober (godt oppmøte) 
- Trenerkickoff: 12. oktober (ok oppmøte) 
 

 
AKTIVITET 
Vinter 2021  
1. trening etter nyttår var 21.januar. Noe sen oppstart pga. smitteregler. Oppstarten ble 
gjennomført på snø!  
 
Vi fikk gjennomført to karusellrenn på ski: 26/1 og 18/2, med godt oppmøte, særlig rennet i 
februar med 108 barn på startstreken. Vi har videreført løypekonseptet som ble etablert 
sammen med Hopp i 2019, hvor vi både får med hopp og kuleløype i løypa. Det fungerer 
veldig godt! Vi hadde gode skiforhold på begge renn og bra oppmøte. Karusellrennene er 
også en viktig sosial begivenhet som vi kombinerte med kveldsmat på hytta.  
 
3. trinn fikk ikke noen egen avslutning våren 2021, dette pga. smittesituasjonen.  
 
Sesonavslutning ble gjennomført på Gråkallen Skileik 25.mars 2021. Pga. smittesituasjon ble 
ikke 2.trinn med her.  
 
Høst 2021 

- 1.trening: Torsdag 19.oktober  
- Torsdag 2.desember: Juleavslutning, skirenn med startummer på brystet med pølser og 

saft 
 
Vinteren før jul lot vente på seg, slik at alle treninger unntatt to var barmark. 
 
ØKONOMI  

BSK Skileik har solid og forutsigbar økonomi. Det har i de siste årene blitt gjennomført en 
stor oppryddingsjobb i medlemsregistre og bedre faktureringsrutiner. Dette i tillegg til økt 
oppslutning av deltakere har medført at inntektene fra aktivitetsavgiften har økt markant. I 
tillegg har stadig flere oppgaver blitt automatisert til StyreWeb, noe som gjør kassererjobben 
langt enklere.  

Avdelingens økonomi er solid, forutsigbar og god. Hovedinntekten til Skileik er inntekter fra 
Barnas Skidag og aktivitetsavgift fra medlemmer. Inntekten fra Barnas Skidag for 2021 utgjør 
for Skileiks del kr 50.000. Aktivitetsavgiften for sesongen var som foregående år kr 300,- pr. 
barn. Det ble innbetalt kr 40 500 i aktivitetsavgift for 2021, mot 35 600 i 2020. 

Avdelingens største utgiftsposter er overtrekksdrakter til trenerne, lønn til ungdomstrenere og 
sosiale aktiviteter (som kveldsmat etter karusellrenn). For sesongen 2020/2021 har aktive 
trenere fått dekket opptil kr 1952 hver for overtrekksdrakter, totalt kr 13 113. To 
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ungdomstrenere har fått lønn på kr 3500 for hele sesongen 2019/2020, totalt kr 7 000. Utgifter 
til sosiale aktiviteter beløp seg til kr 5 653.  

Fra høst 2021 blir ungdomstrenere lønnet med kr 400,- pr trening.  

Skileik fikk for perioden 1.1.2021 til 31.12.2021 et overskudd på kr 59 336,- 

Det er i 2022 planlagt å oppgradere utstyr som vester og leker. I tillegg er det ønskelig å gjøre 
noe oppgradering på boden til hopp som vi bruker som redskapsbod.  

NOTE 
I 2022 har det vært en diskusjon i 3.trinn gruppen om eksterne renn/konkurranser. Det er lagt 
frem ønske om annonsering og påmelding for renn på Skileik sin Spond. Det er i tillegg 
ønsket å endre facebooksiden til å bli en lukket gruppe slik at medlemmer får pushvarsel på 
nye innlegg. Slik at de kan melde seg på renn.  
 
Styret i Skileik er tydelig på at vi ønsker å holde på bredden i gruppen. Vi ønsker å legge til 
rette for at folk får informasjon om renn, men vi ønsker ikke å legge press med å sende ut 
påmelding direkte til deltakerne. Vi mener fokuset bør heller være å få enda flere med på 
Skileik.  
 
STYRE ETTER ÅRSMØTE  
 
Årsmøte valgte nytt styre bestående av:  
 
Leder:   Magnus Wendelbo   
Kasserer: Frode Singstad (ønsker avløsning før ny sesong 2022).  

Ny kasserer skal på plass før oppstart høst 2022   
Styremedlemmer: Petter Haug Jenssen, Lars Dahl (utgår).  
 Nytt styremedlem skal inn før oppstart høst 2022. 
 
Trondheim 28. mars 2022 
for SKILEIKUTVALGET     
 
Magnus Wendelbo 
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BYAASEN SKIKLUB – HOPP OG KOMBINERT   
ÅRSBERETNING 2021 
 
Byaasen Skiklub hopp- og kombinertavdeling er den eldste avdelingen i klubben. Rekrutt-
ering til hoppsporten har gjennom årenes løp vært variabel, og da gjerne i takt med snøforhold 
og norske prestasjoner internasjonalt. Siste år er sterkt preget av Covid-19, og vi ser at mange 
har forsøkt seg på skihopp. Imidlertid ser vi stor avskalling i alderstrinnene 13-16 år. Denne 
aldersgruppen har nok lidd mest under pandemien med få, om noen renntilbud i det hele tatt. 
 
Hoppskole 
Det har ikke blitt arrangert hoppskole de siste årene. Men det er blitt gjennomført hopp-
aktiviteter i skileik-gruppa gjennom vinteren. Dette er noe som settes i system til neste vinter. 
Mange av barna i skileik har lyst til å prøve skihopping.  
 
BSK - rennet 
BSK-rennet i hopp og kombinert ble ikke gjennomført sist vinter på grunn av vanskelige 
snøforhold. Det ble lagt ned betydelig innsats uken før arrangement, men snøen regnet bort 
bare dager før renn.   
 
Gruppe 12 år og yngre 
Vi har de senere år hatt flere som har deltatt noe i denne gruppen, men dessverre kan vi 
registrere få deltakere gjennom hele sesongen.  All trening for disse, sommer som vinter, 
gjennomføres som et samarbeid mellom Byaasen Skiklub og Byåsen IL. 
 
Sist vinter så var renntilbudet for denne gruppen begrenset, men noe aktiviteter var det med 
poengrenn og kretsrenn.  
 
Byaasen Skiklub Hopp og kombinert har en del hoppski og sko for utleie. I tillegg disponerer 
klubben en del hoppski med langrennsbinding som er et godt alternativ til å prøve skihopp. 
Oppfordrer alle til å ta kontakt om barn ønsker å prøve skihopp. Dette er en morsom og en 
helt ufarlig idrett. 
 
Gruppe 13 år og eldre 
Trønderhopp – GST Ungdom (13-16 år) 
Denne gruppen er organisert i treningsgruppen Trønderhopp – GST Ungdom. Trønderhopp 
har tatt et større ansvar rundt rekruttering av nye utøvere og de har ansatt hopptrenere til 
teamet. I tillegg bidrar GST på langrenndelen for de utøvere som ønsker å delta på kombinert.  
 
BSK hadde sist sesong (vintersesongen) 3 utøvere i denne gruppen, disse har deltatt på de 
renn som har vært arrangert i Midt-Norge. Dessverre ble mange renn avlyst pga corona.  
I løpet av sommeren og høsten ble samfunnet åpnet noe mere. Vår eldste i denne gruppen, 
Jakob, fikk derfor deltatt på flere ungdomssamlinger i NSF regi. Han har også deltatt i noen 
landsrenn med gode resultater. I utsatt Hovedlandsrenn tok Jakob tredjeplass for Sør-
Trøndelags sitt lag i lagkonkurransen. Han fikk ikke deltatt individuelt på grunn av skade.  
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Jakob debuterte i Norges cupen nå rett før jul. Trønderhopp arrangerte sin hoppskole i 
Knyken i august, hvor 2 utøvere fra BSK deltok. Dessverre sluttet den ene av de to utøverne i 
denne gruppen etter vintersesongen, og vi står igjen med en utøver.  
 
Granåsen Skiteam/Landslag 
Espen Bjørnstad, og Nils Ola Kvam fra Byaasen Skiklub, har i inneværende sesong vært med 
i Granåsen skiteam (Nils Ola) og NSF landslag i kombinert (Espen) 
De har fulgt treningsopplegget til Landslaget/GST gjennom sesongen, og har gjennom året 
deltatt i Norges Cup, NM, Continental Cup og World Cup.  
 
Nils Ola Kvam har deltatt i Norges Cup kombinert samt NM. 
Espen Bjørnstad har vært uttatt på NSF`s landslag i kombinert, og har deltatt i Norges Cup, 
NM og World Cup.  
Espen har oppnådd mange gode resultater sist sesong, og han viser fortsatt god utvikling. 
Espen ble Verdensmester for lag i Oberstdorf sist sesong, hans andre VM gull. I tillegg hadde 
Espen en 2. plass individuelt som best fra verden Cupen. Gratulerer til Espen.  
 
