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Referat klubbmøte NABSF 2020 
 

Dato for møte: 23.04.2020 klokken 18:00 via TEAMS 
 

President i forbundet Harald Rolfsen ønsker velkommen. 
GS ber deretter hver enkelt notere i kommentar feltet hvem som er til stede. 
 

Tilstede: 
Janne Krågå, Malin Helene Anthonsen, Stian Sønsteli, Karoline Melås, Eirik Lundemo, Harald Rolfsen, 
Bjørn Kleppe, Snorre Pedersen, Aleksander Hestengen, Jon Olav Melås, Josefine Martinsen, Emma 
Brumoen, Linda Bye Kristiansen, Trine Lill Klaastad, Vidar Bjerk, Tomas Kristensen, Kenneth 
Jørgensen, Jan Oddvar Tangen, Lina Harnes 
 
Referenter: Malin Anthonsen og Karoline Melås 
 
 

Saks-
numme

r 

Hva saken 
gjelder 

Kommentarer REFERAT 

1/2020 Året 2019 / 
Årsmelding 

(Vedlegg) President legger frem årsmelding for 
året som er gått. 

2/2020 Arrangement 
sesongen 
2019/2020 

En gjennomgang av 
arrangement for sesongen 
2019/2020. 
 

GS for Anahita: 
Em og WC i aking: gikk over alle 

forventninger. 

 
Linda legger frem WC i parabob: 

- Oppsummert: veldig godt 

arrangement.  

 
GS EC i Bob: 
Til tross for at IBSF stiller med godt 
mannskap er dette arrangement med 
høy kostnad. IBSF må være tydeligere i 
sin kommunikasjon vedrørende 
arbeidsfordeling, særlig rettet mot 
Womens Mono. 
Sverige: Anders, assisterende rennleder 
 
GS - YOG kvalik:  
Godt gjennomført, Ekstra spennende 
med innhold i samarbeid med 
Lillehammer Olympic Legacy Centre. 

3/2020 Samarbeid 
sesongen 2019 / 
Administrasjone
ns arbeid 

Legger frem sesongen som 
har gått, hvordan ting har 
fungert og hvem har vært 
involvert. (Vedlegg) 
 

GS legger frem vedlegget, se vedlegget 
for utdypende informasjon. 
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4/2020 Regnskap 2019 Legger frem regnskapet for 
2019 

Regnskap 2019 presenteres av 
økonomiansvarlig i forbundsstyret, Eirik 
Lundemo. 
 
«POST 2 og 3 midler fordelt på alle 
grenene og rekrutering  
«Arrangement: 

- Brukt 350 000 kr for mye 

KOMMENTARER: 
Jon Olav: 
Rekrutering aking, 
«Brukt utrolig mye penger på baneleie. 
Hvorfor kan ikke forbundet bruke noe av 
overskuddspengene på disse? 
 
Janne svar: 
«Dette er noe forbundet kan se på. 
Årsaken til det er pga at dette ikke var 
budsjettert på fra før.  
 
Harald svarer: 
«Klubbene sender søknad om beløp for 
støtte fra rekruteringspotten i 
budsjettet.  
 
Eirik: 
«Enig med å bruke pengene på 
banetiden. 
 
Vedtak: Klubber med en høy regning på 
baneleie oversender forbundet en 
søknad på rekrutteringsmidler, for å 
kompensere. 
Bakgrunn: Større rekruttering i vinter 
enn tidligere som har påløpt en stor 
kostnad for klubbene 

5/2020 Budsjett 2020 Legger frem de 
revideringer som er gjort 
etter vedtatt budsjett for 
2020 under forbundstinget 
i 2019 
 

Regnskap 2020 legges frem av 
økonomiansvarlig, Eirik Lundemo 
 
 
 
Kommentarer:  
Setter av penger til rekrutteringsarbeid  
 
Innkjøp av bil er ikke avskrevet 
 
Regnskapet for 2020 er godkjent. 

