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SESONGRAPPORT FOR ALPINT 2017-2018 
 
Styrets sammensetning 
Det sittende styret ble valgt på Årsmøtet for BSK Alpint 29. mai 2017, og virker frem til Årsmøtet 2018. Styret har 
per dato avholdt tre styremøter. Styret består av:  
 
Nini Høegh Nergaard Leder 
Jon Strand Nestleder, sportslig ansvarlig 
Annicken Kildahl Økonomi 
Kathrine Flage Intern kommunikasjon og foreldrekontakter 
Arnfinn Osvik Bruktskisalg 
Torbjørn Moe Egne renn 
Espen Berglund Sponsorer 
Thomas Picton Kirkerudbakken 
 
Alpingruppens daglige ledelse ivaretas av daglig leder Felix McGrath. 
 
Oppnevnte arbeidsgrupper 
Styret benytter arbeidsgrupper til å jobbe med særlige områder. For Bruktskisalget ble det opprettet en slik 
gruppe. Styret har også nedsatt en egen Sponsorgruppe. 
 
Trening 
Treningen har foregått i aldersinndelte grupper:  
 
 2017 2018 Endring 

U8 og yngre  (2010+yngre) 37 33 -4 

U10 (født 2009) 19 16 -3 

U10 (født 2008) 22 16 -6 

U12 (født 2006 og 2007) 31 33 +2 

U14 (født 2004 og 2005) 24 32 +8 

U16 (født 2002 og 2003) 28 21 -7 

Totalt 161 151 -10 
 
Eldre FIS-løpere fra BSK trener i hovedsak med Dønski Toppidrett. BSK har også løpere på andre skigymnas. 
BSK hadde fem løpere på Europa- og Verdenscuplag i sesongen. I tillegg har klubben løpere som fortsatt har 
aktiv karriere på universitetslag i USA.  
 
Treningstilbud 
Målsettingen er å gi et tilbud med innhold som dekker de fleste behov og ambisjonsnivå. Det vil alltid være en 
utfordring å dekke alle ønsker, som naturlig vil være forskjellig fra løper til løper. For å ivareta de ulike 
behovene på best mulig måte har de yngre gruppene tilbud om parallelle løp med ulik grad av intensitet. For de 
eldste løperne i klubben er satsningsnivået høyt.  
 
Gjennom vintersesongen har alle gruppene hatt treninger i Kirkerud, samt treningssamlinger og renn rundt 
omkring i landet. De tre eldste gruppene har i tillegg hatt treningssamlinger i inn- og utland på våren og høsten.  
 



 
 

 
   

Gruppene har hatt alderstilpassede opplegg for barmarkstrening. Barmarkstrening har vært utendørs og i 
haller vi får tildelt av Bærum kommune. Hallene er gode, men manglende tilgang til utstyr begrenser 
muligheten for mer spesialisert trening. Utendørs barmarkstreninger foregår i hovedsak i Kirkerud. Dette er 
positivt for å styrke tilhørigheten til eget anlegg. Den eldste gruppen benytter i tillegg innendørs treningsrom i 
”Skiutleien” i Kirkerud. 
 
Sosiale tiltak: 
Samlinger er viktig for den sportslige utviklingen og for å fremme det sosiale samholdet i gruppene. Samlinger 
arrangeres på ulike destinasjoner i inn- og utland avhengig av sesong og snøforhold. Før jul arrangeres det 
hvert år en Familiesamling der alle gruppene inviteres. Utøverne med foreldre og søsken bor i storhytter med 
felles husholdning. Denne samlingen anses som et viktig sosialt tiltak, og har stor oppslutning.  
 
De enkelte gruppene arrangerer i tillegg rene sosiale treff.  
 
Trenerne er med på noen renn i hver aldersgruppe.  
 
 Samlingsdager på ski Trenere på renn 

U8 og yngre  2010+yngre 2 5 

U10S-2008-2009 15 5 

U10P-2008-2009 30 10 

U12, født 2006 og 2007 35 15 

U14, født 2004 og 2005 60 25 

U16, født 2002 og 2003 70 25 

Totalt 212 85 
 
 
Trenere 
Bærums Skiklub alpingruppe er en av Norges største alpinklubber i antall løpere og trenere. Målt i 
aktivitetsmengde er vi desidert største klubb.  
 
