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Norges Ake-, Bob- og Skeletonforbund - NABSF  
 
 
STYRETS ÅRSBERETNING – 2018 

 
Styret i NABSF har bestått av følgende tingvalgte personer: 
 
President    Harald Rolfsen 
Visepresident adm.   Linda Bye Kristiansen  
Styremedlem økonomi.  Eirik Lundemo 
Styremedlem     Anahita Panjwani 
Styremedlem ungdomsrep.  Elise Nilseng Barben  
 

1. Varamedlem   Anne Marit Tangnes   
 
 

1. Styrets arbeid 
 
Styret har i tingperioden hatt i alt 6 ordinære styremøter. 
 
Styret har i inneværende tingperiode brukt mest tid på følgende oppgaver: 
Ansette ny generalsekretær og drift av kontoret i mellomfasen  
Ansette ny aktivitetskonsulent   
Moderniseringsprosessen til NIF  
Diverse rekrutteringstiltak  
WC i Para Bob  
Søknader til diverse støtteordninger.   
 
 
2. Regnskap/økonomi 
 
Regnskapet for 2018 viser et overskudd på kr 470.723 kr. Overskuddet er i all hovedsak 
drevet av bevilgningene fra Olympic Solidarity Project. Dette er midler som det i 
utgangspunktet ikke var budsjettert med for 2018. Midlene vil uavkortet bli fordelt på 
aktivitet i inneværende budsjett for 2019. 
 
NABSFs egenkapital er ved utløpet av regnskapsåret 2018 positiv med  
kr. 1.484.477,- 
 
Forbundet har for regnskapsåret 2018 fått følgende midler tildelt:  
Grunntilskudd kr. 767.331,- 
Post-2 Utviklingsorientert ungdomsidrett og post 3-midler kr. 1.108.135,- 
 
 
 
 



  
                
 

Norges Ake-, Bob- og Skeletonforbund 
Kleivbakken 9, 2618 Lillehammer  
+47 991 68 577  
office@nabsf.no  
Org. 953 966 832  

 

FIL har støttet NABSF med kr. 792.860,- i 2018 inkludert WC.  
IBSF har støttet NASBF med kr. 137.180,- i 2018 inkludert WC. 
 
Styret legger stor vekt på at budsjettet for 2019 og 20 blir vedtatt av tinget.   
 
 
 
 
3. Administrasjon, ansatte etc. 
 
NABSF hadde til 31.05.18 en fast ansatt generalsekretær i 50% GS stilling og 50% prosjekt 
stilling. Thomas Vesterås sa opp sin stiling i NABSF og startet i Golf forbundet. Thomas ble 
ansatt i NABSF i 2014 som 50% GS og 50% YOG ansvarlig for aking bob og skeleton. Han var i 
NABSF i 4 år og var en stor drivkraft til å bygge opp NABSF til å være et mer selvstendig og 
fungerende forbund. På vegne av forbundet takker styret for denne innsatsen. Med YOG 
kom det også en ake-, skeleton- og boblinje på NTG på Lillehammer. De siste årene jobbet 
Robert Heldt og gjorde en flott innsats for klubber og NTG før han sa opp sin stiling og flyttet 
tilbake til Oberhof i Tyskland i 2018. Robert jobbet i denne sesongen også for para, hvor han 
har gjort og gjorde en veldig god innsats. Styret takker for denne jobben.  
 
NABSF ansatte ny GS. Janne Krågå tiltrådde 28.05.2018 og har siden jobbet seg inn i 
stillingen som GS og prosjektleder. I samme runde fikk vi også ansatt ny aktivitetsleder for 
sesongen i Martin Alnes som fungerte meget bra gjennom sesongen. Dessverre valgte 
Martin å ikke forlenge sitt engasjement i den neste sesongen. Av den grunn søker man nå 
etter en utviklingskonsulent. I sesongen har også NBASF hatt Ivars Deinis fra Latvia som ake 
trener.  
 
Lønn inkl. sos. omk. og bilgodtgjørelse til GS er for 2018, utbetalt med  
kr. 573.867, -  
Styrets virksomhet i 2018: kr 65.923, - 
 
Hovedmålet til NABSF er å bli et fullverdig medlem av NIF med 20 klubber og 1600 aktive 
medlemmer.  
 
Forbundet har hjemmesiden www.nabsf.no og en Instagram konto, @norwaysliding, det blir 
gjort en god jobb for å holde sidene oppdaterte og aktive. I dag er det hovedkilden til 
informasjon fra NABSF.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nabsf.no/
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4. Rekruttering 
 
NABSF leier banen i Lillehammer for at det blir gjennomført lokale treninger i Lillehammer på 
hverdager og noen treningshelger. Dette er grunnstenen i rekruteringen til grenene i banen. 
Aktiviteten er god men det er fortsatt god plass til mange flere så hovedjobben fremover blir 
å øke aktiviteten.   
 
