SESONGRAPPORT FOR BSK Langrenn 2017-2018

Styrets sammensetning
Håkon Stub Aune
Styreleder
Arne Dybdal
Økonomiansvarlig
Rolf Jarle Aaberg
Dugnadsansvarlig og representant i Hovedstyre
Hans Ari Varsi
Sportslig leder (Inkl. Utdanningsanv.)
Marianne Aaberg
Rekruttering og kommunikasjon
Egil Oelschlägel
Vestmarka drift
Avholdt 6 styremøter (ca annenhver mnd), samt et årsmøte/info-møte
Oppnevnte arbeidsgrupper
Bakkesprinten-gjengen fungerer på mange måter som en egen arbeidsgruppe
Representasjon
Rolf Jarle Aaberg representerer Langrennsgruppen i BSK’s hovedstyre og Håvar Botterud er Styreleder i
Team Vestmarka.
Trening
Treningen har foregått i aldersinndelte grupper: (må tilpasses gruppens inndeling)
U8
U10
U12
U14
U16
Junior
Totalt

2017
7
7
18
15
26
7
80

2018
29
17
18
11
23
7
105

Endring
22 (+314%)
10 (+142%)
0 (+0%)
-4 (-27%)
-3 (-11%)
0 (+0%)
25 (+31 %)

Treningstilbud
Barmarkstrening har blitt gjennomført på div skoler i nærområdet, samt på rulleskianlegget på Rud og i
Vestmarka.
Vintertreningen har funnet sted på Vestmarksetra, med flotte forhold fra november til april.
Familiesamling på Skeikampen første helg i desember, samt høstsamling for 13-16 åringene og noen
vintersamlinger og nærsamlinger for de samme gruppene. 11-12 åringene har også hatt en nærsamling
barmark på Rud..
Sosiale tiltak
Kveldsmat på klubbhuset har blitt gjennomført, nærsamlinger, helgeturer (familiehelg, høstferie-camp for
13-16 åringene) + +, samt sesongavslutning gruppevis (på VMS) og felles (på klubbhuset).

Bærums Skiklub
Postboks 81, 1313 Vøyenenga
Besøksadresse
Borkenveien 4, 1339 Vøyenenga

Telefon: 67 13 04 13
E-post: post@bsk.idrett.no
Bankkonto: 5130.05.04241

Org. nr. 974920 492

Trenere
Alle trenerne er timebaserte trenere:

Rekruttering
Se supplerende info på første siden.

Arrangement/renn
Vestmarka Vinterleker ble arrangert for første gang, fredag 12. januar, i samarbeid med BSK Skiskyting,
Jardar Langrenn og Jardar Hopp. Et veldig vellyket lavterskel-arrangement. Ca 100 barn påmeldt, inndelt i
lag på 2 eller 3 pers. Klubbene er enige om å arrangere rennet på nytt neste år, med noen små justeringer
og med mål om dobbelt så mange deltakere. En fin måte å promotere vårt flotte anlegg på Vestmarksetra.
Ettersom vi legger arrangementet til tidlig på sesongen er dette også en god arrena for rekrutering av nye
utøvere.
Klubbmesterskapene ble vedlig vellykede med flott trasè på VMS. Nytt av året var musikk og speakertjeneste som ble veldig godt mottatt av både utøvere og foreldre. God stemning og mye skiglede! Stort
oppmøte blant de yngste, men vi ønsker oss høyere deltakelse blant de eldre neste år. Klassisk 5. februar;
60 startende (79% oppmøte blant de fra 7-12 år, 23% av de fra 13 år og eldre). Fristil 5. mars; 66 startende
(82% oppmøte blant de fra 7-12 år, 23% av de fra 13 år og eldre).
Arrangerte Bakkesprinten (kretsrenn), for 7’ende gang, 7. April. 400 påmeldte fra 56 klubber (hvorav 31
BSK utøvere). Overskuddet ble på 49.000,-, noe vi er godt fornøyd med ift tidligere år (trefje beste
resultat). Morten Dunham var nok en gang Rennleder, men ble godt hjelpet av en stor dugnadsinnsats fra
nesten samtlige i BSK Langrenn.
Gode prestasjoner nasjonalt og internasjonalt
• Eirik Andreas Mortensbakke: 2. plass i KM normaldistanse + 27 plass for mønstringsrenn for Junior
VM
• Marthe Botterud: 6. plass Oslo Sportslager Cup + 3. plass KM Normal klassisk + 5. plass KM Lang
Fristil + 17. plass HL Normal klassisk + 27. plass HL Sprint frsitil
• Siri Nesheim: 4. plass Sparebank 1 Cup + 1. plass KM sprint + 6. plass KM Normal klassisk + 8. plass
UH klassisk + 18. plass UH fristil
• Synne Nesheim: 4. plass KM sprint + 19 plass UH klassisk
• Jakob Henden Kaasen: 5. plass KM sprint
• Astrid Bakke: 5. plass KM Normal klassisk
• Isak Leknes Frey: 26. plass HL Sprint fristil + fantastiske skiskytingresultateter (1+2 plass samt
stafettvinner i HL)
• Sondre Leknes Frey: 2. plass Tour de Bærum (sammenlagt)
• Line Næss: 2. plass Tour de Bærum (sammenlagt)
Økonomi

Viktigste arbeidsoppgaver fremover
Sikre god fortsatt god rekruttering (mål om 20% vekst i medlemsmassen), samt øke kvaliteten på
trenerne (kurs) og treningene (dele erfaringer via obligatoriske trenermøter). I tillegg vil sosiale tiltak være
prioritert (kveldsmat, nærsamlinger, helgeturer etc.) Gode sosiale rammer tror vi vil medføre at utøverne
velger å fortsette i klubben lenger. Opprettelsen av «Trivselsambassadører» i alle treningsgruppene er et
tiltak i denne sammenheng.
Oslo, 9. mai
Håkon Stub Aune
Leder BSK Langrenn

