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Til medlemmer i Byaasen Skiklub 
 

Saksliste og saksdokumenter til årsmøte 
Det vises til innkalling til årsmøte av 16.02.2018 offentliggjort og gjentatt offentliggjøring 
den 23.03.2018 på www.byaasenskiklub.no 

 
 

1. Åpning av årsmøte og velkommen i et Jubileumsår 
 

2. Godkjenne de stemmeberettigede 
 

3. Godkjenne innkalling og saksliste 
 

4. Valg av møteleder, referent og protokollvitner 
 

5. Behandle klubbens årsmelding for 2017 
 

6. Behandle regnskap for klubben 
 

7. Vedta budsjett 2018 for klubben og fastsette kontingent  
 

8. Behandle innkomne forslag og saker 
 

9. Valg 
 

10. Godkjenne de valgte gruppestyrer  
 

11. Bestemme klubbens organisasjon (jfr. § 15) 
 

12. Avslutning 
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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 – vedlegg 3 
• Regnskap med revisors beretning – vedlegg 4  
• Forslag til budsjett – vedlegg 5 
• Forslag til saker 

o Forslag til opprettelse av nye gruppe – for Randonee – vedlegg 6 
• Valgkomiteens innstilling – vedlegg 7 
• Styrets innstilling til neste års valgkomité – vedlegg 8 

 
 
 
 
 

Med vennlig hilsen 
Hovedstyret i Byaasen Skiklub 
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Vedlegg 1 

Årsmøte i Byaasen Skiklub 30. april 2017 
 

Sak 1. Åpning av årsmøte og velkommen i et Jubileumsår 

 

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. april 2018 
 

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. 

  



 

6 
 

          Vedlegg 3 

Årsmøte Byaasen Skiklub 30. april 2018 
           

Sak 5. Behandle klubbens årsmelding for 2017 
 

 

 

 
 

 

Årsberetning  

for  

Byaasen Skiklub  

2017 
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Byaasen Skiklub 

Styrets beretning 2017 

Byaasen Skiklub ble stiftet 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 og hopp. 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 etter hvert kommet i gjenge med 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. Dette fases inn i klubben, noe som har 
vist seg å være en betydelig mer omfattende og tidkrevende øvelse enn det vi antok tidligere. 
 
Klubbens økonomi er totalt sett tilfredsstillende og årsregnskapet er fremlagt med 
godkjenning av revisor både for hovedklubben og for de enkelte utvalg. Resultatet for året 
viser samlede driftsinntekter på kr 1 681 652 og et samlet overskudd på kr 407 336. Klubben 
har en bokført egenkapital pr 31.12.2017 på kr 3 416 354 inkl minnefond på kr 60 234. Av 
totalbalansen på kr 3 764 214 utgjør bankinnskudd og kontantbeholdning kr2 807 770. 
 
I samsvar med regnskapslovens § 3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er lagt 
til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet og at denne forutsetning er til stede. 

Klubben har registrert i overkant av 800 klubbmedlemmer, en nedgang fra vel 1000 
medlemmer i fjor, og har ingen ansatte. Den har som policy å ta sikte på at det ikke 
forekommer forskjellsbehandling grunnet kjønn. Styret består av 5 valgte medlemmer uten 
vararepresentanter, ettersom to posisjoner ikke ble besatt ved valget i 2017.Virksomhetens 
aktiviteter medfører direkte verken forurensning eller utslipp som kan være til skade for det 
ytre miljø. 

Trondheim, 20.3. 2018 

  Eivind Grøv  Einar Storli   Birger Nordstrand Wik 
  Leder   Nestleder   Kasserer 

  Nina Heie      Guro Kulset Merakerås Martine Ranum Lehn   
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Klubbens art, mål og organisasjon 
Byaasen Skiklub (BSK) ble stiftet i 1893 og er en organisasjon tilknyttet Norges Ski Forbund 
(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) 

 
Telemark  (ikke aktiv p.t.) 
Alpint   (ikke aktiv p.t.) 

Komiteer/grupper 
Hytte komite  (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. 

• 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 markaområdene. (Bymarka).  
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Styrets sammensetning og arbeid i 2017  
 
Hovedstyret har bestått av: 
Leder   Eivind Grøv 
Nestleder  Einar Storli 
Kasserer   Birger Nordstrand Wik 
Styremedlem  Nina Heie 
Styremedlem  Guro Kulset Merakerås 
Styremedlem   Hege Færø-Finnvik 
 
Varamedlemmer:  Martine Ranum Lehn   
   Ikke besatt    
 
Revisorer:   Bjørn Fossum      
   Terje Hyldmo      
 
Valgkomite:   Kirsti Kalseth Sjøhaug  
   Svein Ove Sandvik  
Styret måtte foreta en rokkering da Hege Færø-Finnvik trådte ut av styret ganske umiddelbart 
etter Årsmøtet grunnet langvarige opphold i utlandet i forbindelse med jobb. Martine Ranum 
Lehn trådte da opp i posisjon som Styremedlem. Det medførte at vi hadde 2 posisjoner i 
manko i styret. 

Utvalgsledere har møtt i hovedstyremøtene; 
 
Langrenn  Tina Strømdal Wik  
Hopp   Ole Walseth  
Skileik   Stein Danielsen 
 
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 ingen i 2017 

 
Det har vært avholdt 8 styremøter og det er behandlet 45 saker i løpet av året 2017. Styret 
følger en årsplan for styremøtene, utvalgslederne har vært invitert til å delta i 7 av disse 8 
møtene. Hvert styremøte har sitt hovedtema i tillegg til rutinemessige rapportering fra utvalg 
og økonomi.  
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Styret ser at BSK-Hytta etterhvert begynner å kreve nyinvesteringer og vedlikehold. Vi har i 
2017 gjennomført grave- og dreneringsarbeider foran Hytta slik at man forhåpentligvis 
unngår fremtidige flommer utenfor hytteveggen derpå påfølgende oversvømmelse i kjelleren. 
Utleie over ca. 15 år begynner å vise seg. Dugnad ble arrangert i området ved Hytta og en 
betydelig mengde trær og busker ble kappet ned. 
 
Det tilliggende området til Hytta har et betydelig utviklingspotensial og klubben må gjenoppta 
de tankene man begynte å legge for en helhetlig utvikling av området i fremtiden. 
 
Klubbens totale økonomi er tilfredsstillende. Det arbeides med fortsatt å sikre god økonomi-
styring og ikke minst sikre inntektssiden til klubben. Barnas Skidag er en viktig økonomisk 
bidragsyter i 2017. Det jobbes med dugnader blant medlemmene, ulike dugnader innen de 
enkelte utvalgene og enkelte som går i klubbens regi. Vi har en liten, men god pengestrøm 
årlig fra Teknobingoen på Heimdal, ca. 100.000 NOK årlig. Det søkes jevnlig midler fra ulike 
hold til dedikerte formål som Hovedstyret administrerer, men som tilfaller utvalgene. I 2017 
fikk BSK tildelt som Lokale Aktivitetsmidler (LAM) drøyt 140.000 NOK, vi fikk tildelt ca. 
20.000 NOK (dette utgjør 1/3 av omsøkte midler) fra Norges Skiforbund som spillemidler til 
utstyr 2017. Vi har også søkt om tilskudd til dekning av kostnader for politistøtte ved 
idrettsarrangement (Barnas Skidag både 2016 og 2017) som utgjør ca.50-60.000 årlig. Det 
finnes både lokale og nasjonale støtteordninger som det søkes på. 
 
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. Heri ligger et foreløpig uforløst potensial 
for klubbens styre, utvalg og medlemmer. Gjennom Styreweb har det vært jobbet med å gå 
gjennom medlemsoversikten i klubben, dette er ikke ferdigstilt ved årets avslutning, men en 
redusert medlemsmasse fremkommer etter denne gjennomgangen.  
 
Fakturering medlemsavgift gjøres nå via medlemsoversikten i Styreweb. Hjemmesiden er 
oppdatert og nytt domenenavn www.byaasenskiklub.no er på plass gjennom StyreWeb-
plattformen. En forbedret kalender- og forespørselsfunksjon for BSK-Hytta er etablert. 
 
Klubben har tegnet avtale med Trimtex for levering av trenings- og konkurransetøy. Og den 
har en 2-års avtale med Sportsbua. 
 
Styret mener at det i 2017 har vært arbeidet godt med planlegging og videre drift av klubben 
og at det har vært en god oppstart av skisesongen 2017/18.  

Medlemmer 
Klubbens totale medlemmer i 2017 er 818. Disse er fordelt på alder og aktiviteter som vist i 
tabellen under.  

 

Gren Sum
År 0-5 6-12 13-19 20-25 26-> 0-5 6-12 13-19 20-25 26-> Alle

Hopp 0 0 0 0 0 0 5 1 4 10 20
Langrenn 0 27 36 4 18 0 52 54 12 38 241
Skileik 0 68 0 0 0 0 75 0 0 0 143
Hoved 3 17 26 18 149 3 17 16 15 150 414
Sum 3 112 62 22 167 3 149 71 31 198 818

Kvinner Menn

http://www.byaasenskiklub.no/
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Tabell 1: BSK medlemmer fordelt på alder og aktiviteter 
 
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. 

Økonomi 
Klubbens økonomi er tilfredsstillende. Revidert årsregnskap er presentert nedenfor og består 
av resultatregnskap og balanse spesifisert samlet og for hver av avdelingene «Hoved», 
«Hytte», «Hopp», «Langrenn» og «Skileik» med sammenligning mot tidligere år, og noter. 
Det vises til vedlegg nr 4. 

Samlet overskudd for 2017 ble kr 407 336 (2015: kr 407 579). Med dette resultatet, har BSK 
en egenkapital pr 31.12.2016 på kr 3 416 355.  Av totalbalansen på kr 3 764 214 utgjør 
bankinnskudd og kontantbeholdning kr 2 807 770. 

Inntekter 

Samlede inntekter i 2017 er kr 1 681 652. Klubben har mange viktige inntektskilder hvorav de 
viktigste er innbetalinger fra medlemmene i form av medlemskontingent og aktivitetsavgift, 
kr 298 514, Barnas skidag, kr 250.000 og tilskudd fra NIF/kommunen/momskompensasjon kr 
363 832. Sistnevnte inntektspost er en del over budsjett (kr 200 000), mens ørvige 
inntektsposter i hovedsak er som budsjettert.. Det vises til nærmere spesifikasjon i de vedlagte 
regnskapene. 

Utgifter 
Samlede driftskostnader i 2017 er kr 1 296 083. Hensyntatt at en del budsjetterte anskaffelser, 
som for eksempel snøscootergarasjen, er aktivert i balansen, er kostnadene stort sett som 
budsjettert. .  
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Balansen 
Balansen viser en bokført egenkapital pr 31.12.2017 på kr 3 416 354 inkl minnefond på kr 
60 234. Bokført verdi av hytta er pr 31.12.2017 (kun) kr 253 949 etter årets (normale) 
avskrivninger på kr 67.266. Skirekruttanlegget og lysløypa er tidligere kostnadsført i sin 
helhet. 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 
Generelt 
Det har vært stor aktivitet vedrørende bruk av BSK-hytta gjennom hele 2017. Både utøvere 
og øvrige medlemmer i klubben benytter hytta aktivt. God drift og vedlikehold av hytta er 
videreført. Det holdes god oversikt over hva som til enhver tid skal gjøres av vedlikehold og 
oppgraderinger. Det er gjennomført dugnad utendørs både vår og høst rundt hytta, og 
rundvask inne i mai. I løpet av 2017 ble det iverksatt ytterligere tilpasninger innvendig i hytta 
ved at et nytt lager ble etablert i det gamle heissjaktrommet. Vinduer ble satt inn i 
lagerrommet i forlengelsen av storstua, og det ble lagt nytt gulv i hele stuearealet. Et nytt 
premieskap så dagens lys i den gamle døråpningen. 
 
