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STYRETS BERETNING SESONGEN 2013/2014 

Styret i NSK har siden forrige årsmøte hatt følgende sammensetning: 

Leder:    Eirik Sund 

Nestleder:  Unni Forshaug  

Styremedlemmer:  Eirik Olsen, Oddgeir Berntsen, Dag Starup Moen, Torbjørn Kufaas og 

Geir Arne Torbergsen 

Valgkomité:  Arne Olsen, Tore-Bjørn Aam og Steen Aalmen 

Revisorer:  Kim G Johansen og Stein-Kyrre Olsen 

 

Styrets arbeidsoppgaver har vært fordelt som følger: 
   

  Ansvarsoppgaver  

Formann Eirik Sund Lede styret, initiere aktiviteter 

Kommunikasjon/sponsor Unni Forshaug 

(Nestleder) 

Webansvarlig, kommunikasjon mot medlemmer, 

protokoll, bistå ifm sponsorarbeid etter behov 

Økonomi Oddgeir Berntsen Regnskap, budsjett, bank, posten  

Bakke/anlegg/Stiftelsen 

Narvik Alpin 

Eirik Olsen Traseer, bygningsmasse, nett etc 

Sportslig leder Dag Starup Moen Tilrettelegge for best mulig sportslig aktivitet og 

informasjon til media sammen med trenere  

Asbjørnstua/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) 

 

Styrets arbeid 

 

Styremøter 

Det er avholdt 11 styremøter i styreperioden, og et betydelig antall styresaker er 

behandlet. 

Aktivitet  

Sportslig sett har sesongen så absolutt vært tilfredsstillende totalt sett. På skiskolen har 

det vært rekordhøy deltakelse i vinter, med nærmere 100 barn som fullførte. Dette er en 

svært viktig rekrutteringskilde for klubben, og det er derfor svært viktig at den 

prioriteres også fremover.  

Både gruppene 8 år og yngre, og gruppen 10 år, rapporterer om glade og fornøyde unger 

som alle har flott sportslige fremskritt samtidig som de har hatt det gøy på ski 

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. 
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Treningsforholdene i Narvikfjellet har i år vært meget god. Sesongen startet først rundt 

juletider pga. snømangel, det har gjennom hele sesongen vært meget gode preparerte 

forhold. Samarbeidet med Narvikfjellet AS har i sesongen fungert veldig godt, også i 

forbindelse med planlegging og gjennomføring av renn som klubben arrangerte i år. 

Vi vil i også berømme Narvikfjellet AS for å fortsatt ha reduserte prisene på årskort i 

anlegget, noe som har bidratt til økt aktivitet, flere gjester i anlegget og mer 

oppmerksomhet generelt.  

Vurdering av aktivitet i forhold til mål  

Sesongen som vi legger bak oss er i vesentlig grad oppfylt mht klubbens kort- og 

langsiktige mål. De langsiktige målsetningene er under revidering og vil bli 

styrebehandlet i løpet av høsten 2014. 

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 styringssystem og retningslinjer som skal få fram 

alpinister med gode 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.  

8. NSK skal være en «motor» i nord norsk alpinsport 

 

Økonomi, årsregnskap og balanse 

Årsresultatet for sesongen 2013 ble et underskudd på kr. 133.331,- og dekkes av 

«Annen egenkapital” i balansen. Sum Eiendeler og sum Egenkapital og gjeld er kr. 

958.390,-. 

  

Den økonomiske situasjonen i klubben må betegnes som sterk, og med gode rutiner og 

styring. 

 

Klubben styrte mot et budsjettert underskudd. Som hovedforklaring på årets underskudd 

er oppgradering av veien til Asbjørnstua, sviktende omsetning i Asbjørnstua (se egen 

rapport), delfinansiering av klubbdresser og en prioritering av støtte til klubbens løpere i 

høyere aldersbestemte klasser og FIS-løpere. 

