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Norges Ake-, Bob- og Skeletonforbund - NABSF

STYRETS BERETNING — 2016

Styret i NABSF ble valgt på NABSF's ting i 2015 og har bestått av følgende personer:

President
Visepresident adm.
Styremedlem økonomi
Styremedlem
Styremedlem ungdomsrepr.

Varamedlem

1. Styrets arbeid

Harald Rolfsen
Linda Bye Kristiansen
Eirik Lundemo
Anahita Panjwani
Elise Nilseng

Knut Roger Tangnes

Styret har i perioden 2016 hatt i alt 4 ordinære styremøter og 3 arbeidsmøter.
Styrets prioritet er å øke aktiviteten og medlemstall i NABSF.
Styret har i inneværende tingperiode også brukt tid på følgende oppgaver:

- Ansatt ny trener på NTG og som klubbtrener
— Finansiering av anlegget på Lillehammer
- YOG 2016
— World Cup parabob og -skeleton (arrangert i januar 2017)
— Paraskole i bob og skeleton
- Para aktivitet som fast gren i NABSF
- Idrettsregistreringen
— Organisering av grener
- Virksomhetsplan 2017-2022
- Søknader til diverse støtteordninger

2. Regnskap

Regnskapet viser at fokus på aktivitet er viktig.

Regnskapet for 2016 viser et overskudd på kr 480.514,-. NABSF's egenkapital er ved
utløpet av regnskapsåret 2016 positiv med kr 1.180.797,-.
NABSF budsjetterte med et overskudd grunnet tilbakebetaling av akeseksjonens siste
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rest (kr 125.376,-) av tidligere overforbruk. Det reelle overskuddet på kr 480.514,- har
styret besluttet å fordele etter resultat/overskudd fra den enkelte seksjon med
prinsippet at seksjonene står ansvarlige for sine inntekter og utgifter med tilsvarende
resultat.
Seksjonene tar med seg følgende overskudd:

Aking: Kr 174 273,-
Bob: Kr 10 979,-
Skeleton: Kr 79 508,-
NTG: Kr 129 534,-

Overskuddet etter fordeling til seksjonene er på kr 86.220,- som går til egenkapitalen
til NABSF. Styret opprettholder ambisjonen om å ligge på en egenkapital på ca. kr
1.000.000,-

Den totale omsetningen til NABSF i 2016 var kr 3.522.393,-

Tilskudd fra NIF på rammetilskudd (post 2 midler), utviklingsorientert ungdomsidrett
(post 2 midler), barne- og ungdomsmidler (post 3 midler) kom i 2016 på totalt kr
1.149.154,- mot kr 915.983,- i 2015. Dette er en økning på ca 25%. Dette viser hvor
viktig det er for NABSF å ha fokus videre på medlem- og aktivitetstall da dette kan
utgjøre store forskjeller i forbundets økonomi.

Andre tilskudd fra NIF er kr 200.00,- til NTG satsingen og kr 176.000,- til innkjøp av
en para monobob.
For oversikt over resterende tilskudd se note 2 i regnskapet.

MVA kompensasjonen kom i 2016 på kr 212.994,- mot kr 147.808,- i 2015.

Styret legger stor vekt på at budsjettet for 2017 og 2018 blir vedtatt av tinget. Styret
har satt opp et budsjett som går i balanse for 2017 og 2018. Inneværende år så har
tildeling av post 2 og 3 tilkommet forbundet tidligere enn foregående år. Dette
medfører at vi har en god oversikt over kommende sesongs tildelinger i god tid før
oppstart.

3. Administrasjon, ansatte etc.

NABSF har 1 fast ansatt: Thomas Vesteraas i 50% stilling som generalsekretær og
50% i prosjektstilling. 

NABSF har 1 ansatt i prosjektstilling: Robert Heldt 50% prosjektstilling som
aktivitetsleder og 50% trener NTG.

Akeseksjonen betaler 50% for Hasse Kohala som trener for sesongen i samarbeidet
mellom Norge og Sverige.

Skeleton har betalt trener gjennom Enwa med Snorre Pedersen som ansatt trener
sammen med Christian Bromly og en ergoterapeut.
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Lønn inkl. sosiale omkostninger og bilgodtgjørelse til generalsekretær og ansatt i
prosjektstilling er for 2016, utbetalt med kr. 820.468 ,-
Styrets driftskostnader og representasjon er belastet regnskapet med i alt kr. 125.455,-

I 2016 ble begrepet #norwaysliding lansert. Sammen med internettsiden vår
www.nabsf.no, Facebook og Instagram er vi aktive på nett og sosiale medier. Dette er
noe vi må fortsette å utvikle og være mer aktive i.

4. Rekruttering

Styret har hatt som hovedfokus å spre aktiviteten fra Lillehammer til området rundt
Lillehammer i 1 times omkrets samt å få mer og bedre aktivitet i Oslo og Trondheim.
I Oslo var det i år lite aktivitet på grunn av dårlig vinter og NABSF ser behovet for en
egen rekrutteringsbane i Oslo. I Trondheim gikk deler av prosjektet i stå grunnet
Trondheim ikke fikk VM på ski. Aktivitetstallet til NABSF er økende grunnet flere
medlemmer, men også grunnet bedre opplæring av klubber til å registrere
medlemmer. Takket være stor frivillig innsats har parasatsingen i NABSF økt med
flere nye medlemmer. NABSF har også klart å kjøpe en mono/parabob til med støtte
av midler fra NIF som brukes til parabob og rekruttering av unge til bob. NABSF har
nå 2 mono/parabober.

Det er gledelig å se at resultater av rekruttering til monobob gir oss nye unge utøvere
videre over på 2-er bob. I NM 2017 har deltagelsen i 2-er bob ikke vært større på
mange år så det er gledelig å se at trenden går riktig vei. Dette er positivt som vi også
må jobbe videre med.

