
Norges Ake-, Bob- og Skeletonforbund - NABSF

STYRETS BERETNING — 2017

Styret i NABSF ble valgt på NABSF's ting i 2017 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 Barben

Anne-Marit Tangnes

Styret har i perioden 2017 hatt i alt 6 ordinære styremøter og 3 arbeidsmøter.
Styrets prioritet er å øke aktiviteten og medlemstall i NABSF.

Styret har i inneværende tingperiode brukt mest tid på følgende hovedoppgaver:
— Følge virksomshetsplanen for 2017-2022, vedtatt på tinget 2017
— Finansiering av anlegget på Lillehammer
— Para aktivitet som fast gren i NABSF
— Para skole
— Rekruttering
— WC aking, Europacup bob og skeleton, VM i parabob
— Idrettsregistreringen
— Organisering av grener
— Søknader til diverse støtteordninger

2. Regnskap 

Regnskapet viser at fokus på aktivitet er viktig.

Regnskapet for 2017 viser et underskudd på kr 167 043,- NABSF's egenkapital er
ved utløpet av regnskapsåret 2017 positiv med kr. 1.013.754-.

Underskuddet for 2017 kommer av et planlagt overforbruk på seksjonene aking og
skeleton. Disse grenene har dermed redusert sin egenkapital. Egenkapitalen for
grenene er ved utgangen av 2017 som følger:

Aking: Kr 73 537,-
Skeleton: Kr 49 958,-
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Forbundet har for regnskapsåret 2017 fått følgende midler tildelt:
Grunntilskudd kr 783.968,-
Post-2 Utviklingsorientert ungdomsidrett kr 236.544,-
Post 3-midler kr 602.044,-
NIF har tildelt NABSF til NTG kr 200.000,-.
Tilskudd fra NIF, utstyrsmidler parasport kr 232.708,-
Momskompensasjon kr 153.508,-

Den totale omsetningen til NABSF i 2017 var kr 3.348.774,-
Styret opprettholder ambisjonen om å ligge på en egenkapital på ca. kr 1.000.000,-

Tilskudd fra NIF på rammetilskudd (post 2 midler), utviklingsorientert ungdomsidrett
(post 2 midler), barne- og ungdomsmidler (post 3 midler) kom i 2017 på totalt kr
1.622.556,- mot kr 1.149.154,- i 2016. Dette er en økning på ca 40%. Dette viser hvor
viktig det er for NABSF å ha fokus videre på medlem- og aktivitetstall da dette har
stor betydning i forbundets økonomi.

Styret følger budsjettet som er satt for 2017/2018, vedtatt av forrige årsting. Styret har
satt opp ett budsjett som går i balanse for 2018. Den største grunnen til endringer er
økte inntekter.

Budsjetter blir revidert innen 1. juni hvor de nødvendige justeringer vil bli gjort når
alle inntekter er mer sikre.

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 har 1 ansatt: Ivars Deinis på kontrakt for sesongen.

Skeleton har betalt trener gjennom Enwa med Snorre Pederssen som ansatt trener
sammen med Christian Bromly og en ergoterapeut. Junior Skeleton leide inn trener
for Junior og EC kjøring.

Lønn inkl. sosiale omkostninger og bilgodtgjørelse til generalsekretær og ansatt i
prosjektstilling/tremer er for 2017 kr 1.243.547,-
Styrets drifts- og representasjonskostnader er belastet regnskapet med kr 109 771,-

Thomas Vesteraas har sagt opp sin stilling med virkning fra 31.05.2018. Styret har
derfor lyst ut stillingen på nytt og håper å få en ny Generalsekretær/prosjektleder på
plass så raskt som mulig.
Robert Heldt har også sagt opp sin stilling fra 01.04.2018 og Ivars er leid inn gjennom

2



sommeren for å drive oppfølging av de aktive og planlegging av neste sesong. Han er
i Norge i 2 uker og 2 uker hjemme.

Styret takker begge for en god utført jobb og ønsker dem lykke til videre.

4. Rekruttering

Styret har ikke lykkes med å få opp rekrutteringen i området rundt Lillehammer.
Aktiviteten i Oslo er betydelig større, men mest grunnet den flotte vinteren med mye
snø. I Trondheim har man ikke kommer videre. Her må vi finne andre veier å gå fra
NABSF sin side for å lykkes bedre.

Aktivitetstallet til NABSF er økende grunnet flere medlemmer, men også grunnet
bedre opplæring av klubber til å registrere medlemmer riktig. Hovedmål og fokus for
NABSF er å fortsatt jobbe for å øke antall klubber, rekruttering og aktivitet.

Det NABSF har lykkes best med i 2017 er å integrere para-aktiviteten inn som en del
av aktiviteten til NABSF. NABSF har nå 3 monobober og et system som virker for
para-utøvere selv om det fortsatt kreves en god del jobbing. Aktiviteten er krevende
når det gjelder antall frivillige som må til for å få en trenings økt til å fungere godt. I
vinter har NABSF leid inn mannskap fra Olympiaparken få å få dette til.

Aktiviteten i Lillehammer er stabil, men fortsatt lavere enn våre forventninger og
ønsker. Vi må jobbe videre for å øke aktiviteten og forbedre de ressursene vi har
tilgjengelige på tvers av grenene.