 

Styret betrakter klubbens økonomi som meget tilfredsstillende.  
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Medlemmer  

 

2010 2011 2012 2013 

 tom. 5 år 11 23 20 11 

6-12 68 105 97 122 

13-19 27 38 29 25 

20-25 9 8 2 5 

26 - 70 93 94 100 

 
185 267 242 263 

 

Antall medlemmer i 2013 er økt fra 2012, en gledelig utvikling! Tilveksten av nye 

medlemmer er et resultat av et godt arbeid i rekruttering av barn til skiskolen.  

Klubben har lagt stor vekt på rekruttering, og det er gledelig at det svært gode arbeidet 

som skjer på rekrutteringssiden gir resultater. 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: 

 I Medvind 

 FIS-renn  

 Barnas World Cup 

 Telenor karusellen (ble arrangert for de miste løperne under Barnas World Cup) 

Oppsummering fra Sporten 

Sportslig utvalg er ansvarlig for fordeling av økonomi, treningstider og andre 

rammevilkår for best mulig sportslig arbeid og fremgang. For å legge til rette for korte 

beslutningslinjer og lite byråkrati har man fra denne sesongen innført en ordning hvor 

trener/oppmann for den enkelte gruppe rår over midlene gruppen disponerer. Hver 

gruppe har som tidligere år en tildelt mengde midler for sesongen basert på et oppsett 

over planlagt aktivitet. 

FIS gruppa 

Av junior og senior løpere har vi i sesongen hatt 13 antall løpere.  Det har vært en del 

skader i denne sesongen som i forrige sesong. Hovedsakelig ryggproblemer. 

Resultatmessig har sesongen vært variabel. Det har vært god treningsinnsats gjennom 

sesongen og tidvis er det gjort meget gode prestasjoner på ski. FFA´s egen rapport 

beskriver aktiviteten til gruppa.  

Michael Stenbak har signalisert at han gir seg etter denne sesongen. Vi takker for god 

innsats over mange år.  Han har prestert på høyt nivå over flere sesonger 

U16 

Har som tidligere år jobbet målrettet og godt. De har lagt ned stor treningsinnsats og 

selv om gruppa er liten har de markert seg godt i nasjonal sammenheng. De har plassert 
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seg høyt oppe i hovedlandsrennet i både fart og teknikk. De viser en solid bredde. For 

detaljer vises til gruppas egen rapport. 

U12 – U14 

U12–U14 har bestått av 6 løpere. Gruppen har jobbet med grunnteknikker og 

bevegelighet. Det ble lagt ned god innsats i barmarksesongen og tilbakemeldingen fra 

trenerkorpset er meget gode. Løperne har deltatt i lokale og nasjonale renne. I 

Telenorlekene på Hafjell hevdet de seg godt og gjorde seg bemerket både på resultatliste 

og med skikjøringa. Utfyllende beskrivelse i gruppas egen rapport.  

U10 

U 10 gruppen har i sesongen hatt ca 30 løpere. Det har vært trent godt i både barmark 

og skisesongen.  Det rapporteres om god utvikling i gruppa og de har i seongen deltatt 

på 5 rennhelger. To på Ankenes, to i Narvik og nord Norsk Mesterskap i Bardu. 

8 år 

I 8 år og yngre har vi slitt med rekrutering av trenere og gruppa har kanskje ikke hatt 

den ønskede flyten gjennom sesongen. Dette har og vil utvalget jobbe med forut for 

kommende sesong. Det har allikevel vært avviklet gode treninger i gruppa. Det er kjøpt 

nytt utstyr til bruk i gruppa og kvaliteten på treningene har vært meget gode. Vi takker 

foreldrene som har stilt opp og hjulpet til. 

Skiskolen 

Skiskolen har som tidligere år gjennomført flere omganger med skiskole og ca 100 barn 

har fullført skolen i år. Det har vært jobbet meget godt og en stor takk til ildsjelen som 

står på og drifter dette. Utvalget har merket seg frustrasjon og bekymring for hvordan vi 

rekrutterer og følger opp blant de barna som gjennomfører skiskolen. Dette ønskes sett i 

sammenheng med 8 årsgruppa og bør ha fokus for kommende sesong. 

