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SAKSLISTE 

Velkommen og kort redegjørelse fra klubbens leder  

1.  Godkjenning av stemmeberettigede  

2.  Godkjenning av innkalling og saksliste  

3.  Valg av møtedirigent og referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen  

4.  Behandling av årsmelding, herunder sportslig rapport og andre grupperapporter 

5.  Behandling av regnskap i revidert stand, herunder revisors rapport 

6. Behandling av stiftelsens regnskap og revisors rapport 

7.  Behandling av innkomne forslag og saker  

8.  Fastsettelse av medlemskontingent  

9.  Vedta budsjettforslag  

10.  Valg  

11.  Asbjørnstua – drift av kjøkken 
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STYRETS BERETNING SESONGEN 2017 (01.01. – 31.12.17)  

Styret i Narvik Slalåmklubb har siden forrige årsmøte hatt følgende sammensetning:  

Leder:      John Christian Eriksson 

Nestleder:      Unni Forshaug 

Styremedlemmer:   Sverre Håkon Evju, Jan-Arne Pettersen, Maria Dahl, 

Eirik Olsen, Helle Holt 

Valgkomité:      Eirik Sund, Frank Sundermeier, Oddgeir Berntsen 

Revisorer:      Trond Mikaelsen, Kim Dahl 

 

Styrets arbeidsoppgaver har vært fordelt som følger:  

Formann, John Christian Eriksson:  Lede styret, initiere og koordinere aktiviteter, 

regnskap, budsjett  

Nestleder, Unni Forshaug:  Webansvarlig, kommunikasjon mot medlemmer, 

protokoll, medlemsregister, koordinering 

komiteer/grupper, NM mv. 

Eirik Olsen:  Traseer, bygningsmasse, nett etc. Narvik Alpin, NM, 

materiell/staur/maskiner 

Maria Dahl:  Sportslig leder, trenerforum, rennkarusell og andre 
arrangementer 

 
Sverre Håkon Evju:    Sponsorarbeid, planlegging arrangementer  
 
Jan-Arne Pettersen:    Søknader på midler, oppfølging av disse mv.  
 
Helle Holt:      Sponsorarbeid, koordinering arenareklame etc. 
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Styrets arbeid – styremøter  

I 2017 ble det avholdt totalt 13 styremøter, og et betydelig antall saker ble behandlet.  

Det ble gjort utskiftinger i styret i et ekstraordinært årsmøte, den 30. August 2017. Leder Geir 

Arne Torbergsen fratrådte og John Christian Eriksson ble valgt til ny leder. Samtidig ble Helle 

Holt valgt som styremedlem.  

Det ble også avholdt 2 medlemsmøter i perioden, ett under det gamle og ett under det nye 

styret.  

Styret har gjennom året lagt ned mye arbeid i forbindelse med arrangementet NM 2017, både 

før og etter utskiftingene i styret. Arrangementet ble en suksess, men det var enkelte 

utfordringer knyttet til økonomien i den avsluttende fasen, noe styret i klubben har brukt tid 

sammen med stiftelsens styre på å avklare. 

Det er i tillegg brukt tid i styret på ordinære styresaker, herunder andre arrangementer, 

koordinering av løpende arbeid i klubben og diverse aktuelle temaer.  

Sportslig aktivitet  

Sportslig sett har sesongen 2017 vært preget av mye godt arbeid i klubbens forskjellige 

aldersgrupper. Klubbens løpere har deltatt både i Landsfinalen og på Hovedlandsrennet, samt i 

junior- og senior-NM, siste på hjemmebane. Løperne har levert gode resultater, og styret er 

tilfreds med det sportslige arbeidet som gjøres.  

Høsten 2017 bestemte klubben seg for å leie inn trenertjenester fra Arne Olsen. Formålet med 

denne avtalen er å sikre et så godt sportslig opplegg som mulig på hjemmebane gjennom hele 

sesongen. Engasjementet supplerer det allerede gode trenertilbudet i klubben, og sikrer faglig 

påfyll gjennomgående i alle gruppene.  

Av resultater trekkes det frem at Narvik Slalåmklubb har fått flere Nord-Norske mestere og at 

det er lagt ned god innsats av klubbens løpere i flere renn igjennom sesongen, blant annet flere 

gode FIS-plasseringer av klubbens FIS-løpere. 

Det vises til sportslig utvalgs rapport, hvor resultater oppsummert og gjennomgått. 

Også i fjorårssesongen må klubben konstatere at det er få løpere i de eldste klassene(Jr./Sr.). 

God tilvekst i de yngre gruppene har begynt å gi resultater, men det er ennå en utfordring at 

klubbens løpere faller fra før de tar steget inn som junior- og/eller seniorløpere. 

Å legge til rette for at flest mulig av våre løpere fortsetter så lenge som mulig er en av 

hovedoppgavene til klubbens styre og sportslige utvalg. Dette vil styret ha et fokus på – og slik 
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videreføre det viktige arbeidet som er satt i gang av sportslig utvalg.  

Sportslig utvalg gav i fjor innspill på tiltak for å fremme det sportslige arbeidet, noe som er fulgt 

opp underveis i fjorårssesongen, og videre inn i sesongen vi har gått inn i. Sportslig utvalg og 

dets leder har lagt mye arbeid i utviklingen av den sportslige satsningen, herunder utdanning av 

klubbens trenere. Klubbens medlemmer bør sette stor pris på det arbeidet som nå legges ned. 

Riktig satsing over tid vil gi resultater, både i utvikling og resultater.  

Styret mener at klubben ikke må være redde for å sette seg sportslige målsetninger for klubbens 

løpere, og deretter arbeide knallhardt for å innfri disse over tid.  

Skiskolen har i år – som i fjor – vært fulltegnet, og man har dessverre måttet si nei til mange. 

Arbeidet som gjøres med skiskolen er kjempeviktig for klubben, og vi er glade for at Steen & Co 

også i sesongen 2017/2018 har bidratt til å gjennomføre denne på en strålende måte. Måten vi 

knytter til oss disse unge løperne vil være en viktig del av rekrutteringen til klubben.  

Sportslig utvalg har arbeidet med denne rekrutteringen og har i løpet av årets siste måneder 

lagt til rette for en ny rennkarusell med oppstart januar 2018. Styret er svært positiv til denne 

satsningen, som vil bidra til at for eksempel løperne fra skiskolen får et regelmessig tilbud frem 

til disse er klare til å gå inn i klubbens aldersbestemte grupper.  

Øvrige sportslige kommentarer fremgår i sportslig utvalgs egen rapport. 

I år som i fjor ønsker klubben å takke Narvikfjellet for den satsningen som foregår i fjellet – med 

blant annet nytt lysanlegg, komplettering av snøkanoner, samt mange andre forbedringer under 

fjorårets sesong. Aldri før har vi hatt så stabile treningsforhold i fjellet som nå. Videre må vi dele 

litt av æren rundt NM med Narvikfjellet, som har bidratt til at klubben kunne tilby optimale 

forhold underveis i hele mesterskapet.  

Økonomi, årsregnskap og balanse  

Årsresultatet for 2017 ble et underskudd på kr. 111.781,-. Sum Eiendeler og Egenkapital og gjeld 

er kr. 892.985,-.  

Årets resultat kommer som en følge av flere forhold. Blant annet kan underskuddet knyttes 

direkte til sviktende inntekter i forhold til hva det ble budsjettert med i starten av sesongen, en 

del økte kostnader som følge av sportslig satsning, samt enkelte ekstraordinære utgifter 

klubben bidro med ovenfor stiftelsen etter gjennomføring av sesongens største arrangement, 

NM 2017. Det samme gjelder kostnader knyttet til innleid trenerressurs, som ble besluttet forut 

for ekstraordinært årsmøte i august.  

Underskuddet er etter styrets oppfatning ikke forgjeves, da kostnadene har tilført klubben 

utstyr/eiendeler som vil kunne nyttiggjøres fremover, samt har vært med å sikre en sportslig 
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satsning på et stabilt høyt nivå. Styret betrakter klubbens økonomi som meget tilfredsstillende, 

til tross for årets underskudd.  

