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Norges Ake-, Bob- og Skeletonforbund - NABSF

STYRETS ÅnSgenrrNlNc - 2020

Styret i NABSF har bestått av følgende tingvalgte:

President
Visepresident adm.

Styremedlem økonomi
Styremedlem
Styremedlem ungdomsreP'

l.Varamedlem

Harald Rolfsen

Kenneth Jørgensen

Eirik Lundemo
Anahita Panjwani
Karoline Melås

Sverre Hanssen

1. Styrets arbeid

Styret har i tingperioden hatt i alt fem ordinære styremøter'

styret har i inneværende tingperiode brukt mest tid på følgende oppgaver:

Ansette nY generalsekretær.

Covid -19.

Avtale med OlYmPiaParken

Hvordan drive NABSF fremover og sikre rekrutering og inntekt'

Planlegge diverse rekrutteringstiltak'

SØknader til diverse støtteordninger'

2. RegnskaP/økonomi

Regnskapet for 2O2O viser et overskudd på kr 454'829' -'

Driftsresultat på kr 3L4.355,- pluss finansinntekter på kr 140.475, -. Det ble i utgangspunktet styrt etter

ett budsjett med overskudd på driftsresultatet pålydende kr 25-749, -. Overskuddet er i all hovedsak

drevet av reduserte kostnader til aktivitet grunnet Covid-19'

Euroen styrket seg vesentlig i løpet av 2o2O. NABSF valgte derfor å realisere utkiøp av euro' Dette ga

frnansinntektene pålydende 140.475, - til eurokontoen'

overforbruket hos bobavdelingen skyldes bokføring av Iån til innkjØP av ny bob pålydende kr 70'000' -'

Det er her inngått tilbakebetalings avtale med Troll Bobteam som vil betale ned denne med årlige

rentefrie rater over 5 år (kr 14.000, - pr år)'

NABSF,s egenkapital er ved utløpet av regnskapsåret 2020 er på kr 2,468,079,37.
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Forbundet har for regnskapsåret2o2O fått følgende tilskudd

@NoFtwAYsLtDtNG

Post 2 Grunntilskudd
Post 2 uwiklingsorientert ungdomsidrett

Post 3
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Org.953 966 832

kr 744.397,'
kr 365.039, -

kr 654.534, -

FIL har støttet med kr 44.6L6,'

IBSF har støttet med kr 56416,05,- (uwiklingsmidler og støtte monobob for sesongen 20l21l

I tillegg så gav wc aking ett tilskudd på 445.494,-. EC Bob gav ett tilskudd på 25'545, - og wc para gav

ett tiLludd t7.783,- (des 2019) og VM para bob 347 'OLz' - (VM ble utsatt i tid)'

3. Administrasion, ansatte etc'

NABSF hadde i perioden en fast ansatt i 50% generalsekretærstilling og 50% prosjektstilling rekruttering'

I tillegg har det vært ansatt en utviklings- og 
"ktirit"tskonsulent, 

Malin Anthonsen, i en deltidsstilling

med hovedoppgave På arrangement'

Janne Krågå sa dessverre opp sin stilig som generalsekretær da hun fikk et tilbud fra sin tidligere

arbeidsgiver, Norges Oanseforbund, som hun ikke kunne si neitil' Styret vil takke Janne for den tiden

hun var i NABSF og ønske henne lykke tilvidere. styret la ut en stillingsannonse til ny generalsekretær og

prosjekstilting rekruttering internt hos NlF. Etter noen intervjuer på Teams' Srunnet covid-19' var vi

heldige og fikk en meget kvalifisert søker iAshild' Ho begynte i stillingen OL'1.1-2O2O' Åshild kom fra en

stilling som aktivitetskonsulent i Norges Skis§ltterforbund og har mye av kunnskapen vitrenger med

tanke på rekruttering. Åshild har på en meget kort tid fylt generalsekretærstillingen og tatt ansvar'

Styret ser frem til å jobbe videre med vår generalsekretær'

Anahita Panjwanitrakk seg dessverre fra sin posisjon som styremedlem' Sverre Hanssen gikk da fra

varamedlem til styremedlem. Etter at Anahita trakk seg ble styret ubalansert med tanke på

kjønnssammensetning. Derfor bør det til neste ting velges to vararepresentanter, et av hvert kjønn'

Lønn inkl. sos. omk. oe bilgodtgiørelse til GS er for 2020, utbetalt med

kr.8L4.692,'
Styrets møteutgifter er belastet regnskapet med i alt kr' 0'-

Hovedmålet til NABSF er å bli et fullverdig medlem av NIF med 20 klubber og 1600 aktive medlemmer'

4. Rekruttering

Situasjonen med Covid-lg i z}z}gjorde at all rekruttering måtte stoppe opp og det var lite aktivitet i

banen. Lillehammer Akeklubb fikk gjennomført mye trening, men pga av koronasituasjonen har klubben

ikke fått rekruttert nye utøvere. Klubber og utøvere fra andre steder enn Lillehammer har hatt så å si

ikke hatt mulighet til å komme til Lillehammer og trene. 2-er bob ble umulig å kjøre for andre enn

famille, grunnet strenge koronarestriksjoner. Ogiå koronarestriksjoner gjorde at Korketrekkeren i Oslo

måtte stenge all aktivitet, noe som selvfølgelig uheldig med tanke på rekruttering'
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NABSF er i gang med planleggingen av ulike tiltak for rekruttering på Lillehammer, i Korketrekkeren og

på andre arenaer for sesongen 2L122.

5. Sport

BOB

Emma Brumoen deltok i monobob, EC konkurase i Kiinigssee, der ho fikk med seg gode erfaringer til

videre satsing.

PARABOB

Guro K. Frønsdal deltok i 2 WC og i VM Parabob i St Moritz. Guro tok en fin 5' plass i VM og beviste at

hun kan være heh på høyden med de beste'

5. Arrangementer

Alle arrangementer regi av NABSF ble avlyst etter 12'mars grunnet covid i sesongen 2A2O|2L'

NABSF har gitt klart utrykk til FIL og IBSF at vi ønsker konkurranser i banen på Lillehammer. NABSF, LOBA

og Olympiaparken har nå opprettet en god dialog for å kunne lage en langsiktig plan både med tanke på

arrangement, rekruttering og synlighet'

7. Klubber og medlemmer

NABSF regner med en nedgang i antall medlemmer og klubber etter 2020.

En hovedårsak til dette er koronasituasjonent. Neste sesong vil det fokuseres mye på rekrutering og

utvikling av klubber og nye/gamle traser'

8. lnternasionale forbund

NABSF representerer to internasjonale forbund, FIL (kunst- og naturbaneaking) og IBSF (bob og

skeleton), hvorav tre av grenene er olympiske'

Det ble ikke gjennomført noen fosisk kongress i noen forbund i2o2o begge ble gjennomført digitalt

Harald Rolfsen deltok på begge og Åshild H Sporsheim dekok 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 dei i begge forbund er muligheter for stØtte tilvåre grener. Styret takker FIL og IBSF

for stØtte i sesongen som har vaert. NABSF er representert i beBge forbund pr' i dag, med representanter

i fØlgende stillinger/komit6er:

Anders J. Huuse

Jan Oddvar Tangen

Harald Rolfsen

Åshild Høva Sporsheim

Revisor i IBSF

Ba nekommisjonen FIVIBSF

Utviklingskomite FIL

Sportskomite IBSF
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