BSK alpingruppe har siste året engasjert ca. 18 trenere på deltid, heltid og timebasert. I de yngste gruppene er 
det foreldretrenere, og yngre trenere som tar ansvar.  
 
Styret har de siste årene hatt sterkt fokus på trenerrekruttering og trenerutvikling. Vi opplever å være en 
attraktiv klubb for trenere. Selv om konkurransen om de beste trenerne er tøff mener vi å ha mange godt 
kvalifiserte og dyktige trenere i klubben.  
  



 
 

 
   

Rekruttering 
BSK Alpint tilbyr treningsopplegg for utøvere fra 6 til 16 år. Yngre barn kan delta på Skiskolen. Eldre utøvere går 
videre til skigymnas.  
 
Oversikt over aktive fordelt på alder og kjønn, sammenlignet med tidligere år, pr 31.12.  
 
Alder Født  Alder i 2017 Alder i 2016 Alder i 2015 
   Jenter Gutter Jenter Gutter Jenter Gutter 
6 år 2012  3 3 0 0   
7 år 2011  8 4 5 5   
8 år 2010  9 6 3 4   
9 år 2009  8 6 5 4   
10 år 2008  10 5 9 6   
11 år 2007  7 14 9 15   
12 år 2006  7 4 4 4   
13 år 2005  11 8 11 8   
14 år 2004  3 11 2 10   
15 år 2003  2 5 1 5   
16 år 2002  7 7 6 6   
 
 
Bakke 
Det har pågått store anleggsarbeider i Kirkerudbakken vår/sommer/høst også i 2017 som ble midlertidig 
avsluttet 8. desember, og som gjenopptas etter sesongslutt for endelig ferdigstillelse planlagt til 1. september 
2018. Det medførte at man kom i gang med snøleggingen relativt sent. I tillegg til at bakken hadde diverse 
anleggsveier og steinfyllinger medførte det utfordringer for snøleggingen, men man fikk likevel åpnet 
barnebakken 16. desember, og venstre bakke sett nedenfra den 20. desember. Kirkerudbakkens mannskaper 
har gjort en god jobb for å levere så gode forhold som mulig. Torsdag 5. april var siste åpningsdag i bakken, da 
anleggsarbeidene var avtalt å kunne starte opp etterfølgende dag. 
 
Med en vinter som også var rik på natursnø ble forholdene for trening og renn gode denne sesongen. Det var en 
betydelig forbedring for bakken at man i løpet av 2017 fikk fylt på masser slik at heistraséen og fundamenter for 
snøkanoner i treningsbakken ble løftet flere meter, slik at man i motsetning til foregående sesong fikk full 
bredde på treningstraséen. 
 
Heving av heistraséen medførte imidlertid noen utfordringer mht. remontering og godkjenning av heisene, slik 
at det til å begynne med kun var T-krokheisen i tillegg til barneheisen som var i drift. Dette medførte en del 
køproblemer på de travleste tidene, inntil skålheisen kom i drift rundt midten av januar. 
 
Kirkerudbakken har i mange år hatt en nettleieavtale med Hafslund som gir netteier rett til utkobling ved særlig 
store belastninger i nettet. Dette har bakken spart store beløp på, men i vinter opplevde man dessverre for 
første gang at strømmen ble koblet ut i en periode på mange dager slik at bakken måtte holde stengt. Dette ble 
imidlertid løst ved at man fikk arrangert treninger i andre bakker den aktuelle uken. 
 
En god hjemmebakke er avgjørende for at BSK Alpint kan tilby et attraktivt treningstilbud til ivrige alpinister i 
Asker og Bærum, og vi ser frem til neste sesong hvor anleggsarbeidene skal være ferdige i god tid i forkant av 
sesongen, slik at man forhåpentligvis kan komme i gang med snølegging så snart temperaturen tillater det. 
 

Egne renn 

Vi har i år arrangert 8 egne renn, hvorav 6 i Kirkerudbakken. I tillegg har vi i samarbeid med Dønski Toppidrett 
arrangert 10 FIS-renn, hvorav 4 i Kirkerudbakken. Se tabell nedenfor for detaljer om rennene. Vi hadde planlagt 
å arrangere et SL-renn for U12-U16 den 19. desember, men dette ble dessverre avlyst da bakken ikke var åpnet 
ennå. Alle rennene er arrangert med svært positive tilbakemeldinger fra TD’ene. 