6/2020 Off-Season 2020 Presenterer plan for 
sommeren.  
 

Se vedlegg for informasjon. 
Alle klubber oversender sine planer for 
off-season så raskt dette er på plass. 
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Planen vil endres/følge 
eventuelle krav fra 
myndighetene mtp. Covid-
19 (vedlegg) 
 

 

7/2020 Sesongen 
2020/2021 

Planer i LOBA og 
treningstider samt 
arrangement forespeilet 
p.d.d. (samme vedlegg 
som sak 3) 
 

Planen fremover: 
Jan Oddvar: 
«Uke 39 åpning lør-søn 
«oppstart uke 40 
«covid-19: usikkert med innreisende fra 
andre land 
«Mulig start i november, dersom ingen 
kan trene i banen 
 
«Arrangement:  
Para Bob uke 43 
45-46- dame monobob 
46-47- Europacup  
OBS, ikke noe er offisielt avklart. 
 
Lokal trening: 
«Tilrettelegging for is kvalitet 
«Bruken av personell  
«Mandagstrening ønsket tirsdag 
«Onsdag trening ønsket etter 
turiståpent 
«NC i romjula (?) 
«Helgetrening lørdag starte 08:00 ikke 
09:00. 
 
Kommentar: 
 
Jon olav: 
«Ikke enig i to dager etter hverandre. 
«Menes dette skal diskuteres. 
«Mandag og torsdag har fungert fint til 
nå, men er åpen for forandringer om 
priser kan synkes.  
«Ny gjennomgang av forslagene fra 
banen i senere tid.  
 
 
Linda: 
«Enig om å ikke ha to dager etter 
hverandre. 
«utfordring er ressurser 
«Nasjonal treningshelg- starte senere 
enn lørdag klokka 08:00 
 
Emma: 
«Enig i kommentarene over. 
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8/2020 Betingelser for 
trening 

• Covid-19 og dens 

konsekvenser 

• Spørsmål som 

gjelder betaling for 

sesongen 

2019/2020 

Banen er definert som: 
«fornøyelsespark 
Dette påvirker åpningstiden.  
 
15 juni, første åpningsmulighet per nå. 
 
Konsekvenser: 
«Om kundene kommer fra andre land 
«økonomien for islegging  
 
 
MÅ sjekkes: 
«Bestemmelsene til forbund og banen 
angående startavgifter.  
 
Kommentar: 
 
Jon Olav: 
«Hvorfor sesongen 2019 blir belastet for 
NM og norgescup kjøring? 
«Burde vært informert om hva som 
belastes økonomisk før sesongen.  
 
Jan Oddvar: 
«ble sent ut informasjon angående 
dette.  
«Alle treningsturer blir tatt med. 
«Godkjent fra forbundsstyret 
«Leie: forbundet har ikke betalt noe de 
siste årene for de internasjonale 
arrangementene.  
«Kvalik er ikke en del av konkurransen.  
 
Linda: 
«Kvalifiseringsturene- koster de noe? 
«Bestemmelsene til forbundet: 
startavgiften som betales skal dekke 
disse.  
 
«Dokumentet om nye kostnader, hva 
het det og gjaldt det betingelser på 
trening? 
Svar Jan Oddvar 
«alle treningsturer blir telt 
 
 
Harald:  
«Uenig i banens økonomiske 
retningslinjer.  
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Lina: 
«Forbundet leier banen 
«Akinga blitt fakturer for kjøring av 
konkurransene og kvaliken 
«Tellingen av turene og hvilke som 
innlemmes i disse, har ikke vært 
konkrete nok.  
 
 
Aleksander: 
«Lillehammer Skeletonklubb kommer 
veldig dårlig ut av dette 
«4500 kroner for 2 turer 
 
Trine: 
«Dyre treninger, med store utgifter 
«Fører til mindre aktivitet 
«Brev fra banen angående prisene? 
 