Faste utleieavtaler av hytta er videreført også denne sesongen deriblant Trondheim kommune. 
Disse benytter hytta en gang i uka hver på dagtid, gjennom store deler hele året. Avtalen med 
Freidig orientering om leie av bod til utstyr, samt muligheter for gunstig leie av hytta til 
arrangement fra april til oktober, er også videreført. 
 
Sommeren 2017 arrangerte Trondheims skiklubb deler av sin Multisportsuke ved BSK-hytta, 
det var første året for et slikt samarbeide, så får en se hvor hen det fører i fremtiden, 
arrangementet er årlig fra TSK's side. 
 
Økonomi 
Økonomien for BSK hytta er fortsatt stabil. Hyttas økonomiske målsetting er at leieinntektene 
skal dekke faste kostnader, og løpende driftsutgifter gjennom sesongen. Utleiesituasjonen har 
vært bra med 43 betalende utleiedøgn i 2017, mot 52 i 2016.  
 
Omsetning for inneværende sesong har vært kr 277 000 mot kr 292 200 forrige sesong. 
Budsjettert kr 275 000. Utleieprisen er justert fra kr 5 900 til kr 6 200 i løpet av 2017. I 
leieprisen inngår vask med kr 800(kr 1 000 fra 2018). Utleieprisen vurderes til å være 
markedspris.  
 
Driftskostnadene utgjør kr 346 622 mot kr 212 230 forrige sesong. Økningen skyldes mer 
vedlikehold, blant annet utskifting av gulv. 

Etterspørselen etter leie av hytta har vært relativ stabil. 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, men da må den 
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markedsføres bedre, noe som igjen vil kreve innsats. Den gyldne balansen kan være vanskelig 
å treffe helt. 
 
Det jobbes kontinuerlig med forefallende vedlikeholdsarbeid både utvendig og innvendig, 
oppgradering av inventar, samt sikre fortsatt godt renhold av hytta. Hytta må beises utvendig 
våren 2018, og avtrekksvifter bør monteres i trimrom. Det planlegges dugnad rundt hytta vår 
og høst, samt rundvask av hytta igjen til våren 2018. 
 
Hyttekomiteen for året 2017 har bestått av Nina Heie (leder og utleieansvarlig), Birger 
Nordstrand Wik (kasserer) og Kåre Viken (vaktmester)  

BSK Senior 2017 

I 2017 ble det arrangert 7 kaffetreff og 1 dagstur.  

I februar fortalte Fridtjof Simonsen om den gamle bebyggelsen i vårt område og om en del av 
beboerne. Alf Walseth kom også med replikker og historier så det ble en veldig artig kveld.  

Vi feiret dessuten med marsipankake at Mathias Rundgreen kom på pallen i prøve-OL i 
Pyeongchang. Mathias var tilstede og fortalte om oppholdet og fikk overrakt en 
oppmerksomhet fra oss. 

I mars kom Ole Valseth og fortalte om hoppdømming. På treffet i november fikk vi besøk av 
Guri Hetland.. Hun orienterte oss om hva som skjer rundt søknadsarbeidet for VM 2023. De 
andre møtene var uten ressurspersoner – bare hyggelig prat over kaffekoppen. På 
desembermøtet ble vaflene skiftet ut med valnøttkake. 

Oppmøte har variert fra 17 – 24 personer. 

31. mai 2017 ble det arrangert tur til Skimuseet i Rindal og Svinvik Arboret i Todalen. Det 
var 44 deltakere inklusive venner og kjente. Været var sånn passe, men regnskurene var mest 
intens under transportetappene så det var en meget fornøyd gjeng som forlot bussen etter en 
interessant og hyggelig dag 

Økonomi: Gruppen er selvfinansierende. Deltakerne betaler for serveringen – det dekker 
innkjøpene (komiteen skifter på å ha med vaffelrøre). Vi har opparbeidet et overskudd som 
brukes til oppmerksomhet til ressurspersoner m.m.  

Tove og Leif Bjerkan, Turid og Bjørn Michelsen, Dagny Marie Buan Pedersen og Reidun og 
Thorvald Nakstad  utgjør fremdeles arrangementskomiteen. 
 

BSK-trim 

Unni Bakke og Ingeborg Njålsund tok høsten 2015 initiativ til å starte opp BSK-trim for 
damer. Det er gjennomført treninger på Sverresborg ungdomsskole 1 gang i uka hvor det 
trenes til musikk med vekt på styrke, utholdenhet og bevegelighet, samt ballspill. De to 
foregangskvinnene drev trimmen 3 halvårsperioder, deretter ble det forsøkt drevet ved hjelp 
av to/tre av deltagerne fra de første periodene, men etter hvert avsluttet. I dag finnes ikke dette 
tilbudet lenger.  



 

14 
 

Barnas Skidag 2017 

Det utmerkede samarbeidet med Selsbakk Idrettsforening om arrangementet Barnas Skidag er 
videreført og styrket. Samarbeidet med hovedsponsorene Adresseavisen og SpareBank1 SMN 
og de øvrige samarbeidspartnere er også upåklagelig. Samtlige hovedsponsorer og 
samarbeidspartnere har videreført sine avtaler med en revidert og styrket avtaletekst, som gir 
en klar ambisjon og forutsigbarhet om videre samarbeid de kommende år.  

Barnas Skidag 2017, det 24. i rekken, ble gjennomført 5. mars med ca 2850 startende barn. En 
liten økning i forhold til 2016. Vi ser at en god vinter der barnehager og skoler gjennomfører 
skiaktiviteter er veldig rekrutterende for Barnas Skidag. Anlegget i Granåsen hadde i år veldig 
bra med snø og gode løyper. Dugnadsmessig kom vi greit i mål, og rennet ble gjennomfør på 
en solid måte, selv om det var noen personellmangler. 

I perioden mai-desember 2017 har det vært jobbet godt med å planlegge 2018 arrangementet 
som er 25-årsjubileum. Prioritet har vært å sikre sponsorinntekter og forutsigbare avtaler, 
samt effektuere bestillinger på nødvendige varer og utstyr.  

Barnas Skidag er klubbens og utvalgenes viktigste inntektskilde, og vi 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  Tingrettdommer Eirik Lereim 
 

Daglig leder i Stiftelsen Barnas Skidag:  Einar Storli (Byaasen Skiklub). 
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Sluttord 
Styret vil benytte anledning til å takke alle aktive jenter og gutter for innsatsen både på og 
utenfor idrettsarenaen. 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. 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, utvalgene, komité/grupper, trenerne i hopp, langrenn og skileik 
for god innsats i 2017. 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.  

Vi kan si oss meget tilfreds med innsatsen og oppslutningen om BSK's aktiviteter. 

 

Trondheim, 20.03.2018 

BYAASEN SKIKLUB HOVEDSTYRET 

 

   Eivind Grøv  Birger Nordstrand Wik Einar Storli 

   Leder   Kasserer   Nestleder 

    

   Nina Heie      Guro Kulset Merakerås Martine Lehn 
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Utvalgenes årsmeldinger 
 

BYAASEN SKIKLUB - SKILEIK   
 
ÅRSBERETNING 2017 (vinter 2017 og høst 2017) 
 
 
Utvalgsstyre:  Andreas Koppen, leder (sluttet høst 2017) 

Inger Hjelde Ekli (sluttet høst 2017) 
Anders Jernberg (sluttet høst 2017) 
Jorunn Schei, kasserer (sluttet høst 2017) 
 
Stein Danielsen, leder (ny fra høst 2017) 
Frode Singstad, kasserer (ny fra høst 2017) 
Yvonne Aune (ny fra høst 2017) 
Linda Stenhaug (ny fra høst 2017) 

 
Valgkomite:  Skileik har ikke hatt noen valgkomite for kalenderåret 2017. 
 
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. Siste trening vinteren 2017 var 30.mars og første 
trening høsten 2017 var 24.oktober 
 
TRENERSITUASJONEN 
 

 Vinter 2017 Høst 2017 

Trener 1. trinn Trond Einar Elden 
Yvonne Aune 
Line Selnes 
Tonje Nilsen 
Erik Aalde 
Cathrine Bråten 
Stein Danielsen 
Kristin Eriksen 
Martin Hasle 
Johan Fredrik Paasche 
Maria Teresa Hansen  

Hilde Rygg 
Maren Rygg 
Jan-Åge Sneve Gundersen 
Bjørn Holmvik 
Olle Malmring 
Stein Danielsen 
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Trener 2. trinn Bjarte Bergstrøm 
Gregoire Bonnemaire 
Thomas Elmgren 
Inger Hjelde Ekli 
Geir Haukeland 
Tone Mollan 
Martin Skageseth  
Linda Stenhaug 

Børge Hov 
Håvard Prytz 
Cathrine Braathen 
Yvonne Aune 

Trener 3 trinn Andreas Koppen 
Steinulf Hoel 
Anders Jernberg 
Anne Grete Wågø 
Ingunn Moe Hansen 

Kristian Dahl 
Ola Thomas Atkinson 
Trond Einar Elden 
Linda Steinhaug 

 
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.  
 
Vinteren 2017 var det nok trenere til at man fikk gjennomført treninger både tirsdager og 
torsdager for alle trinn. Men trenerressursene var ujevnt fordelt på de to dagene for 2. og 3. 
trinn slik at det var i perioder for få trenere på torsdager for disse trinnene.  
 
Høsten 2017 har det vist seg å være vanskelig å rekruttere tilstrekkelig antall trenere til både 
tirsdager og torsdager for alle trinn. I tillegg har det vært stor utskiftning fra før sommeren. 
Kun 5 trenere totalt har blitt med videre, av disse kun én på 1.trinn. Mangelen på kontinuitet 
gjorde oppstarten høsten 2017 utfordrende; mange nye trenere som ikke hadde noen rutinerte 
trenere å støtte seg på samt at antall trenere gjorde det vanskelig å få til treninger både 
tirsdager og torsdager for alle trinn.  
 
REKRUTTERING 
Rekrutering skjer primært ved informasjon til elever på skoler i nærområdet, det vil si 
Åsveien, Ila og Nyborg. Ila og Nyborg ble det distribuert infoskriv til alle på 1.-3. trinn, på 
Åsveien ble det sendt e-post til alle foreldre til barn på 1.trinn. I tillegg brukes facebooksiden 
aktivt (facebook.com/skileik). Siden har pr i 31.desember 322 følgere. 
 
Oppstartsmøte for foreldre og nye barn ble avholdt 17.oktober og hadde et svært godt 
oppmøte. 
 
Antall registrerte på skileik pr 31.desember 2017 er 150 barn, hvorav 50 på 1.trinn. Av disse 
er 13 i barnehagealder. Rekrutering fra barnehagealder har en god verdi også med tanke på å 
få med foreldre som trenere, og dermed sikre kontinuitet på 1.trinn. Det bør derfor vurderes 
om man skal prøve å være mer aktiv med info mot barnehager framover. 
 
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 område på BSK sin hjemmeside har 
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blitt brukt til mer statisk informasjon samt registreringsskjema.  
 
Det har vært en jevn vekst i antall følgere av facebook-siden samt visninger og reaksjoner 
som innleggene får: 

 
 

 
 
 
ANTALL UTØVERE 
Pr. 01.01.17 var det ca. 155 registrerte medlemmer ved Skileik. Det tilsvarer en økning på 
omtrent 35-45 utøver fra tilsvarende tidspunkt året før. 
 