Antall turer i banen i Lillehammer for norske utøvere:

2011/
2012

2012/
2013

2014/
2015

2015/
2016

2016/
2017

2017/
2018

Aking 900 1.618 1948 1201 1350 1429
Bob 20 152 155 315 400 526

Skeleton 50 679 719 396 350 535
Totalt 970 2449 2822 1912 2100 2490

Styret ønsker spesielt å takke alle frivillige som står for aktiviteten og gjør dette
mulig. Innsatsen LOBA legger ned for å holde kvaliteten på isen i banen god gjennom
hele sesongen.
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5. Sport sesong 2017-2018 

Styret ønsker å gratulere Guro Konstanse Frøsdal med bronse i EM i Igls, Østerrike
2017 og med bronse i VM i Lillehammer 2018. Dette var de første internasjonale
medaljene i IBSF konkurranser siden Ungdoms på Lillehammer 2016.

Grunnet sviktende rekruttering på NTG på Lillehammer vil mest sannsynlig denne
linjen bli lagt ned. Dette vil også medføre at NABSF mister noe støtte til lokal trener i
Lillehammer. Så dette må da organiseres på en annen måte fremover.

Aktiviteten internasjonalt har vært god.
Skeleton har hatt et lag på to nivåer. Et lag på WC nivå og et lag på ICC/EC nivå med
deltagelse i junior VM. Aleksander Hansen klarte også å overbevise Olympiatoppen
at han er verdt å satse på mot 2022 og ble derfor tatt ut til de Olympiske leker i
Pyeongchang 2018. Aleksander Hansen presterte en av sine beste konkurranser for
sesongen og kom på 20. plass. Styret håper laget nå retter seg mot VM i Whistler i
2019 og så mot OL i 2022.

Aking fikk en god ny trener i Ivars og på junior siden prestere laget bra og kvalifiserte
seg til WC i Lillehammer. Våre to beste juniorer, Alexander Melås og Vilde Tangnes
fikk sine beste plasseringer under Junior VM i Altenberg med en 10. plass og en 15.
plass. Vi har fortsatt et samarbeid med Sverige som må videreutvikles.

Bob holder status, men med betydelig økt aktivitet på junior siden. I para har vi hatt
deltagelse i alle WC, EM og VM med meget gode resultater. Her har Robert fungert
som trener hjemme.
Para-programmet må utvikles videre mot 2022 og paralympics i Bejing.

Bobteam Heibl valgte å avslutte sin satsing etter sesongslutt 2016-2017.

NABSF har deltatt i Europa cup, Intercontinental cup, World Cup, junior VM, VM og
OL Pyeong Chang 2018.

Beste plasseringer i sesongen:
Para Bob: Guro Konstanse Frønsdal 3 plass VM Lillehammer
Skelton: Alexander Henning Hanssen, 13 plass WC Whistler

Maya Pedersen, 15 plass WC Altenberg
Aking: Aleksander Melås, 15 plass junior VM Altenberg

Vilde Tangnes, 10 plass junior VM Altenberg
Bob: Carl Oscar Nagell, 22 plass Europacup Lillehammer

NABSF ønsker å takke Enwa som hovedsponsor for Skeleton satsingen.

Finansieringen av aktiviteten innen aking er støttet av FIL, klubb og egenandeler.
Aktiviteten i bob er finansiert med private midler og noen sponsorer.

FIL har støttet NABSF med kr. 254 946,- i 2017
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IBSF har støttet NASBF med kr. 0,- i 2017.

Forbundet gratulerer Alexsander Hestengen med Kongepokalen for 2018.

Styret gratulerer de Norske Mestere for 2018:

Parra Bob:
Aking senior herre:
Aking senior dame:

Guro Konstanse Frønsdal
Jo Alexander Koppang
Vilde Tangnes

2er bob senior dame: Mie Mognes/ Hilde Sofie Aaløkken
2er bob herre: Carl Oscar Nagell /Thor Nagell
4er bob herre: team Per Klåstad
Skeleton senior herre: Alexander Hestengen
Skeleton senior dame: Maya Pedersen

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

6. Arrangementer

NM senior ble avholdt i februar 2018.
NM junior avholdt februar 2018.

Norgescup'er ble gjennomført med 3 cuper fra november 2017 til februar 2018.

Det ble gjennomført 4 internasjonale arrangementer i Lillehammer.
Para skole og Para VM 2018 i bob med deltagelse fra 13 nasjoner.
WC i aking i februar.
EC i Bob og Skeleton i november 2017.

NABSF har brukt store ressurser i sesongen 2017/2018 på å gjennomføre disse
internasjonale konkurransene. NABSF får gode tilbakemeldinger og alt ble
gjennomført på budsjett. Vi må jobbe for å få bedre økonomi i våre arramgement eller
redusere ned til en konkurranse i året. Det er for ressurskrevende for forbundet å drive
flere store arrangement og rekruttering samtidig i dag.

7. Klubber, medlemmer

NABSF har klart å få gode tall i NIF sin elektronisk registering. Dette krever fortsatt
at generalsekretær er aktiv mot alle klubber og følge de opp slik at alle klubber
rapporterer 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 1030 og medlemmer på 428.
Det er en økning fra tidligere år, men fortsatt for liten økning i forhold til våre
målsetninger.
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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.
Under årets kongresser er det valg i begge internasjonale forbund. Det blir derfor
interessant å se hvem som velges videre.

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 støtten 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, 02.04.2018

Styret for Norges Ake-, Bob- og Skeletonforbund

Linda 
w 
e Kristiansen

Visepresident

Anahita Panj;. Rani Elise
Styremedlem Styremen em ungdom
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Eirik Lundemo
Styremedlem økonomi