Det er blitt arrangert diverse aktiviteter i banen i løpet av året. Det mest vellykkede er 
aktivitetene innen para-grenen, hvor vi har fått god aktivitet og den øker. Totalt sett ser vi at 
de arrangementer vi setter i gang virker, men vi må bli bedre til å planlegge på lang sikt for å 
få bedre oppmøte og dermed rekruttering.  
 
 
 
5. Sport 
 
Styret i NABSF gratulerer Guro Konstanse Frønsdal med sin første seier i WC i Calgary.  
Kenneth Jørgensen fikk også sin første topp plasseringer i WC Lillehammer med en 2 og en 3 
pass, styret gratulerer. Dette viser at vi har forutsetningene ved å ha anlegget i Lillehammer 
og at det er mulig å oppnå gode resultater.  
Alexander Hanssen kjørte en full sesong i Skeleton og fikk med seg mye god erfaring som vi 
håper han tar med seg videre og jobber med samme entusiasme mot neste sesong og OL. 
Satsningen til Alexander er 100% sponset av Enwa. 
Aleksander Melås kjørte mange av WC i aking og kvalifiserte seg til flere WC. Det er klar 
forbedring for alle våre aktive seniorer samtidig som nivået i grenene øker. Satsningen på 
ake-siden er sponset av Lillehammer Akeklubb, Akeforeningen i Oslo og Joto Renhold. 
 
NABSF takker alle som bidrar i satsningene som gjør dette mulig og samtidig gir muligheter 
lengere bakover i systemet.  
 
På juniorsiden har det også vært noe aktivitet på ake,- bob- og skeletonsiden. Neste sesong 
er det YOG 2020 i Lausanne, der ake,- bob- og skeletonkonkurransene går i St. Moritz. NABSF 
hår fått støtte fra IOC (Olympic Solidarity Project) i arbeidet med å bygge opp noen aktive til 
YOG så vi håper å ha med deltagere i alle grener.  
 
Forbundet gratulerer Aleksander Hestengen med Kongepokalen for 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
                
 

Norges Ake-, Bob- og Skeletonforbund 
Kleivbakken 9, 2618 Lillehammer  
+47 991 68 577  
office@nabsf.no  
Org. 953 966 832  

 

Styret gratulerer de Norske Mestere 2019: 
 
Aking senior herre:  Jo Alexander Koppang  
Aking senior dame:  Vilde Tangnes  
Parabob:   Kenneth Jørgensen 
2er bob senior dame:  Mie Mognes/ Emma Sofie Brumoen 
2er bob herre:   Carl Oscar Nagell/Tor Nagell 
Skeleton senior herre: Aleksander Hestengen  
Skeleton senior dame:  Maya Pedersen     
Monobob damer:  Mie Mognes 
 
Styret viser ellers til rapportene fra seksjonene for de sportslige resultatene. 
 
 
6. Arrangementer 
 
NM senior ble avholdt 2 mars 2019.  
NM junior avholdt 3 mars 2019.  
 
Tre norgescuper ble gjennomført fra november 2018 til februar 2019. 
 
Det ble arrangert en verdenscup i para bob 12.-13.01.2019 i Lillehammer noe som har blitt 
en tradisjon NABSF vil holde på samt en parabob skole i starten av sesongen. 
 
FIL og IBSF la ikke noen andre konkurranser til Lillehammer i sesongen 2018/19. NABSF ga 
også uttrykk for at man ønsket en pause etter fjorårssesongen. Neste sesong vil vi igjen ha 
en WC i Para bob, en EC i Bob og en WC i aking.  
 
7. Klubber, medlemmer 
 
NABSF har ved utgang av denne perioden i alt 10 klubber og ett utvalg, verken flere eller 
mindre enn i 2017. Dette gjenspeiler også den jobben NABSF nå gjør som først og fremst 
retter seg mot å få gode klubber i Lillehammerområdet før vi går videre. NABSF har 1197 
registrerte medlemmer (idrettsregistreringen 2018), mot et medlemstall på 1030 
medlemmer etter idretts-registreringen i 2017. 
 
Total medlemsoversikt 
2015: 1226 
2016: 1030 
2017: 1197 
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Medlemsoversikt per gren 
 
2015 
 Bob:    306 
 Skeleton:   288 
 Aking:   224 
 Naturbaneaking: 408 
 
2016 
 Bob:   238 
 Skeleton:  226 
 Aking:   238 
 Naturbaneaking: 328 
 
2017 
 Bob:   300 
 Skeleton:  217 
 Aking:   276 
 Naturbaneaking: 404 
 
 
I år innfører NIF et medlems system som er digitalisert og man vil få full oversikt over alle 
medlemmer. NABSF må jobbe måltettet videre for å ake aktiviteten og antall medlemmer i 
klubbene.  
 
 
8. Internasjonale forbund 
 
NABSF representerer to internasjonale forbund, FIL (kunst- og naturbaneaking) 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 
stillinger/komitéer: 
 
 
Anders J. Huuse:  Revisor i IBSF.  
Jan Oddvar Tangen: Banekomisjonen  FIL/IBSF  
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Oslo, 13.04.2019 
 

I styret for Norges Ake-, Bob- og Skeletonforbund 
 
 

 
 
 

 