Pr 31.12.17 er det ca 150 registrerte medlemmer. Det har med andre ord vært omtrent like stor 
tilvekst som utmeldinger og aldersmessig frafall.  
 
Det er i tillegg igangsatt et arbeid for å ajourføre medlemsregisteret for å sikre at man 
opererer med et reelt antall registrerte.  
 
MØTER 

- Årsmøte: 13.03.17 (svært dårlig oppmøte, ingen foresatte og kun et fåtall trenere) 
- Planleggingsmøte ny sesong for trenere: 18. september (5 stk møtte) 
- Oppstartsmøte Skileik nye barn og foresatte: 17. oktober (godt oppmøte) 
- Trenerkickoff: 23. oktober (godt oppmøte) 
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AKTIVITET 
Vinter 2017  
Første trening i 2017 ble gjennomført 3. januar, på snø. Mye dårlig skiforhold, lite snø ved 
BSK-hytta gjennom januar og første halvdel av februar. 2. og 3. trinn hadde primært treninger 
på snø i Henriksåsen denne perioden, 3. Trinn var også en del i Granåsen, mens 1. trinn hadde 
flere barmarkstreninger.  Resten av sesongen var det stort sett tålelig ok med snø ved BSK-
hytta, men det var ofte «hardt». Mulighet for å frese opp sporet/sletta hadde vært svært 
kjærkomment. Både 2. og 3 trinn hadde fortsatt flere treninger i Henriksåsen. 
 
Skileik var veldig godt representert på Dalgårdstafetten. Og stilte også med lag på 
Heimdalstafetten, Bratsbergstafetten og utøvere til BSK-rennet i Granåsen. Enkelte barn 
stiller også på flere av de «vanlige» rennene gjennom sesongen, men dette er i all hovedsak 
barn med eldre søsken på langrenn. 
 
Vi fikk gjennomført tre karusellrenn på ski. 12/1, 28/2 og 23/3. Alle ved BSK-hytta. Vi hadde 
gode skiforhold ved karusellrennene, alle renn hadde veldig bra oppmøte og var vellykkede 
arrangement. 
 
Felles avslutning med kveldsmat i BSK-hytta ble gjennomført etter trening tirsdag 28. mars. 
som barmarkstrening ved BSK-hytta. Siste ordinære trening ble gjennomført torsdag 30. mars 
(kun 1. og 2. trinn) med skiscross i Granåsen. 
 
3. trinn hadde egen avslutning 6. April i Skiklubbens lokaler på Skistua med pizza, kake, quiz, 
utdeling av pokal mm. Svært bra oppmøte og vellykket arrangement. 
 
Høst 2017 

- Tirsdag 24.oktober: Sesongens første trening - barmarkstrening ved BSK-hytta for alle 
trinn.  

- Tirsdag 7.november: Terrengløp med 45 deltagere, hvorav 21 fra 1.trinn. Kveldsmat 
på hytta 

- Torsdag 16.november: Første torsdagstrening. På grunn av trenersituasjonen ble dette 
kun et tilbud til 1.trinn.  

- Torsdag 30.november: Sesongens første trening på ski. 
- Tirsdag 12.desember: Skirenn med 87 deltagere, hhv 39 fra 1.trinn, 20 fra 2.trinn og 

28 fra 3.trinn. Kveldsmat på hytta. Juleavslutning. 
 
Denne høsten har vi vært heldige med at når snøen først kom, så har det vært stabile forhold 
for ski. Det ble dermed kun en drøy måned med barmarkstrening før vi kom oss på ski. 
Bortsett fra den første torsdagstreningen og den første tirsdagstreningen på ski, som ble 
gjennomført i Granåsen, har resten av treningene vært med utgangspunkt fra BSK-hytta.  
 
Det er verdt å merke seg at oppmøtet blir betydelig høyere for alle trinn så fort det blir 
skiføre.  
 
ØKONOMI  
Avdelingens økonomi må betegnes som god. Hovedinntekten til Skileik er inntekter fra 
Barnas Skidag og aktivitetsavgift fra medlemmer. Det er utfordrende å få foreldre til å melde 
seg som frivillige til dugnad. For Barnas skidag 2017 ble det til slutt nødvendig å dekke 
mesteparten av vaktene (parkeringsvakter) ved tilfeldig utvalgte foresatte som selv fikk ansvar 
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for å ordne erstatter ved ev. forfall. Til dugnaden stilte kun 10-15% av oppsatt personell fra 
BSK skileik og det var ikke ordnet erstatter eller gitt noen som helst beskjed til 
dugnadsansvarlig (leder). Inntekten fra Barnas Skidag var i 2017 kr 50.000. 
 
Aktivitetsavgiften for sesongen var som foregående år kr 300,- pr. barn. Etter innskjerping av 
innfordringsrutinene ble det i 2017 innbetalt kr 34.200 i egenandeler, mot kr 19.500 i 2016.  
Avdelingens største utgiftspost har tradisjonelt sett vært overtrekksdrakter til trenerne. For 
sesongen 2017/2018 har aktive trenere fått dekket opptil kr 1627 hver for overtrekksdrakter. I 
2017 ble det også investert for kr 15.078 i nytt skileikutstyr på Ferista.  
 
Skileik fikk for perioden 1.1.2017 til 31.12.2017 et overskudd på kr 32 367. 
 
 
Trondheim  1. februar 2018 
for  SKILEIKUTVALGET     
 
Andreas Koppen (1. halvår) 
Stein Danielsen (2. halvår) 
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BYAASEN SKIKLUB - HOPPUTVALGET   
 
ÅRSBERETNING 2017 

Byaasen Skiklub hopp- og kombinertavdeling er den eldste avdelingen i klubben. 
Rekruttering til hoppsporten har gjennom årenes løp vært variabel, og da gjerne i takt med 
snøforhold og Norske prestasjoner internasjonalt. Etter mange snøfattige vintre, ser vi nå en 
tiltagende tilvekst av nye løpere.  

Hoppskole 

Det ble ikke arrangert hoppskole i 2017. Erfaringene de siste årene har vist dalende 
påmelding og vanskelig snøforhold gjør at det har vært vanskelig å gjennomføre i 
Byaasbakken. Hoppavdelingen søker heller nærmere samarbeid med Skileikavdelingen, for å 
rekruttere nye hoppere. Dette må utvikles og videreføres. 

BSK - rennet 

BSK-rennet i hopp og kombinert lot seg ikke gjennomføre på terminfestet dato, og heller ikke 
på noe senere tidspunkt. På grunn av lite snø i Byaasbakken i mars måned de siste år, forsøker 
hoppavdelingen å flytte sitt arrangement til januar i 2018. 

Gruppe 12 år og yngre 

Gruppen har vokst med flere nye løpere gjennom sist år. All trening for disse, sommer som 
vinter, gjennomføres som et samarbeid mellom Byaasen Skiklub og Byåsen IL. Det er 
registrert ca 15 deltakere i denne gruppen.  

De fleste deltok også på Trønderhopps sin hoppskole. I tillegg deltok 2 av gutta på NSF sin 
storsamling i Midtstuen sist sommer. 

Våre hoppere har deltatt på alle ST-cup renn som ble arrangert, samt noe konkurranser i 
Nord-Trøndelag i tillegg. Men dessverre, et noe begrenset renntilbud til disse utøverne totalt i 
kretsen. 

Etter påske var det felles avslutning i BSK-hytta med klubber i Sør-Trøndelag. Her ble det 
pizza og brus. Populært var det også at vår egen Espen Bjørnstad stilte opp.  

Gruppe 13 år og eldre 

Team Sør-Trøndelag, Team-ST (13-16 år) 

BSK har i år ikke hatt utøvere i denne aldersgruppen. 

Granåsen Skiteam og Trønderhopp (17år - ) 

Espen Bjørnstad, Christian Ingebrigtsen, Nils Ola Kvam og Peder N. Pedersen fra BSK, har i 
inneværende sesong vært med i Granåsen skiteam (Nils Ola og Espen) og Trønderhopp 
(Christian og Peder)  

De har fulgt treningsopplegget til GST/Trønderhopp gjennom sesongen, og har gjennom året 
deltatt i Norges Cup, NM, Continental Cup og World Cup.  

Peder N. Pedersen ga seg etter vintersesongen 2016-17. 

Nils Ola Kvam har deltatt i Norges Cup kombinert samt NM. 
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Christian Ingebrigtsen har deltatt i Norges Cup hopp i eliteklassen samt NM. 

Espen Bjørnstad har vært uttatt på NSF`s rekruttlag i kombinert, og har deltatt i Norges Cup, 
NM, Continental Cup og World Cup.  

Beste plasseringer i løpet av året har vært 8. plass i NM, 3. plass i Continental Cup (Otepaa) 
og 11. plass i World Cup (Lillehammer). 

Hoppdommerne 

TD og hoppdommerne i klubben er stadig aktive, både nasjonalt og internasjonalt. Klubbens 
dommere er stadig brukt i arrangement. I 2017 har Alf K Fahle tatt videreutdanning som TD, 
og han er nå forbunds TD.  

Av høydepunkter for dommeroppgaver må nevnes at klubben var representert i Hoppuka 
2016/2017. Nyttårsrennet 2017 (Vinterens mest sette idrettsarrangement på TV) ble dømt av 
Ole Walseth. 

Klubbens dommermedlemmer er fortsatt aktiv på det administrative plan, hvor mange er 
engasjert i styre og stell i skidommerlaug, i skikretsens dommerutvalg, i NSF og FIS. 

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 

Det ble også i år ryddet i bakkene. Kulen i K50 er som kjent fjernet. Vi har nå tatt bort 
trappen til hoppkanten samt stengt kanten fysisk av.  Av sikkerhetsgrunner er det ikke 
forsvarlig å hoppe i K50 nå, og vi må diskutere hva som skal gjøres med bakken. I alle 
tilfeller, slik bakken er nå, uten heis, vil den ikke bli brukt til trening så lenge det finnes 
bakker i nærheten som har heis.  

K25 ble også sjekket og godkjent for en vinter til. Men, også denne bakken må nå vurderes 
utfra et sikkerhetssyn. Dekket i tilløpet begynner nå å bli så dårlig, at det må skiftes om det 
fortsatt skal hoppes i de gamle Byaasbakkene. 

Hoppavdelingen kan ikke se at vår K50 noen gang blir brukt igjen. Så her må klubben se hva 
som kan gjøres med bakken. Det vil alltid være en sikkerhetsrisiko å la den stå slik den gjør i 
dag. Hoppavdelingen imøteser gjerne en klubbdiskusjon om bakkenes fremtid.  

Hoppavdelingen ser for seg Byaasbakken som et fremtidig rekruttanlegg med bakker i K5, K8 
og K12. Samtidig ønsker vi å beholde K25 så lenge den kan bevares i dagens tilstand.  

I tillegg til våre egne arrangementer, har vi stilt opp på hopp- og kombinertrenn i Granåsen, 
dette inkluderer poengrenn, ST-Cup, Norgescup, Granåsen Cup, Youth Cup og World Cup 

Hopputvalget 

Hopputvalget møtes regelmessig i bakken på renn, trening eller dugnad. 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. Kjell Pedersen representerte hopp i 
Barnas Skidag og organiserte starten.  
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Verv 

Medlemmer i BSK er godt representert i ulike verv i hopp og kombinert, vi er nå representert 
i følgende utvalg og styrer: 

Geir Bjørnstad: Granåsen Skiteam, styremedlem Kombinertkomiteen ST Skikrets, 
medlem 

Rune Sørli:  Nestleder Sør-Trøndelag skikrets til mai 2017 

Arne Helgesen: ST Skidommerlaug, styremedlem 

Alf Walseth:  ST Skidommerlaug, styremedlem 

Ole Walseth:  NSF Arrangementsutvalget hopp, leder. FIS, Ob-man for norske 
internasjonale dommere og TDer i hopp og kombinert. 