Medlemmer  

Per utgangen av 2017 har klubben følgende antall medlemmer i de forskjellige gruppene(tall i 

parantes er medlemstall per dags dato): 

0- 5 år:  30 (56) 

6-12 år: 144 (185) 

13-19 år: 23 (26) 

20-25 år: 15 (15) 

26 år: 136 (140) 

Totalt:  340 (422) 

Oversikt over tidligere års medlemstall: 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

tom. 5 år  23  20  11  7  9  26  

 

6-12  

 

105  
97  122  142  117  129  

 

13-19  

 

38  
29  25  32  30  30  

 

20-25  

  

 

8  

  

2  5  7  9  10  

26 -  

  

93  

  

94  100  88  119  126  

Sum  267  242  263  276  294  321  
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I forhold til forrige års rapportering er medlemstallet ennå økende.  

Det har i 2017 vært tilvekst av 19 medlemmer, noe som er gledelig og som viser at 

rekrutteringsarbeidet ennå gjøres på en tilfredsstillende måte. Det fortsatt gode arbeidet med 

skiskolen og den planlagte rennkarusellen vil forhåpentligvis bidra til ytterligere økning av 

medlemmer til klubben.  

Det har i 2017 ikke blitt utnevnt noen nye æresmedlemmer i Narvik Slalåmklubb.  

Arrangementer  

Klubben har i 2017 gjennomført følgende arrangementer: 

• I Medvind Renn 

• FIS-renn 

• Barnas World Cup 

• NM  

• I Medvind  - treningssamling / treningsrenn i desember 

• Bymesterskap (28. desember) 

2017 har vært et hektisk år mange flotte arrangementer. Året startet med FIS-renn som ble 

avholdt i strålende forhold i januar. I medvind ble deretter avholdt i januar, og på nytt i 

desember – som en treningssamling. Klubben har blitt enige om å avholde dette «rennet» som 

en treningssamling om høsten for å utnytte tiden man har på ski under denne helgen. 

Høstsamlingen ble en suksess, og dette vil derfor videreføres også neste år.  

NM 2017 ble en stor suksess til tross for til dels store værmessige utfordringer. Arrangementet 

ble avholdt i mars med deltakere i verdenstoppen, samt et stort antall bakkemannskap, 

funksjonærer og andre frivillige – helt på samme nivå. Arrangementet ble sendt direkte av Nrk, 

og tv-bildene har i etterkant gitt svært god markedsføring for både klubben, men også for 

Narvik og regionen. NM var etter styrets mening et av «startskuddene» for det store 

engasjementet rundt VM-søknaden.  

Arrangementet ble så bra at klubben i ettertid har mottatt flere priser for gjennomføringen, 

først Norges skiforbunds arrangørpris, deretter Sparebanken Narviks ærespris og til sist prisen 

«Årets Narviking». Styret ønsker å takke absolutt alle, store og små, som har bidratt i 

forbindelse med arrangementet. En spesiell takk til arrangementsstaben i stiftelsen, 

bakkemannskap og de forskjellige arrangementskomiteene. Dette kan dere! 
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Sesongen ble avsluttet med et meget godt gjennomført Barnas World Cup, det 25. i rekken! 

Igjen ser vi at stort sett alle nord-norske klubber tar turen til Narvik denne helgen. Det samme 

gjør flere svenske klubber, noe som viser at konseptet rundt BWC fungerer meget godt og at 

arrangementet er samlende for hele den nord-norske alpinfamilien. Dette konseptet skal vi 

holde ved like og videreutvikle i tiden fremover, til det beste for klubben og utøverne.  

Styret er meget tilfreds med avviklingen av renn og arrangement i sesongen 2017.  

Stiftelsen Narvik Alpin   

Stiftelsen Narvik Alpins regnskaper er ferdigstilt og viser et overskudd på kr. 921 882,- for 2017. 

Som en direkte følge av kostnader forbundet med arrangementet NM 2017 er derimot 

likviditeten i stiftelsen dårlig. Egenkapitalen består per utgangen av 2017 av en mindre 

kontantbeholdning samt eiendeler/utstyr. Stiftelseskapitalen finnes ikke lenger i kontante 

midler, men i utstyr tilhørende stiftelsen.  

Et meget generøst bidrag fra Sparebanken Narvik på tampen av fjorårssesongen bidro til en 

reduksjon i underskuddet, samt at den likviditetsmessige situasjonen i stiftelsen kunne 

avhjelpes. Med andre ord har alle kreditorer fått betalt etter NM 2017. 

Styret er av den oppfatning av at mye av investeringene som er gjort, samt kostnadene som er 

påløpt har verdi ved fremtidige arrangementer. Det dreier seg blant annet om rennteknisk 

utstyr som klubben uansett måtte ha gått til innkjøp av.  

Fremtidige arrangementer vil styret måtte vurdere om skal avholdes i regi av stiftelsen, eller om 

det i prosessen mot et potensielt VM skal opprettes en annen egnet organisasjonsform. 

Klubbhuset Asbjørnstua   

Asbjørnstua er klubbens samlingspunkt, og er i sin helhet eid av Narvik Slalåmklubb.  

I 2017 har det blitt gjort enda flere oppgraderinger – blant annet er det montert nytt kjøkken 

samt gjort nødvendige oppgraderinger av strømtilkoblinger og diverse mindre utbedringer.  

Styret har foran årsmøtet fremmet sak om fremtidig drift av Asbjørnstua. Det må erkjennes at 

det ikke er enkelt å få på plass et husstyre til å sørge for koordinering og drift av Asbjørnstua, og 

at konkurransesituasjonen i fjellet gjør at klubben er avhengig av en klar strategi og tilstrekkelig 

med frivillig innsats.  

De siste år har man møtt en ny hverdag i fjellet, hvor Narvikfjellet i større grad arbeider med å 

profesjonalisere driften, herunder sine serveringstilbud. Omsetningen i Asbjørnstua vil kunne 
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holdes på samme nivå som før, men det vil kreve mer engasjement rundt koordineringen av 

driften.  

Styret har i løpet av året mottatt forespørsel fra Narvikfjellet om et eventuelt samarbeid rundt 

driften av kafeen i Asbjørnstua. Styret har vedtatt å arbeide videre for å undersøke mulighetene 

rundt en slik løsning og har derfor fremmet sak for årsmøtet hvor man ber om årsmøtets 

fullmakt til å arbeide videre mot et samarbeid – og eventuell avtaleinngåelse.  

Det skal presiseres at klubben ved en eventuell avtale ikke vil gi fra seg funksjoner eller 

rettigheter i Asbjørnstua, foruten eventuelt driften av kjøkkenet/cafeen mot et vederlag.  

Styret er av den oppfatning at man ved klare avtaler rundt et slikt samarbeid ikke vil løpe noen 

stor risiko – og det vil være mulighet til å «ta tilbake» driften dersom et samarbeid ikke skulle 

vise seg å fungere. Samtidig mener styret at en slik avtale vil kunne bidra til at klubben får være 

med på den omsetningsøkning som kommer i fjellet som følge av økt satsning og besøk. 

Ressursene som frigjøres kan benyttes til andre formål.  

Mer om denne saken i egen redegjørelse.  

Fremtidige vurderinger  

Styret er svært tilfreds med engasjementet våre medlemmer viser i klubben. Året 2017 har for 

klubbens del vært med på å markere starten på en søknadsprosess for et alpint VM i Nord 

Norge. Styret er meget tilfreds med å få være med på en slik prosess, og vi har allerede 

signalisert ovenfor selskapet VM 2025 at vi ønsker å bidra der det er mulig for å sikre at dette 

arrangementet blir lagt til Narvik.  

