Norges Ake-, Bob- og Skeletonforll ul = NABSF

STYRETS BERETNING — 2015/2016

Styret i NABSF har bestått av følgende tingvalgte personer valgt til tinget i 2017
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Anahita Panjwani

1. Varamedlem

Knut Roger Tangnes

1. Styrets arbeid
Styret har i tingperioden hatt i alt 6 ordinære styremøter.
Dette var første arbeids år for styret etter omorganisering av styret til 5
styremedlemmer. Styret har fungert bra, men NABSF trenger flere aktive sportsjefer
og et mer aktivt styre. Styre vil takke GS for godt arbeide med å få levelige
økonomiske betingelser fra FIL,IBSF og YOG for å gjennomføre de pålagte
konkurranser treninger og YOG. Samt at klubber som har vært aktive får en vis
kompensasjon.
• Styret har i inneværende år brukt mest tid på følgende hovedoppgave:
• Gjennomføring av YOG og konkurranser i FIL og IBSF regi opp mot YOG.
• Finansiering av anlegget på Lillehammer
• Bedre kontakten med NIF på alle nivåer
• Trenerstigen / arrangementer / rekrutering / NTG
• Søknader til diverse støtteordninger.
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2. Regnskap
Regnskapet for 2015 viser et overskudd på kr 276.711,-. NABSF's egenkapital er ved
utløpet av regnskapsåret 2015 positiv med kr. 732.897-.

Det har vært kontinuerlig oppfølging av regnskapet i 2015. Akeseksjonen hadde et
underskudd fra driften i 2014/2015 sesongen, seksjonen ble pålagt å betale ned dette
underskuddet i løpet av regnskaps året 2015 og 2016. Styret jobber aktivt får at
NABSF skal ha en egenkapital på 1 mil, dette får å kunne ta på seg arrangementer og
ha likviditet til å drive sundt og økonomisk.
Forbundet har for regnskapsåret 2015 fått følgende midler tildelt:
Grunntilskudd kr.534 543,Post-2 Utviklingsorientert ungdomsidrett kr 166 511,- og post 3-midler kr 214 928,I tillegg har NABSF blitt tildelt midler for å kunne kjøpe en para Bob(Mono Bob) på
kr 220 000,Budsjettet for 2016 er satt opp av styret, det er som vanlig noen usikkerhets momenter
derfor er det satt opp en reviderings dato til 15 juni hvor de nødvendige justeringer vil
bli gjort. De mest usikre inntektene er tilskudd til prosjekt stilling klubbutvikling og
Sponsor til seksjoner.
3. Administrasjon, ansatte etc.
NABSF en fast ansatt i Thomas Vesteraas. Han er ansatt som generalsekretær i 50%
stilling og som prosjekt stilling 50%.
Prosjekt stillingen på 50% er det styrets ansvar å dekke opp i samarbeide med GS.
Deler av denne stillingen har til nå blitt dekket opp av YOG som grenlender for aking,
bob og skeleton. Styret ser at NABSF øker sin inntekt ved å kunne søke på flere
midler og samtidig øke aktiviteten. Prosjekter GS er sentralt inne i er øking av
medlemsantall/ aktivitetstall, Para aktivitet, Internasjonale arrangementer og
Rekrutering.
Lønn inkl. sos. omk. og bilgodtgjørelse til generalsekretær er for 2015, utbetalt med
kr. 600 265,Styrets møteutgifter er belastet regnskapet med i alt kr. 92 409,-.
www.nabsf.no sammen med facebook gir et godt bilde av aktiviteten i NABSF,
aktiviteten på siden har gått opp og alle grener er blitt flinkere til fylle på med
rapporter for å holde siden attraktiv.
4. Rekruttering
Fokus har de siste årene vært å skape mer aktivitet på Lillehammer Fokuset vil fortsatt
være der, men mer fokus må nå settes på nabobyer og på Trondheim og Oslo. Uten
aktivitet flere steder vil vi ikke kunne opprettholde en selvstendig forbund over lang
2