JANNE: 
«Ikke kommet frem at 
kvalifiseringsturene skal regnes med. 
 
ENIGHET BLANT ALLE KLUBBENE: 
At prisene fra banen har slått feil ut, og 
at det må arbeides frem en ny ordning, 
som ikke slår ut med høy økonomisk 
kostnad på våre yngste utøvere.  
 

9/2020 Rekrutteringsar
beidet 

Hver klubb legger frem 
sine rekrutteringsplaner 
for kommende sesong. 

Lillehammer Akeklubb: 
«Rekrutering påvirkes av viruset 
«Pleier vise seg i byen under 
Lillehammer Dagene. 
«Fortsatt kjøre med treninger og 
sammenkomster med de nye 
rekruttene, slik at de er med inn i den 
nye sesongen. 
«Oppstartskurs i aking skal videreføres 
inn i neste sesong 
 
Janne svarer: 
«Gir skryt til Lillehammer Akeklubb. 
 
Troll Bobteam: 
«Ikke satt opp noen plan pga. Covid-19 
«Brukt og vist seg frem på høsten i 
gatene, må ses på angående 
retningslinjene 
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«Bobskole i november og januar i en 
treningshelg, samarbeid her med 
Torshov? 
«Promotere over SoMe 
 
Skeletonklubben: 
«Fraværende forrige sesong 
«Ikke noe møte 
«Ikke plan over rekruteringen 
«Desiree vil inkludere seg mer  
 
Torshov: 
«Bobskole, positive til samarbeid med 
Troll Bobteam 
«Treninger gjennom sommeren 
«Spørsmål angående Sognsvann og 
vedlikeholdet der? 
 
Janne svarer: 
«Vedtatt i styret at rekrutteringsmidler 
skal kunne på. Dette kommer det mer 
informasjon om. Viktig her er at 
klubbene har en tydelig og god plan med 
budsjett. 
 
Tomas: 
«Enig med samarbeid rundt bobskole, 
som Troll (Linda) nevnte.  
 
Akeforeningen i Oslo: 
«Ikke satt noen plan for sommeren eller 
rekrutering. 
«Skal utarbeide en plan over sommeren.  
 

10/2020 Internasjonal 
satsning 

• Junior aking – ikke 

mottatt plan fra 

FIL 

• Emma Brumoen 

• Alexander Hanssen 

 
Planer avhenger av 
kommende sesong og 
utvikling av Covid-19. 
Internasjonale planer er 
ikke mottatt. 
 

Internasjonal satsing: 
«avhengig av covid-19 situasjonen 
 
Aking: 
«juniorer som kan reise internasjonalt  
 
Aleksander Hanssen: 
«Usikkert om han skal satse neste 
sesong eller ikke. 
 
Kommentar: 
 
Harald: 
«Viktig å legge planer fremover selv om 
viruset er slik som det er. 
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Emma: 
«Vil satse 2er. 
«Vet ikke hva som blir mulig å 
gjennomføre neste sesong, med tanke 
på økonomi og andre årsaker.  
 
Troll: 
«Ser på muligheten angående 
internasjonal satsing både for Josefine 
sin side og Emma. 

11/2020 NABSFs lover Loven er revidert. Se 
vedlegg. Presenteres nå og 
godkjennes, må og vedtas 
under forbundstinget i 
2021. 
 

«Ingen lovendringer gjort av forbundet.  
 
Endringene som er gjort, kommer fra 
NIF sentralt 
 
Vedtak: Den nye loven er vedtatt av 
klubbmøtet 

12/2020 NM  Bestemme arrangørklubb 
for 2021 – samt 
tilbakemeldinger og 
innspill. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arrangørklubb for 2021: 
 
^Ingen er villig per dags dato og ta på 
seg NM eller Norgescup.  
 
