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STYRETS BERETNING SESONGEN 2011/2012 

Styret i NSK har siden forrige årsmøte hatt følgende sammensetning: 

Leder:    Eirik Sund 
Nestleder:  Anette Olsen 

Styremedlemmer:  Eirik Olsen, Oddgeir Berntsen, Unni Forshaug, Torbjørn 
Kufaas, Erik Plener, Kai Rune Baustad, Geir Arne Torbergsen 

Valgkomité:  Arne Olsen, Tore-Bjørn Aam og Kjell Krane 
Revisorer:  Thomas Addison og Dag Starup Moen 
 

Styrets arbeidsoppgaver har vært fordelt som følger: 
 

 

 
Styrets arbeid 

 
Styremøter 
Det er avholdt 12 styremøter i styreperioden, og et betydelig antall styresaker er 

behandlet. 

Aktivitet 
Sportslig sett har sesongen vært svært tilfredsstillende totalt sett.2 av våre 

løpere – Ben Robin og Gøran har fått kjørt Europacup i sesongen, og flere av 

våre løpere har oppnådd topp 3 plasseringer og Michael har 4 førsteplasser i FIS 

renn i sesongen. Michael ble i FIS rennet i Narvik kåret som beste løper, hvilket 

er en sterk prestasjon. Det er vi svært stolte over 

I tillegg har vi gode resultater i nasjonale mesterskap som Landsfinalen, 

Hovedlandsrennet og senior NM. Resultatene i Jr. NM satser vi skal bli bedre til 

neste år. Under Nord Norsk mesterskap på Mo, gjorde klubben nærmest rent 

bord av resultatene i aldersbestemte klasser. Dette vitner om at vi er en klubb 

som jobber godt på alle nivåer. 

Ansvarsoppgaver 

Formann Eirik Sund Lede styret og initiere aktiviteter

Administrasjon Anette Olsen (Nestleder) Møtereferat, protokoll, juridiske vurderinger

Økonomi Oddgeir Berntsen Regnskap, budsjett, bank, posten 

Bakke/anlegg/NA Eirik Olsen Traseer, bygningsmasse, nett etc

Sportslig leder Erik Plener Tilrettelegge for best mulig sportslig aktivitet og 

informasjon til media sammen med trenere 

Sponsor Kai Rune N. Baustad Utarbeide presentasjonsmateriell ovenfor mulige 

sponsorer, skaffe sponsorer, oppfølging ovenfor sponsorer

Asbjørnstua (+ noe sponsor) Geir Arne Torbergsen Drift Asbjørnstua, bistå ifm sponsorarbeid etter behov

Arr./renn/søknader/FIS etc. Torbjørn Kufaas Terminlister, planlegging og gjennomføring av renn, 

utarbeidelse av søknader på økonomiske midler, materiell 

(staur, maskiner)

Kommunikasjon Unni Forshaug Webansvarlig, kommunikasjon mot medlemmer, bistå ifm 

sponsorarbeid etter behov
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Det arbeides godt i blant våre trenere, med god aktivitet og klare målsettinger, 

og styret ønsker å berømme dem for en helt avgjørende oppgave med tanke på 

både rekruttering, motivering og sportslig fremgang. 

Arbeidet som utføres på klubbens skiskole er også av stor betydning for klubben, 

og fortjenes å bli fremhevet. 

Øvrige sportslige kommentarer fremgår i egen seksjon i årsrapporten. 

Treningsforholdene i Narvikfjellet denne skisesongen tilfredsstiller på ingen måte 

klubbens behov. Dette skyldes primært mangelfull snelegging i Holstkleiva og 

problemer med heis 2 som gjorde at vi ikke kom i gang med aktivitet før i mars 

måned i Holstkleiva, og heiskrokene ble demontert før vi var ferdige med våre 

planlagte treninger for sesongen. 

Vi vil i denne sammenheng berømme Narvikfjellet som endret åpningstidene for 

publikum for å imøtekomme klubbens ønsker. Samarbeidet med Narvikfjellet har 

i sesongen fungert veldig godt. 