 
 

 
   

 
Rennlederne og alle våre andre frivillige entusiaster har gjort en fremragende jobb på disse arrangementene. 
Kontinuitet i mange av nøkkelfunksjonene er vesentlig for at klubben også fremover kan gjennomføre renn på 
en profesjonell måte. Spesielt trekkes frem viktigheten av å ha personer med god kompetanse på tidtagersiden. 
Takk til dem som driver disse oppgavene! 
 
BSK arrangerte for fjortende året på rad jenterennet Miss Völkl og for ellevte året Mr Völkl Cup, som er et 
tilsvarende parallellslalåmrenn for gutter. Disse rennene er krevende og spennende både for løperne og oss 
som arrangør. Arrangementet krever mye fra både foreldre og trenere som legger ned mye arbeidstid. Uten 
denne innsatsen ville vi ikke fått til det flotte arrangementet som dette er.  
 
BSK har arrangert SL rangeringsrenn for U14 i Kirkerudbakken og SG rangeringsrenn for U14 og U16 på Kvitfjell. 
Rennet i Kirkerudbakken gikk som kveldsrenn. Rangeringsrennene i SG er utfordrende da skikretsen legger mye 
ansvar på BSK, men vi får ta det som en tillitserklæring til at BSK alltid leverer. Rennene har alltid vært 
arrangert på en sikker og trygg måte, men det er arbeidskrevende. Vi får heldigvis bistand fra Hakadal Alpin på 
tidtagersiden.  
 
Klubbmesterskapet ble arrangert den 20. mars etter samme modell som tidligere år med BBQ etter rennet. 
 
Totalt antall deltagere i sesongens renn er 2356 mot 1289 i fjorårssesongen (ikke hensyntatt evt. 
etteranmeldinger).  Den store økningen skyldes at vi har arrangert mange flere FIS-renn enn forrige sesong. 
Hvis man ser bort fra FIS-renn, er totalt antall deltagere i sesongens renn 922 mot 925 i fjorårssesongen. 
 

Type renn Dato Deltakere Rennleder 
FIS SSL Hemsedal 4. desember 139 Eivind Østenengen 
FIS SSL Hemsedal 5. desember 139 Eivind Østenengen 
FIS SSL Ål 19. desember 152 Ole Frønes 
FIS SSL Ål 20. desember 152 Ole Frønes 
FIS SL Ål 21. desember 160 Ole Frønes 
FIS SL Ål 22. desember 157 Ole Frønes 
FIS SL Kirkerudbakken 2. januar 115 Max Wahlqvist 
FIS SL Kirkerudbakken 3. januar 107 Max Wahlqvist 
Miss Völkl, Parallell SL, U12-
U16 6. januar 93 Ove Mathias Lind 
Mr. Völkl, Parallel  SL, U12-
U16 7. januar 113 Roger Kristiansen 
Sem & Johnsen-rennet, alle 
klasser 

27. januar 188 Dag Rune Langehaug 

FIS SL Kirkerudbakken 12. februar 156 Vidar Bachmann 
FIS SL Kirkerudbakken 13. februar 157 Vidar Bachmann 
SG rangeringsrenn nr. 1, 
U14/U16, Kvitfjell 

17. februar 136 Gjermund Kveno 

SG rangeringsrenn nr. 2, 
U14/U16, Kvitfjell 

18. februar 135 Gjermund Kveno 

BMW Bilia Skøyen U14 SL 
rangeringsrenn 

28. februar 
78 Kristian Nergaard 

Norwegian Masters SSL 7. mars 42 Per Morten Lefdal 
BSK Klubbmesterskap 20. mars 137 Torbjørn T. Moe 
Totalt  2356  

 
 
Gode prestasjoner nasjonalt og internasjonalt 
Løpere fra BSK Alpint har utmerket seg i flere nasjonale og internasjonale renn i løpet av sesongen.  