tid. Derfor vil mer midler i fremtiden gå til å utvide aktiviteten. Fortsatt vil god
tilgang til banen og trenings tider også være avgjørende for å kunne drive sportene
effektivt og for å fortsette rekruterings arbeidet.
I 2015 fikk vi også in en para gren i NABSF som også vil være en viktig gren videre i
denne satsingen fikk også NABSF støtte til en Mono Bob fra NIF som skal brukes til
para grenen men som også brukes som rekruterings verktøy for Bob. Dette har
allerede slått bra ut, men klubbene må være beviste å denne satsingen. Mono Bob er
fortsatt ikke er noe annet en YOG/rekrutterings gren. Klubbene må få de aktive videre
til Ter Bob for å få mer deltagelse.
Aktiviteten er tydelig økende og vi jobber fortsatt for å øke den da det er mye plass
igjen i anlegget på Hunderfossen. Et anlegg i Tyskland har større antall turer i året og
dette burde også være fult mulig i Lillehammer.

Antall turer i Lillehammer
Det må igjen fokuseres mer på rekrutering i banen og gjøre det lettere å kunne starte
med våre grener.
Styret ønsker spesielt å takke alle frivillige som står for all aktiviteten og gjør dette
mulig. Is kvaliteten i banen har de siste årene vært stigene og det er ekstremet viktig at
kvaliteten er bra for rekrutering og for toppidrett satsingen. Uten gode forhold vil vi
ikke klare å få forhold som gir oss en attraktiv hjemme bane med fordeler.

5. Sport
YOG ble fokus for NABSF i 2015/2016 sesongen, man lykkes med å slå sammen alle
ressursene vi har i et trener team for å få best mulige resultater. Dette samarbeidet på
tvers av våre grener førte frem til 2 medaljer i YOG en 6 plass og en 8 plass.
Resultater vi som en lite forbund kan være meget stolte av å ha oppnådd. Dette
samarbeidet vil også være NABSF sin mal frem mot 2018 og 2022. NABSF har
ressurser og de må brukes på tvers av grener noe man i Norge har vist man er gode på
med Olympiatoppen i spissen.
I over 4 sesonger har NABSF hatt et senior lag i aking på høyt internasjonal nivå de to
siste utøverne valgte å legge opp etter sesongen 2014/2015. Dette skapet igjen et
finansielt problem for akeseksjonen da flere avtaler var gjort. Seksjonen mistet støtte
fra OLT som igjen ga et underskudd seksjonen må jobbe seg ut av og styret følger
med utviklingen så seksjonen betaler ned det overforbruket de har hatt over tid så ikke
den videre satsingen blir skadelidende. Seksjonen sitter igjen med høy kompetanse og
utstyr på et meget bra nivå som tilhører Akeforeningen i Oslo. Dette utstyret benyttes
nå av våre beste juniorer.
Samarbeidet mellom NTG og NABSF er viktig for NABSF for å klare å følge opp den
sportslige utviklingen. Nivået de aktive på NTG holder i dag er vestlig høyere enn vi
har klart i Norge tidligere og gir mange sportslige muligheter i fremtiden.
Utfordringen er nå å klare å følge opp disse utøveren videre og gi den den sportslige
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utviklingen de trenger. Samt rekruttere flere potensielle utøvere til NTG for å beholde
linjen der.
NABSF støtter denne satsningen med 100.000 som NABSF har fått i samarbeide med
NTG og IOC. 2015 var siste år med denne støtten.
Internasjonalt har det vært bra aktivitet i sesongen 2015/16.
Senior laget i aking bestod av 2 damer og de kjørte en halv sesong.
Team Heibl deltok i noen verdenscuper.
I skeleton deltok NABSF i ICC som var i Lillehammer samt en ICC i Altenberg. På
juniorsiden var det mer aktivitet på ake siden med deltagelse i JWC og JWM samt
kvalifisering mot YOG.I skeleton deltok mann på junior siden på kvalifiserings renn
mot YOG. Mono Bob hadde deltagelse på kvalifiserings konkurranser i utlandet og i
Lillehammer.
Para Bob som ble ny gren i 2015 for NABSF fikk man deltagelse i WC og det første
para Mono Bob VM i Salt lake City.
Finansieringen av aktiviteten innen aking er støttet av AFO,LAK,FIL, sponsorer og
egenandeler. Aktiviteten både i Bob og Skeleton er støttet noe av TBK og IBSF, men i
det store av private midler og sponsorer.
De beste internasjonale resultatene til NABSF kom i år.
Beste seniorresultat kom i aking med 17 plass i Lake Placid
Beste juniorresultat kom i 2 plass i YOG.
FIL har støttet NABSF med kr. 482 710,- i 2015.
IBSF har støttet NASBF med kr. 30 660,- i 2015.
Forbundet gratulerer Thor Haug Nørbech med Kongepokalen for 2016.
Styret gratulerer de Norske Mestere 2016:
Aking senior herre: Thor Haug Nørbech
Aking senior dame: Caroline Melås
2er bob senior dame: Mie Mognes/
2er bob herre:
Team Heibl
4er bob herre:
Team Heibl
Skeleton senior herre: Alexander Hestengen
Skeleton senior dame: Maya Birn Pedersen
Styret viser ellers til rapportene fra seksjonene for de sportslige resultatene.
OL 2018 er fortsatt et mål for NABSF. Styre ber derfor sekjsonene legge frem
helhetlige plane rom hvordan de eventuelt kan nå mål om deltagelse i 2018 og videre
mot 2022. Får å komme inn i diskusjonen må NABSF levere dette til Olympiatoppen i
løpet av våren.
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6. Arrangementer
NM senior ble avholdt i februar / mars 2016.
NM junior avholdt februar / mars 2016.
Norgescup'er ble gjennomført med 3 cuper fra november 2015 til februar 2016.
Sesongen 2015/2016 var en meget aktiv sesongen for arrangementer i Lillehammer.
Det ble gjennomført 4 internasjonale arrangementer i Lillehammer.
ICC og Europa cup i skeleton ble arrangert i desember 2015.
Junior Verdenscup i aking ble arrangert i November 2015
Mono bob og skeleton skole mot YOG 2016 ble arrangert i desember 2015.
YOG februar 2016
Para Skole februar 2016
Et meget hektisk år med mye aktivitet på arrangement siden i banen.
Alle konkurranser gikk etter planen og forbundet har fått mye ros for
gjennomføringen som igjen er takket være mange frivillige som har gjort dette mulig.
Klubbene som har vært aktive sitter igjen med en godtgjørelse fra YOG på til sammen
kr: 352 000,NABSF vil også prøve å videreføre denne ordningen i fremtidige arrangementer.
I sesongen 2016/2017 ser forbundet for seg å ta på seg en WC i aking og et para
arrangement. NABSF skulle gjenre tatt på seg et EC i Bob Skeleon for siden å ta på
seg en WC i Bob og skeleton, men per i dag finnes det ikke finansiering til dette.
Dette er noe GS jobber med for på sikt å kunne arrangere to internasjonale senior
konkurranser i sesongen for FIL og IBSF.