Hoppdommerne 
TD og hoppdommerne i klubben er stadig aktive, både nasjonalt og internasjonalt. Klubbens 
dommere er stadig brukt i arrangement.  
 
Er det flere i BSK som kunne tenkt seg å ta en utdanning som dommer og/eller TD, så ta 
kontakt med av oss i dommerstanden. Vi ønsker alle sammen lykke til med en ny sesong i 
bakken. 
 
Anlegg og dugnader 
Vårt eget hoppanlegg begynner dessverre å bli gammelt og utdatert. Det vil muligens ikke 
være økonomisk riktig å bruke store summer for å oppgradere dette. Store deler av vår 
aktivitet blir gjennomført i Granåsen, hvor hoppaktiviteten i byen er samlet. K25 kan fortsatt 
brukes, og vi vil forsøke å arrangere renn i denne bakken, samt de mindre så lenge det er 
mulig. For K50 vil det bli sett på muligheter for demontering i de neste årene. Det er tatt 
kontakt med kommunen for å se på mulighetene for riving av stillas i K50. 
 
Hoppbakken i skileikområdet blir flittig brukt, og det er bra. 
 
I tillegg til våre egne arrangementer og dugnader, har vi stilt opp som mannskap på hopp- og 
kombinertrenn i Granåsen, dette inkluderer poengrenn, ST-Cup, Norgescup, Granåsen Cup. I 
tillegg legges det ned betydelig innsats i rekruttanlegget i Granåsen med reparasjoner, 
klargjøring for sommer/vinter, snø produksjon samt klargjøring av bakkene. 
 
Økonomi 
Avdelingen har beskjedne ressurser tilgjengelig og det er vanskelig å drive en avdeling med få 
bidragsytere. Det skal jobbes med rekruttering, inntektsbringende arbeid, dugnader, treninger 
osv. Klubben har ytet økonomisk bistand til teamavgifter for de eldste, ellers bruker det 
penger rekrutteringsutstyr. Klubben har hatt en tradisjon om å støtte utøvere økonomisk når 
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de starter på Skigymnas. Til forskjell fra mange idretter, så må man inn i treningsteam om de 
skal gå på Heimdal VGS. Trønderhopp eller Granåsen skiteam, Klubben har nå en utøver som 
starter skolegang nå til høsten. Avdelingen har foreløpig ikke funnet nye inntektskilder for å 
dekke opp dette i egen økonomi, derav er det budsjettert med underskudd kommende år.  
 
 
Hopputvalget 
Hopputvalget møtes regelmessig i bakken på renn, trening eller dugnad. I tillegg har vi hatt 
fysiske møter. Her diskuteres saker fortløpende, i tillegg til hyppig mailkontakt. Utvalgsmøter 
ut over dette har derfor ikke vært påkrevd. 
Leder av hopputvalget har møtt i hovedstyret sine møter. Per Erik Kvam representerte hopp i 
Barnas Skidag og organiserte startområdet.  
 
 
Styret i 2021 har bestått av: 
Leder                 Ole Walseth 
Kasserer            Per Erik Kvam 
Styremedlemmer Geir Bjørnstad 
   Robert Tangvold 
 
Årsmøte ble avholdt, med valg av nytt styre:  
    
Styremedlemmer: Ole Walseth 

Per Erik Kvam 
Geir Bjørnstad 
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BYAASEN SKIKLUB - LANGRENNSUTVALGET   
ÅRSBERETNING 2020 
 
Leder   Ingvil Snøfugl, leder       
Medlem Ingerid Reinertsen, kasserer    
Medlem Nelly Maske, sportslig leder   På valg 
Medlem Solveig Høegh-Krohn, sosialsjef   
Medlem Ola Rygg, arrangementsansvarlig    
Medlem  Pål Kittilsen, teknisk ansvarlig 
Medlem Tina Strømdal Wik, medlemsansvarlig 
     
Utvalget har avholdt 5 LU-møter i 2021. Det er i tillegg holdt møter i komiteer og prosjekter. 
Oppmenn 
Senior   Heidi Sørum Grøv 
Junior 2005 og eldre Siri Lereim Storli 
15–16 år 2007/2006 Andreas Krüger 
12-14 år 2010-2008 Ingvil Snøfugl 
11 år 2011  Olle Malmring 
10 år 2012  Mie Cappelen Skovholt 
 
Andre funksjoner 
Valgkomité:       
Rennleder BSK-rennet  Kristian Grøv 
Rennleder Poengrenn:  Ola Rygg  
Stafettuttakskomité:   Oppmenn.  
På KM-stafetter:    Trener og sportslig leder 
Sosialkomité: Solveig Høegh-Krohn, Monica Monsrud, Marthe Nordhus, Guro Mæhlum 

Krüger.  
Materialforvalter:   Heidi Sørum Grøv 
 
Visjon og sportslig plan 
Langrennsutvalget holder seg til strategien utarbeidet av utvalget i 2015. 
«Flest mulig, lengst mulig» er visjonen for Langrenn med følgende overordnede mål; 
• BSK er kjent som en åpen og inkluderende klubb med fokus på å skape skiglede for 

utøvere i alle aldre og på alle nivå. 
• BSK har et godt miljø i treningsgruppene. Det sosiale aspektet er viktig for å holde på 

utøverne, når ski blir utfordret av andre idretter.  
• BSK satser på flere jenter for å få et godt og balansert treningsmiljø i alle 

aldersgrupper. 
• BSK sine utøvere synes det er gøy å delta på renn. BSK er blant de 3 klubbene med 

flest deltakere på sone- og kretsrenn i Sør-Trøndelag.  
• BSK skal ha et godt sportslig tilbud på nivå med de beste klubbene i Trøndelag, og 

jobber for å ta fram løpere til regionale/rekrutt- og landslag.  
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For å realisere dette målbildet prioriteres følgende fem satsingsområder: 
1. Flere på skirenn. Skirenn er en viktig del av langrennssporten. For å nå vårt mål om flest 
mulig lengst mulig og våre sportslige mål, må flere av våre utøvere delta på renn. 
2. Styrke det sportslige tilbudet. For å være attraktiv for utøverne og for å utvikle løperne best 
mulig, må vi tilby et sportslig tilbud av høy kvalitet. God trenerkompetanse er viktig for å få 
med flere lengre. 
3. Øke andelen jenter i BSK. Vi ønsker å bygge et miljø for langrennsjenter i BSK og vil 
derfor iverksette et eget jenteprosjekt der jenter motiverer hverandre på tvers av 
aldersgruppene. Det har ikke vært egne jentetreninger i 2021. 
4. Styrke samholdet i klubben. BSK bygger på frivillighet og et sterkere samhold i klubben er 
en forutsetning for at en foreldredrevet klubb skal lykkes. Et spesielt fokus på å ta godt vare 
på nye familier. 
 
Langrennsutvalget har i 2021 hatt betalte trenere fra 13 år og oppover. Høsten 2021, ble det 
satt inn betalt trener på 2012 gruppen. 2010-2008 gruppen ble slått sammen, og der var det 
ikke behov for betalte trenere. 2006/2007 gruppen har hatt betalt trener også høsten 2021. Det 
samme med juniorgruppen. Økonomisk har det også vist seg å være bærekraftig ved at 
utgiftene inndekkes av dugnader. 
 
Aktivitet 
I sesongen 2021 er det registrert cirka 93 aktive utøvere i BSK langrenn. Dette er noe færre 
enn i fjor.  
 
Gruppene 
Senior   0 
Junior 2005 og eldre 17 
15–16 år 2007/2006 8 
12-14 år 2010-2008 25 
11 år 2011  26 
10 år 2012  17 
 
Året 2021  
Vinteren 2021 ble spesiell med mange avlyste skirenn, spesielt på nasjonalt nivå. Også på 
kretsnivå var det perioder uten skirenn og mange restriksjoner i forhold til å kunne møtes 
fysisk. De gangene det på kort varsel ble gjennomført renn, ble deltakelsen noe redusert. 
Dette tror jeg skyldes at familiene da hadde lagt om vanene og dro heller på hytta. Treningene 
ble derimot gjennomført som normalt vinteren 2021, det samme med poengrennene.  
 
Høsten 2021 har vært veldig god, med stor aktivitet i BSK. Det ble gjennomført BSK-festival 
med god deltakelse og også skisamling på Oppdal. Denne ble flyttet fra Sverige til Norge pga 
pandemien. Sosialt ble samlingen veldig vellykket, både for foreldre og utøvere som hadde 
savnet å møtes fysisk etter en lengre periode med pandemi og sterke restriksjoner.  
 