 
 

 
   

 
Sofie Strand:  

• U14 Landsfinale SL 3. plass 
• U14 Landsfinale SG 2. Plass 

 
Mathias Høiby: 

• Eco Cup SSL 1. plass 
• U15 Hovedlandsfinale SSL 1. plass  
• U15 Hovedlandsfinale SL 1. plass 
• U15 Hovedlandsfinale Kombi 1. plass 
• U15 Hovedlandsfinale SG 1. plass 

 
Mikkel Remsøy: 

• U16 Hovedlandsfinale SSL 1. plass 
• U16 Hovedlandsfinale Utfor 3. plass 
• U16 Hovedlandsfinale SG 2. plass 
• U16 Hovedlandsfinale Kombi 1. plass 

 
Atle Lie McGrath:  

• Jr VM U18 SG 1. plass 
• Jr VM U18 Utfor 1. plass 
• Jr VM U18 Kombi 1. plass 
• Jr VM U18 SSL 2. plass 
• Jr NM Utfor 1. plass 
• Jr NM Kombi 1. plass 
• Jr NM SG 2. plass 

 
Lucas Braathen:  

• Jr VM U18 SSL 1. plass 
• Jr VM U18 SL 1. plass 
• Jr VM U18 Team Event 2. plass 
• Jr NM SG 1. plass 
• NM SSL 2. plass 

 
Kajsa Lie 

• Jr. VM SG 1. plass 
• Jr VM Utfor 1. plass 
• Jr VM Team Event 2. plass 
• NM SG 3. plass 

 
Rasmus Windingstad:  

• NM SSL 1. plass 
• Kombi 1. plass 
• SG 1. plass 

 
Kristin Lysdahl:  

• Olympiske Leker Team Event 3. plass 
 
 
Økonomi 
2017 ble et godt år for Alpingruppen økonomisk, hvor klubben endte opp med et årsresultat på kr. 329. 213 vs. 
kr. 102.430  i 2016.  
 



 
 

 
   

Bedringen i resultat er basert på økt omsetning, som endte på kr. 7,3 mill. (vs. kr. 6,6 mill i 2016), mens 
driftskostnadene på kr. 6,9 mill. (kr. 6,5 mill. i 2016) ikke økte tilsvarende, selv om både trenerlønninger og 
kostnader knyttet til avvikling av renn er i en stigende trend. 
 
Vesentligste bidrag til 2017 omsetning og resultatet og derav Alpin sin finansielle situasjon er:  

• Solid resultat fra klubbens bruktskisalg, selv om resultatet ble noe svakere enn forrige år. 
• Økte treningsinntekter, bl.a. pga. noe tilvekst i de eldste aldersgruppene, mens antall utøvere i de 

yngste årskullene fortsatt er nedadgående. 
• Høyt aktivitetsnivå, med rekordhøy deltagelse, på treningssamlinger i inn- og utland. 
• Økt aktivtetsnivå innenfor gruppens skiskoletilbud.  
• Mottak av offentlig tilskudd, primært i form av momsrefusjon.  
• Gode sponsorinntekter, særlig fra hovedsponsor Sem & Johnsen, men også fra en rekke andre små og 

store bedrifter og venner av klubben. 
• Sterk fokus på kostnadskontroll med regelmessig oppfølgning av resultat og likviditetssituasjon, inkl. 

løpende utarbeidelse av økonomiske prognoser.  
 
Det er gjort få investeringer i 2017. Det vesentligste er anskaffelse av trådløst timing utstyr samt fornyelse av 
staur og annet utstyr som trengs til treninger og renn. En betydelig andel av innkjøpene er muliggjort gjennom 
øremerkede sponsormidler. Ettersom fornyelse av slalåmstaur ol er nødvendig på årlig basis, samt for å 
forenklete og øke forutsigbarheten til gruppes  økonomi, er det f.o.m. 2017 besluttet å løpende kostnadsføre 
denne type innkjøp.    
 
BSK Alpint sine totale eiendeler er kr. 3,7 mill. per utgangen av 2017 vs. kr. 3,1 mill. per årsslutt 2016, hvorav 
bankinnskudd og kontanter utgjør tilnærmet 80%. Likviditeten per 31.12. bærer preg at av resultatet fra 
bruktskisalget opptjenes i sin helhet i oktober hvert år. Videre er deler av midlene forskuddsbetalte 
samlingsavgifter og treningsavgift knyttet til skiskoleaktivitet i 2018 samt sponsormidler mottatt for sesongen 
2017/2018. Etter årets slutt er det besluttet å betale ned langsiktig gjeld, som gjelder finansiering av bil, for å 
redusere gruppens økonomiske sårbarhet fremover. BSK Alpin sin egenkapital er på kr. 1,9 mill. vs. kr. 1,6 i 2017. 
Egenkapitalandelen på 50%. 
 
