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Norges Ake-, Bob- og Skeletonforbund - NABSF   
 

 STYRETS ÅRSBERETNING – 2019  
 
  
Styret i NABSF har bestått av følgende tingvalgte:  
 
  
President    Harald Rolfsen  
 
Visepresident adm.   Kenneth Jørgensen    
 
Styremedlem økonomi.   Eirik Lundemo  
 
Styremedlem     Anahita Panjwani  
 
Styremedlem ungdomsrep.  Karoline Melås    
 
  
 
1. Varamedlem   Sverre Hanssen     
 
  
 
1. Styrets arbeid  
 
Styret har i tingperioden hatt i alt 6 ordinære styremøter.  
Styret har i inneværende tingperiode brukt mest tid på følgende oppgaver:  
Hvordan drive NABSF fremover og sikre rekrutering og inntekt.   
Diverse rekrutteringstiltak   
WC i Aking, EC i Bob, WC og VM i Para Bob  
YOG 2020   
Søknader til diverse støtteordninger.    
 
 
2. Regnskap/økonomi  
 
Regnskapet for 2019 viser et overskudd på kr 454.649 kr. Det var i utgangspunktet styrt på ett 
budsjettmessig overskudd på ca 60.000,-. I budsjettet for 2019 så var det lagt stor vekt på 
rekruttering. Overskuddet er i all hovedsak drevet av underforbruk på aktivitet og rekruttering. 
 
Vi har som prinsipp at arrangementer skal gå i null. Overforbruk på arrangementer i 2019 skyldes to 
forhold. Det ene er innkjøp ar deltagertelt på ca 100.000,-. Dette er penger som vi får igjen av 
fylkeskommunen i 2020 og må ses på som ett utlegg. Det andre er ekstra uforutsette kostnader som 
gjelder E-cup Bob. Her måtte vi dekke utgifter pålydende ca. 80.000,- for lege og medic. Dette var 
midler som det ikke var tatt høyde for i budsjettet.   
 
NABSF´s egenkapital er ved utløpet av regnskapsåret 2019 positiv med kr. 1.526.367,-  
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Forbundet har for regnskapsåret 2019 fått følgende midler tildelt:   
 
Post 2  Grunntilskudd kr. 993.987,-  
Post-2 Utviklingsorientert ungdomsidrett og post 3-midler kr. 881.479,-  
 
FIL har støttet NABSF med kr. 320.704,- i 2019 inkludert WC Aking 2020.   
IBSF har støttet NASBF med kr. 79.262,- i 2019 inkludert EC og WC para.  
 
 
3. Administrasjon, ansatte etc.  
 
NABSF har en fast ansettelse som generalsekretær i 50% GS stilling og 50% prosjekt stilling.   
 
Janne Krågå har nå hatt stilingen i over et år og har kommet seg godt inn i jobben og aktivitetene 
NABSF driver med. Gjennom denne perioden har NABSF arrangert flere arrangementer enn noen 
gang før og aktiviteten i banen har også økt. Mye av dette er grunnet den Jobben Janne gjør, styret 
ser frem til å jobbe videre med vår generalsekretær.   
 
I sesongen 19/20 ansatte vi også en aktivitetsleder. Denne gangen ble mye av denne stillingen 
dessverre borte i en sykemelding, da er det også lite syret /GS kan gjøre da vi er en liten organisasjon. 
Janne klarte allikevel å dekke opp mye av dette gjennom mer bruk av høgskolen, der Malin 
Anthonsen ble innsatt som prosjektleder for verdenscupen og europamesterskapet i aking og VM i 
parabob.  
 
Lønn inkl. sos. omk. og bilgodtgjørelse til GS er for 2019, utbetalt med  kr. 628.597,-   
 
Styrets møteutgifter er belastet regnskapet med i alt kr. 285,-.  
 
Hovedmålet til NABSF er å bli et fullverdig medlem av NIF med 20 klubber og 1600 aktive 
medlemmer.   
 
Aktiviteten på forbundets hjemmeside, www.nabsf.no, Instagram konto (@Norwaysliding) samt 
forbundets facebook (Norges Ake-, Bob- og Skeletonforbund), har økt betraktelig og er en viktig 
informasjons kilde og rekruterings plattform. Styret oppfordrer alle klubber til å oppdatere sine 
SoMe kanaler jevnlig også i off-season for å bevare og opprettholde synligheten for våre grener.   
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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 har denne sesongen blitt mye bedre og vi jobber for å øke denne fremover. Dessverre er 
anlegget per nå den største bremseklossen for rekrutering av barn og ungdom da det viste seg at 
kostnaden banen forlanger er på høyde med full priser per tur. Ingen av klubbene kan leve med dette 
pris nivået når man skal drive med rekrutering av barn og ungdom.       
 
Det er blitt arrangert diverse aktiviteter i banen i løpet av året. Aktiviteten har økt hos alle og styret 
og klubber må jobbe sammen videre for at vi skal klare å øke aktiviteten betraktelig i banen.   
 
 
5. Sport  
 
JUNIOR OG YOG  
 
Styret i NABSF gratulerer Emma Brumoen og Våril Tanges med deltagelse i YOG 2020.   
 