Jon Olav: 
«Lillehammer Akeklubb arrangerer ikke 
NM eller Norgescup 2021 dersom det 
ikke skjer noen endinger når det gjelder 
kostnadsnivået i banen. 
 
Harald:  
«Betingelsene må på plass før 
arrangørene bestemmes.  
 
«Styret tildeler arrangørklubb etter 
betingelsene er satt. 
 
Vedtak: Arrangørklubber bestemmes 
av forbundsstyret, etter betingelser 
angående priser er bestemt. 
 
 
Innspill og tilbakemeldinger for 
tidligere NM:  
 
Kommentarer:  
Trine: 
«Delt opp grene til forskjellige 
tidspunkter var en god ide.  
 
Harald: 
«Fint med småkonkurranser med yngre 
klasser.  
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Forslag 1: Ønsket om at 
Team Relay og Monobob 
Launcher start blir offisiell 
NM-klasse. 
 
Forslag 2: Kvinne/Dame 
klasser medberegnes for å 
kunne vinne 
Kongepokalen, dersom det 
lar seg gjøre. 
 
Forslag 3: Kongepokalen 
tildeles Monobob launcher 
start hvert fjerde år 
(f.eks.).  
 
Avklaring:  
Når er man offisiell 
Norgesmester. Minst 5 i 
klassen. 
 

Jon Olav: 
«Kan settes opp en bedre tidsplan, men 
med grunnlag av tidligere påmelding 
 
Linda: 
«Monobob damer, burde kunne 
inkluderes av konkurransen rundt 
kongepokalen.  
 
FORSLAG: 
 

1.   Vedtatt av klubbmøtet 

 
 

2. Vedtatt av klubbmøtet 

 
Kommentar Generelt: 
 
Aleksander: 
«Redd for at folk ikke skal orke å delta 
det 4 året da siden man ikke kan vinne 
kongepokal 
 
Lina: 
«Mener det skal være et krav at kun 
aktive skal delta på NM så langt det lar 
seg gjøre 
 
Jon Olav: 
«Arrangørene av NM er avhengig av at 
alle som ikke er aktive ellers deltar på 
dette.  
 
Snorre: 
«Skeleton påvirkes mest på meiene av 
alle de tre grenene, og på slutten av året 
er det enormt mye utslag. Dette kan 
påvirker NM og prestasjonene her. 
«Kostand per tur er alt for dyr. Disse må 
ned i normale former.  
 
Emma:  
«Kommentar på Lina sitt krav: 
Mener at det var et krav om deltakelse 
på nasjonale treningshelger for å kunne 
konkurrere internasjonalt.  
 
Jon Olav: 
«Reglene for kampen om kongepokalen 
er fair.  



  
                
 

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

 

Snorre: 
Kommentar til NM: 
«Kostnadene på turavgiftene spiller en 
stor rolle 
 
Harald: 
Kommentar til seading 
«Helt korrekt. Jo flere klasser som 
kjemper om pokalen, jo vanskeligere blir 
det.  
«NM reglementet; de som er sidet kan 
ikke bytte utstyr.  
 
Jon Olav: 
«Enig med Harald.  
«Følte seg lurt av kostnadene på turene 
fra NM. 
 
Janne: 
«Skal se på muligheten for de ulike 
forslagene når det gjelder 
kongepokalen.  
 
«Skal holde klubbene oppdatert på hva 
som skjer.  
 
OM NM reglen: 
 
Linda: 
«Kom dette frem i bestemmelsene i NM 
og norgescupene.  
 
Janne: 
«Reviderer NM og NC reglementet nå. 
Disse kommer ut på høring.  

13/2020 Innsendt saker Ingen innsendte saker per 
23.04.2020.  

 
Mulig å sende inn saker 
til og med onsdag 
22.04.2020. – INGEN 
INNSENDTE SAKER 
 

Ble ikke sendt inn saker til eventuelt. 

 
Tusen takk! 