 

Styret i 2017 har bestått av: 

Leder                 Ole Walseth 

Kasserer            Per Erik Kvam 

Styremedlemmer Kjell Pedersen 

                            Geir Bjørnstad 

   Kjetil Vatle 

 

Årsmøte ble avholdt i BSK-hytta onsdag 258 februar 2018, med valg av nytt styre:  

Leder       Ole Walseth              

Kasserer           Per Erik Kvam     

Styremedlemmer Geir Bjørnstad  

   Robert Tangvold 

   Øyvind Ryen (ikke bekreftet ennå) 
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BYAASEN SKIKLUB - LANGRENN   
 
ÅRSBERETNING 2017 

Komitéer og utvalg 

Langrennsutvalget 
Leder  Tina Strømdal Wik    

Medlem Øyvind Ryen Kasserer   På valg  
Medlem Nelly Maske Sportslig leder  

Medlem Hilde Eikemo Sosialsjef  

Medlem Håvard Wist Arrangementsansvarlig  

Medlem  Pål Kittilsen Teknisk ansvarlig 
Medlem Anne Nevin Dugnadsansvarlig   På valg 

Medlem Thor Ragnar Mikkelsen Arenaansvarlig   Vervet utgår 

 

Utvalget har avholdt 7 LU-møter. Det er i tillegg holdt møter i komiteer og prosjekter. 

Oppmenn 
Senior  Heidi Grøv 

Junior 2001 og eldre Leif Arne Skei 

15–16 år 2003+2002 Gro Sandstad Eidsmo 

13–14 år 2005/2004 Ingrid Nissen 
12 år 2006 Ingvil Snøfugl 

11 år 2007 Anne Nevin 

10 år 2008 Andreas Koppen 

Andre funksjoner 
Valgkomité: Amund Amundsen og Anne Nevin 
Løpsleder BSK-løpet: Håvard Wist 

Rennleder Poengrenn: Håvard Wist  

Stafettuttakskomité: Oppmenn. Fra 2017/18 - På KM-stafetter: Trener og sportslig leder 

Sosialkomité: Hilde Eikemo, Ingeborg Graabak, Trude Forsbak, Mona Rise 

Materialforvalter: Heidi Sørum Grøv 
Arvids Minnefond: Hans Petter Wollebæk, Tom Jacobsen og Leif Arne Skei 
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Visjon og sportslig plan 
Høsten 2015 ble det i regi av hovedstyret igangsatt en strategiprosess for BSK. Som en del av 
denne prosessen har Langrenn med LU i spissen gjennomført en strategiprosess som i to 
omganger er drøftet med oppmenn og noen av trenerne.  
«Flest mulig, lengst mulig» er visjonen 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 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  

For å realisere dette målbildet prioriteres følgende fem satsingsområder for 2016-2017: 
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 – langrenn = langsiktig 
satsing 

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. 

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. 
 

Strategien legges fram på årsmøtet og ligger til grunn for planer og budsjett for 2017. Norges 
Skiforbunds reviderte Utviklingstrapp i langrenn, legges til grunn for den sportslige 
aktiviteten i gruppene. Boka «Utviklingstrappa i langrenn» er brukt som grunnlag for 
klubbens sportslige opplegg.  
Klubben har i sesongen 2017/18 fortsatt satsingen på å engasjere betalte trenere for å heve 
kvaliteten på det sportslige tilbudet for utøvere født i 2004/5 og eldre.  Tilbakemeldingen på 
dette satsingen har så langt vært god men medfører blant annet lavere kostnadsdekning fra 
klubben til samlinger og arrangement, og ordningen må evalueres ved sesongslutt. 
 
Grunnlaget for sportslig utvikling er at det finnes skiglede og interesse for skiløping hos 
utøverne våre; hvordan vi vekker og utvikler skigleden på våre arenaer i BSK. Dette har i 
prinsippet dekning i utviklingstrappa, men må først og fremst læres og praktiseres lokalt.  

Aktivitet 
I sesongen 2016/17 er det registrert ca 135 aktive utøvere i BSK langrenn.  
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Gruppene 
Gruppe Årgang Antall utøvere 

Jun./sen. 2001 og eldre 15 

15–16 år 02/03 21 

13–14 år 04/05 20 

12 år 2006 25 

11 år 2007 25 

10 år 2008  30 

 
Dette er stabilt fra forrige sesong. Tilbakemeldingene i gruppene forteller at vi har klart å 
opprettholde aktiviteten gjennom vinteren, med godt oppmøte på trening. En vinter med gode 
snøforhold har lagt forholdene til rette for mange treninger på snø. Utmerket innsats fra 
trenere og oppmenn er en vesentlig grunn til at dette har gått bra. 
Også i år har vi fortsatt med faste treningsdager tirsdag og torsdag. Ytterligere treningsdager 
har kommet for enkelte grupper. Kunstsnøen på Saupstad og i Granåsen ble benyttet i veldig 
liten grad og kun i første del av sesongen høsten 2017. Fra desember har det vært stabile 
forhold i lysløypa ved Fjellseter. 

Sportslige tilbakeblikk (2017) 
Vi kan se tilbake på en sesong med høy aktivitet og stor fart i sporet. Det er mange ivrige 
unger på trening. De ulike treningsgruppene ser ut til å ha fungert godt.  Oppslutningen om de 
gjennomførte poengrennene har vært bra og vi nådde nesten målet om 100 startende. På 
stafettene stiller vi med mange lag, mens langt færre deltar på sone- og kretsrenn. 
 

Arrangement 
Poengrenn 2016/17  
Det ble arrangert 2 poengrenn i løypene utenfor BSK hytta. Dette fungerte greit. På grunn av at 
sosialkomiteen ikke var virksom første del av 2017 ble det ikke arrangert kveldsmat etter 
poengrennene, og dette var et savn. Deltakerantallet lå på 70 – 80. Det er stort sett enighet om at 
lysløypa ved BSK-hytta egner seg best til poengrenn, da vi slipper konfrontasjoner med andre 
skiløpere. Det siste poengrennet var planlagt 4. April, men ble avlyst på grunn av at skiføret forsvant 
etter påske. 

Dugnad for Barnas skidag 5. mars 2017  
Barnas Skidag 2017, den 24. i rekken, ble gjennomført 5. mars med ca 2800 startende barn, 
en økning fra tidligere. Vi ser at en god vinter der barnehager og skoler gjennomfører 
skiaktiviteter er veldig rekrutterende for Barnas Skidag. Anlegget i Granåsen hadde i år veldig 
bra med snø og gode løyper. Dugnadsmessig kom vi i mål etter litt purring, og rennet ble 
gjennomfør på en solid måte selv om det var litt lite personell tilgjengelig. Vi omprioriterte 
personell på dagen til den mest kritiske roden. 
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BSK-rennet 1. februar 2017  
Den 1. februar ble det tradisjonsrike BSK-rennet arrangert som kveldsrenn i Granåsen 
Skisenter, under fantastiske forhold. Med nesten 330 løpere på start, ble det en veldig fin 
kveld i Granåsen.  
Klubbmesterskap 14.mars 2017 
Klubbmesterskapet 2017 ble arrangert utenfor BSK hytta, fristil teknikk. Ca 80 deltakere 
deltok i årets klubbmesterskap som markerte slutten på en lang skisesong. 
Sesongavslutningen 2016/2017 
Sesongavslutning med premieutdeling fra poengrenn og klubbmesterskap ble holdt i BSK 
hytta tirsdag den 25. april. Pizza, loddsalg og kaker stod også på programmet og med full 
hytte ble det god stemning under avslutningen.  
BSK-festivalen 2017 
BSK festivalen ble arrangert 21 – 22 oktober på Ferista. Vi valgte å legge samlingen etter 
høstferien, slik at høstsamlinga i Haltdalen kunne legges før høstferien. Lørdag hadde 
gruppene to økter hvor den andre var felles terrengløp. Etter løpet var det servering av 
varmmat inne i hytta, med påfølgende premieutdeling. Søndag stod langtur på programmet. 
BSK festivalen ble en fin start på 2017/18 sesongen.  
 
Foreldrefest 21. Oktober 
Etter flere års opphold arrangerte LU igjen foreldrefest. Vi la festen til BSK festivalen og 
samlet ca 30 BSK foreldre til en veldig trivelig kveld i hytta. Dette frister til gjentagelse, og 
forhåpentligvis får vi med oss enda flere neste år. 
Barmarkssamling i Haltdalen 
Helga 29.september-01. oktober ble det arrangert barmarksamling for utøvere født 2005 og 
eldre i Haltdalen. Det ble en veldig vellykket samling med 35-40 utøvere.  Etter å ha vært 
brukt som asylmottak er Løvåsen leir igjen åpnet for lag som vil holde samlinger. Fasilitene 
begynner å bli slitne og prisene har økt. Vi får drøfte på nytt alternativ som Meråker til neste 
sesong. 
 
Jentesamlinger  
Det ble avholdt jentesamlinger gjennom våren, men ikke etter sommerferien.  
 
Snøsamling Bruksvallarna 2017 
Sesongens snøsamling (2-4.12) ble lagt til Bruksvallsliden. Forholdene var bedre med tanke 
på at vi bodde veldig nære stadion, og vi tar sikte på samme sted neste år. Det ble en veldig 
fin samling, og godt over 100 deltakere var med. 
Samlingen startet med felles middag fredag kveld. Det ble 2 treningsøkter lørdag og langtur 
på søndag. Lørdag kveld hadde vi en fin sosial samling for utøvere og foreldre med 
loddtrekning og quiz som junior-gruppa arrangerte. Drømmeforhold i løypene gjorde sitt til at 
det var en meget fornøyd og sliten gjeng som satte kursen tilbake til Trondheim søndag etter 
lunsj.  
 
Byttedagen 2017  
For tredje gang arrangerte Langrenn i samarbeid med Byåsen IL Langrenn «Byttdagen» (bruktmarked 
av skiutstyr) i regi av NSF og Sparebank 1 i nye lokaler på Sluppen den 12. november. Totalt hadde 
BSK 24 vakter for betjening av innlevering av utstyr, salg og retur av utstyr. Bruktmarkedet hadde en 
omsetning på ca 220 000 kroner, hvorav klubben sitter igjen med ca 30 000 kroner etter at alle 
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utgifter er betalt. Viktigst er likevel at dette er flott og viktig bidrag for å få flere ut på ski og et 
positivt bidrag til miljøet. Vi satser på en enda større marked neste år. 

Dugnader 
BSK deltok igjen 2017 på dugnad under Olavfestdagene sammen med Byåsen il. BSK hadde 
ansvaret for totalt ca 340 dugnadstimer fordelt på ulike vakter under festivalen i juli/august. 
Estimerte inntekter for disse timene var kr 42 000. 

Diverse 

Anlegg  
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. Vi har fortsatt ambisjoner for videre utvikling av området. 

Hjemmeside 
Ny hjemmeside ble lansert ved nyttår 2017/18: www.byaasenskiklub.no. Gruppene bruker i 
stor grad facebook som kommunikasjonskanal for fortløpende informasjon. 

Medlemsregister 
Klubben har i løpet av høsten 2015 anskaffet et nytt medlemsregister; Styreweb og har i den 
forbindelse oppdatert registret. Det nye systemet har gi klubben en langt bedre oversikt over 
medlemmer og foresatte, og fungerer også som en plattform for kommunikasjon med 
medlemmene. Det er fortsatt potensial for å utnytte funksjonaliteten i Styreweb bedre for å 
effektivisere administrasjonen i klubben. 