I sportslig utvalg, og i alle treningsgruppene jobbes det godt med den sportslige satsningen. De 

målsetninger og planer som sportslig utvalg har arbeidet med det siste året vil på sikt gi gode 

resultater i form av økt medlemstall, utøvere som satser lenger og sportslige gode resultater. 

Det er allerede avholdt flere rennkaruseller for de yngste utøverne, noe som vil være med å 

bidra til rekrutteringen fra skiskolen. Ellers er det engasjementet som vises fra foreldrene med å 

sikre så vel den sportslige som den sosiale utviklingen av klubben.  

Dialogen opp mot FFA er god, og det skal være en målsetning for klubben å bidra til utvikling og 

sportslig fremgang ved vårt eget lokale skigymnas.  

Styret har ellers god tro på at en potensiell samarbeidsavtale rundt Asbjørnstua vil komme til å 

gi et løft for klubben, i den betydning å bidra til at man kan benytte ressursene til å utvikle 

klubben ennå bedre på andre områder. Det må derimot arbeides hardt, og klubben er derfor 
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glad for all den hjelp man kan få – både fra klubbens medlemmer og andre frivillige.  

På vegne av styret i Narvik Slalåmklubb takker jeg for all innsatsen som har vært lagt ned i alpin-

året 2017. Styret kommer til å arbeide hardt for å bringe det gode arbeidet videre, samt å 

utvikle klubben i riktig retning fremover.  

 

Narvik, 22.03.2018 
  
 
_____________________       
John Christian Eriksson 
leder  

 
 

_____________________ _____________________ _____________________ 
Unni E Forshaug  Eirik J Olsen   Maria F Dahl 

nestleder   styremedlem    styremedlem/sportslig leder 
 
 
_____________________ _____________________      _____________________ 
Jan-Arne Pettersen   Sverre Håkon Evju  Helle Holt  
styremedlem   styremedlem   styremedlem 
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SPORTEN            
Årsrapport fra Sportslig utvalg 2017/2018 

 

FLEST MULIG LENGST MULIG –  UTVIKLING – MESTRING – UTFORDRE - KOMPETANSE -  RØD 

TRÅD – TILRETTELEGGE – SOSIALT – SAMHOLD - SKIGLEDE 



    

FOKUS  1 

SPORTEN  
Årsrapport fra Sportslig utvalg 2017/2018 

FOKUS 
• Flest mulig lengst mulig er vår visjon 

• Som hovedmål har klubben å utvikle de grunntekniske 

ferdighetene hos løperne 

• Skiglede hver dag, mestring og utfordring i en trygg 

sosial ramme er våre hverdagsmål. 

20 trenere leder i dag 6 grupper med totalt 110 løpere gjennom 

daglige treningsøkter hvor skigleden og det sosiale samholdet 

står i fokus.  

Flest mulig lengst mulig er vår visjon og som hovedmål har 

klubben å utvikle de grunntekniske ferdighetene hos løperne. 

Vår tanke er at de sportslige resultatene vil komme som en 

konsekvens av å jobbe målrettet med utviklingsmål hos 

løperne. Utfordring og mestring på sitt nivå til enhver tid skal gi 

våre løpere maksimal skiglede og gi motivasjon til å holde på 

lenge.  

For å kunne legge til rette for dette kreves det at våre trenere 

har kompetanse og en felles forståelse av hva som skal til. For å 

kvalitetssikre dette arbeidet har klubben inngått et samarbeid 

med mangeårig alpingymnastrener Arne Olsen. Olsen har 

bidratt som en mentor for trenerteamet og har også bidratt 

som trener for våre eldste løpere U16 samt Jr/Sr.  

Flest mulig lengst mulig gir også et ansvar for oss som klubb for å 

legge til rette for at flest mulig kan holde på med sporten. Dette 

medfører å legge til rette for at kostnadene holdes på et 

akseptabelt nivå. For å imøtekomme dette har klubben bevisst 

holdt lave medlemskontingenter over mange år. I tillegg ligger 

treningsavgiften på et lavt nivå og vi legger til rette for mest 

mulig trening i egne arenaer.  

Det er viktig at løperne har tilbud om tilstrekkelige dager på ski. 

Den utviklingen Narvikfjellet har hatt de siste årene hvor 

tidligere sesongstart og senere sesongavslutning er blitt 

normalen bidrar til at vi får dette til uten å måtte reise mye. 

Dette er et sterkt bidrag til å holde kostnadene nede. I tillegg er 

sponsorbidragene fra våre svært viktige samarbeidspartnere 

med på å legge til rette for bredden i sporten. Bidragene bidrar 

FLEST MULIG 

LENGST MULIG 
 

• • • 

 

Flest mulig lengst 

mulig er vår visjon  

 

Som hovedmål har 

klubben å utvikle de 

grunntekniske 

ferdighetene hos 

løperne.  

 

Skiglede hver dag, 

mestring og 

utfordring i en trygg 

sosial ramme er våre 

hverdagsmål. 

 



    

Aktiviteter  2 

blant annet til at vi kan arrangere renn og treningssamlinger samt kjøpe inn tilstrekkelig med 

utstyr, både på ski og til barmark, for å kunne legge til rette for gode treninger. 

I årets sesong har det også vært satt ekstra fokus på den sosiale rammen i gruppene. Felles 

kvelds etter trening, vaffel og toddy i Asbjørnstua og overnatting på skole ha vært viktige 

momenter her.  

Narvik slalåmklubb er en av flere nordnorske alpinklubber. Et nært og godt samarbeid mellom 

klubbene ser Narvik slalåmklubb på som ekstremt viktig for å kunne holde aktiviteten sterk i 

nordnorsk alpinsport. Det samarbeides godt mellom klubbene og spesielt på de eldste 

gruppene. Narvik slalåmklubb har fokus på å bidra til og styrke dette samarbeidet ytterligere. 

Sterkt i dette samarbeidet står også FFA som bidrar og tilrettelegger for flere felles treninger og 

skisamlinger gjennom sesongen. 

For de yngste løperne våre og for nyrekruttering til klubben har vi denne sesongen sparket liv i 

rennkarusellene igjen. Fra medio januar og fram til påske har klubben arrangert ukentlige 

rennkaruseller hvor skigleden har fått utfolde seg. Rennkarusellen er et uforpliktende møte med 

alpinsporten for nye alpinister og et ekstra tilbud til våre yngste medlemmer. Dette er en fin 

overgang fra Skiskolen og flere av deltakerne fra årets Skiskole har vært innom rennkarusellen. 

Skiglede hver dag, mestring og utfordring i en trygg sosial ramme er våre hverdagsmål 

 

Aktiviteter 

Rennavvikling 

• NM mars 2017 

• BWC april 2017 

• FIS 2 SL, 2 SSL januar 2018 

• BWC mars 2018 

• Rennkarusell (medio jan-medio mars 2018) 

Samlinger 

• Ironman Harstad september 2017 

• Barmarksamling Ankenes oktober 

• U16 Østerrike oktober 2017 

• I Medvind treningssamling desember 2017  

• U12/U14 Kiruna desember 

• U16 Kiruna desember 

Sosiale tiltak 

• U8 og U10 – kvelds etter trening i Asbjørnstua 

• Rennkarusell (felles fruktpause på slutten) 

• U12/14 flere samlinger i Asbjørnstua med toddy og vaffel 

• Renn i regionen -flere med overnatting på skole. 

 

 



    

Aktiviteter  3 

Trenerforum 

• Trenerforum 1 mai 2017, fokus på trenerkabal, samarbeidsavtale med Arne Olsen, 

gjøremål for sporten, planlegging av trenerseminar 

• Trenerforum 2 august 2017, fokus på aktiviteter høst og vinter, samarbeid med FFA, 

Ankenes alpinklubb og Narvikfjellet, planlegging trenerseminar del 1 

• Trenerforum 3 oktober 2017, besøk av Leif Kristian Nestevold-Haugen – intervju om hans 

reise frem til VM medalje 2017. Orientering om resultat av Trenerseminar 1, besøk av 

Ankens Alpinklubb.  