Trenerutdanning – kompetanseheving 

Denne sesongen ble det satt av midler for utdanning av tre trenere til Trener 4 nivå. 

Dette er fullført og klubben vil kunne dra stor nytte av denne kompetansen i årene 

fremover. Det er utvalgets ønske at klubben satser videre på utdanning av nye trenere. 

Trenerforum 

Hovedområdene som det bør jobbes videre med er: 

 Bedring av kommunikasjonen mellom de ulike grupper. 

 Jobbe for å ha klubbstyrte aktiviteter, og ikke foreldrestyrte. 

 Presentasjon og diskusjon av de enkelte gruppers trenings- og rennplan. 

 Utarbeide en felles «rød tråd» i forhold til teknikk, barmark, holdninger og 

lignende. Det vil være viktig at de eldre løperne er forbilder for de yngre. 

 En mere helhetlig klubb som ivaretar alle ledd. Det har vært og er viktig for oss å 

sette klubben i fokus, og at man har søkt å unngå flere klubber i klubben. 

 Bidra til at overgangen aldersbestemt til junior blir mest mulig smidig. Herunder 

bør man være bindeleddet mellom klubb og skigymnas. 

 Bedre kompetansen til trenerne 



7
 

 

 

Vi har mange utfordringer fremover, herunder også avvikling av NM senior i kommende 

sesong. Vi håper vi som klubb evner å utvikle oss videre på sportslige plan samtidig som 

vi har store arrangement. Dette er en utfordring som hviler mye på sportslig utvalg og vi 

håper kommende utvalg griper denne utfordringen med lyst og innsats.  

Sportslig utvalg ønsker å takke alle trenere, oppmenn, foreldre og andre for en fantastisk 

utført jobb i sesongen. Vi takker de som har lagt ned tid og innsats i trenerutdanning.  

Narvikfjellet AS 

NSK eier ca 6,4 % 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 forhold i fjellet har vært meget tilfredsstillende i sesongen. Det skal bemerkes 

at Narvikfjellet har gjort betydelige forbedringer driftsmessig og organisatorisk, og det er 

stor grunn til å forvente bedrede gode forhold også neste år, og større driftssikkerhet.  

Stiftelsen Narvik Alpin  

Årsregnskap for 2013 er ikke ferdigstilt og revidert. 

Stiftelsen hadde en saldo på bankkonto pr. 31.12.13 på ca. kr. 108 000,- 

Saldo pr dato er ca. kr 106 000,- som er i henhold til vedtektene for stiftelsen.  

 

Klubbhuset Asbjørnstua 

Narvik Slalåmklubb eier i sin helhet Asbjørnstua, som er klubbens samlingspunkt 

gjennom hele året. 

Gjennom omsetning av varer/utleie av klubbhuset så genererer virksomheten betydelige 

beløp som kommer den sportslige satsingen til gode. Omsetningen i Asbjørnstua endte 

på kr. 188.000,-.  

 

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.  

NSK skal i henhold til våre målsettinger ha nasjonale mesterskap hvert 2-3 år. Klubben 

gjennomfører denne målsettingen ved å ha NM Sr.. og Jr. II nå i 2015 (vi hadde 

Hovedlandsrennet i 2013). En del dugnadsarbeid (kabling etc.)vil bli gjennomført i 

sommer som forberedelse til mesterskapet. Det vil også bli anskaffet en del nytt utstyr. 

Det vil fortsatt arbeides for å styrke samarbeidet med klubber i Sverige og Finland for å 

få til et samarbeid med en FIS-karusell.  

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. 
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Narvik, 16. juni 2014 

 

 

 

 

_____________________ ______________________ _____________________ 

Eirik Sund   Unni Forshaug  Eirik Olsen 

Leder    Nestleder   Styremedlem 

 

 

_____________________ ______________________ ____________________ 

Torbjørn Kufaas  Dag Starup Moen   Geir Arne Torbergsen 

Styremedlem   Styremedlem   Styremedlem 

 

 

_____________________  

Oddgeir Berntsen   

Styremedlem       