Leverandør av klubbklær 
Våren 2017 gikk vi tilbake til en avtale om klubbklær til Trimtex. Nettbutikken har vært åpen i fire 
perioder i løpet av sommer (sommerkolleksjon) og høst (vinterkolleksjon).  

Sponsorer 
Sportsbua er hovedsponsor for klubben. I avtalen ligger gode rabatter på utstyr og klær mot at 
vi oppfordrer våre medlemmer til å handle på Sportsbua og benytter klubbens 
kommunikasjonskanaler til å distribuere rabatter og kampanjer.  
Til BSK rennet var BN Bank, Lade Torget, Matpartner og EY sponsorer. 

Fra sosialkomitéen 

Hilde Eikemo ble våren 2017 valgt som ny leder av sosialkomiteen. Det ble også etablert en ny 
sosialkomite. Høsten 2017 arrangerte sosialkomiteen både middag og lunsj under BSK festivalen, 
samt foreldrefest. 

Verv utenfor klubben 
− Nils Kristian Nakstad: Nestleder i NSFs langrennskomité 

Økonomi 
På grunn av at kasserer trakk seg fra vervet er regnskapet forsinket.  
 

http://www.byaasenskiklub.no/
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Trondheim, 26. februar 2018 

For BSK Langrennsutvalget  

Leder  

 
Tina Strømdal Wik  

Årsrapporter fra gruppene 
Årsrapportene fra gruppene er skrevet av oppmenn for gruppene inneværende sesong (det vil 
si 2017/18). For de do eldste ungdomsgruppene (13/14 og 15/16 år) og junior, ble 
sammensetningen av gruppene endret midt i 2017 da utøvere født i 2001 rykket opp til junior, 
og utøvere født i 2003 til 15/16 år og utøvere født i 2005 til 13/14 år. Dette innebærer både at 
gruppene fikk en ny sammensetning og nye trenere og oppmann midt i året, men mellom 
skisesongene. For de to eldste gruppene og junior er derfor årsrapporten også basert på 
inneværende sesong, og ikke bare året 2017. 
 

Årsrapport 10 år 
utøvere født 2008 

Gruppen med utøvere født 2008 lå under Skileik sesongen 16/17 og er nye i langrennsavdelingen fra 
høsten 2017.  

Status antall utøvere 

Totalt antall aktive utøvere ca. 30 

Oppmøte ved barmarkstreninger har vært ca. 6-10 utøvere mens det på skitreninger har møtt 
mellom 12-18 barn. Ved enkelte treninger som er gjennomført i kombinasjon med 
kveldsmat/juleavslutning etc. har det møtt flere. Oppmøte er omtrent likt fordelt mellom tirsdager 
og torsdager. 2-4 utøvere har møtt både tirsdager og torsdager ved skiføre. 

Kun 5-6 jenter har deltatt aktivt på treninger høsten 2017, likt fordelt på tirsdager og torsdager. 

Det har kommet til noen nye utøvere i løpet av høstsesongen. 

Oppmann 

Andreas Koppen 

Har hatt primæransvar for å legge ut informasjon på Facebook gruppe og mail via Styreweb. 
Påmelding til arrangement/renn og rekruttering av foreldre til dugnad. Svarer også opp diverse 
spørsmål som kommer fra foresatte pr. mail eller som meldinger via Facebook. 

Rekruttering av foreldre til dugnad er krevende i denne gruppa. 

Trenere 
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Gruppen har 5 trenere hvor to møter tirsdager og tre torsdager. Ved forfall gjøres avtaler slik at det 
alltid er min. to trenere som møter. Ansvar for planlegging av opplegg/øvelser for den enkelte 
trening rullerer og avtales i forkant. 

• Andreas Koppen 
• Anders Jernberg 
• Steinulf Hoel 
• Asbjørn Brenna 
• Jahn Dalheim 

 

Treninger 

Sesongens første trening gjennomført 26. oktober, i kombinasjon med infomøte for foresatte og 
kveldsmat.  

Barmark 

Det ble en kort barmarksesong med kun fem treninger før det kunne gjennomføres treninger på snø. 
Barmarkstreninger bestod av lekbasert trening som sura, ekornleken, haien kommer osv. samt 
diverse stafetter og hinderløyper med innslag av flere ulike øvelser. Vi benytter mye utstyr som 
skumballer, kjegler, staur og skumterninger. Treninger gjennomført på golfbanen og p-plass ved 
Ferista friluftsbarnehage. 

Snøtrening 

Første trening på ski var tirsdag 19. nov, Henriksåsen. Deretter har alle treninger vært gjennomført 
på fine snøforhold i Henriksåsen med unntak av to treninger i Granåsen 28. og 30. nov. Det er stort 
sett vekslet mellom treninger i klassisk og fristil som praktisert i langrennsavdelingen ellers. Typisk 
innhold/elementer i treninger på ski: Lekøvelser innenfor avgrenset omåde - sura, ekornleken, haien 
kommer osv. Skihåndball. Korte skiturer på 1,5-2,5 km. Stafetter med og uten staver, evt med innslag 
av tilleggsøvelser ved ”runding”, slalom (satt løype med staur). Frileik. 

Diverse arrangement for gruppen 

Kveldsmat etter trening 26. Oktober 

Snøsamlingen i Bruksvallarna - Gruppen hadde med 5 utøvere og 3 trenere. 

Juleavslutning 14. des i samarbeid med 11-årsgruppa. 

 

Trondheim, 26.02.2018 

Andreas Koppen 

 

Årsrapport 11 år 
utøvere født 2007 
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I vintersesongen har det har vært god deltakelse med over 15 barn på treningene. Tirsdag er den mest 
populære dagen, mens torsdag har flere ganger hatt færre enn 10 barn. Hele  20 barn møtte på 
avslutning med julegrøt før jul.  Noen barn sluttet, og det kom også et par nye barn til høsten. Det er 
fortsatt slik at torsdagstreningene stort sett bare består av gutter 
 
Jentetiltak: Simon Lund Ekrem lagde kveldsmat til jentene og middag i mars. Dette var populært.   
 
God deltakelse på stafetter: Gruppa hadde god deltakelse på stafetter i klassen 8-10 år. Vi stilte med 
ganske rene 10års-lag. Det gjorde at ungene fikk spesielt god mestring. Mulig dette kan oppfattes litt 
urettferdig for Skileik som stiller med 8-9 åringer. Så lenge BSK ønsker å skille Skileik og Langrenn, 
så er dette en naturlig og enkel måte å gjøre det på.  
 
Status antall utøvere 
Totalt antall aktive på trening 25 
Normalt oppmøte barmark og snø ca 15 stk tirsdager og ca 10 torsdager. Foreløpig er det flest barn 
som møter 1 dag. Ca 5-7 barn møter to dager i uka. Det er i hovedsak gutter som møter på torsdager.  
 
Oppmann 
Anne Nevin 
Har hatt ansvar for å legge ut informasjon gruppesiden på BSK-siden, styreweb mail, og på 
Facebooksider.  
 
Trenere 

● Øyvind Ryen (sluttet høstsesongen) 
● Anne Nevin 
● Andreas Kruger (var ikke med i høstsesongen) 
● Inge Norstad 
● Stig Folgerø 
● Simon Lund Ekrem 
● Arve Rygg (av og til) 

 
Treningen 
Barmarkstrening 
Vi hadde en fin barmarks-sesong der vi prøvde å legge opp til variert trening. Det er stort sprik i 
utholdenhet blant ungene og modning, så det fungerer best å ikke flytte seg over for store områder. Vi 
hadde 6 treninger med elever fra Heimdal videregående som var veldig populært blant ungene. Helt 
siste trening var svømming.  7 fornøyde barn møtte i Pirbadet til julevask 21.12 som siste trening før 
jul 
 
Skitrening 
2017 vår: 
Vi har hatt trening på ski hver dag til tross for lite snø først i sesongen. Granåsen byr på strålende 
forhold og det er også enklere å lage tilpasset opplegg der. Siden det er store nivå forskjellerl er det 
fordel å ha mange smårunder. Etterhvert fikk vi også fine økter i Henriksåsen.  
Forholdsvis bra oppmøte på poengrenn. Siste poengrenn ble avlyst.   
Gruppa hadde avslutning med ski og pølsefest 28 mars i skileiken.  
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2017 høst:  
Granåsen åpnet 17 november og vi benyttet oss av dette fine tilbudet fram til snøen også kom i 
Henriksåsen. Det var flotte forhold allerede fra starten av desember i Henriksåsen 
Avslutning med julegrøt i BSK-hytta. Det var gode nok forhold til at vi kunne renne ned på ski fra 
Henriksåsen.  
 
Skirenn 
2017 var mange av 2007-utøverne med på stafetter, og noen få på skirenn.  
 
Diverse arrangement for gruppen 
Snø-samlingen i Bruksvallarne var også i år veldig poplulært i gruppa og  7 utøvere var med..  
  
Vi bruker i hovedsak Facebook til å legge ut informasjon om treninger. Dette ser ut til å fungere bra. 
Det har stor sett vært enkelt å få foreldre til å bidra på dugnader etc.  
 
Trondheim, 20.02.2018 
Anne Nevin 
 

Årsrapport 12 år 
utøvere født 2006 
 

Denne sesongen har vi fått flere nye barn på 2006 gruppa, noe vi trenere synes er veldig positivt. 
Sesongen begynte rett etter høstferien med barmarkstrening tirsdag og torsdag, samt tilbud om 
langtur for de mest motiverte på søndager.  

Barmarkssesongen ble i år mye kortere enn forventet. Allerede i midten av november begynte vi å 
trene på ski i Granåsen og fra og med desember hadde vi fine forhold i Henriksåsen.  

Antall utøvere 
Totalt antall aktive barn: cirka 25  

Normalt oppmøte på barmark 10-15 barn. På snø: 10-20 barn 

Oppmann 
– Ingvil Snøfugl 

Trenere 
– Erlend Birkeland Nilsen (hovedtrener tirsdag) 
– Eirik Lian (hovedtrener torsdag) 
– Ingvil Snøfugl (hovedtrener torsdag) 
– Geir Skjevdal 
– Sunniva Fiskvik Hoel 
– Svend Peder Vesterfjell 
– Magnus Korpås 
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Erlend, Eirik og Ingvil deler på treneransvaret. Erlend har ansvar for tirsdager, mens Eirik og Ingvil 
deler på hovedansvaret på torsdager. Vi har flere assistenttrenere, noe som er svært viktig siden vi 
har vært oppimot 20 barn på enkelte treninger og da er det erfaringsmessig greit å være minst to 
voksne.   

Treningene 
Barmark 
Vi startet barmarkssesongene rett etter høstferien og vi hadde mange fine treninger preget av lek, 
fart og moro. Vi prøvde oss også på rulleski noen få ganger. Her er det stort sprik i gruppa, men de 
aller fleste syntes det var veldig moro. Vi hadde en treningssamling på barmark i slutten av oktober 
med langtur, rulleski og terrengløp. Det var sosialt og artig. Variasjon var et viktig stikkord for 
barmarkstreningene. I år gjennomførte vi også noen intervalltreninger med staver, noe både vi 
trenere og løpere syntes var gøy. Det ble også litt teknikk/ballansetreing og stafetter med fokus på 
hurtighet.  