Trenerseminar 

• Trenerseminar del 1, september 2017 

o Hvor skal vi og hvilke konsekvenser har det 

o Hva er basisferdigheter 

o Målsettinger og visjon 

o Etikk 

 

• Trenerseminar del 2, februar 2018 (gjennomført i hver gruppe) 

o Basisferdigheter 

o Øvelser 

o Modeller 

 

Dugnad (i forbindelse med trening) 

• Kvisting  

• Netting 

• Løypevakt 

• Heisvakt 

• Bærehjelp til løypestikking og nedtaking 

• Tidtaking 

• Vaffel og toddy tilberedning 

• Tilberede rammen rundt rennkarusellen 

• Bildetaking 

• Tilrettelegging/oppfølging sosiale medier 

• kommunikasjonsplattform 

 

Dette er en, ikke uttømmende, liste for å minne på om hvor mange små og store oppgaver 

som sammen skaper rammen rundt det viktigste vi holder på med, treningen. Vi er 

avhengige av foreldre og frivillige som stiller opp i hverdagen og bidrar inn i arbeidet med 

å legge best mulig til rette for treningene til løperne - Skiglede hver dag, mestring og 

utfordring i en trygg sosial ramme.  
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Treninger/Grupper 

Skiskole 

Skiskole Antall deltakere 

Skiskole 1 19 deltakere 

Skiskole 2 19 deltakere 

Skiskole 3 19 deltakere 

Skiskole 4 20 deltakere 

 

Skiskolen 2018 ble arrangert i tidsrommet 15. 

januar til 6.mars. Det har vært gjennomført totalt 4 

kurs med til sammen 77 deltakere.  

Skiskolen har, som tidligere, vært ledet av Steen 

Aalmen som sammen med Kenneth Aalmen, 

Ingrid Rydholt, Kristian Andreassen, Nora Olderøy 

og løpere fra FFA har stått for gjennomføringen av 

disse. I tillegg har løpere fra U16 stilt opp som 

ekstra hjelp ved behov.  

Skiskolen har blitt arrangert på samme «lest» som 

årene før med avslutning med tur opp T-kroken for 

vaffel og toddy i Asbjørnstua. På avslutningen har 

deltakerne fått utlevert diplom og startnr til 

Rennkarusellen. Flere av deltakerne fra skiskolen 

har etter fullført skiskole vært med på 

Rennkarusellen. Dette var en av tilbakemeldingene fra Skiskolen etter fjorårets sesong, at 

klubben måtte tilrettelegge bedre for et tilbud til 

løpere som er ferdige på skiskolen. Dette ser det 

ut til at vi har klart med gjennomføring av 

Rennkarusellen.   

Skiskolen er et svært populært tiltak og 

påmeldingslistene fylles fort. Det ligger svært mye 

arbeid i både planlegging og gjennomføring av 

skiskolen. Med så mange deltakere er behovet 

for instruktører stort og det er sårbart med hensyn 

til fravær på disse. Som årene før må Skiskolen 

sende en stor takk til FFA for suveren hjelp fra flott 

ungdom.  

Styret har som årene før bistått Skiskolen i de 

administrative oppgavene, som 

annonsering/markdsføring, registrering, 

fakturering, purring av deltakeravgift, løpende informasjon til deltakere/foresatte etc. og 

med dette samarbeidet har i år 77 barn fått gleden av å mestre skikjøring på egen hånd. 
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Rennkarusell 

Rennkarusellen har vært kjørt i samarbeid med trenerne på U8 og U10 samt Arne Olsen 

som har klargjort løypene i begge bakkene i forkant. Karusellen har erstattet 

onsdagstreningene i perioden for disse gruppene. Målet med karusellen har vært å gi 

muligheten for unge til å bli kjent med alpinsporten i en uforpliktende, trygg og festlig 

ramme sammen med de ungene som allerede er med på treningene, en arena for 

rekruttering. Det har deltatt totalt 110 løpere på karusellen og av disse har ca 40 stk vært 

helt nye i tillegg til at flere av Skiskolens elever har vært innom her etter fullførte kurs. Det 

har kommet flere unger med på treningene i begge gruppen fra både Skiskolen og 

Karusellen. Hver karusell har vært avsluttet med fruktbeger og toddy rundt bålpanna ved 

barneheisen. Narvikfjellet har tilrettelagt med bålpanne og benker nede ved 

barneheisen samt med tilbud på kveldskort og skiutleie til barnas foreldre denne kvelden. 

Alle barn med startnummer kjører gratis på karusellkvelden, uavhengig av alder. 

U8 

Gruppe  U8 

Årgang 2010 2011 og yngre 

Antall løpere 9 23 

 

Fokus 

Lek – ha det gøy, Trivsel – ønske om å komme tilbake, samhold – vise hensyn og ta vare 

 på hverandre, fellesskap – lagfølelse.  

Barmark 

Oppstart 30 august. Trening 1 gang i uken på Skistua skole fram til oppstart på ski, 4. 

 desember.  Totalt ca 12 barmarksøkter ble gjennomført. Fokus på lek med allsidige 

 øvelser. Stabilt oppmøte hele høsten, mellom 15-20 unger pr trening. 

 Ski 

 Oppstart 4. desember. 5 treningsøkter og en treningssamling, I Medvind, før jul gav en 

 fantastisk fin start på sesongen. Det er gjennomført 2 økter pr uke hele vinteren 

 bortsett fra et par som ble avlyst grunnet vind og sterk kulde. Fra medio januar til

 medio mars ble onsdagstreningen erstattet med Rennkarusell, populært blant de 

 små og med god oppslutning fra gruppa. 

 Mange av barna driver med flere idretter og er med på bare en av treningene i uka. 

 Nettopp derfor er det viktig å kunne tilby flere treninger i uka slik at vi når  ut til flere.

 Vi har vært stabilt mellom 15-20 løpere på hver trening. Fokus på ski har vært balanse 

 bak-frem samt styring av kant og bruk av knær.  

 For U8 har det vært lagt opp til å være med på rennene lokalt i år, 2 på Ankenes og 

 1 på hjemmebane, Barnas World Cup. Noen av barna har i tillegg vært med på et 

 eller flere av de regionale rennene.     
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U10 

Gruppe  U10 

Årgang 2008 2009 

Antall løpere 24 9 

 

Fokus 

I U10 har vi stort fokus på samhold og gruppefølelse i tillegg til at treningene skal 

være artige og gi mestringsfølelse.  

Barmark/inne trening 

Første innetrening var i slutten av august. Det ble totalt 13 barmark / innetreninger. 

De fleste var inne i gymsalen i Skistua skole, men vi brukte også skolegården når det 

var fint vær. Vi var også på flere turer i Tøttadalen.  

Som sosialbygging og trening var vi en tur i Linken Klatrepark. Dette arrangementet 

ble veldig vellykket med stor mestring og fin sosial setting rundt bålet.  

Ski 

Til 1. mars har vi hatt ca 30 skiøkter inklusiv renn. Vi har trening mandager og 

onsdager. Når klubben har arrangert Onsdagsrenn har dette gått inn som trening for 

U10. Dette har fungert bra. Ved at Arne Olsen har satt ferdig løypa blir det meget 

effektivt for oss trenere og unger. Ved at vi har kunnet bruke kulene i Familiebakken 

har løypa blitt utfordrende og meget lærerik for våre U10 løpere.   

På mandagstreningene har vi en blanding av modeller og friøvelser. Før hver trening 

lages det et tema for hva modellene og øvelsene skal gi ungene av utfordring og 

fokus.  

Det er mellom 15 og 20 unger på nesten alle treningene. Ungene har hatt en kjempe 

fin fremgang og det ser ut til at de trives på trening.  

U10 er med på alle lokale renn i Narvik og på Ankenes med god oppslutning.  

Sosialt 

Vi har ved flere anledninger spist felles kveldsmat i Asbjørnstua etter trening. Dette 

setter ungene veldig pris på.  