7. Klubber, medlemmer
NABSF har fra 2014 til 2015 hatt en positiv utvikling av antall medlemmer. Vårt mål
om å få et løft i 2016 ser ut til å være innen rekkevidde.
Det er fortsatt mye jobb igjen spesielt i Mjøsområdene. I Trondheim og Oslo er det
prosjekter på vei som vil gi uttelling i 2016. Dette vil være hoved prosjektet til GS i
sesongen 2016/2017
Målet som er satt er fortsatt innen 2016 å være 20 klubber og 1500 medlemmer. 20
klubber ser vanskelig ut men 1500 medlemmer i registrerings året 2016 ser vi ut til å
kunne nå.
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8. YOG 2016
Vel gjennomført

v10. Internasjonale forbund
NABSF representerer to internasjonale forbund, FIL (aking kunst- og naturbane) og
IBSF(bob og skeleton), hvorav tre av grenene er olympiske.
For NABSF er det viktig å være tilstede i disse foraene da de legger premissene for
vår internasjonale deltagelse. Samt at det i begge forbund er muligheter for støtte til
våre grener. Styret takker FIL og FIBT for støtte i sesongen som har vært.
NABSF er representert i begge forbund pr. i dag, med representanter i følgende
komiteer:
Anders J. Huuse er revisor i IBSF.
Harald Rolfsen er medlem av sportskomiteen i FIL.

Oslo, 07.04.2015
I styret for Norges Ake-, Bob- og Skeletonforbund
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Anahita Panjwani
Styremedlem
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Styremedlem økonomi

Elise Nilseng
Styremedlem ungdom
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