Vi har ikke lykkes helt med å aktivisere nærområdet til Lillehammer. Etter ungdoms
OL har rekrutteringen stagnert i Lillehammerområdet. Dette er noe vi må ha mer
fokus på fremover samt at vi må sørge for å ha aktivitet i banen i oktober og
november som er våre beste måneder for rekrutering. Det ble arrangert 1 åpen
dag/skole for unge, men dessverre liten deltagelse på dette.

Antall turer i Lillehammer

2011/ 2012/ 2014/ 2015/ 2016/
2012 2013 2015 2016 2017

Aking 900 1.618 1948 1201 1350
Bob 20 152 155 315 400

Skeleton 50 679 719 396 350
Totalt 970 2449 2822 1912 2100

Styret ønsker spesielt å takke alle frivillige som står for all aktiviteten og gjør dette
mulig. Innsatsen LOBA legger ned for å holde kvaliteten på isen i banen er god
gjennom hele sesongen. Dette er viktig for rekrutering og kvaliteten på treningen. Det
er kun ved å trene under disse forholdene vi vil få fordel av en hjemmebane og starte
og hevde oss der også. Styret er også av den klare mening at en bane med denne
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kvaliteten vil være attraktiv for alle lag gjennom hele sesongen.

5. Sport

I 2016 var Ungdoms OL det store arrangementet som preget dette året med Alexander
Hestengen med sølvmedalje i skeleton og Kristian Olsen med bronse i monobob.

Grunnet sviktende rekrutering vil det bli vanskelig å opprettholde tilbudet på NTG på
Lillehammer. Styre og NTG må se om man kan finne en bedre løsning på dette som
fortsatt gjør at vi har et tilbud på NTG.

Aktiviteten internasjonalt har økt betraktelig, Skeleton har fått opp et godt lag og
satser friskt mot 2022. Aking har fått til et samarbeid med Sverige som må videre
utvikles. Bob holder status men med betydelig økt aktivitet på junior og parasiden.

NABSF har deltatt i Europacup, Intercontinental Cup, Nord Amerika Cup og World
Cup i sesongen som har gått samt VM og jr.VM.

Beste plasseringer i sesongen internasjonalt:
Bob: BobTeam Heibl med 8. plass i 2-er bob i Europacup i St. Moritz
Skeleton: Alex Hanssen med 2. plass i Nord Amerika cup
Aking: Vilde Tangnes med 6. plass i junior world cup
Parabob: Kenneth Jørgensen med 5. plass i parasport world cup

NABSF takker Enwa som hovedsponsor for Skeleton satsingen.
Finansieringen av aktiviteten innen aking er støttet av AFO, LAK, FIL, sponsorer og
egenandeler. Aktiviteten bob er finansiert med private midler og private sponsorer.

NABSF takker sine sponsorer Enwa, Joto, Nordic Choice Hotels og Rolfsen & Juell.

FIL har støttet NABSF med kr. 83.740,- i 2016.
IBSF har støttet NASBF med kr. 41.525,- i 2016.

NABSF gratulerer Thor Haug Nørbech med Kongepokalen for 2017.

NABSF gratulererogså de norske mestere 2017:
Aking senior herre. Thor Haug Nørbech 
Aking senior dame:
2er bob senior dame:
2er bob herre:
4er bob herre:
Skeleton senior herre:
Skeleton senior dame:
Monobob Junior:
Parabob:

Vilde Tangnes
team Mognes
Bobteam Heibl
Bobteam Heibl
Håkon Scheie
Elise Nilsen
Thor Magnus Haugen
Kari Kjelskau

NABSF gratulerer Bobteam Heibl med ny offisiell banerekord i Lillehammer i 4-er
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bob.

Styret viser ellers til rapportene fra seksjonene for de sportslige resultatene.

6. Arrangementer

NM senior ble avholdt i februar / mars 2017.
NM junior avholdt februar / mars 2017.

Norgescup'er ble gjennomført med 3 cuper fra november 2016 til februar 2017.

Det ble gjennomført 2 internasjonale arrangementer i Lillehammer.
Paraskole i bob og skeleton i desember 2016 og parasport World Cup i bob og
skeleton i januar 2017.

7. Klubber, medlemmer

I 2017 skal alle medlemmer i NIF være registret i et elektronisk medlemsregister.
Medlemstallet og aktivitetstallet som registreres under idrettsregistreringen fra
klubbene danner grunnlaget for den tildelingen NABSF får. Generalsekretær har
derfor lagt mye vekt på at klubber skal rapportere et korrekt tall og aktivitet i de
grupper dette gjelder.

Vi har sagt at vi innen 2016 skulle være 20 klubber og 1500 medlemmer.
I dag er NABSF 10 klubber og har et aktivitets tall på 1226 og medlemmer på 585.
Det er en økning men den er liten og vi må fortsette å jobbe for å øke medlem- og
aktivitetstallene våre samt øke antall klubber som er registrert hos NABSF.

Vi må ha fokus på rekruttering og ha som målsetning av hver gren rekrutterer 5 nye
aktive vært år. Dette er arbeid styret vil fortsette å jobbe videre med samt prosjekter
og arrangementer som kan stimulere til økt rekruttering.

10. 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 IBSF 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.
Jan Oddvar Tangen er medlem av banekomiteen i FIL.
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Oslo, 07.04.2017

I styret for Norges Ake-, Bob- og Skeletonforbund

rald
resi

Anahita Panjw
Styremedlem

Linda Bye Kristiansen Eirik Lundemo
Visepresident Styremedlem økonomi
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Elise Nilseng
Styremedlem ungdom