 
Vurdering av aktivitet i forhold til mål 

Styret fastsatte i fjorårets sesong mål på kort og lang sikt (3-5 år). Sesongen 

som vi legger bak oss har vi i vesentlig grad oppfylt, og det samme er tilfellet for 

de langsiktige målene (se nedenfor). I og med at vi i forrige sesong endret 

prinsipper for telling av medlemmer så oppfyller vi ikke pkt 1 i de langsiktige 

målene, men vi er på god vei 

LANGSIKTIG MÅL (3-5 ÅR) 

1. NSK skal ha 450 betalende medlemmer. 

2. NSK skal ha et bredt sportslig og sosialt tilbud som fremmer skiglede for 
alle våre medlemmer på alle nivå. 

3. NSK skal ha en bærekraftig økonomi som bidrar til forutsigbarhet og høyt 
aktivitetsnivå. 

4. NSK skal ha trenere med høy trenerkompetanse. 

5. NSK skal utvikle og ta i bruk et vurderingssystem som skal få fram alpinister 
med gode tekniske ferdigheter og gode holdninger. 

6. NSK skal gjennom sin satsing på å få fram gode alpinister, være 

representert i Landsfinaler, på Hovedlandsrenn, i NM for juniorer og seniorer, 
samt E-cup. 

7. NSK skal være en foretrukket arrangør av alpine renn. Det innebærer at det 

søkes og avvikles nasjonale renn, dvs. Landsfinale, Hovedlandsrenn og NM 
hvert andre/tredje år.  
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Økonomi, årsregnskap og balanse 
Det ble i fjorårets Årsmøte besluttet å endre regnskapsperiode i klubben, fra 

kalenderår, til 1. mai -30. april. Vedlagte årsregnskap er basert på denne 
endringen. 
 

Årsresultatet for sesongen 2011 ble et overskudd på kr. 168.582, og overføres til 
”Annen egenkapital” i balansen. Sum Eiendeler og sum Egenkapital og gjeld er 

kr. 1.064.208,-. 
  
Klubben skal basere seg på et årlig overskudd for å kunne ha tilstrekkelig med 

midler til å vedlikeholde bygningsmasse/maskineri/utstyr. Den direkte årsaken til 
årets overskudd knytter seg til at sponsorinntekter som ble inngått på slutten av 

sesongen, samt at en del reiseregninger ble ikke levert inn for refusjon i tide.  
 
Investering i nybygget ved «Asbjørnstua», ble finansiert over driftsregnskapet. 

Anleggsmidler er følgelig økt siden fjoråret.. 
 

Styret betrakter klubbens økonomi som meget tilfredsstillende.  
 

 
Medlemmer 

 

2009 2010 2011 

 

Endring 
siste år  i 

% 

 tom. 5 år 66 11 23 
 

109 % 

6-12 69 68 105 
 

54 % 

13-19 41 27 38 
 

41 % 

20-25 54 9 8 
 

-11 % 

26 - 154 70 93 

 

33 % 

 
384 185 267 

 
44 % 

 
Antall medlemmer er i 2011 er økt betraktelig, fra 185 til 267, dvs. en økning på 

44 %! 
Klubben har lagt stor vekt på rekruttering, og det er svært gledelig å se at vi nå 
kan se resultatet av det arbeidet som er nedlagt noe som reflekterer det svært 

gode arbeidet som skjer på rekrutteringssiden. Spesielt gledelig er det å se at 
det er i de yngste klassene at veksten er kommet, det lover godt for fremtiden. 

Det er styrets intensjon å arbeide videre med rekrutteringstiltak, og øke antall 
medlemmer i klubben.  
 

Arrangementer 
Klubben har i skisesongen gjennomført følgende arrangementer: 

 Solcupen 

 Barnas World Cup 

 4 FIS renn 

 Telenor karusellen 
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Det er spesielt ønskelig å fremheve rennledelsen og de frivillige som hjalp til 

under BWC, og sørget for et fantastisk arrangement, kanskje det beste siden 

BWC ble etablert. All ære til alle som bidro med gjennomføringen, og ikke minst 

planleggingen og forarbeidet. Det viser helt klart et samhold, erfaring og 

klubbfølelse som er unik. 

Styret har som målsetting å gjennomføre FIS renn i løpet av neste sesong også. 

Narvikfjellet AS 
NSK eier ca 9 % av Narvikfjellet AS, og klubben har to styrerepresentanter i 

selskapet. Klubben er fullstendig avhengig at Narvikfjellet drifter fjellet mest 
mulig rasjonelt, økonomisk forsvarlig og gjør de riktige investeringene i 
fremtiden for at våre målsettinger på kort og lang sikt skal være mulig å oppnå. 