PARABOB  
 
Parabob sesongen startet bra i Lillehammer med en 5 og en 3 plass for Guro Konstanse Frønsdal. 
Fortsettelsen ble dessverre ikke like bra grunnet en skade og litt sykdom, Guro ente på 11 plass totalt 
i WC. Samt at VM 2020 på hjemmebane ble avlyst grunnet Corona.  
 
SKELETON  
 
I skeleton deltok team Hansen de fikk litt også litt problemer med sykdom og dårlig resultater noe 
som førte til at Alexander Hansen ente under WC status for neste sesong. Vi håper likevel han finner 
motivasjon og kommer tilbake.   
 
AKING  
 
Dessverre valgt Alexander Melås å legge opp sin senior satsing i aking så NABSF stod uten noen faste 
deltagere på senior nivå i aking på mange år. Men vi har lovende juniorer på gang.   
 
 
NABSF takker alle som bidrar i satsningene som gjør dette mulig og samtidig gir muligheter lengere 
bakover i systemet.   
 
Det ble ikke delt ut Kongepokal for 2020.  
Norgesmesterskapet i parabob for 2020 er ikke avholdt grunnet Covid-19.  
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Styret gratulerer Norgesmestere for året 2020:  
 
Aking senior herre:  Thor Haug Nørbech - Akeforeningen I Oslo  
 
Aking senior dame:  Vilde Tangnes - Lillehammer Akeklubb  
 
2er bob senior dame:  Mie Mognes/ Emma Sofie Brumoen  
 
2er bob herre:   Carl Oscar Nagell/Tor Nagell - Troll Bobteam  
 
Skeleton senior herre:  Aleksander Hanssen - Lillehammer Skeletonklubb  
 
Skeleton senior dame:   Desirée Bjerke – Lillehammer Skeletonklubb  
 
Monobob damer:  Josefine Martinsen – Troll bobteam  
 
  
6. Arrangementer  
 
NM senior ble avholdt i 29/2 2020.   
NM junior avholdt 1/3 2020.   
 
Tre norgescup’er ble gjennomført fra november 2019 til februar 2020 i tillegg til Trollcup i forbindelse 
med Norgesmesterskapet.  
 
Dette var da sesongen med mange arrangementer i NABSF regi. Styret må takke Janne og alle som 
har stilt opp fra klubber samt Sport Management på Høgskolen i Lillehammer, med Malin Anthonsen 
i bresjen.   
 
Banemannskapet gjorde gjennom alle arrangementer en meget god jobb med banen så den hold god 
kvalitet. Det hele be toppet med WC i aking og nye banerekorder.   
 
 I sesongen gjennomførte NABSF   
 
YOG / Ungdoms OG LIGNENDE kvalifiseringskonkurranse i bob og skeleton  
 
Monobob konkurranse for dame  
 
Europacup i Bob   
 
Internasjonal Parabob skole   
 
WC i Parabob  
 
WC og ECh i Aking   
 
NABSF har klart gitt utrykk for at vi ønsker konkurranser til Lillehammer fra både IBSF og FIL. 
Utfordringen er alltid å få økonomien til å gå i null på disse arrangementene. Dessverre har IBSF sag 
at det ikke er noe WC i Bob og skeleton tilgjengelig før etter 2022 sesongen. Grunnet WC turne i Asia.   
I aking har vi per nå ikke spurt om noe spesifikt. Ser vi på våre aktive er en junior WC i aking mest 
attraktivt da vi naturligvis ønsker norsk deltakelse i konkurranser vi tar på oss.  
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7. Klubber, medlemmer  
 
NABSF har ved utgang av denne perioden i alt 10 klubber og ett utvalg, verken flere eller mindre enn 
i 2018. 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 XXX registrerte medlemmer. Som er en 
nedgang fra 2018.  
 
Tallene for 2019 er ikke klare! En påminnelse til at alle klubber må inn å gjennomføre sin 
medlemsregistrering, fristen er satt til 30.04.2020. 
 
Vår aktivitetskonsulent skulle ha jobbet med rekrutering og nye klubber dessverre gikk dette året 
tapt for denne aktiviteten. Akeforeningen i Oslo hadde planlagt mye, men da det ikke kom noe snø 
ble dette vanskelig å gjennomføre dette i Oslo.  
  
 
8. Internasjonale forbund  
 
NABSF representerer to internasjonale forbund, FIL (kunst- og naturbaneaking) og IBSF (bob og 
skeleton), hvorav tre av grenene er olympiske.  
 
Kennet Jørgensen deltok på IBSF sin kongress samme med Janne.   
Janne Krågå deltok også på FIL sin kongress.  
 
For NABSF er det viktig å være til stede 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    Barnekommisjonen FIL/IBSF   
 
Harald Rolfsen     Utviklingskomite FIL  
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Oslo, 22.04.2020  
 
I styret for Norges Ake-, Bob- og Skeletonforbund  
 
  
  
 
  
 
.......................................... ........................................ .........................................  
 
Harald Rolfsen    Kenneth Jørgensen   Eirik Lundemo  
 
President   Visepresident   Styremedlem økonomi  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
.......................................... .........................................  
 
Anahita Panjwani   Karoline Melås     
 
Styremedlem     Styremedlem ungdom 