Ski 
Vi begynte på ski allerede i midten av november. De første treningene var i Granåsen. Vi hadde tidlig 
i sesongen fokus på teknikk og leik. Vi prøvde aktivt å få med en del barn til Sverige på 
treningssamling og det lyktes vi med. Flere jenter og gutter ble med, noe de hadde godt utbytte av 
både treningsmessig og ikke minst sosialt. I år har vi som før hatt mye fokus på teknikk både i klassisk 
og skøyting. I tillegg har vi kjørt en del intervaller og stafetter. Vi har kjøpt inn litt utstyr (terninger og 
kjegler), slik at intervall og hurtighetstreningene blir artige og lekpreget. Samtidig har dragene blitt 
lengre enn før, noe som er en bevisst strategi fra oss voksne. Ungene begynner å bli store og enkelte 
går fort på ski. Det er fortsatt stort sprik i gruppa, så det som fungerer best er stafetter og intervaller 
innenfor et begrenset område. Samtidig er det litt moro å gå litt lengre sløyfer for eksempel i 
oppvarmingen. Det fungerer bra så lenge vi har med flere voksne på treningene.   

Mange av ungene har hatt stor framgang teknisk, noe som er gledelig. Vi prøver bevisst å få barna til 
å lære litt om trening og samtidig være bevisst at de er en del av ei gruppe, som må ta hensyn til 
hverandre. Dette jobber vi videre med også til neste år. Det sosiale er veldig viktig for å holde på 
ungene også i åra som kommer.   

Skirenn 
Over halvparten av gruppa deltar ikke på skirenn, men flere enn før deltar på stafetter og skirenn. 
Også noen av de nye barna på gruppa deltar på skirenn og stafetter. Det er veldig gledelig.   

Diverse arrangement for gruppen 
2006 gruppa var med på barmarkssamlingen i høst, samt skisamlingen i Sverige. Vi arrangerte også 
kveldsmat for gruppa før jul, samt serverte varm saft og pepperkake ifm med den siste treningen før 
jul. Etter jul har gruppa deltatt på to poengrenn, inkludert kveldsmat. Dette er svært positive tiltak 
hvor barna møtes på tvers av gruppene. Vi ser at ungene storkoser seg på kveldsmaten etter 
poengrennene.  

Kommunikasjon med foreldre og utøvere 
Vi gjennomførte et foreldremøte med smørekurs før jul. Deltakelsen var forholdsvis god. All 
kommunikasjon i gruppa foregår på vår lukkete Facebook gruppe, noe vi har fått gode 
tilbakemeldinger på. Vi mottar også påmeldinger til stafetter og promoterer skirenn på denne 
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gruppa, samt informerer om treninger. Undertegnede erfarer at engasjementet for dugnader blant 
foreldrene i gruppa ikke er godt nok. Dette må vi jobbe videre med.  

Utøverne er veldig positive og motiverte. Dette gjør jobben som trener veldig motiverende og artig. 
Vi storkoser oss på trening alle sammen. Og med denne vinteren, kan ingen klage. Det har vært flott 
skiføre hele tiden og veldig godt oppmøte på treningene. Løperne møter opp med bra smurte ski, så 
det har vært svært lite ekstraarbeid ift klær og utstyrt. Alt har fungert supert. Vi håper på samme 
stemning, snøforhold og minst like mange barn også til neste år.    

 

Mvh,  

Ingvil Snøfugl 

 

Årsrapport 13-14 år 
Utøvere født 2005 og 2004 – 13 og 14 åringer 
 

2017-2018 sesongen har 13 og 14 åringene vært sammenslått. Det har vært positivt for begge 
gruppene, da 2005 har en relativ stor jentegruppe, mens 2004 har en større andel gutter. Gruppen 
har et stabilt antall utøvere gjennom sesongen både på trening og de fleste deltar på renn. Ingen nye 
har begynt, en del frafall fra fjorårets sesong. Hovedtrener Anne Lise Grubbmo var trener for 2004 
gruppen 2016-2017 sesongen. For 2005 gruppen har det vært udelt positivt en ekstern ressurs og 
erfaren langrennsløper som trener. 

Status antall utøvere 
Totalt antall aktive utøvere er 20 stykker, halvparten gutter og jenter.  

Normalt oppmøte barmark og snø ca 15-19 stk. De fleste kommer på 2 treninger i uken. Oppmøte 
har vært godt. 

Oppmann 
Ingrid Nissen har hatt ansvar for kommunikasjon mellom BSK, trener Anne Lise Grubbmo og 
foreldregruppe, samt ansvar for stafett påmelding. 

Hoved trener 
Anne Lise Grubbmo har ansvar for å legge opp treningsprogram gjennom hele sesongen for gruppen. 
Hun har hovedansvar for 1 trening i uken, fortrinnsvis tirsdager.  
Hjelpetrener 

• Ingvild Snøfugl 
• Siri Lereim Storli 
• Kjetil Ulven 
• Anthony Leroy 
• Lars Talgø 
• Heidi Arnesen 
• Anne Nevin 
• Eric Nevin 
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Anne Lise har hatt hovedansvar for tirsdager. I høst har vi hatt 2 elever fra Heimdal som har hatt 
ansvar for torsdagstreningen, totalt 8 treninger. Fra i vinter har Ingvild hatt ansvar for annen hver 
torsdag og resterende torsdager har gått på omgang. Målet har vært å ha minst 2 voksne på hver 
trening. Trenerteamet har gjort avtaler gjennom lukket facebookgruppe, til tider har det hvert 
utfordrende å rekruttere 2 trenere. Vi har arrangert trenermøte med oppmann i begynnelsen av 
sesongen. 

Treningen 

Barmarkstrening 
Stort oppmøte også på barmarkstreningene. Fokus på intervall og spenst/hurtighet gjennom lek. Vi 
har hatt noen felles langturer på barmark. 

Skitrening 
2017-2018 sesongen har bytt på fantastiske skiforhold etter jul. Vi har fulgt planen til BSK med 
annenhver trening klassisk og skøyting. Anne Lise har lagt opp en detaljert treningsplan som gruppen 
har fulgt.    

Guttetrening 

Det ble arrangert en guttetrening med 2002 og 2003 guttene som ikke var heldig for de yngste 
utøverne. I januar fikk guttene fra 2004 og 2005 egen guttetrening med Petter Halseth som er trener 
for seniorkretslaget i Sør-Trøndelag, en positiv opplevelse for gruppen. 

Skirenn 
Alle utøvere har stilt på minst et renn, de fleste stiller også på ST–cup og andre renn i regionen. På 
stafetter har vi meldt på 2-3 jente og guttelag. 

Diverse arrangement for gruppen 
Det er et veldig godt sosialt miljø i gruppen. Det er utøvere fra Ila, Nyborg og Åsveien og vennskapet 
går på tvers av skoler. Mange kjenner hverandre godt pga felles orienteringstreninger. Vi har hatt 
kveldsmat etter trening 2 ganger i løpet av 2017 og planlegger en felles avslutning etter påske.  

Kommunikasjon med foreldre og utøvere 
I hele 2017 foregikk kommunikasjonen med foreldre og utøvere via facebook-gruppe for 
foreldre/utøvere. Foreldre og utøvere har vært udelt positive til ekstern trenere både elever fra 
Heimda, men ikke minst Anne Lise som er en flink pedagog og ser alle barnene 

 

Trondheim, 22.2.2018 

Ingrid Nissen 
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Årsrapport 15-16 år 
utøvere født 2003 og 2002 
 
2002/2003 er en stor gruppe som fungerer godt med stabilt oppmøte på trening. De har hatt betalt 
hovedtrener som har hatt ansvar for treningene. Mange deltar på stafetter, og litt over halvparten av 
gruppen deltar også på ST-cuprenn i løpet av sesongen.  

Status antall utøvere 
Totalt antall utøvere er ca 21. 13 fra 2003 og ca 8 fra 2002. Utøvere som var lite på trening i fjor 
sluttet helt før denne sesongen. Oppmøtet har vært godt og stabilt gjennom hele året (15-20 stk), både 
på barmark og på snø. De fleste trener begge dagene. 
Det er færre jenter (1 fra 2002 og 5 fra 2003) og det har i år ikke vært noe egne jentetreninger. 
Jentemiljøet er sårbart. 

Oppmann 
Gro Sandstad Eidsmo. Har brukt facebook side for 2002-2003 utøvere/foreldre som 
informasjonskanal. BSK-siden er ikke brukt.  

Trenere 
– Kristian Sørum Grøv-lønnet hovedtrener 

Hjelpetrenere :  
– Gjermund Røe 
– Knut Knudsen 
– Andre Ekra 
– Pål Christensen 
– Guro Kulseth Merakerås 

 
Kristian har hatt ansvar for planlegging og gjennomføring av treningene. Dette har fungert godt med 
svært stabilt oppmøte. Hjelpetrenerne har fordelt seg mellom tirsdag og torsdagstrening og det er 
forsøkt å ha to hjelpetrenere i tillegg til hovedtrener på hver trening. Vi har arrangert trenermøte med 
oppmann i begynnelsen og midtveis i sesongen. 

Treningen 

Barmarkstrening 

2002 og 2003 ble etablert som treningsgruppe fra høsten av og trente fast tirsdag og torsdag fra 
september. Sesongen startet med barmarkssamling i Ålen med 14 deltagere. Det var fast 
intervall/elghufs på den ene treningen og hurtighet/spenst på den andre. Kristian laget månedsplaner 
som et tilbud til utøverne. Gruppen hadde noen felles løpeturer på lørdager i løpet av høsten. 

Skitrening 

Snøen kom i slutten av november og 2017/2018 har hatt usedvanlig stabile snøforhold, med trening fra 
Henriksåsen hver uke siden da. Samme prinsipp på treningene med en intervall og en hurtighetstrening 
i uka, men stilart ble tilpasset konkurranseplanen.  
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Skirenn 
Vi har stor deltagelse på stafetter. BSK har i flere stafetter hatt flest lag med 2 jentelag og 4 guttelag. 
Fra 2003-gruppa er nesten alle deltatt på 1 eller flere ST-cuprenn. Fra 2002 er det et større antall som 
bare deltar på trening og stafetter, men innsatsen på trening er like stor.  
 
Mange av utøverne har hatt stor framgang i år. Best resultat har Mabel Hærskadal Amundsen ble 
kretsmester og midtnorsk mester og tok en 6-plass i Hovedløpet distanse. Hele 11 stykk hadde tenkt 
seg på HL på Lygna, men sykdom reduserte troppen til 8.  

Diverse arrangement for gruppen 
Det er et veldig godt treningsmiljø i gruppen som vises av et stabilt oppmøte. Det ble arrangert 
juleavslutning med pizza med stort oppmøte og kveldsmat med HL-info i fabruar.  

Kommunikasjon med foreldre og utøvere 
I hele 2017/2017 foregikk kommunikasjonen mellom trener, oppmann, utøvere og foreldre på en 
lukket Facebook-side. Dette har fungert brukbart, men det har til tider blitt for mye informasjon siden 
all info fra klubben også ruten gjennom denne siden. 
 
 
Trondheim, 23.02.2018 
Gro Sandstad Eidsmo 
 

Årsrapport Junior 
utøvere født 1998-2001 

Status antall utøvere 
Junior samler  4 årsklasser, men det er aktive utøvere (i betydningen deltagere på skirenn i 
krets/Norgescup)  i de tre yngste klassene 

Det er nesten utelukkende gutter i gruppa. I sesongen 16/17 er det 9 utøvere som har deltatt i 
NorgesCup, Tallet er noe høyere enn i fjor – noe av dette skyldes at NM er på Steinkjer  og noen flere 
blir med der.  

Noen flere utøvere har deltatt i kretsrenn – ca 15 stk. 

I sesongen har en utøver fra Ranheim Ski fulgt våre treninger. Han har vært svært fornøyd med 
opplegg – og kanskje er samarbeid med andre klubber om opplegg for de eldste utøverne aktuelt 
også kommende år. 

Oppmann 
Leif Arne Skei har vært oppmann og har hatt ansvar for å legge ut  og på Facebooksiden, samt 
booke/organisere opplegg for NorgesCup. Det er gjennomført oppsummeringsmøte vår 2017 og 
oppstartsmøte høst 2018 med oppmøte for båe foreldre og utøvere. 