Sportslige tilbakeblikk (2020) 
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Det er et mål for langrennsgruppa å stimulere til at så mange utøvere som mulig stiller på 
renn. Vi jobber derfor med å få BSK vimpelen tidlig på arena, slik at nye familier kan finne 
frem til klubben og til andre som er mer vant til å være på renn. Vi har en intern terminliste 
med lokale renn som vi anbefaler. Videre er det viktig med tidlig og god info om både renn, 
stafetter og påmelding. 
 
Flere sparebankcup-renn ble avlyst og det ble ikke gjennomført noen norgescuprenn vinteren 
2021. Midt-Norsk mesterskap ble også avlyst. Det samme gjaldt Hovedlandsrennet. BSK-
rennet ble arrangert som internrenn og ble veldig vellykket med musikk og god deltakelse 
(111 deltakere fra 8 til 20 år) utenfor BSK-hytta.  
 
Arrangement 
 
Det ble arrangert flere poengrenn og klubbmesterskap i regi av BSK vinteren 2021. Dette var 
viktig aktivitet, da mange av de andre rennene ble avlyst.  
 
Juniorgruppa arrangerte snøsamling på Sognefjellet fra søndag til fredag i overgangen 
juni/juli. 17 utøvere deltok, samt noen foreldre og trener.  
 
• BSK-festivalen 2021 
BSK festivalen ble arrangert 23. og 24.  oktober på BSK hytta. Lørdag hadde gruppene to 
økter hvor den andre var felles terrengløp. Søndag stod langtur på programmet. BSK 
festivalen ble en fin start på 2021/22 sesongen med felles lunsj inne på hytta og felles pizza 
etter klubbmesterskapet i terrengløp på lørdag. Det ble også arrangert byttedag på søndag.  
 
• Sonesamlinger  
Det ble arrangert sonesamlinger i september, oktober, november og desember i regi av 
klubbene i sone Trondheim. BSK bidro med en samling i desember. Det var veldig god 
deltakelse og mange foreldre i BSK stilte opp som frivillig. Vi hadde julegrøt etter økta, samt 
innslag om ski-VM, hvor Selma og Casper stilte som utøvere. De var veldig flinke. Vi 
opplever at sonesamlingene blir stadig mer populære og at dette konseptet blir bare mer og 
mer viktig framover. Samarbeid på tvers blir svært viktig for å beholde utøverne framover.  
 
• Snøsamling  
Samlingen ble arrangert på Oppdal med rundt 70-80 deltakere. Det var gode skiforhold i 
Storlidalen og ungene koste seg. Vi spise i Storlidalen mellom øktene. Oppdal hotell kan 
fungere fint som reservehotell, om Sverige blir vanskelig i årene framover. Men i forhold til 
avstand til skisporet, er Bruksvallarna uslåelig.  
 
Dugnader 
Barnas Skidag 2021 ble gjennomført koronatilpasset over to dager.  
De fleste andre dugnader ble avlyst, da det skjedde lite i samfunnet under pandemien.  
 
Diverse 
Anlegg  



 
 

28 
 
 

 

Hytta og nærområdet 
Med rulleskiløypa i full drift er området ved BSK-hytta blitt enda mer sentralt for aktiviteten i 
klubben, og også andre trenende. Mye brukt, men går også en del i Granåsen. Rulleskiløypa 
krever en oppdatering, burde også ha en asfaltert større plass.  
Hjemmeside 
Ny hjemmeside ble lansert i 2018: www.byaasenskiklub.no. Gruppene bruker i stor grad 
Facebook som kommunikasjonskanal for fortløpende informasjon. Spond ble høsten 2021 tatt 
i bruk av alle grupper i LU. 
 
Medlemsregister 
Etter noen år med styreweb opplever vi at det er problematisk med kompetanseoverføring på 
systemet slik at medlemslistene kan oppdateres av oppmann på gruppene. I 2019 har styreweb 
tatt over regnskap og fakturering. Listene må holdes oppdaterte av klubben selv. Det ble gjort 
en opprydding i listene høsten 2021 og opplever nå at de er forholdsvis oppdaterte ift 
eksisterende medlemsmasse.   
 
Leverandør av klubbklær 
Våren 2017 gikk klubben tilbake til en avtale om klubbklær til Trimtex. Denne avtalen står 
ved lag i 2021. 
 
Sponsorer 
Sportsbua gikk konkurs i 2020 og klubben har ny sponsor som er Hank sport. 
 
Fra sosialkomitéen 
Solveig Høegh-Krohn er leder og har med seg tre andre i gruppa. Dette er har fungert veldig 
bra og vi håper å beholde disse også i 2022.  
 
Økonomi 
Regnskap for Langrennsutvalget viser et årsresultat på pluss 108 000 kroner. 
Inntekten fra aktivitetsavgift økte med 100 000 kroner fra 2020 til 2021, dette grunnet at 
innbetalingen fra skisamlingen ble feilført på denne posten. For øvrig er inntekten fra Barnas 
skidag veldig viktig for LU, og denne lå for 2021 på 150 000 kroner. BSK-rennet i 2021 ble 
arrangert som internrenn, og førte derfor ikke til noen inntekter i 2021. 
 
LU har i flere år prioritert lønnede trenere fra 13 år og oppover. Dette var tilfellet fram til 
høsten 2021, da 12-14 års gruppen ble slått sammen uten betalte trenere. Det har derimot 
kommet til en utgift på betalt trener på 2012 gruppen. Totalt ble det brukt 82 000 kroner på 
betalte trenere, noe som er lavere enn tidligere år. Påmeldingsavgifter var lavere enn normalt i 
2021, grunnet mange avlyste skirenn og redusert tilbud for utøverne.   
 
 
Trondheim, 27. mars 2022 
  
For BSK Langrennsutvalget 
Leder  
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Ingvil Snøfugl  
  
Vedlegg: 
Rapporter fra treningsgruppene  
 
 
BSK sesongrapport for 2012 gruppen  
Generelt om gruppen 2012 hadde i starten av sesongen en liten gjeng som deltok på trening. 
Vi fikk en ung trener som hadde hovedansvar for treningsopplegget med støtte fra foreldre. 
Generelt har fokus for treningene, både barmark og ski, vært å ha det gøy med innslag av 
fartsfylte stafetter, styrke og litt teknikk.  
Før årsskiftet var oppmøtet på treningene magert, både tirsdag og torsdag (3-7 barn). For å 
styrke gruppa og minske sjansen for frafall med så få barn på treningene, tok vi initiativ til 
felles treninger/ slå sammen de to yngste langrennsgruppene (2012 og 2011). Dette ble til 
over nyttår. Oppmøtet bedret seg etter det betraktelig til ca 10 barn på tirsdager fra 2012. 
Inntrykket er at sammenslåing var populær blant barna, men med 20-25 barn på trening (totalt 
fra begge gruppene) tok man raskt en beslutning om at det ble for mange. Siden har de to 
gruppene oftest hatt separate treninger tirsdager med mulighet for sammenslåing ved få barn. 
En har fortsatt med felles trening torsdager: 8-10 barn fra begge grupper totalt. Dette har 
fungert bra. Det har vært 15 -17 barn totalt på treningene, flest på tirsdager.  
Mange foreldre har vært med og bidratt på trening og noen har tatt ansvar for å holde 
treningen, men dette har gjennomgående vært en utfordring å få til i sesongen. Vemund sluttet 
før sesongen var over og mot slutten har Iver, som og så er en ungdom, tatt over treneransvar 
på torsdag. Dette har vært meget vellykket. 
 
Oppmann:  
Mie Cappelen Skovholt. Har lagt ut informasjon om treninger, samlinger, dugnad og 
konkurranser via FB siden til gruppen samt brukt spond. Holdt juleavslutning og skal ha en 
sammenkomst mot sutten av sesongen, foreldre og barn. I tillegg satt opp stafettlag for 
aldersgruppen 8-10 år og forsøkt å formidle informasjon til Skileik. Dette har potensiale for 
forbedring. Fb siden til skileik bør endres for å gjøre informasjonen mer synlig, fra «offentlig 
side» til “gruppe”. Slik som det er nå er det mange som går glipp av informasjon. Skileik har 
ikke ønsket et å bruke spond som påmelding til konkurranser/ stafetter. Stafett er gøy og 
motiverende og knytter vennskap mellom ulike årsklasser. 
 
Barmarkstreningene:  
Sesongen startet med barmarkssamlingen ved BSK-hytta. Noe få av barn (4?) deltok på BSK 
festivalen. Mye lekpreg og stafetter. Styrkerommet har vært i bruk.  
 
