
ÅRSBERETNING 2021 BK SKI 
 
1. ORGANISASJON I PERIODEN  

 

Styret:  

Leder:    Ole Jens Brekke  

Nestleder:   Pål Bakke 

Sekretær:   Vidar Omholt 

Kasserer:   Maren Feragen  

Oppmann:   Jørgen Schia  

Materialforvalter:  Sigmund Schia  

Styremedlem:   Lillian Simones 

Varamedlem:   Kristoffer Hope Andersen 

 

Valgkomité:   Børge Brubak 

Turid Werge-Olsen 

Bjørn Johannesen 

 

Kontrollkomite:  Sidsel Mohn  

Martin Svenungsen 

 Ingebjørg Trandum 

 

Representant i IL BK styret:  Ole Jens Brekke  

 
 

2. MØTER/AKTIVITETER  

 

Årsmøte 2021 skulle ifølge reglene vært avholdt innen utgangen av Mars 2021. 

Pga. corona-begrensninger ble fristen for lagene til å gjennomføre årsmøtet utsatt. 

Årsmøtet ble da avholdt 2. Juni i Skrimhallen. 

 

Styret i BK-Ski har hatt 3 styremøter i 2021: 

9. Februar, 12. April og 5. November, 

 

Diverse lettelser i corona-restriksjonene gjorde det mulig å arrangere miljøkveld. 

En vellykket og meget godt besøkt miljøkveld ble således avholdt 18. November i kantina til Forenede 

Montører med Steinar Mundal som foredragsholder.  

Vi retter en stor takk til Forenede Montører for gratis lån av kantine. 

 

 

3. SKIKARUSELL  

Skikarusellen vi har arrangert årlig sammen med Skrim og Bevern ble avlyst for 2021. 

 

4. TRENINGSRENN 

Det ble gjennomført 3 treningsrenn i Funkelia hvor deltakerne tok sin egen tid (11. Januar, 25. Januar 

og 15. Februar). 

For å være ihht. reglementet ble rennene gjennomført som organisert trening. 

Oppslutningen fra medlemmene om treningsrennene har vært mangelfull. Styret vil vurdere hvorvidt 

vi skal fortsette med treningsrennene. 

 

 

5. BIRKEBEINERRENNET 

Birkebeinerrennet ble dessverre avlyst i 2021.  



 

6. KLUBBMESTERSKAPET 2021  
Klubbmesterskapet ble gjennomført i Funkelia 11. Mars 2021 i Funkelia med 21 deltagere. 

Tidtakere var Ole Magnus Reinemo og Bjørn Johannesen. 

 

 

7. MEDLEMMER  

BK-Ski har nå totalt 77 medlemmer – samme antall som i fjor. 

53 av medlemmene aktive (35 menn og 17 kvinner). 

24 er passive støttemedlemmer. 

 

8. TRENING  

Skitreningene etter nyttår startet opp 6. Januar 2021 i Funkelia. 

Videre skitreninger ble gjennomført i Funkelia med vekslende snøforhold.  

Fra og med 18. Mars ble skitreningene avlyst grunnet corona-situasjonen. 

 

Det har vært arrangert felles sykkeltreninger onsdager fra 12. Mai og frem til sommeren. 

 

Høst-treningene startet opp allerede 9. August med rulleskiøkter på mandager og skigang/styrke på 

onsdager. 

Rullskitreningene har vært arrangert i Gomsrud, Bevergrenda og Saggrenda. 

 

Intervalltreninger med skigang startet opp onsdager fra 1. September og frem til jul med treninger i 

hhv. Stollveien, Saggrendadammen, Raumyr, Håvet og Gamlegrendåsen.  

Noen innetreninger kunne gjennomføres mot slutten av året i tråd med lettelser i corona-

restriksjonene. 

 

Treneransvaret har dette året vært ivaretatt av Pål Bakke, Sigmund Schia, Bjørn Johannesen og Ole 

Jens Brekke. 

 

9. SKISAMLING 

Skisamlingen på Sjusjøen ble gjennomført også i år med overnatting på Rustad hotell. 

Det var forholdsvis fine forhold og tilstrekkelig med snø. 

Det var god oppslutning blant medlemmene og trener under samlingen var Bjørn Johannesen. 

 

10. AVTALER 

VI har inngått en avtale med Intersport hvor vi får 20% rabatt hele året på alle butikkens varer.  

Vi får inntil 30% på treningsrelaterte varer ved klubbkvelder 2 ganger pr. år. 

En klubbkveld ble arrangert for BK Ski 16. Desember 2021. 

 

11. DUGNAD 

Dugnadsgjengen i BK er fortsatt aktiv og har bistått kommunen med rydding av nedbøyde trær i 

Funkelia. Dette har vært flere dagers jobb. Vi retter en stor takk til dugnadsgjengen. 

 

12. ØKONOMI  

Klubben har fortsatt en god økonomi (se regnskap for 2021). 

Kontingenten siden 2015 vært kr 500 for aktive, og kr 100 for støttemedlemmer.  

Årsmøtet i 2021 vedtok å beholde kontingenten uendret. 

 

V. Omholt (sekretær) 