Trenere 
– Mats Iversen 
– Thomas Albertsen Dahlen 
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Begge trenerne er eksterne trenere som er aktive skiløpere selv.  

De utarbeider periodeplaner for gruppa, og følger opp alle løpere som ønsker det med individuelle 
samtaler, og oppfølging av treningsdagbøker. Det er 4 stk som har hatt  individuell oppfølging hele 
sesongen. 

Trenerne har stor tillit i gruppa og bidrar til et engasjert og godt treningsmiljø 

Mats og Thomas  har ettårs-engasjement som trenere for BSK junior. Ut fra erfaringene denne 
sesongen ser vi gjerne at denne avtalen kan forlenges også for neste sesong.  

Trening 
Barmarkstrening 
Treningssesong startet allerede sist i mai 2017- og det ble arrangert fellestreninger stort sett 
gjennom hele sommeren. Fellestreninger tirs/tors. Gruppa trener mye sammen også andre 
ukedager/helg. 

Noen av  gruppa har deltatt på Sør Trøndelag skikrets sine samlinger – både på barmark og snø. Dog 
har dette vært mindre utbredt enn tidligere år – noe kanskje både klubb og krets burde merke seg.  

Styrketrening 
Som tidligere sesonger har Heidi hatt styrketreninger Søndager i BSK-hytta. Styrketreningene samler 
mange BSK-Junior +  (atså eldre enn 1998). Mye av styrketrening for de mest aktive  juniorene 
foregår i dag på treningssenteret i Granåsen. Dette har nok mye å gjøre med fasiliteter – men også 
med opplevd liten tilgjengelighet til styrkerom i hytta. 

Skitrening 
Med en perfekt vinter for ski har mye av trening foregått i bymarka, men også fasilitetene i Granåsen 
er mye brukt. BSK junior hadde mange utøvere på snøsamlinga for BSK i Bruksvallarna også i år. 

Skirenn – sportslige resultater 
6-8 utøvere i Norges-Cup indikerer at det er høyt sportslig nivå i gruppa.  

Når dette skrives (slutt februar 2018) er vi ikke ferdig med sesongen. Sportslige resultater i norgescup 
har så langt vært noe under forventninger men Mats sin foreløpig 26.plass på sammenlagtliste Junior 
M18 er svært bra.. I Sparebank 1 cup  er  4 bronseplasser  i hhv M17(2), M18 og  M19/20  beste 
resultater. 

Kommunikasjon med foreldre og utøvere 
For junior er all kommunikasjon mht trening mellom trenere og løpere direkte vi Messenger gruppe . 
BSK-junior har en lukket Facebook-gruppe, hvor også  tidligere juniorer er medlemmer (ca 40 stk). 

I tillegg er det brukt en Messenger-gruppe åpen for alle aktive for avtaler om treninger med mer i 
ukedager helger.  

Mot neste sesong 

Gruppa vil  bli en del endret i og med at 98-erne som har hatt all treningsoppfølging i klubb til våren 
går ut av gruppa. Gruppa vil trolig ha flere med idrettsfag på dagtid i kommende sesong – noe som 
har vesentlig betydning for opplegg i klubb. Færre satsende vil ha hovedtrener i klubb og flere vil ha 
intensive treningsøkter på skolen dagtid  på tirs/tors (våre treningsdager). Antall utøvere i nytt år er 
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vanskelig å forutsi – men en god del yngre juniorer på trening utover vinteren antyder at det kan bli 
en brukbar størrelse også til neste sesong. 

Gruppa må få ny oppmann før neste sesong i og med at Leif Arne ikke lenger vil ha utøver i gruppa. 

 

Trondheim, 25.02.18 

Leif Arne Skei 

 

Årsrapport senior 
Status utøvere: 

Mathias Rundgreen 

Kornelius Grøv 

Oppmann: 

Heidi Sørum Grøv 

Trenere: 

Mathias er på Norges Skiforbunds rekrutteringslag. 

Kornelius trener for seg selv, og sammen med andre skiløpere i byen. Har hospitert på Kretslaget når 
han føler han kan være borte fra studiene. 

Treninger: 

Ikke noe felles opplegg, bortsett fra styrketreninger hver søndag kveld i styrkerommet på BSK-hytta. 

Skirenn: 

Mathias. 

4.mars Skandinavisk cup Madona 10km klassisk 3.pl., 4.februar Prøve OL Pyeong Chang, Duathlon  
3.pl.m 21.januar Norges Cup Sjursjøen 15 km klassisk 1.pl., NM Gålå 50 km.klassisk 5.pl., NM Gålå 10 
km fri 4.pl., Norges Cup Gålå 15.km fri  2.pl. 

Kornelius. 

NM duathlon Lygna 36.pl., Skandinavisk cup 15 km.klassisk 48.pl., NM.10 km fri, åpent for alle 
seniorer og juniorer som var kvalifisert til finalen 60.pl.av 480, Kornelius gikk NM stafett senior 
sammen med 2 juniorer, Kornelius vant ST cup sammenlagt for senior 16/17. 

 

Oppmann bestiller overnattinger og hotell på renn som er utenfor vår skikrets. 

Heidi Sørum Grøv, oppmann senior. 
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Budsjett 2018 - Langrennsutvalget 
 Resultatregnskap  Note  Langrenn  

 
  B1 B2018 B2017 

 
 Driftsinntekter  

 
    

 
 Medlemskontingent  

 
    

 
 Aktivitetsavgifter  

 
 200 000   200 000  

 
 Leieinntekter  

 
    

 
 BSK rennet  

 
 50 000   40 000  

 
 Egne arrangement  

 
    

 
 Byttedag (netto)  

 
 30 000   60 000  

 
 Barnas skidag  

 
 90 000   150 000  

 
 Andre dugnader (netto)  

 
 60 000   50 000  

 
 Lotteri  

 
 10 000   10 000  

 
 Bingo  

 
    

 
 Mva-kompensasjon for seg  

 
    

 
 Tilskudd og mva.komp.  

 
 20 000    

 
 Diverse inntekter       5 000  

 
 Sum driftsinntekter  

 
 460 000   515 000  

 

  
    

 
 Driftskostnader  

 
    

 
 Godtgjørelse trenere  

 
 180 000   160 000  

 
 Kjøp utstyr, vedlikehold  B4  45 000   15 000  

 
 Rep/vedlh BSK bakken  

 
    

 
 Tur/stevne  

 
 45 000   15 000  

 
 Sosial aktivitet  

 
 40 000   40 000  

 
 125 år  

 
    

 
 Arrangement, snøsamling (netto)  

 
 50 000   20 000  

 
 Div kostnader egne arrangement  

 
    

 
 Påmeldingsavgift renn  

 
 70 000   70 000  

 
 Støtte snøproduksjon m.m.  

 
 10 000   30 000  

 
 Støtte NC og NM  

 
 75 000   70 000  

 
 Gaver, premier  

 
 16 000   16 000  
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 Andre driftskostnader  
 

 40 000   49 000  
 

 Avskrivninger driftsmidler        
 

 Sum driftskostnader  
 

 571 000   485 000  
 

  
    

 
 Driftsresultat  

 
 -111 000   30 000  

 

  
    

 
 Sum likviditetseffekt  

 
 -111 000   30 000  

 
     
     
Note B1 Budsjett 2018  

    
Sammenlignbare tall i budsjett 2017 er til dels omarbeidet for å vise nettotall for de poster som 
er angitt med (netto). Gjelder i div arrangement/dugnader.  

Note B4 Utstyr, vedlikehold, investeringer  
   

Tidtakerutstyr, målkamera, mikrofon, utstyr styrkerom.  
  

     



 

Vedlegg 4  
Sak 6. Behandle Regnskap 
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Byaasen Skiklub Årsregnskap 2017
Resultatregnskap Note

1 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016
Driftsinntekter

Medlemskontingent 2 57 469          45 228          57 469         45 228         
Aktivitetsavgifter 241 045        222 150        -                206 845       202 650       34 200         19 500         
Leieinntekter 277 000        292 200        277 000       292 200       
BSK rennet 28 111          39 250          1 900            28 111         37 350         
Egne arr., egenandeler 3 231 500        210 804        3 800            231 500       207 004       
Byttedag 3 57 483          49 469          57 483         49 469         
Barnas skidag 250 000        250 000        50 000         50 000         150 000       150 000       50 000         50 000         
Andre dugnader 3 56 977          46 400          56 977         46 400         
Lotteri 17 836          -                17 836         
Bingo, tipping 88 284          95 951          85 284         85 561         3 000            10 390         
Tilskudd 311 764        171 331        311 764       171 331       
Mva-kompensasjon 52 068          46 216          52 068         46 216         
Diverse inntekter 12 115          31 188          12 115         27 491         3 697            
Sum driftsinntekter 1 681 652    1 500 187    518 700       375 827       277 000       292 200       53 000         55 700         748 752       706 960       84 200         69 500         

Driftskostnader
Godtgjørelse trenere 181 813        125 596        170 833       125 596       10 980         
Kjøp utstyr, vedlikehold 4 234 408        123 651        39 967         157 542       16 174         14 997         1 314            30 675         45 932         31 194         20 264         
Tur/stevne 3 -                15 247          15 247         
Sosiale aktiviteter 35 367          34 007          30 744         34 007         4 623            
Arrangement, snøsamling 3 322 176        198 757        319 925       196 797       2 251            1 960            
Kontingenter, teamavgift 32 600          55 300          2 600            3 300            30 000         52 000         
Påmeldingsavgift renn 72 254          65 460          72 254         65 460         
Støtte NC og NM 56 492          74 669          56 492         74 669         
Gaver, premier 19 615          22 562          1 779            3 580            18 120         15 736         1 495            1 467            
Andre driftskostnader 3 242 534        308 368        45 390         94 782         189 080       196 056       898               6 499            13 360         1 565            3 272            
Avskrivninger driftsmidler 98 824          76 516          98 824         76 516         
Sum driftskostnader 1 296 083    1 100 133    146 814       216 344       346 622       212 230       44 997         57 792         705 542       586 804       52 108         26 963         

Driftsresultat 385 569        400 054        371 886       159 483       -69 622        79 970         8 003            -2 092          43 210         120 156       32 092         42 537         

Netto renteinntekter 21 767          7 525            18 760         5 282            146               57                 127               781               2 734            1 405            

Årsoverskudd 407 336        407 579        390 646       164 765       -69 622        79 970         8 149            -2 035          43 337         120 937       34 826         43 942         

Nto balanseførte investeringer 4 279 208        122 550        

Netto likviditetsresultat 128 128        285 029        

Samlet Hoved Hytte Hopp Langrenn Skileik
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Byaasen Skiklub Årsregnskap 2017
Balanse Note

1 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016
Eiendeler

Eiendom 4 253 949         329 265         253 949         329 265      
Snøscootergarasje 4 240 000         -                 240 000         -              
Idrettsutstyr 4 34 200           -                 34 200           -              
Snøscooter 4 101 750         120 250         101 750         120 250      
Fordringer 1 326 545         60 636           325 545         14 036        46 600        1 000          
Internt mellomværende -                 -                 -452 510       -347 281    72 707        50 000        150 000      75 432        252 510      199 142      
Kasse 9 272             12 556           -              9 272          12 556        
Bank 2 798 498     2 756 270     2 294 436     2 076 177  95 286        58 874        71 725        372 983      422 334      72 205        90 748        
Sum eiendeler 3 764 214     3 278 977     2 797 370     2 192 447  -              214 593      109 874      71 725        532 255      510 322      324 715      289 890      

Egenkapital og gjeld
Annen egenkapital 5 3 356 120     2 948 785     2 706 105     2 190 135  194 947      79 874        71 725        245 426      202 088      324 715      289 890      
Minnefond 5 60 234           60 234           60 234        60 234        
Kortsiktig gjeld 1 347 860         269 958         91 265           2 312          19 646        30 000        226 595      248 000      

Sum egenkapital og gjeld 3 764 214     3 278 977     2 797 370     2 192 447  -              214 593      109 874      71 725        532 255      510 322      324 715      289 890      

Samlet Hoved Hytte Hopp Langrenn Skileik
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Byaasen Skiklub Årsregnskap 2017

Note 3 Brutto-/nettoføring av inntekter og kostnader knyttet til egne arrangement og dugnader

Note 4 Anleggsmidler Kostpris
01.01.
2017

 Tilgang/ 
avgang 

 årets 
avskrivn. 