Skitreningene:  
Disse har også vært preget av ulike øvelser/ stafetter som utfordrer balanse, fart og som bedrer 
teknikk. Hopp og slalåm. Ofte har en gått en runde for oppvarming, en eller to runder, evt 
snarvei alt etter utøvernes ønske. 3 barn deltok på skissamling der 2012 barna fikk være 
sammen 2011 gruppen. 
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Konkurranser:  
Det har vært meget god deltakelse på poengrenn, men få har vært med på øvrige renn og 
stafetter selv om dette har vært promotert. Vi håper dette kan bedre seg til neste sesong 
 
Veien videre og generelle betraktninger:  
2012 gruppen er en fin gjeng med mange ivrige barn med stor spredning i skiferdigheter. Ikke 
alle barna er like vant til å gå på ski utover treningene. Inntrykket er at barna trives på trening 
og at det lar seg gjøre å gjennomføre tross ulike ferdigheter og interesser, men det er fint at en 
av og til kan dele opp. Noen av barna vil foretrekke å være nærmere skileik, andre vil ha mer 
fart og teknikk. Skiglede og leken skal fortsatt være i fokus. Skitrening er en sosial arena og 
er en fin måte å komme seg ut på. Ved sammenslåing av grupper har et større spillerom. 
Ellers ser man at engasjementet til barnas foreldre blir bedre og bedre og det lover godt for 
kommende sesong. Målet er at alle blir med videre og en håper at flere blir med. Til nestes 
sesong håper vi på større deltakelse på renn. Takk for innsatsen til barn, foreldre og unge 
trenere.  
 
Mvh Mie Cappelen Skovholt oppmann 
 
BSK sesongrapport for 2011 gruppen 
 
Generelt om gruppen: 
2011-gruppen er full med ivrige og glade barn. Vi har hatt mye leik, balanseøvelser og en del 
teknikøvelser. Nyt for sesongen er at vi har hatt variasjon i treningsoppleg i og med at vi 
varierte løping med rulleski og styrketrening i barmarksesongen. Vi opplever at vi har en godt 
sammensveiset gruppe og et godt trenerteam. 
 
Status antall løpere:  
Vi har hatt 26 utøvere (14 gutter og 12 jenter) som har vært med på tre treninger eller fler. 
Treninger har vært på tirsdager og torsdager. Trenerteamet besto i starten av sesongen av seks 
personer og per nå har vi fem trenere. Disse har vært jevnt fordelt med trenere mellom 
tirsdager og torsdager. Andre halvdel av sesongen har vi hatt samarbeid med 2012-gruppen 
når det har vært hensiktsmessig. Dette har primært vært på torsdager, da det er færre barn på 
trening i forhold til på tirsdager. Vi har brukt Spond for å registrere nærvær, noe som 
underlettet ved planlegging av treninger. 
 
Oppmann: 
Olle Malmring er oppmann for gruppen. Oppgavene har bestått i å legge ut informasjon om 
treninger, konkurrenser og samlinger på gruppens Facebookside og i Spond samt sette ihop 
stafettlag og representert gruppen på møten med Langrennsutvalget. 
 
Barmarkstreningene:  
Vi startet med barmarkstreninger 19. oktober og holdt på til 25. november da vi fikk snø og 
kunne starte med trening på ski. Det ble gjennomført en barmarksamling, BSK-festivalen ved 
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BSK-hytta 23-24. oktober, og der deltok 13 barn fra gruppen. Det var alt fra styrkeøvelser, 
ballspill og løping på førsteøkta, terrengløp på andreøkta og rolig langtur på søndag. 
 
En nyhet for denne sesongen er at vi på en del treninger har hatt rulleski ved Sverresborg 
ungdomsskole og styrketrening i styrkerommet på BSK-hytta. 
 
Skitreningene:  
Vi gikk på ski første gang på Skisamling på Oppdal 19-21. november. Fra 30. november har 
det vært mulighet å gå på ski i Trondheim. Vi gjennomførte to treninger på Granåsen før det 
ble mulighet å gå ski på Henriksåsen 7. desember. På de fleste treningene starter vi med 
“oppvarmingsrunden” som er ca 2 km. Etter dette har vi hatt leik og stafetter på 
instruktørsmyra, ved skistua og noen ganger i skileiken. Etter dette har vi av og til hatt 
tekniktrening. 
 
På skisamlingen på Oppdal deltok 10 utøvere fra gruppen. Der sammarbeidet vi med 2012-
gruppen. På kveldene spiste vi middag sammen med resten av klubben og det var mye tid for 
barna å leke og lære å kjenne barn fra de andre gruppene. 
 
Konkurranser og Sonesamling 
Konkurrensesesongen startet med klubbmesterskap i terrengløp. Siden har det vært en hel del 
konkurrenser på ski med både individueller renn og stafetter. Det er rundt ti av utøverne som 
har deltatt i eksterne konkurrenser og noen flere i de interne poengrennene. Downhillrennet 
som arrangeredes sammen med Byåsen IL lokket mange fra gruppen. Det er flere i gruppen 
som for første gang har deltatt i konkurrenser og med tanke på at de fortsetter å konkurrere, 
ser det ut til at når man har vært med på konkurrense er man gjerne med flere ganger. Antall 
utøvere fra gruppen som har deltatt på konkurrenser har vært økende ut over sesongen. Vi har 
endelig fått gå stafetter igjen etter at koronapandemien satte en stopper for det. Ut fra 
utøverantall fra gruppen, ser det ut til at denne formen for konkurrense er populær. I og med 
at vi i år har hatt lag sammen med 2010-gruppen har vi lært hverandre å kjenne på tvers av 
gruppene. 
 
Veien videre og generelle betraktninger:  
2011-gruppen er en relativt stor gruppe og mange har vært med helt siden tiden i Skileik. Det 
ser ut til at de trives i lag, da det er stabilt oppmøte på treninger og oftest god stemning. Etter 
at vi startet treningssamarbeid med 2012-gruppen opplever trenerteamet at det har blitt mer 
oversiktlig på treningene og vi tenker at de ganger det er godt oppmøte fra begge gruppene, 
bør vi holde separate treninger for å bibehålle den positive gruppedynamikken som har blitt 
bygget opp over flere år tilsammen. Vi er godt bestilt med trenere og sett at det er bra å ha 
flere trenere å spille på, da det ikke er mulig for alle å bli med på treninger hver gang. Vi har 
vært et trenerteam på tirsdager og et på torsdager. Vi har delt på ansvar for å lage opplegg til 
treningene, noe som gjører det mindre belastende for oss trenere og som også skapet et større 
engasjement, da man føler at man er mer delaktig som trener. De ganger da vi har hatt frafall 
fra trenere har vi hatt foreldre som steppet inn og bidratt på treningene. 
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At i barmarksensongen variere treningene med løping, rulleski og styrketrening trur vi har 
bidratt til større oppmøte i den delen av sesongen og det er noe vi ser for oss å fortsette med. 
 
Det har denne sesongen vært færre sosiale sammenkomster utenom trening. En del kan 
tilskrives koronapandemien. Disse sammenkomstene trur vi er viktige for å få barna til å 
møtes på en annen arena enn treninger og konkurrenser og vi bør ha flere slike samlinger 
fremover. 
 
Til denne sesongen innførte vi noe vi kaller for challengepoeng på treningene. Dette går ut på 
at det ved hver trening er noen form for challenge (vinnere av stafett, størst fremgång i ulike 
tekniske momenter, støttende mot andre utøvere m.m). Dette opplever vi har vært et positivt 
tiltak som har ført til større fokus og engament på treningene. De som fikk flest 
challengepoeng ble premiert ved juleavsluttningen. Dette må vi videreføre fremover. 
 
Vi ser at vi har har hatt veldig lite frafall i gruppen og at det er god stemning på treningene. 
Det er et stort sprik i gruppen, men vi forsøker å ha fokus på at alle skal med. Dette indikerer 
at vi i stort sett gjører rett og vi vil ta med oss denne erfaringen til kommende sesonger. 
 
Takk til alle trenere, foreldrer og barn for alt dere bidrar med.  
 
Olle Malmring 
Oppmann og trener for 2011-gruppen 
 
BSK sesongrapport for 2008 til 2010 gruppa 
 
Generelt om gruppen: 
Vi valgte å slå sammen tre grupper til en før sesongen 2021/2022. Dette har vært vellykket, 
fordi vi alltid er godt med utøvere på trening. En annen fordel med å slå sammen grupper, er 
at vi får flere trener- og foreldreressurser tilgjengelig. Det er godt samhold i gruppen og 
mange er sosialt motivert. Det var derfor veldig god deltakelse på både skisamlingen og BSK 
samling i høst.  
 
Status antall løpere:  
Det har vært en hard kjerne på rundt 10-15 utøvere på alle treninger, men på det meste har vi 
vært 25 utøvere på trening. Det er noe flere utøvere på torsdager og noe flere ivrige gutter enn 
jenter på gruppa. Vi har opplevd litt frafall i løpet av sesongen spesielt blant jentene på 2009-
gruppen.    
 