Klubben har få aktive alpinister i enkelte årskull, særlig innen 2003 og 2004 årgangen. Dette forventes å gi 
merkbar effekt på inntektene de to kommende sesongene. Samtidig er rekrutteringen til de yngste 
aldersgruppe lavere enn ønskelig. For å håndtere forventede svingninger i utøver og aktivitetsnivå, er det 
vesentlig at BSK Alpint har god finansielle styrke og likviditet for å møte kommende år. 
 
 
Bruktskisalg 
13.-15. oktober 2017 arrangerte Alpingruppen bruktskisalg på Kadettangen i Sandvika. Arrangementet er godt 
kjent i lokalmiljøet, men grunnet dårlig vær ble publikumstilstrømningen noe svakere i 2017 enn foregående år. 
Brutto omsetning i 2017 gikk ned med 6% sammenlignet med 2016, mens resultatet ble 3% svakere. 
Provisjonen fra bruktskisalget er en viktig inntektskilde for Alpingruppen, som bærer alle kostnader og risiko 
ved arrangementet. Vareutvalget består dels av brukt vintersportsutstyr innlevert av privatpersoner og dels av 
demonstrasjonsvarer, fjorårsmodeller etc. fra sportsbransjen. Arrangementet er verdifullt i et større 
samfunnsperspektiv og bidrar til gjenbruk og redusert skroting i varehandelen. Foresatte til aktive løpere i 
Alpingruppen utførte til sammen ca 1500 timer dugnadsinnsats i forbindelse med arrangementet, som er et av 
de største i sitt slag i Norge. Bruktskisalget ble planlagt og ledet av en prosjektgruppe. Styret vil uttrykke stor 
takk til alle som bidro! 
 
Det er tradisjon at bruktskisalget arrangeres første helgen etter skolenes høstferie og arrangementet gjentas 
12.-14. oktober 2018. 
 
Sponsorer 
BSK har egen sponsorgruooe som bidrar med å skaffe nye og vedlikeholde eksisterende sponsorer, i tillegg til 
daglig leder. BSK har i sesongen 2017-18 hatt 2 hovedsponsorer og 14 delsponsorer som til sammen har gitt 



 
 

 
   

inntekter på 472.000.- , pluss øremerkede  inntekter til dekning av matriell og utstyr som klubben har hatt som 
behov. Sem & Johnsen er BSK sin største og viktigste sponsor.  
 
Sponsorgruppen og daglig leder jobber for å sikre videre engasjemnet fra alle sponsorer samt skaffe nye, og for 
neste sesong er sponsorgruppen trygge at sponsorinntekter vil ligge på omtrent samme nivå. Vi takker alle våre 
sponsorer for deres verdifulle bidrag.  
 
Dønski Toppidrett  
BSK Alpint har med virkning fra inneværende sesong overtatt ansvaret for eierskapet av Dønski Toppidrett A/S 
(DTI). Eierskapet er i hovedsak blitt utøvet ved styrerepresentasjon, herunder styreledervervet. I tillegg er Felix 
McGrath ansatt som daglig leder i DTI. DTI hadde i sesongen 48 løpere som alle er elever ved Dønski vgs. I 
tillegg hadde DTI et overårig opplegg med tre løpere. Det var i sesongen 2017/2018 fem trenere tilknyttet DTI. 
Driften ved DTI viser tilfredsstillende økonomiske resultater, og økonomien vurderes som sunn. De sportslige 
resultatene er også tilfredsstillende.  
 
 
Viktigste arbeidsoppgaver fremover 
For BSK Alpint vil de viktigste oppgavene fremover være å fortsatt jobbe med rekruttering av yngre løpere, og 
beholde attraktiviteten for eksisterende løpere. Fortsatt fokus på rekruttering og utvikling av trenere vil også 
stå høyt på styrets og daglig leders agenda fremover.  
 
 
 
Bærum, 8. mai 2018 
 
 
Nini Høegh Nergaard 
Leder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