31.12.
2017

 Avskrivn. 
Periode 

Hytta Ukjent 321 215        -67 266        253 949       Som tidl.
Snøscootergarasje 250 308        8 050            242 258       -10 308        240 000       25 år
Idrettsutstyr, kompaktor o.l. 36 950          -                36 950         -2 750          34 200         10 år
Snøscooter 129 500        120 250        -                -18 500        101 750       7 år
Sum 449 515        279 208       -98 824        629 899       

Note 5 Egenkapital  Sum 
2 948 785    60 234         3 009 019    

-                -                -                
Årets resultat 407 336        -                407 336       

3 356 121    60 234         3 416 355    

Utdelinger

31.12.2017

Note 1 Regnskapsprinsipper

Note 2 Medlemskontingent

Årsregnskapet er utarbeidet etter vanlige regnskapsprinsipper i henhold til NIF sine regler, og som er sammenlignbare med de regnskapsprinsipper som benyttes for aksjeselskaper. 
Blant annet er inntekter og kostnader periodisert, slik at disse kun knytter seg til det aktuelle regnskapsåret.
Fra 2017 er regnskapet for BSK-hytta ført sammen med Hoved. Inntekter og kostnader knyttet til hytta presenteres likevel separat i resultatregnskapsoppstillingen for klubben.

Innføring av nytt regnskapssystem for 2 år siden har gitt oss vesentlig bedre verktøy for oppfølgning av 
kontingenter og medlemskartoteket. Det er i den perioden utført et betydelig ryddearbeid, men det gjenstår 
fortsatt en god del innsats før vi er helt ajour. Som det fremgår av grafene til høyre, har ryddearbeidet medført 
en vesentlig reduksjon av registrerte medlemmer, men samtidig en beydelig vekst i medlemskontingenter. 

Implementering av nettoføring, slik at inntekter og kostnader knyttet til arrangement og dugnader 
fremkommer med nettoresultat pr arrangement/dugnad i regnskapene, er ikke innført i alle utvalg. Disse 
inntekts-/kostnadspostene må derfor sees i sammenheng.

Annen egenkapital  Minnefond 
01.01.2017
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PLASS FOR REVISJONSBERETNING 

 



 

Vedlegg 5 

Sak 7. Behandle Budsjett 2017 og fastsette kontingent 
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Byaasen Skiklub Budsjett 2018
Resultatregnskap Note

B1 B2018 B2017 B2018 B2017 B2018 B2017 B2018 B2017 B2018 B2017 B2018 B2017
Driftsinntekter

Medlemskontingent B2 60 000           60 000           60 000           60 000        
Aktivitetsavgifter 240 000         240 000         10 000        5 000          200 000      200 000      30 000        35 000        
Leieinntekter 278 000         280 000         275 000      275 000      3 000          5 000          
BSK rennet 50 000           40 000           50 000        40 000        
Egne arrangement 7 500             -                 7 500          
Byttedag (netto) B3 30 000           60 000           30 000        60 000        
Barnas skidag 150 000         250 000         30 000        50 000        90 000        150 000      30 000        50 000        
Andre dugnader (netto) 60 000           50 000           60 000        50 000        
Lotteri 10 000           10 000           10 000        10 000        
Bingo 60 000           75 000           60 000           75 000        
Mva-kompensasjon 50 000           50 000           50 000           50 000        
Tilskudd 135 000         150 000         100 000         150 000      15 000        20 000        
Diverse inntekter 21 000           30 000           20 000           25 000        1 000          5 000          
Sum driftsinntekter 1 151 500     1 295 000     290 000         360 000      275 000      275 000      66 500        60 000        460 000      515 000      60 000        85 000        

Driftskostnader
Godtgjørelse trenere 208 000         185 000         8 000          5 000          180 000      160 000      20 000        20 000        
Kjøp utstyr, vedlikehold B4 215 000         646 000         300 000      150 000      300 000      15 000        16 000        45 000        15 000        5 000          15 000        
Rep/vedlh BSK bakken 23 000           -                 23 000        
Tur/stevne 45 000           15 000           45 000        15 000        
Sosial aktivitet 50 000           40 000           40 000        40 000        10 000        
125 år 125 000         -                 125 000         
Arrangement, snøsamling (netto) 85 000           60 000           30 000        30 000        50 000        20 000        5 000          10 000        
Div kostnader egne arrangement 2 500             -                 2 500          
Påmeldingsavgift renn 73 000           73 000           3 000          3 000          70 000        70 000        
Støtte snøproduksjon m.m. 10 000           30 000           10 000        30 000        
Støtte NC og NM 75 000           70 000           75 000        70 000        
Gaver, premier 25 000           25 000           4 000          4 000          16 000        16 000        5 000          5 000          
Andre driftskostnader 345 000         406 000         150 000         150 000      150 000      200 000      2 000          40 000        49 000        5 000          5 000          
Avskrivninger driftsmidler 100 000         100 000         100 000         100 000      
Sum driftskostnader 1 381 500     1 650 000     375 000         550 000      300 000      500 000      85 500        60 000        571 000      485 000      50 000        55 000        

Driftsresultat -230 000       -355 000       -85 000         -190 000    -25 000      -225 000    -19 000      -              -111 000    30 000        10 000        30 000        

Netto renteinntekter 30 000           30 000           30 000           30 000        

Sum likviditetseffekt -200 000       -325 000       -55 000         -160 000    -25 000      -225 000    -19 000      -              -111 000    30 000        10 000        30 000        

Netto balanseførte investeringe B4 250 000         

Årsunderskudd -200 000       -75 000         

Samlet Hoved Hytte Hopp Langrenn Skileik
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Kontingent  
Tabellen til høyre viser kontingenten for 2016 og 
2017 slik det ble vedtatt på Årsmøte 2016. 
I enkelte tilfeller er ikke våre kontingenter i henhold 
til Idrettsforbundets krav om at medlemmer som gir 
berettiget støtte («tellende medlemmer») skal betale 
minimum kr 100. I tillegg er rabattsystemet tungt og 
tidkrevende å følge opp. 
 

 

Forslag til vedtak 
Styret foreslår at det foreslåtte budsjettet godkjennes.  
For å tilfredsstille NIF sine regler i forhold til laveste tillatte sats som tellende medlem, foreslår styret videre at medlemskontingenten settes 
tilsvarende denne laveste satsen, kr 100 pr medlem, uansett kategori. Dette vil samtidig eliminere dagens udefinerte og uklare 2-prissystem 
med støttemedlem og medlem, og vi unngår et rabattsystem som er komplisert å administrere. 
 

Note B1 Budsjett 2018
Sammenlignbare tall i budsjett 2017 er til dels omarbeidet for å vise nettotall for de poster som er angitt med (netto). Gjelder i div arrangement/dugnader.
Note B2 Medlemskontingent

Note B3 Byttedag

Note B4 Utstyr, vedlikehold, investeringer
Hytta: Gjelder i hovedsak ombygging til LU bod m.m., utbedringer etter el-tilsyn og nye stoler.
LU: Tidtakerutstyr, målkamera, mikrofon og utstyr styrkerom.
I tall for 2017 inngikk investering i scootergarasje som ble aktivert som anleggsmiddel i balansen. Budsjetterte tiltak i 2018 er planlagt kostnadsført i sin helhet.

Budsjettert inntekt for 2018 er lik budsjett 2017 som igjen var opp 33% i forhold til resultat 2016 (45% i forhold til resultat 2015). Ved budsjett 2017 ble dette vurdert som forsiktig 
med bakgrunn i nytt system for fakturering og kontroll/purring medlemmer (og andre). Imidlertid gjenstår fortsatt en god del  rydding i medlemskartoteket. Dermed er det 
vanskelig å gjøre noe bedre anslag for 2018 enn det var for 2017.

Budsjett 2017 ble oppført med for høyt tall, muligens grunnet forskjell brutto/nettoføring jfr note B1. Netto inntekt har i henhold til LU sine erfaringer vært kr 30 000 tidligere og er 
budsjettert til kr 30 000 også for 2018.
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Vedlegg 6 

Sak 8.         Behandle innkomne forslag og saker 
Ett forslag er mottatt knyttet til opprettelse av nye gruppe for Randonee  

 

 

 

Forslag til vedtak: 

Styret har ikke rukket å behandle forslaget og støtter seg derfor til Årsmøtets anbefaling 
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Forslag til innsatspremier og Hedersbevisninger 

Det har ikke kommet inn forslag til Hedersbevisninger. For informasjon er lagt inn 
Statuettene for tildeling av hedersbevisninger i Byaasen Skiklub 
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          Vedlegg 7 

Sak 9. Valg 
Valgkomiteens innstilling til årsmøte 2018 

 

Valgkomiteens innstilling ikke mottatt. 

 

 

 

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. 

 

 

(4) Idrettsstyret eller idrettskretsen kan pålegge organisasjonsledd å oppfylle bestemmelsen, 
herunder å innkalle til nytt årsmøte/ting, jf. NIFs lov § 2-3, eller foreta ny oppnevning. 

(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 8 

 

Styrets innstilling til neste års valgkomité  

 

 

Funksjon Navn Periode Gjenvalg/ny 
Leder Kirsti Kalseth Sjøhaug 1 år Gjenvalg 
Medlem Birger Nordstrand Wik 1 år Ny 
Varamedlem    

 

 

Hovedstyret  
Byaasen Skiklub 
Trondheim 20.03. 2017 
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Sak 10. 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 11. Bestemme klubbens organisasjon (jfr. § 15) 
 

I henhold til vedtektenes paragraf § 11 punkt 6 under Årsmøtets oppgaver står som følger: 

Årsmøte skal bestemme klubbens organisasjon  

 

I henhold til vedtektenes paragraf § 15 under Grupper/avdelinger står som følger: 

Klubben kan organiseres med avdelinger og/eller grupper. Disse kan ledes av oppnevnte 
tillitspersoner eller av valgte styrer. Lagets årsmøte bestemmer opprettelsen av 
avdelinger/grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes. 

For avdelinger/gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele laget, og avdelinger/grupper kan 
ikke inngå avtaler eller representere laget utad uten styrets godkjennelse. 

 

Forslag til vedtak 

Styret foreslår derfor at Årsmøtet stadfester som følger: 

Den eksisterende organiseringen av klubben godkjennes av Årsmøtet.  
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Sak 12. Avslutning 
 

Styret takker de fremmøtte for deltakelsen og ønsker alle sammen et riktig godt og produktivt 
jubileumsår i 2018 – BSK 125 år. 

 

Det kommer invitasjoner til ulike arrangement og ellers er det opp til utvalg og grupper å selv 
ta initiativ til sammenkomster og festligheter. 

 

17. mai blir det også i år tog i Trondheim sentrum og BSK har fått bekreftet at vi stiller 
fremme i borgertoget som 125 års jubilant – møt opp i Borggården. 
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