Oppmann: 
Ingvil Snøfugl er oppmann for gruppen. Hun har lagt ut informasjon om konkurranser, satt 
opp stafettlag, organisert dugnader og informert om treninger og samlinger på gruppens 
Facebook sider. I tillegg bruker vi Spond for påmelding til både konkurranser og treninger. 
Det fungerer veldig fint og gjør det forutsigbart både i forhold til antall utøvere på treninger 
og trenerressurser. Stafettlagene er satt opp i samarbeid med 2011 gruppa og oppmann Olle.  
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Barmarkstreningene:  
Barmarkssesongen var fin med forholdsvis godt oppmøte. Det ble mye fokus på spenst og 
hurtighet, men også noen lengre løpeturer. Vi hadde en veldig fin helg i forbindelse med 
BSK-festivalen med langtur, terrengløp og mange artige hinderløyper og stafetter. Vi 
gjennomførte også noen styrkeøvelser utendørs, samt enkelte styrkeøkter i BSK-hytta. Dette 
var veldig populært og noe vi kommer til å gjenta til neste år.    
 
Skitreningene:  
Vi har hatt skitreninger på tirsdager og torsdag, hvor Trond Einar har hovedansvar på tirsdag 
og Ingvil på torsdager. I tillegg har vi flere foreldre som stiller opp begge dager. Det er supert 
både for treningskvaliteten og det sosiale. Det er stort sprik i gruppa fortsatt og det er derfor 
behov for minst to trenere per trening. Som på barmark, har det vært mye fokus på hurtighet 
på treningene. Dette i form av stafetter, hopp og leik. I tillegg har vi hatt fine teknikktreninger 
og gått noen lengre skiturer. Barna/ungdommene har gjort store fremskritt både teknisk og 
utholdenhetsmessig denne sesongen. Det er gøy å se. Samtidig er det fortsatt artig med hopp 
og leik, noe vi synes er positivt og bygger opp under. Skisamlingen på Oppdal var veldig 
vellykket. Ungene hadde det veldig artig sammen og dette kan være en god reservearena for 
videre skisamlinger, om det viser seg at Sverige blir vanskelig.  
 
Konkurranser:  
Det har vært veldig god deltakelse på poengrenn, spesielt det første som var teamstafett. Det 
har også vært en del utøvere på vanlige konkurranser, men andelen som deltar på skirenn i 
helgene er forholdsvis lav. Stafetter har vært populært, noe som er veldig gledelig. Det kreves 
mye av oppmann og til dels også trenere for å skape engasjement, følge opp, sette opp lag, 
endre på lag opptil flere ganger og være til stede på stafetter. Men det er verdt det, når man ser 
hvor artig utøverne har det sammen. Enkelte av utøverne har deltatt på treningsløp i regi av 
Byåsen IL før jul.    
 
Veien videre og generelle betraktninger:  
2008-2010 gruppen er en velfungerende gruppe. 2008 har veldig få utøvere, 2009 har mistet 
noen utøvere i løpet av sesongen og 2010 er forholdsvis stabil, men trolig også her mister vi 
noen fram mot neste sesong. Min anbefaling er derfor at klubben fortsetter å satse på 
sammenslåtte grupper for å opprettholde det sosiale miljøet og gjøre det mindre sårbart i 
forhold til trenerressurser. Det er mange ivrige utøvere på gruppen og disse vil fortsette å 
konkurrere og utvikle seg i årene som kommer, og jeg er sikker på at flere av dem vil være 
med mange år framover. Vi bør fortsette å ha sosiale treff, interne lavterskel renn og gjerne 
samkjøring til treninger og konkurranser. Med et fortsatt stort foreldreengasjement, vil 
utøverne blomstre i mange år framover.  
 
Mvh 
Ingvil Snøfugl, oppmann 
 
BSK sesongrapport for 2006/2007 gruppen 
 
Generelt om gruppen: 
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2006/2007 gruppen er en ganske liten gruppe, men med god stemning og fint sosialt samspill.  
Det har vært ganske stort frafall med 8-10 utøvere til sammen før denne sesongen.  
 
Status antall løpere:  
På treningene gjennom året har det vært fra 0 til maks 8 utøvere. Det er tre-fire løpere som har 
deltatt på skirenn, tre utøvere satser aktivt, og det er også dette antallet som har deltatt på KM, 
SP-cupene og Hovedlandsrennet. Omtrent 2/3 av treningsgruppa deltar ikke regelmessig i 
skirenn. 
Rekruttering er et generelt problem og fordrer at man tenker nytt fremover. Det har vært totalt 
rundt 20 utøvere på treningene fordelt på tirsdag og torsdag.   
 
Oppmann: 
Andreas Krüger har bekledt oppmannsrollen. Har forsøkt å rekruttere til 
konkurransedeltakelse, bidratt som kommunikasjonskanal fra LU, samt vært kontaktledd mot 
samarbeidene klubber som BIL og Heimdal. Koordinert overnatting og praktisk opplegg mot 
Hovedlandsrennet.  
 
Barmarkstreningene:  
Barmarkestreningene startet ifm skolestart. Det gis et godt tilbud av innleid trener. Oppmøtet 
har vært meget varierende, mest med bakgrunn i at treningstider har sammenfalt med annen 
idrettsaktivitet som fotball og terrengsykkel. Det er nok også grunnen til at noen falt fra.  
Treningene er lagt opp til at alle nivå kan delta ut ifra sin kapasitetsprofil. Når det er sagt så er 
jo langrenn en utholdenhetsidrett og det er nok slik at ikke alle synes blodsmak og terskelpuls 
er selve meningen med (trenings)livet. Hvorvidt en mer lekpreget barmarksprofil kunne vært 
attraktivt for flere vites ikke. 
Barmarkstrening i Meråker ble avlyst pga manglende påmelding- i denne perioden var 
tilnærmet alle helgene over en 6-7 ukersperiode fylt opp med treningshelg/ konkurranser i 
alternative idretter, så det var nok grunnen til at påmeldingen ble mager.  
 
Skitreningene:  
Skitreningene baseres på intervall tirsdag og hurtighet torsdag. Alternerende mellom klassisk 
og skate. Kvaliteten på treningene er god, men treningsmiljøet er lite og sårbart.  
Tidvis god deltakelse med 7-8 utøvere, men meget tilfeldig deltakelse utenom en kjerne på 3-
4 løpere som stort sett deltar. Det har vært svært gode snøforhold dette året, så treningene har 
stort sett vært i Henriksåsen.  
Skisamlingen på Oppdal var kjempefin og en god start på sesongen.  
Man har forsøkt å kjøre felles treninger med BIL i enkelte anledninger. Dette er meget 
velkomment fra BIL sin side, som har en langt større treningsgruppe og stor trenertetthet, ikke 
minst flere jenter. For enkelte av utøverne har disse initiativene vært positivt mottatt, både 
treningsmessig og sosialt, men jeg har også observert at de mindre aktive melder seg av 
trening når det lyses ut fellestrening md BIL i Spond. Dette har gjort at jeg har vært noe 
skeptisk til å fortsette med fellesopplegg før man har fått klarhet i hvorfor enkelte ikke ønsker 
å delta på felles opplegg med BIL.   
Det er hyggelig å se prestasjonsøkning hos alle utøverne som har deltatt gjennom året.  
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Konkurranser:  
3-4 løpere deltar regelmessig i konkurranser. I tillegg 2-3 som har deltatt innimellom på 
enkeltrenn. Jeg vet ikke hvorfor ikke flere deltar, men enkelte satser på andre idretter, samt at 
nivået i både G/J 15-16 er nokså høyt og kan virke avskrekkende på noen kanskje? Det var en 
positiv opplevelse for de tre som deltok på HL- både sosialt og sportslig.  
 
Veien videre og generelle betraktninger:  
Vår gruppe har som mange andre utfordringer med rekrutteringen. Det har vært stort frafall 
uten at jeg kjenner helt årsaken til det. Man skal imidlertid være klar over at pandemien har 
rammet denne aldersgruppen hardt, spesielt sosialt. Dette bekreftes fra skolene. Ungdommene 
er i en alder der mye er i endring og det er kanskje ikke så rart at preferanser endres på mange 
vis. Jeg tror ikke det er noe stort poeng å forsøke å re-rekruttere aktive utøvere i denne 
aldersklassen, men vil mene at det antakelig er viktigst å fokusere på å holde på utøvere i de 
yngre gruppene.  
Videre mener jeg at det er kritisk viktig at det legges til rette for et mer formalisert felles 
treningsopplegg på tvers av klubbene gjennom hele året for denne aldersgruppen. Det bør 
lanseres et felles forpliktende tilbud for alle 15-16 åringer i regionen. Et slikt tilbud vil kreve 
koordinering mellom klubbene, og det må utvises fleksibilitet og løsningsvilje fra alle 
omkring treningstider og deltakelse fra trenersiden. Videre bør det proaktivt opprettes dialog 
med de videregående skoletilbud med skispesialisering slik at treningsopplegg kan planlegges 
over lang sikt slik at ikke overgang til skigymnas blir for hard. Det bør også opprettes dialog 
med populære sommeridretter (for eksempel orientering, terrengsykkel og kanskje fotball) for 
å avstemme treningsarbeid for de som deltar i både ski og disse kan få assistanse i 
treningsopplegg.  
 