Vi har også arrangert to smørekurs for foreldrene. Et ble avlyst på grunn av få 

påmeldte det andre ble en suksess med mange engasjerte foreldre.   

Trenerne i U10 setter stor pris på den rollen det bidraget Arne Olsen har hatt rundt oss. 
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U12/U14 

Gruppe  U14 U12 

Årgang 2004 2005 2006 2007 

Antall løpere 2 14 7 7 

 

Fokus 

Vi fokuserer på å ha det gøy på trening, 

samhold og lagfølelse. I tillegg er fokus at 

alle skal føle mestring og utvikling fra det 

nivået de er på. 

Barmark 

I løpet av våren og høsten 2017 har vi 

gjennomført noen økter i fjellet og utenfor 

Asbjørnstua.  Men de fleste øktene har 

blitt gjennomført med utgangspunkt fra 

Narvik stadion. Fra slutten av oktober ble 

treningene gjennomført inne i gymsalen 

på Skistua  skole. I år har vi hatt videre fokus på basistrening som spenst, hurtighet, 

utholdenhet,  koordinasjon og balanse. Vi har utfordret mere i forhold til å bli skikkelig 

sliten, og jobbet  med intrevalltrening både som stasjonstrening og løping. Her har vi 

differensiert utfra alder og fysisk form.  

Mange av løperne deltok på barmarkssamling i Harstad i september, og 7 av U14 løperne 

 deltok i den forbindelse også på Ironmantesten med gode resultater. I tillegg deltok vi på 

 barmarkssamling på Ankenes i oktober. 

 Det har blitt gjennomført 43 barmarksøkter for sesongen 17/18. 

Ski 

Vi kom i gang med skitrening i 

Narvikfjellet 25. november, og har til nå 

(utgangen av februar 18) gjennomført 

drøyt 70 skiøkter inkludert renn. Alle 

løperne er i fin utvikling og tar stadig 

steg videre. Noen trener mye mens 

andre noe mindre, men alle har det 

samme tilbudet om treninger. Faste 

dager er mandager, onsdager og 

fredager.  

Vi har deltatt med løpere på alle renn 

her i nord, og løperne presterer svært godt.  
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Til Landsfinalen på Oppdal i begynnelsen av april reiser vi med alle U14 løpere som ønsker 

 å delta, og dette blir et høydepunkt for sesongen. 

 

U16/Jr/Sr 

Gruppe  Jr/Sr U16 

Årgang 1997-2001 2002 2003 

Antall løpere 7 2 3 

 

I slutten av april 2017 startet forberedelsene til ny sesong. Frem til 15 mai trente vi på ski, 

hvor fokus var basic-teknikk 

Vi fikk også 4 dager på ski i begynnelsen av juni. Totalt fikk vi gjennomført ca 15 dager på 

ski før sommerferien. Vi gjennomførte også 10 skidager i Østerrike i oktober. Vi hadde 

også to korte skisamlinger i Kiruna (5 dager) i november.Totalt ble det 30 dager på ski 

frem til Narvikfjellet åpnet igjen i slutten av november.  

Fra 25 november frem til 5 mars har vi hatt 75 organiserte skidager. 

Organisert barmark har vi kjørt siden begynnelsen av mai frem til Østerrike samlingen i 

oktober. Vi har gjennomført 5 organiserte økter i uken.  

Gjennom vinteren har løperne trent 2 brytetreninger i uken. 

Det at vi har trent mye vises godt. Løperne har prestert svært bra i de rennene som er 

kjørt til nå.  

Ironmantesten i august viste at løperne er på et høyt nivå. 

 

FFA 

Forord- Michael Stenbak 

Som tilbaekevendt sønn kom jeg hjem til byen med erfaring utenlands og andre steder i 

landet både som løper og trener, noe som ga meg en mulighet til å se ting i et nytt lys og 

kommer derfor med et lite innblikk fra min side. 

Jeg vendte tilbake til Narvik Mai 2017 som ny trener for FFA etter at legenden Arne Olsen 

resignerte og begynte som trener i NSK. Som narvikpatriot og tidligere løper både ved 

FFA og NSK er dette en arbeidsoppgave som jeg tar med stor ære og har et unikt 

eierskap til. Jeg mener at samarbeidet mellom NSK og FFA er vitalt for utvikling av norsk 

og nordnorsk alpinsport, NSK har hatt sterke tradisjoner for å sette sitt preg på skinorge 

både på løpersiden og trenersiden og det er kult å se at pr. dags dato er det tre tidligere 

løpere fra klubben og FFA som er trenere på skigymnas i Norge. Dessverre er vi ikke like 

sterk på løpersiden i fis- gamet som tidligere, og vi har for øyeblikket bare tre løpere som 

representerer NSK på skolen, en av dem oppfostret i Harstad.  
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Vi trenerne på skigymnaset føler at klubben har gjort skikkelige gode grep, noe vi ser bla 

på AVAC samlingen vår hvor mye god rekkrutering som har skjedd de siste årene både 

hos NSK og klubbene i Nord- Norge, dette er sunt både for NSK og FFA for at vi skal kunne 

bedrive vår jobb videre!  

Generelt 

Årets sesong for NSK løpere på FFA har vært god, med bla en stor seier av Andreas 

Landsholm i Finland. Dette er noe som blir lagt merke til nasjonalt og er en bekreftelse på 

at det vi har bedrevet med av trening og fokus på forsesongen har vært god. Simon 

Norum presterte også veldig sterkt på årets Junior NM. Vi har hatt en fremgang i punkter 

på våre løpere som omregnet i prosent vil være på nasjonalt toppnivå. Men vi ser fortsatt 

mange rom for forbedring og ser spent på fremtiden!  

Et mål burde være at klubben og FFA driver sine egne individuelle opplegg for sine 

grupper, noe som er avhengig av kvaliteten som blir gjort av trenerne i klubben. Slik at 

når løpere fra NSK forhåpentligvis begynner sin videre skikarriere på FFA er det nye fjes, 

filosofi og metodikk som møter dem, som er med på å skape en «refreshness» og 

motivasjon av forandring på samme tid som det er en rød tråd som følger utøverne fra 

dem er unge løpere i klubben til dem avslutter skigymnaset.  

Vi trener alle i samme bakke og bor nesten på dørkarmen til hverandre, dette er en unik 

situasjon som mange andre skigymnas i landet misunner oss, vi har alt tilrettelagt for å 

kvalitetssikre, utfordre og lære av hverandre i bakken. Men på samme tid håper og 

mener vi det burde være slik at FFA er kunnskapskilden og banebryteren for videre 

utvikling fordi det er vår profesjon. 

Vi startet ny sesong Mai 2017 hvor vi kjørte på ski helt til 6 Juni i Narvikfjellet!  

Det kan ikke legges nok vekt på hvor unikt dette var, istedenfor å måtte reise helt til 

Juvass eller Folgefonna kunne løperne bo hjemme, trene barmark på formiddagen, for så 

å spenne på seg skistøvlene og drive kvalitetstrening på god snø i fjellet.  

Videre startet vi høsten med 10 dagers samling på Folgefonna før vi i Oktober reiste til 

Hintertux og hadde tidenes samling med sol og veldig gode forhold. Vi fikk de trassene vi 

ville og hadde noen økter med det norske europacuplaget for kvinner. Noe som var 

veldig lærerikt for våre løpere både for å se hvor nivået ligger og hvordan kultur som ror i 

prestasjonsgruppene.  

Etter samlingen i mellom- Europa var vi på snø i Kiruna før vi var på ski her hjemme. 

Samarbeidet med skigymnaset og Narvikfjellet er godt, vi har kunne trent full lengde 

storslalåm allerede før jul siden vi nå har et snøkanon-system i ypperste klasse. Dette er 

utrolig viktig for oss og klubben, til og med har vi mulighet til å trene på snaua rett etter 

nyår!  
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Fremover:  

Til neste sesong får vi forhåpentligvis inn mange nye og spennende utøvere, til og med 

ser det ut som det evt. kommer noen utøvere «sørfra,» noe som indikerer at det er positive 

vibber ute å går rundt jobben vi (klubben og FFA) gjør. Vi vil også gratulere og takke NSK 

for tidenes NM, noe som for alvor har gjort at flere har fått øynene opp for Narvik og vi 

håper at et VM er nærstående! 