Klubbens sportslige forhold i fjellet har ikke vært tilfredsstillende i sesongen. NSK 

vil sammen med Narvikgården AS/Narvikfjellet AS evaluere sesongen og ta opp 

dialogen ift. neste sesong. Det skal likevel påpekes at Narvikfjellet har gjort 

betydelige forbedringer driftsmessig og organisatorisk, og det er stor grunn til å 

forvente bedrede sportslige forhold neste år, og større driftssikkerhet. Dette er 

viktig ikke minst med tanke på neste sesongs Hovedlandsrenn i Narvik. 

 

Stiftelsen Narvik Alpin 
Årsregnskap for 2011 er ikke ferdigstilt og revidert. 

Stiftelsen hadde en saldo pr. 31.12.11 kr. 175 480,- 
Overføring gjort i ettertid til NSK for leie av utstyr/materiell med mer 

Saldo pr dato er ca. kr. 105 000,- som er i henhold til vedtektene for stiftelsen  
 

Klubbhuset «Asbjørnstua» 

NSK eier i sin helhet «Asbjørnstua», og gjennom omsetning av varer/utleie av 
klubbhuset så genererer virksomheten betydelige beløp som kommer den 
sportslige satsingen til gode. Omsetning «Asbjørnstua» er kr. 185.111,-. 

Bruttofortjenesten for 2011 ble på kr. 85.515,- hvilket er ca kr. 10.000,- lavere 
enn i 2010. 

 

Nybygg 
Klubben iverksatte i fjor en vurdering av behovet for areal til staur, utstyr, 

verksted med mer. Vurderingen konkluderte med at vi hadde altfor lite 
bygningsmasse til å ivareta vårt nåværende og fremtidige behov. Løsningen ble 

at vi overtok 5 brakker som var i god stand, hvorpå vi fikk fundamentert og 
etablert disse utenfor «Asbjørnstua». Videre ble nytt taktekke, utvendig panel, 
nytt elektrisk anlegg og innvendig oppussing/tilpasning til vårt behov, iverksatt. 

I løpet av sommeren i år forventer vi at resterende dugnadsarbeid vil bli 

gjennomført, og nybygget vil være ferdig. Det forventes en totalkostnad på ca. 

kr. 193.000,- er medgått til bygget. Da har vi fått utrolig mye ”bygg” for 

pengene, og vil spare kostnader ved at vi kan oppbevare kostbart utstyr på en 

ordentlig måte. 
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Fremtidige vurderinger 

Det er godt engasjement og positivitet i klubben, noe som bekreftes også i 

tilbakemeldinger fra våre samarbeidspartnere. Det er styrets oppgave å 

tilrettelegge best mulig for at engasjementet skal få videreutvikle og bre om seg, 

noe vi mener vi skal kunne bidra til i tiden fremover. Styret skal fortsette å sette 

fokus på sportslig utvikling og tilrettelegging.  

Klubben har i mars 2013 blitt tildelt Hovedlandsrennet, noe vi er glad for. Det er 

ikke avklart i Norges Skiforbund ennå om utfor blir en av disiplinene, men vi er 

positivt innstilt uansett beslutning i forbundet. NSK skal i henhold til våre 

målsettinger ha nasjonale mesterskap hvert 2-3 år, og det forrige vi hadde var 

senior NM i 2010. 

I sommer må vi iverksette brønnboring ved «Asbjørnstua» for å sikre jevnlig og 

god vanntilgang. Vi kan ikke risikere flere ganger å være uten vann, spesielt 

under rennarrangement. 

Fornying av snøscooter er også en investering som må vurderes i kommende 

sesong. 

Styret vil på vegne av Narvik Slalåmklubb takke alle som har bidratt til vårt 

arbeid for å fremme alpinsporten, og skape et godt miljø og aktiviteter for så 

vel barn som ungdommer og voksne. 

 

 

Narvik, 21.06.2012 

 

 
 

__________________ __________________ ___________________ 
Eirik Sund   Anette Olsen  Eirik Olsen 
Leder    Nestleder   Styremedlem 

 
 

__________________ ___________________ ____________________ 
Kai Rune N. Baustad Torbjørn Kufaas  Unni Forshaug 
Styremedlem  Styremedlem  Styremedlem 

 
 

__________________ ___________________ ____________________ 
Erik Plener   Oddgeir Berntsen  Geir Arne Torbergsen 
Styremedlem  Styremedlem  Styremedlem 
     