Mvh 
Andreas Krüger, oppmann 
 
BSK-langrenn sesongrapport 2021/22 Junior 2005 og eldre 
 
BSK junior har i løpet av året 2021 hatt en stor naturlig utskiftning, grunnet skifte i årskull. 
De har hatt 1 betalt trener, i motsetning til 2 i 2020. Juniortreneren har hatt ansvar for deler av 
treningene, og vi har videreført muligheten for å følge treningene til 15/16. Vintersesongen 21 
var svært begrenset da det knapt ble arrangert renn på juniornivå. Noen har deltatt på 
antallsbegrensede kretsrenn. Alt av Norgescup for junior ble kansellert i 2021. I inneværende 
sesong 21/22 har alle NC jr blitt arrangert, etter en utsettelse i januar. 
Status antall utøvere 
Totalt antall utøvere har vært 17-18 utøvere, der flere fra 2002 kullet gikk ut ved sesongslutt 
21, og nye fra 2005 kom til fra mai måned 2021. 
Oppmann 
Siri Lereim Storli 
Trenere 

• Vegard Bjerkreim Nilsen -trener junior frem til vår 21 
• Syver Nygård-trener junior fra høst 21 
• Kristian Sørum Grøv - trener 15/16, samt deler av juniortreningene  
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Kommunikasjon med foreldre og utøvere 
Vi har brukt Facebook side for «BSK Junior alle» som informasjonskanal, BSK-nettsiden er 
ikke brukt med mindre den har vært linket fra intern Infosiden på Facebook.  
Informasjon vedrørende NC har gått delvis på Messenger. «BSK Intern info» på Facebook 
benyttes også av alle. Vår 2021 ble også spond benyttet.  
Høst 2021 er Facebook benyttet for påmelding til trening, og alternative dager har vært 
annonsert.  
 
Skirenn/ Norgescup 
Inntil 15 utøvere har gått kretsrenn. 
Det har vært stor interesse for Norgescup, og inntil 12 utøvere har deltatt på ett eller flere. Her 
har det vært mange gode plasseringer. En del har benyttet seg av felles overnattingstilbud 
gjennom krets, organisert av oppmann. Ved sesong slutt vil de motta refusjon 750,- pr døgn, 
inntil 4 døgn pr arrangement. Jeg foreslår at denne ordningen videreføres. 
 
Trening 
Selv om konkurranse og treningssesongen ble begrenset var det treningsaktivitet gjennom 
vårsesongen. Det ble arrangert skisamling på Sognefjellet i juni. Dette var populært, og 10 
utøvere deltok. Vi ønsker å arrangere tilsvarende samling i 2022. 
Trener for vårsesongen 2021, flyttet fra Trondheim i mai, og vi sto uten egen juniortrener 
frem til høsten. Trener 15/16 ble med på sommersamling. 
Etter at ny trener overtok høst 21 har treningstilbudet vært spredte økter. Som oftest 1 i uka 
samt 1 på helg. Utover dette har utøverne hatt tilgang på treninger tirsdag og torsdag med 
15/16. 
Utover høsten var deltagelsen god med inntil 10 på juniortreningene. Deltagelsen har vært 
lavere inn mot jul og inn i 2022.  
Årsaker til dette er nok nokså ulike, men her er nok noe; 

• Skader/ sykdom 
• Trening i skoletid gjør at noen av øktene ikke passer inn for alle 
• Kullet som forlot gruppa vår 21 sto i større grad utenfor HVGS og var derfor mer på 

fellestrening i BSK. 2002-kullet har hatt stor sosial agenda og fulgte treninger lenge 
tross slutt med konkurranser. 

• Noen av utøverne satser annen idrett (orientering), og prioriterer den treningen, og at 
deres planer stemmer. 

• Trenerskifte og perioden uten trener gjorde behovet for treningsplanlegging mindre 
hos klubbtrener, da flere byttet over til skoletrener. 

• Lav respons på trening smitter, og de savner det sosiale på trening. 
 
Vinteren 21 var det god deltagelse på teknikktrening (10-15 pr trening) på onsdager for 
junior, mange benyttet også tilbudet om samtrening med 15/16 
Utover høsten var det også godt oppmøte på juniortreningene, og noe mindre på samtrening 
med 15/16.  
På noen lørdager har det vært intervaller med varierende oppmøte. 
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Tilbudet om styrketrening på søndager i BSK-hytta med Heidi og Kristian Grøv har vært 
benyttet fra høst 21 (etter renovering i hytta) Oppmøtet er variabelt. For utøvere utenfor 
HVGS er dette et fint tilbud. 
Endringen i sammensetning i juniorgruppa skyldes naturlig aldersfrafall og tilkomst av yngre. 
Det har ikke vært frafall i gruppen av andre årsaker, men et par er ute grunnet skade/ sykdom. 
Trener vår 21 mener hovedgrunnen til at det ikke har vært frafall skyldes det gode miljøet i 
gruppa. Som nevnt har sammensetningen i gruppa endret seg en del etter dette, med noe mer 
aldersspredning. 
Snøsamling på sognefjellet i overgangen i juni var sosialt og vellykket treningsmessig 
Det var ingen fellestrening i juniorregi gjennom sommeren, og ingen hjemmesamling. 
Det var lav juniordeltagelse på snøsamling før jul, dette kan nok skyldes utviklingen av 
pandemi. 
Vinter 21 hadde juniortrener oppfølging av flere utøvere med treningsplanlegging og 
oppfølging av treningsdagbøker Han hadde noen treningssamtaler 1 til 1. Dette tilbudet er 
også gitt av trener fra høst 21. De som ønsker tilbud om plan og oppfølging, var da allerede 
etablert opp mot skoletrener. Pr nå har vi ingen satsende løpere utenfor HVGS. Vi har dog 
løpere som deltar på trening utover disse, men som ikke føler behov for plan og oppfølging. 
Ytterligere kommentarer: 
Konklusjon: Vårsesongen 21 var preget av utsettelser og avlysninger, men med renn internt i 
grupper, innenfor kommune og etter hvert krets. Motivasjonen til en ny «normal» sesong med 
mange skirenn var på topp før sesongen 21/22. Utøverne er ivrige og jobber fortsatt godt og 
viser god motivasjon og optimisme for videre satsning.  Deltagelsen på juniortreninger har 
falt utover vinter 22. Vi vil gjøre en evaluering i løpet av vår 22, slik at vi får kartlagt årsaker, 
og eventuelt gjøre endringer. Hvor stort er behovet for egne juniortreninger i klubbregi, evt 
samarbeid med annen klubb? 
Trenerne holder en høy kvalitet, men vi ser at det er viktig å ha et treningstilbud også 
gjennom sommeren. 
 
Trondheim, 17.03.2022 
Siri Lereim Storli 
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  Vedlegg 4 
6. Behandle klubbens regnskap og Kontrollutvalget's 
beretning 
 
 

 
  

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2021 2020
1

Driftsinntekter
Kontingenter for medlemmer og aktivitet 2 405 135 292 200
Inntekter knyttet ti l  salg, arrangement og dugnader 3 596 156 475 271
Offentlige ti lskudd og andre inntekter 4 637 212 398 483

Sum driftsinntekter 1 638 503 1 165 954

Driftskostnader

Kostnader knyttet ti l  salg, arrangement og dugnader 3 365 926 312 653
Lønns- og personalkostnader 5 102 600 179 600
Utstyr og vedlikehold 6 194 224 825 888
Andre driftskostnader 7 245 059 323 012

Sum driftskostnader 907 810 1 641 153

Driftsresultat før avskrivninger 730 693 -475 199

Avskrivninger 8 118 828 109 354

Driftsresultat etter avskrivninger 611 865 -584 553

Finansposter
Finansinntekter 6 331 15 221
Finanskostnader 3 617 0

Sum finansposter 2 714 15 221

ÅRSRESULTAT 614 579 -569 332

Disponering av årets resultat  
Ti l  (fra) egenkapital 614 579 -569 332
Avsatt ti l  vedlikehold klubbhus 0 0

Sum disponering 614 579 -569 332

Byaasen Skiklub

Resultatregnskap



 
 

39 
 
 

 

Note 1 Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i  samsvar med Regnskaps- og revisjonsbestemmelsene for små 
organisasjonsledd ti lknyttet NIF.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld
Regnskapet er ført etter regnskapsprinsippet. Dette innebærer at inntekter er registrert i  den periode de er
inntjent og utgifter er registrert i  den periode de er påløpt.