Uten at årsplanen for neste sesong er hundre prosent ferdigstilt ser vi for oss en ekstra 

samling på høsten. Vi ser også på muligheten for å være delaktig på den årlige 

«nordnorske» samlingen klubbene i nord bruker å ha i Levi på samme tid som WC- 

åpningen. Dette for å kunne være enda nærmere klubbene slik at vi som sagt skal kunne 

utveksle erfaring, kunnskap og reflektere rundt hva vi gjør bra og hva vi kan bli bedre på, 

både på skigymnaset og i klubbene.  

Vi ser med andre ord positivt på fremtiden og håper vi kan fortsette det gode 

samarbeidet videre, sees i bakken!  

Best reegards 

Trenerteamet FFA 
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RESULTATER 
 

NM Narvik 

SL Damer: Pernille Baustad, nr 11 

 

NM JR II Narvik 

SL Damer: Pernille Baustad, nr 4 

SSL Herrer: Alexander Berntsen, nr 16 

 

NM JR I Voss 

SL Herrer: Andreas Landsholm, nr 14 

SSL Herrer: Andreas Landsholm, nr 19 

FIS 

Bertine Aam Olsen og Andreas Landsholm har begge hatt flotte resultater i FIS-renn i 

år hvor begge har klatret til topps på pallen og forbedret sine punkter.  

 

Hovedlandsrenn 

Hafjell 2017: 

3 deltakere fra NSK var tatt ut, Mathilde Sund, Pernille Sund og Kristian Wollan Dahl. Ingen 

toppresultater på noen av dem men en god «lærereise». 

 

Hemsedal 2018: 

 

3 jenter er kvalifisert: 

Pernille Sund, Mathilde Sund og Nora Hall 

 

Landsfinale 

Voss 2017: 

3 jenter kvalifisert, 2 reiste Mellissa Karlsen og Nora Hall. Beste plassering kom på Nora i SSL 

med en 17. plass. En fin «lærereise» for dem begge. 

Oppdal 2018: 

3 jenter er kvalifisert: 

Mia Dreyer Holen, Thea Rolandsen, Adriane Steinsvik 

3 gutter er kvalifisert: 

Stian O Selnes, Sander E Tollefsen, Julian Steinsvik 

NNM 

Harstad 2017: 
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Super G 

U12 jenter: Adriane Steinsvik, 2. plass og Thea Rolandsen, 3. plass 

U12 gutter: Stian Sælnes, 3. plass 

U14 jenter: Melissa Karlsen, 2. plass og Nora Hall 3. plass 

U16 jenter: Mathilde Sund, 2. plass 

 

Storslalåm 

U12 jenter: Adrian Steinsvik, 1. plass og Mathea Forshaug Olsen 3. plass 

U12 gutter: Sander Tollefsen, 3. plass 

U14 jenter: Melissa Karlsen 1. plass og nordnorsk mester, Nora Hall 2. plass 

U16 jenter: Mathilde Sund, 2. plass og Pernille Sund 3. plass 

U16 gutter: Kristian W. Dahl, 2. plass 

 

Slalåm 

U12 jenter: Adriane Steinsvik, 1. plass og Thea Rolandsen, 3. plass 

U12 gutter: Stian Sælnes, 3. plass 

U14 jenter: Nora Hall, 2. plass 

U16 jenter: Pernille Sund, 2. plass og Mathilde Sund, 3. plass 

U16 gutter: Kristian W Dahl, 1. plass og nordnorsk mester 

Senior: Stor gratulasjon også til klubbens egen seniorløper Krister Kjølmoen, som dundret 

inn til 2. plass i søndagen slalåm kun 0,74 bak vinneren  

 

Ankenes 2018: 

Super G 

U12 jenter: Frida Solback Sund, 2. plass og Isabella Mari Karlsen, 3. plass 

U14 jenter: Thea Nyborg Rolandsen, 1.plass og Adriane Steinsvik, 2. plass 

U14 gutter: Julian Steinsvik, 1. plass og Sander Tollefsen 2. plass 

U16 jenter: Mathilde Sund, 2. plass og Nora Hall, 3. plass 

U21 menn: Alexander Berntsen, 1. plass 

Menn: Fredrik Andersson, 2. plass 

 

Storslalåm 

U12 jenter: Frida Solback Sund, 1. plass 

U14 jenter: Adriane Steinsvik, 1. plass, Thea Nyborg Rolandsen, 2.plass, Mathea Olsen, 3. 

plass 

U14 gutter: Julian Steinsvik, 1. plass og Sander Tollefsen 2. plass 

U16 jenter: Mathilde Sund, 2. plass og Pernille Sund, 3. plass 

U21 menn: Alexander Berntsen, 1. plass 

 



    

RESULTATER  13 

Slalåm 

U12 jenter: Frida Solback Sund, 1. plass og Isabella Mari Karlsen, 3. plass 

U14 jenter: Mia Dreyer Holen, 1. plass  

U14 gutter: Sander Tollefsen 1. plass og Julian Steinsvik, 2. plass 

U16 jenter: Mathilde Sund, 1. plass og Pernille Sund, 2. plass 

U21 kvinner: Pernille Baustad, 1. plass  

U21 menn: Alexander Berntsen, 1. plass 

Donald Duck Wintergames 

To av våre U12 løpere deltok på Donald Duck Winterganmes i Hemsedal, april 

2017.  Adriane kjørte inn til meget sterke 9. plasser både i slalåm storslalåm, mens Thea 

Rolandsen kjørte inn til en 21. plass i slalåm og 17. plass i storslalåm. 

 

 

Sportslig utvalg: 

Maria Dahl  leder 

Hanne Dreyer  medlem 

Pernille Baustad medlem 

Trond Mikaelsen medlem 

Einar Sund  medlem 



ÅRSBERETNING FOR ASBJØRNSTUA 2017 
 
Salget av årskort i fjellet var bra også i år. Rekordtidlig åpning, NM-arrangement og tidlig åpning i 
januar og februar ga gode forutsetninger for en god start på sesongen for Asbjørnstua. Vi merker 
godt at Narvikfjellet har profesjonalisert sitt tilbud og dette gir oss utfordringer med å opprettholde 
den gode omsetningen vi har hatt i 2016 og 2017. 
 
OPPGRADERINGER I A-STUA  
Nytt kjøkken til Asbjørnstua kom januar 2017 og ble ferdigstilt i desember 2017 og klart til Imedvind-
helga. I tillegg ble det malt på kjøkkenet. Noen benker og bord er skiftet i kafeen. De ble også malt. 
Utvendig skilting er oppgradert. Det er behov for ytterligere mindre vedlikehold i tillegg til at gulvet 
på kjøkkenet bør utbedres mht teleproblematikk. I tillegg bør det elektriske anlegget oppgraderes 
noe. Dette fikk vi ikke utført i 2017. 
  
DUGNADSINNSATS OG TILBUD 
Vakter i Asbjørnstua er en del av det som forventes av dugnadsinnsats av alle foreldrene i klubben. I 
tillegg skal rennhelger bemannes. Det ble satt opp vaktlister fordelt på gruppene. Det er krevende å 
få bemannet alle vakter da det har vært mye forfall. Dette gjør at belastningen på enkeltpersoner 
som har tatt ekstra vakter i løpet av sesongen er stor. Vi takker alle for innsatsen.  
 
Påsken og vinterferien var svært utfordrende mht vaklister. Noen hadde meldt seg for vakt i 
påskeuken og enkelte dager ble det holdt åpent. Det er svært utfordrende å bemanne Asbjørnstua 
basert på frivillighet de dager Narvikfjellet har dagsåpent samt helligdager da mange er bortreist. Vi 
taper mye av årsomsetningen vår disse dagene. Det må diskuteres hvordan dette skal organiseres i 
framtiden. Spesielt er påskehelgen viktig med mange besøkende i fjellet. 
 