Eiendeler bestemt ti l  varig eie eller bruk, er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert 
som omløpsmidler. Fordringer som skal ti lbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. 
Ved klassfisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er ti lvsvarende kriterier lagt ti l  grunn.

Anleggsmidler er vurdert ti l  anksaffelseskost, men ikke ti l  høyere verdi enn gjelden knyttet ti l  anleggsmidlet. 
Dersom virkelig verdi av anleggsmidler er lavere enn balanseført verdi og verdifallet forventes ikke å være
forbigående, er det foretatt nedskrivning ti l  virkelig verdi.
Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives l ineært over den økonomiske levetiden men
minst med et årlig beløp som tilsvarer nedbetalingen av langsiktig gjeld ti lknyttet anlegget.
Omløpsmidler er vurdert ti l  laveste av anskaffelseskost og fremtidig salgsverdi fratrykket salgskostnader.
Annen langsiktig gjeld og kortsiktig gjeld er vurdert ti l  pålydende beløp.

Eiendeler og gjeld i utenlandsk valuta
Pengeposter i  utenlandsk valuta er i  balansen omregnet ti l  balansedagens kurs.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i  balansen ti l  pålydende etter fradrag for avsetning ti l
forventet tap. Avsetning ti l  tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. 

Bankinnskudd, kontanter o.l.
Bankinnskudd, kontanter o.l. inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato
som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse.

Inntektsføringsprinsipper
Driftsinntekter og offentlige ti lskudd inntektsføres når de er opptjent.
Sponsorinntekter inntektsføres over avtaleperioden.
Barteravtaler inntektsføres på grunnlag av de mottatte verdier i  den perioden verdien mottas. Motsvarende 
kostnader blir kostnadsført i  samme periode.

Periodiseringsregler
Utgifter kostnadsføres i  samme periode som tilhørende inntekt
For prosjekter som har øremerkede midler der aktiviteten ikke er fullført ved periodens utløp, foretas det 
inntektsavsetninger.

Note 2 Kontingenter for medlemmer og aktivitet

Medlemskontingentenfastsettes av årsmøtet. Aktivitetsavgift gjelder deltagelse i  trening og instruksjon.
2021 2020

Regnskapsposten består av:

 Medlemskontingent 61 500 51 900
Aktivitetsavgift 343 635 240 300

  
Sum 405 135 292 200

Antall  medlemmer xxxx xxxxx
Fordringer 1120 156900
herav avsetning tap på fordringer 13700
Andre fordringer 59870 119355
(her kan settes pivottabell for utvikling registrerte medlemmer og kontingentinntekter)

Note 3
Inntekter/kostnader knyttet til salg,arrangement og dugnader 2021 2020

Inntektene og kostnadene føres etter bruttometoden  sl ik at man
kan ta ut i  nettoresultatet

Egne arrangement, egenandeler 0 2 100
Barnas skidag 250 000 150 000
Bingo/Grasrotandelen/lotteri 87 937 86 001
Tur/stevne 93 415 145 123
Leieinntekter BSK-hytta 150 000 78 200
Andre inntekter 14 804 13 847
Sum inntekter 596 156 475 271

Tur,stevne 231 790 121 282
Arrangement, kontingenter 61 969 76 168
Startkontingent renn 72 167 115 203
Sum kostnader 365 926 312 653

Netto inntekt 230 230 162 618

 
 

  

   
 

  

 
   

        

   

 
  

   
      

     
    

  

 
 

  
  
  

   

  

   

  

   

   

   

  

 

  

  

    

  

 
          

 

   
  

 

      
      

             
     

     
      

  

Byaasen Skiklub

Noter til regnskapet
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Note 4
Offentlig tilskudd/støtte 2021 2020

Regnskapsposten består av:

Offentlig ti lskudd/støtte 637 212 313 590
Mva-kompensasjon 0 84 893

Sum 637 212 398 483

Note 5
Lønns- og personalkostnader 

2021 2020
Gjelder lønn, arbeidsgiveravgift og andre personalkostnader 102 600 179 600

Sum 102 600 179 600

Note 6
Utstyr og vedlikehold 2021 2020

Kjøp utstyr 13 409 29 129
Utstyr, drift og vedlikehold BSK-hytta 99 369 644 145
Reparasjon og vedlikehold anlegg 19 335 106 002
Lys og varme 62 111 46 612
Sum 194 224 825 888

Note 7
Andre driftskostnader 2021 2020

IT-tjenester 27 426 11 161
Regnskapshonoar 108 778 121 447
Forsikringer 78 895 64 551
Andre driftskostnader 29 960 125 853

Sum 245 059 323 012

Note 8 Anleggsmidler   

Kostpris 01.01.2021Tilgang/avgang Årets avskrivning 31.12.2021. Avskrivn.periode

Hytte ukjent 127 991 59889 67266 120 615 Som tidligere

Garasje 250308 209 373 10012 199 359 25 år

Idr.utstyr 36950 23 115 3695 19 420 10 år

ATV 198670 161 222 28381 132 841 7år

oppgradering 73122 73122 3351 69771 20 år

garderober 87547 87547 3283 84 264 20 år

19809 19809 660 19 149 20 år

 74775  74775 2180 72 596 20 år

Sum 521 701 118828 718 015

Note 9 Bankinnskudd
Av likvide midler på kr 979.674 utgjør bundne skattetrekksmidler kr 18.698

Note 10 Gjeld
2021 2020

   
Leverandørgjeld 63 036 61 893

Sum

Note 11 Bundet Annen Sum

Egenkapital egenkapital egenkapital egenkapital

Egenkapital pr 31.12.2020 0 2 955 931 2 955 931
Egenkapital pr 31.12.2021 3 549 408 3 549 408

Egenkapital pr 31.12.2020 er oppjustert med kr 14.832. Beløpet gjelder ikke medtatt konto tidligere
og er ført inn pr 01.01.2021.

Årets endring i egenkapital: 614 579 614 579
Årets resultat ti l  annen egenkapital 0 593 477  
Egenkapital pr. 31.12
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Kontrollutvalgets beretning for året 2021 for BSK 
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  Vedlegg 5 
Sak 7.         Vedta budsjett for klubben for 2022 og 
kontingent 

 

Resultatregnskap Note
B1 B2022 B2021 B2020

Driftsinntekter
Medlemskontingent B2 53 000             43 000                60 000                  
Aktivitetsavgifter 244 200          276 200             285 000                
Leieinntekter 170 000          170 000             340 000                
BSK rennet 70 000             30 000                54 000                  
Egne arrangement B1 161 600          241 600             240 000                
Byttedag (netto) -                   -                      -                        
Barnas skidag 250 000          200 000             200 000                
Andre dugnader (netto) 20 000             -                      80 000                  
Lotteri 7 500               7 500                  15 000                  
Bingo 50 000             50 000                60 000                  
Mva-kompensasjon for seg -                   -                      -                        
Tilskudd og mva.komp. 222 100          172 100             180 000                
Diverse inntekter 22 480             22 480                20 000                  
Sum driftsinntekter 1 270 880       1 212 880          1 534 000            

Driftskostnader
Godtgjørelse trenere 189 000          174 500             218 000                
Kjøp utstyr, vedlikehold B3 100 000          150 000             185 000                
Rep/vedlh BSK bakken 4 000               4 000                  10 000                  
Tur/stevne 60 000             40 000                45 000                  
Sosial aktivitet 42 000             74 000                52 000                  
125 år -                   -                      -                        
Arrangement, snøsamling, teamavgift hopp 191 000          290 000             330 000                
Div kostnader egne arrangement -                   -                      -                        
Påmeldingsavgift renn 115 000          52 000                94 000                  
Støtte snøproduksjon m.m. -                   -                      -                        
Støtte NC og NM 50 000             30 000                70 000                  
Gaver, premier 21 000             21 000                21 000                  
Andre driftskostnader 330 100          340 100             401 000                
Avskrivninger driftsmidler 100 000          100 000             100 000                
Sum driftskostnader 1 202 100       1 275 600          1 526 000            

Driftsresultat 68 780             -62 720              8 000                    

Netto renteinntekter 15 000             25 000                25 000                  

Sum likviditetseffekt 83 780             -37 720              33 000                  

Netto balanseførte investeringer B4

Årsoverskudd 83 780             -37 720              33 000                  

Byaasen Skiklub Budsjett 2022
Samlet
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Note B1 Budsjett 2022: All aktivitet er tatt ned som følge av Covid-19  
Note B2 Medlemskontingent: Budsjettert inntekt for -22 er på nivå med faktiske tall for -21.  
Note B3 Utstyr, vedlikehold, investeringer:Ombygging hytte aktiveres 
 

Kontingent 
Kontingent ble satt til kr. 100 ved vedtak i Årsmøte 2018. Kontingenten skal følge anbefalt 
minstekontingent fra Norges Idrettsforbund som på Idrettstinget i 2015 ble satt til 100 kroner. 
Styret har ikke funnet dokumentert at denne minstesatsen er blitt endret det siste året.  