Vi har i 2017 hatt et større tilbud av mat for salg; Lapskaus, gulasj, toast, baguetter, hvetebakst, 
grilling mv. Dette var svært populært. Det må prioriteres å ha flere alternativ til vafler og pølser for å 
øke attraktiviteten og for å få enda flere fornøyde kunder. Vi hadde god nettofortjeneste på dette 
salget. Vi har også jobbet for å redusere kastesvinn. 
 
ARRANGEMENT  
Vi hadde arrangementene NM og BWC samt ACAV sammen med FFA samt IMedvind. Vi oppnådde 
svært gode omsetningstall på arrangement, spesielt NM og BWC. Vi hadde flere frivillige som tok 
vakter sammen med våre egne under NM. Dette var helt nødvendig for å ha veldrevet kafesalg fra 
tidlig morgen til sen ettermiddag. Vi er svært godt fornøyd med organiseringen, bemanningen, 
planleggingen og logistikken. Takk til alle som bidro i Team Asbjørnstua. Det var hektisk og trivelige 
dager.  
 
ØKONOMI  
Omsetningen for Asbjørnstua kom på 270.524,- for 2017, noe som vi er fornøyd med. 
 
HUSSTYRET  
Det er en krevende oppgave å styre Asbjørnstua mht daglig drift med vaktlister, innkjøp, logistikk 
løpende vedlikehold mv. I tillegg skal arrangementer håndteres. Ved utgangen av 2017 er det ikke et 
Husstyre på plass for driften av Asbjørnstua.  
 
 
For NSK, Asbjørnstua  
Grete Rolandsen 



                           NARVIK SLALÅMKLUBB

                                              Årsregnskap 2017

                                                      RESULTATREGNSKAP

Noter: 31.12.2017 31.12.2016

DRIFTSINNTEKTER:

Varesalg - Asbjørnstua 270 524 233 590

Sponsorinntekter, andre inntekter 1 028 173 1 100 684

Sum inntekter 1, 9 1 298 697 1 334 274

DRIFTSKOSTNADER:

Vareforbruk - Asbjørnstua 137 072 131 698

Lønnskostnader, sos.kost, m.m. 7 103 879 123 788

Avskrivninger på eiendeler 3 95 952 87 123

Annen driftskostnad 1 072 673 915 456

Sum driftskostnader 10 1 409 576 1 258 065

Driftsresultat -110 879 76 209

Finansinntekter 137 177

Finanskostnader 999 1 726

Finansresultat -862 -1 549 

Årsunderskudd (-) / overskudd (+) -111 741 74 660
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                           NARVIK SLALÅMKLUBB

                                              Årsregnskap 2017

                                                               BALANSE

EIENDELER

Noter: 31.12.2017 31.12.2016

Anleggsmidler:

Bygninger 3 260 701 293 628

Tomter, andre grunnarealer 3 0 0

Rennteknisk utstyr 3 77 164 114 395

Inventar, kjøkken 3 66 644

Aksjer Alpin VM 2025 4 30 000

Sum anleggsmidler: 3 434 509 408 023

Omløpsmidler:

Beholdninger 1 35 602 57 953

Kundefordringer 5 175 075 112 169

Andre kortsiktige fordringer 0 0

Sum bankinnskudd, kontanter 6 247 799 343 252

Sum omløpsmidler: 458 476 513 374

Sum eiendeler 892 985 921 397
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                           NARVIK SLALÅMKLUBB
                                              Årsregnskap 2017

                                                               BALANSE

EGENKAPITAL OG GJELD

Noter: 31.12.2017 31.12.2016

EGENKAPITAL:

Annen egenkapital 2 659 385 771 127

Sum egenkapital 659 385 771 127

LANGSIKTIG GJELD:

Pantelån 0 0

Sum langsiktig gjeld: 0 0

KORTSIKTIG GJELD:

Leverandørgjeld 212 280 97 822

Skattetrekk og mva 19 753 7 546

Annen kortsiktig gjeld 8 1 567 44 902

Sum kortsiktig gjeld 233 600 150 270

SUM EGENKAPITAL & GJELD 892 985 921 397

Narvik, 22.03.2018        

John Chr Ericsson
Styreleder

Helle Holt Unni E Forshaug Maria F Dahl
Styremedlem Nestleder Styremedlem

Eirik J Olsen Jan-Arne Pettersen Sverre Håkon Evju
Styremedlem Styremedlem Styremedlem
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Noter til årsregnskap 2017
Narvik Slalåmklubb

Note 1 - Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet med årsberetning og noter er utarbeidet i samsvar med

regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.

Narvik Slalåmklubb følger det ordinære regnskapsåret.

Omløpsmidler/kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller innen ett år.

Beholdninger er oppført med laveste verdi av annskaffelseskost og virkelig verdi.

Anleggsmidler

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler

er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives

over driftsmidlenes økonomiske levetid med lineære avskrivninger.

Inntekter

Inntekter som tilhører året er inntektsført i bokføringsåret.

Note 2 - Egenkapital

Egenkapital 1.1.17 771 127                 

Overskudd i sesongen -111 741                 

Egenkapital 31.12.17 659 386                

Note 3 - Anleggsmidler

Asbjørnstua Staurbu Kjøkken Tidtakerbu Utstyr Sum

1100 1110 1250 1120 1200

Bokført verdi pr 1.1.17 143 092                 93 073         57 462         114 396       408 023         

Årets tilgang 67 204         25 234         92 438           

Årets avgang -                

Årets avskrivninger -30 635                 -19 256        -560             -8 270          -37 231       -95 953         

Bokført verdi pr 31.12.17 112 457           73 817      66 644      74 426      77 164     404 508     

Avskrivningssats (10%) (10%) (10%) (10%) (20%) Lineært

Avskrivingsgrunnlag 306 354                192 564       67 204         82 696         186 157       834 975            

Utstyr: Omfatter i hovedsak tidtakerutstyr og sikkerhetsnett. Årets investeringer gjelder nytt kjøkken i Asbjørnstua

samt oppgradering av tidtakerbua.

Tomter

NSK fester eiendom i Narvikfjellet. Festeavgift betales av Narvikfjellet AS på vegne av NSK.

I mangel på påvist kostpris, er festene balanseført med kr 0, selv om de representerer en verdi.

Note 4 - Aksjer i andre selskap

NSK har kjøpt 15 aksjer (30%) pålydende kr 1000 i selskapet Alpin VM 2025 AS. Kostpris kr 30.000.
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Note 5 - Kundefordringer - Tap på fordringer

Utestående kundefordringer er bokført med kr 175 075.  Samtlige av fordringene er oppgjort på tidspunktet

for utarbeidelse av noter.

Note 6 - Skattetrekk

Bundete skattetrekksmidler på egen konto utgjør kr 10.000.

Note 7 - Lønnskostnader

Spesifikasjon:

Lønn 103 879       

Arbeidsgiveravgift -               

Andre sosiale kostnader -               

Sum lønnskostnader 103 879       

I tillegg til dette, har NSK hatt kostnader til heiskort for trenere, styret og nøkkelpersoner

med til sammen kr 38.250 i perioden.

Revisor har ikke mottatt noen godtgjørelse.

Note 8 - Spesifikasjon annen kortsiktig gjeld

Spesifikasjon annen kortsiktig gjeld: 31.12.2017

Egenkapital Narvik Rando 1 567           

Øvrig kortsiktig gjeld -               

Sum 1 567           

Note 9 - Spesifikasjon i forhold til aktiviteter

Klubben gir her her en sammenstilling av kostnader fordelt på aktivteter.