 

Styret foreslår som vedtak: Kontingent beholdes som kr. 100 per person. 
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Vedlegg 6 
Sak 8.         Behandle innkomne forslag og saker 
 
Det er kommet inn én sak til behandling på Årsmøte. Saken gjelder som følger: 
 
"Hvordan informerer vi om skirenn og stafetter på Skileik?" innmeldt av Elin Randli 
 
Vedtak fattes etter diskusjon i Årsmøtet. 
 
Utdeling av innsatspremier og Hedersbevisninger 
 
Statuttene for innsatspremier og Hedersbevisninger er vedlagt som sedvanlig i Årsberetningen 
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Heder og ære etter 1983 
 
 
BSK's Æresmedlemmer, gullmerke og diplom 
v/90 årsjubileet: 
Aina Misfjord, Asbjørn Blåsmo (død) 
 
v/100 årsjubileet 1993: Elsa Holst  (død), Reidun Nakstad, Johan Simonsen, Bjørn 
Michelsen 
 
Støtteforeningens 30 års jubileum 1995: Kari Buran (død) 
1997: Alf Walseth 
2003: Thorvald A. Nakstad 
2005: Anne-Mari Walseth (død), Tor Andersen 
2013: Jacob Frengstad 
2015: Bjørn Fossum 
2016: Heidi Sørum Grøv 
 
BSK's Hederspris, sølvmerke og diplom 
År ukjent: Hans Sørum (død) 
2008: Bjørn Eliassen og Petter Eliassen 
2009: Heidi Sørum Grøv 
2014: Kirsten Fossum 
2015: Thomas Ekrem 
2016: Per Erik Kvam, Geir Bjørnstad, Kjell Pedersen 
2020: Martin Aagaard 
2021: Kirsti Kulset Sjøhaug 
 
 
BSK's Innsatspremie m/bronsemerke 
1983:  Elsa Holst, Støtteforeningen, Randi Rathe, Alpin, Torgeir Gunleiksrud, 

telemark, Anne-Mari Walseth, Støtteforeningen, Alf Walseth, Hopp 
1986:  Odd Arne Hoel, Langrenn, Hans Gunleiksrud, Telemark - aktiv 
1987:  Leif Bjerkan, langrenn – hyttekomiteen, Vegard Gunleiksrud , Telemark - aktiv 
1988:  Olaug Thorkildsen, støtteforeningen, Synnøve Farstad, langrenn - aktiv 

Hilde Nakstad, langrenn - aktiv 
1990:  Tone Morset, telemark – aktiv, Fredrik Fagerli, hopp - aktiv 
  Tor Arne Olsen, alpin - aktiv 
1991:  Reidun Nakstad, hovedkasserer/skileik 
1992:  Haakon Nakstad, langrenn/hyttekomiteen, Trine Bakke, alpin - aktiv 
1993:  Per Ole Ryjord, hopp, Kolbjørn Oshaug, hopp 
1994:  Lene Johansen, langrenn – aktiv, Trine Beate Wold, langrenn - aktiv 
  Tor Arne Fjellvikås, hopp - aktiv 
1995:  Dagny Buan Pedersen, skileik 
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2006:  Kirsten Fossum, trener - skileik 
2009:  Martin Aagaard, Håkon Gammelsæter, Ketil Lehn, alle langrenn 
  Hege Nakstad, skileik, Geir Bjørnstad, hopp 
2010:  Terje Hyldmo, Bjørnar Hernes, Per Erik Kvam, alle skileik 
2012:  Bjarne Fjærtoft, skileik 
2015:  Ingrid Nissen, Guro Kulset Merakerås, Siri Lereim Storli, Sverre Andreassen,  

Andre Ekra, Bente Amundsen, Torkel Schive, Anne Nevin, Lars Talgø 
Kristiansen, Knut Arild Knudsen, alle skileik/langrenn 

2018:  Mathias Rundgren, langrenn - aktiv 
  Espen Bjørnstad, kombinert - aktiv  Begge tildelt ved Jubileumsfest 3.12.2018 
2020:  Kåre Viken 
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Vedlegg 8 

Sak 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan 
 
Denne kommer fra Lovnormens § 16 Årsmøtets oppgaver 
 

 
 
I tillegg til de ovennevnte utvalg, komiteer og grupper ble det i 2018 vedtatt å etablere et 
utvalg for Randonee uten at denne er aktiv per dags dato. Alpin og Telemark er sovende 
utvalg for tiden og uten aktivitet. 
 
Det er ikke innført endringer i klubbens struktur i løpet av 2021. 
 
 
 
 
 
  

Kontrollutvalg 
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Vedlegg 9 
Sak 10. Valg 
 
Valgkomiteens innstilling til årsmøte 2022 
 

Funksjon Navn Periode Ny/gjenvalg 
Leder Eivind Grøv 2 år Gjenvalg 
Nestleder Einar Ole Storli 2 år  Ikke på valg 
Kasserer Martin Staveli 2 år Ikke på valg 
Styremedlem Anne Marie Nyeng 2 år Ikke på valg 
Styremedlem Kristian Grøv 2 år Ikke på valg 
Styremedlem Cathrine Bråten 2 år Ikke på valg 
Varamedlem Anthony Leroyer 1 år Ny 
Varamedlem Morten Bjerkås 1 år Ny 
    
Kontrollutvalg Amund Petter Amundsen 2 år Gjenvalg 
Kontrollutvalg Birger Nordstrand Wik 2 år Ikke på valg 

 
• Representasjon til Sør-Trøndelag Skikretsting foreslås: leder og styremedlem 
• Representanter til Idrettsrådets årsmøte: leder og styremedlem 
• Medlemmer til styret i Stiftelsen Barnas Skidag: leder og styremedlem som vara 
• Medlemmer til styringskomiteen for Barnas Skidag: leder og styremedlem som vara 
 
Viser til Norges Idrettsforbunds lov; 
§ 2-4.Kjønnsfordeling 
(1) Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité mv og ved representasjon til 
årsmøte/ting, skal begge kjønn være representert. Sammensetningen skal være 
forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det ved 
valg/oppnevning av mer enn 3 personer skal velges/oppnevnes minst to personer fra hvert 
kjønn. Bestemmelsen gjelder også der det velges mer enn ett varamedlem. Ansattes 
representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen. 
(2) Ved valg/oppnevning til styrer, råd, utvalg/komité mv. i strid med bestemmelsen, skal 
styret innen 1 måned etter årsmøtet/ tinget sende ut innkalling til ekstraordinært årsmøte/ting 
der nytt valg foretas. Eksisterende medlemmer i det aktuelle styret, komiteen mv. blir 
sittende til nytt styre, komité mv. er valgt. 
(3) Ved representasjon må den delegasjon som faktisk møter tilfredsstille bestemmelsen, hvis 
ikke mister organisasjonsleddet det antall representanter som mangler for å oppfylle 
bestemmelsen. 
(5) Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir fullmakt1 kan, når det foreligger særlige forhold, gi 
dispensasjon fra denne bestemmelsen. Det skal så langt mulig søkes om dispensasjon i 
forkant. Søknad om dispensasjon må være sendt til det organ som avgjør 
dispensasjonssøknaden innen 14 dager etter årsmøtet/tinget. Dispensasjon kan kun gis for en 
valgperiode/oppnevning av gangen. 
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Vedlegg 10 
 

Styrets innstilling til neste års valgkomité  
 
Funksjon Navn Periode Gjenvalg/ny 
Leder Ola Rygg 2 år Ny 
Varamedlem Nina Heie 2 år Ikke på valg 

 
Kjetil Ulven trekker seg ut av Valgkomiteen. Ola Rygg kommer inn og tar lederrollen. Nina 
Heie rykker opp fra Varamedlem til Medlem 
 
 
Hovedstyret  
Byaasen Skiklub 
Trondheim 30.03.2022 
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Sak 11. Godkjenne de valgte gruppestyrer  
 
I henhold til vedtektenes paragraf § 11 punkt 8 under Årsmøtets oppgaver står som følger: 
Årsmøte skal godkjenne de valgte gruppestyrer. 
 
Forslag til vedtak: 
Styret foreslår derfor at Årsmøtet stadfester som følger: 
 
De presenterte gruppestyrer godkjennes av Årsmøtet. 
 
 
 
Sak 12. Avslutning 
 
Styret takker de fremmøtte for deltakelsen og ønsker alle sammen et riktig godt og sportslig 
produktivt år i 2022. Lykke til med resten av inneværende sesong, sommerens aktiviteter og 
forberedelsene til 2022/23-sesongen. 
 
Så håper vi at vi alle snart er fri fra dette låste grepet som Korona-viruset COVID-19 har 
påført oss, både sportslig og organisatorisk, og økonomisk. 
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