Det henvises til styrets beretning for ytteligere kommentarer om årets drift.
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Revisors beretning 
 

 

Til Narvik Slalåmklubb 

 

 

Vi har revidert årsregnskapet til Narvik Slalåmklubb for 

regnskapsåret 2017. Regnskapet består av resultatregnskap, balanse 

og noter. Årsregnskapet er avgitt av foreningens styre og 

regnskapsfører. 

 

Vi har foretatt en gjennomgang av framlagt dokumentasjon som består årsregnskap med 

noter og spesifiserte avdelings regnskap. Vi har hatt tilgang til økonomisystemet og 

kontrollert utvalgte elektroniske bilag. Vi har sett dokumentasjon, relevans og orden i 

systemene. Vi mener vi har en forsvarlig begrunnelse for vår uttalelse. 

 

Regnskapet viser et underskudd på kr 111 741,- og en egenkapital på kr 

659 385. Vi er av den oppfatning at dette gir et riktig bilde av klubbens drift 

og økonomiske stilling pr 31.12.17. 

 

 

Narvik 13. Mars 2018 

 

 

 

Trond Mikaelsen     Kim Dahl 

Valgt revisor     Valgt revisor 

 

           Trond Mikaelsen



 

Til årsmøte i Narvik Slalåmklubb 

Fastsettelse av medlemskontingent og treningsavgift for 2018 

Sportslig utvalg foreslår å øke satsene for inneværende sesong, som følgende: 

Medlemstype Medlemskontingent Treningsavgift Totalt Endring fra 

dagens sats 

Kun medlem 200,-     0,-   200,-     0,- 

Skiskole 500,-     0,-   500,- 300,- 

U8 og yngre 200,-   200,-   400,- 200,- 

U10 200,-   600,-   800,- 200,- 

U12 200,-   800,- 1 000,- 200,- 

U14 200,- 1 300,- 1 500,- 500,- 

U16 200,- 1 600,- 1 800,- 500,- 

Junior 200,- 1 800,- 2 000,- 500,- 

Senior 200,- 1 800,- 2 000,- 500,- 

Forslag til vedtak:  

«Medlemskontingent og treningsavgift for sesongen 2018, økes i tråd med sportslig utvalgs 

forslag.» 

 

Styret 

 



Budsjett 2018 Narvik Slalåmklubb

Årsmøtet 22.3.2018

Budsjett Regnskap Budsjett

2018 2017 2017

Inntekter 1 245 328 1 299 000        1 363 000        

Felles drift 296 000 245 000           339 000           

Teknisk 115 000 140 000           109 000           

Asbjørnstua 230 000 271 000           247 000           

Sporten 400 000 503 000           490 000           

Medvind, BWC, FIS renn og NM 169 000 251 000           142 000           

Sum kostnader 1 210 000        1 410 000        1 327 000        

Resultat 35 328             -111 000          36 000             

Resultat totalt -111 000          

-                   

Investeringer 2017:

Asbjørnstua 60 000             

Lyd og tidtaking 60 000             

Sum investeringer 120 000           

Investeringer 2016:

Vannrenseanlegg

Tidtakerbua

Tidtakerutstyr

Sum investeringer



 
SAK 11/18 ASBJØRNSTUA – UTVIKLE FOR FREMTIDEN ELLER STATUS QUO? 

 
 
 
Narvikfjellet har forespurt Narvik Slalåmklubb om muligheten for å inngå et samarbeid rundt driften 
av Kaféen i Asbjørnstua. 

 
 

STATUS:  
 

• Asbjørnstua er Slalåmklubbens «klubbhus» – med kafé, varmestue, møterom/kontor, 
toalettfasiliteter, staur- og verktøybu, lager og utendørs treningsarena om sommeren. 

• Asbjørnstua genererer en løpende inntekt til klubben i form av salgsinntekter og 
utleieinntekter. Årlig ligger omsetningen fra Asbjørnstua på rundt kr. 250 – 350 000,-. 

• Asbjørnstua drives på dugnad i klubben. Det er valgt et husstyre som koordinerer driften, 
mens det løpende settes opp vaktlister.  

• Inntektene har vært stabile, men på grunn av økt konkurranse fra Narvikfjellet har 
utviklingen i inntekter latt vente på seg.   

• Asbjørnstua fungerer godt som varmestue og samlingspunkt for klubbens løpere og 
foreldre/trenere. Bakkemannskap møtes i større grad inne i verktøy/staurbua.  

• Driften gir et løpende bidrag til klubbens forpliktelser, herunder både sportslig satsning og 
løpende driftskostnader. 

• Området rundt Asbjørnstua ligger midt i «smørøyet» – mellom alpin- og langrennsløyper – 
altså godt rigget for fremtidens satsninger i Narvikfjellet.  

• Narvikfjellet satser for fremtiden – med eller uten NSK!  
 
 
UTFORDRINGER: 
 

• Utfordrende å få på plass et husstyre som kan forestå driften av Asbjørnstua. 

• Utfordringer med å holde åpent hver dag – ikke alle møter til vakt / har mulighet til å ta 
vakter. 

• Vekslende omsetning – væravhengig 

• Økende konkurranse fra Narvikfjellet – derimot totalt flere kunder 

• Løpende behov for oppgraderinger og vedlikehold – driftskostnader 

• Lavere marginer (delvis på grunn av manglende prisøkning) 
 
 
STYRETS VURDERING: FORDELER OG ULEMPER MED EGEN DRIFT AV ASBJØRNSTUA: 
 
Asbjørnstua er NSKs klubbhus, hvor også en stor del av den løpende inntekten til klubben stammer 
fra, i form av salgsinntekter fra kafédriften. Klubben har tidligere mottatt tilsvarende forespørsel fra 
Narvikfjellet, som har sin bakgrunn i at kafébygget nede i bunnen av anlegget kun er en midlertidig 
installasjon, og at denne på sikt skal fjernes.  
 
Narvikfjellet har forelagt styret sine synspunkter i forhold til eventuell drift av Asbjørnstua i 
samarbeid med klubben. Narvikfjellet ser for seg en driftsmodell hvor de overtar ansvaret for den 
kommersielle driften av kaféen, og at denne tilpasses et konsept som skal bygge på klubbens historie 
og aktivitet. Narvikfjellet ser for seg at klubben gis tilgang til Asbjørnstua som før, og at det ikke vil 



være noen hindringer for klubbens bruk av de fasiliteter som finnes. Selv kafédriften vil derimot 
måtte overtas, med de følger det får for klubbens muligheter til å drive salg selv.  
 
Styret har vurdert fordelene med en slik avtale å være mange, blant annet stabilitet rundt 
driftsinntekten og frigjøring av ressurser til annet arbeid. 
 
Ulempene ved en bortsetting av driften kan være en redusert tilknytning til eget klubbhus, samt 
mindre samholdt rundt driften av kaféen.  
 
Styret har vurdert disse og andre forhold, og kommet til at man ønsker å utforske muligheten for et 
slikt samarbeid nærmere. Styret er av den oppfatning av at klubben nå står ovenfor et valg, der man 
enten kan velge å delta i utviklingen i fjellet, eller å unnlate dette og drifte videre som før.  
 
Styret mener det er til det bedre for klubben å søke et samarbeid, da dette vil gi oss muligheter for å 
ta del i potensialet som ligger i fjellet i fremtiden. Et samarbeid må derimot være på klubbens 
premisser, og ikke føre til at man gir fra seg noen av de rettigheter klubben har til Asbjørnstua og 
området rundt denne. Det vil også være et klart krav til opprettholdelse og økning av inntekter som i 
dag stammer fra Asbjørnstua. Styret vil kvalitetssikre alle sider ved en eventuell fremtidig avtale til 
det beste for klubbens og dens medlemmer.  
 
Basert på dette standpunktet vil styret foreslå at årsmøtet stemmer over følgende vedtak:  
 
 
STYRETS FORSLAG TIL VEDTAK:  
 

• Styret i Narvik Slalåmklubb gis fullmakt til å forhandle – og deretter inngå avtale om – drift av 
kaféen i Asbjørnstua, med Narvikfjellet. 
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