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KLUBBENS VIRKSOMHET
Lysakerfjorden Brettseilerklubb (LBK) ble stiftet i 1981 og er med sine
ca 400 medlemmer Norges største brettseilerklubb. Vi holder til i
´Gjørmebukta´ nær Rolfstangen på Snarøya, og medlemmene
kommer i hovedsak fra Oslo og Bærum. Klubben har medlemmer i
alle aldersgrupper, fra barn som nettopp har blitt svømmedyktige og
opp til aktive regattaveteraner på godt over 80 år. Klubbens
inntektsgrunnlag baserer seg i all hovedsak på kursvirksomhet/trening, brettplassutleie og kontingenter.
Etter en mangeårig tilværelse i containere på stranden, bygget og
flyttet klubben i 2018 inn i et splitter nytt klubbhus på 400 kvm.
Huset rommer garderober med dusj, kiosk, klubblokale, lagerplass
for kursmateriell og brettlager for medlemmene.

HER KOMMER BILDE

LBK har vokst jevnt og trutt i mange år takket være sunn og god drift,
samt at brettseilingens popularitet har vært voksende. Etter en
omstilling i 2019 har klubben fortsatt å vokse, og leverte i 2020 et
rekordresultat, som har gitt oss mulighet til å betale ned litt over en
million kroner på byggelånet. Hovedgrunnene til det gode resultatet
var særdeles god drift av kursavdelingen, investeringsstopp og et
solid støttebeløp fra OBOS som vi ikke hadde forventet. I tillegg har
nok Covid-19 pandemien hatt en positiv virkning for klubben, både i
form av sparte driftskostnader grunnet redusert medlemstilbud og
en god uttelling på kursvirksomheten hvor alt har vært fullbooket.
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STYRE OG ORGANISASJON 2020
STYRET

ROLLE / ANSVAR

ANSATTE

ROLLE

Carl Jacob Sommerfelt

Leder

Agnieszka Bilska

Hovedtrener

Hakon Bøhn

Nestleder, drift/vedlikehold

Sigurd Skaug

Kurs

Janicke Skatvold

Informasjon

Lauma Turnele

Produkt og medlemsservice

Christian Hilmersen

Sport

Håkon Gromsrud

Salg og markedsføring

Roland zum Busch

Økonomi

Elise Elkjær

Kasserer
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NØKKELTALL 2020-2021
NØKKELTALL
Inntekter

1 931 880

Budsjett
2020
1 930 878

Kostnader, drift

1 890 113

1 092 805

1 179 090

-121 298

728 714

893 334

2 400 000

2 000 000

1 371 084

Resultat
Pantelån 31.12.

2019

Resultat
2020
2 076 190

Medlemmer

399

383

Kursdeltagere

113

139
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BUDSJETT 2021
NØKKELTALL

Resultat 2020

Budsjett 2021

Inntekter

2 076 190

1 993 948

Driftskostnader

1 179 090

1 434 065

Driftsresultat, inkl avskrivninger

897 100

559 883

Avskrivninger

202 358

155 175

-109 343

-70 084

893 334

489 799

1 371 084

1 233 976 *)

Finansinntekter/kostnader
Ordinært resultat
Pantelån

*) Minimumsbetaling på nedbetalingsplan. Faktisk nedbetaling forventes å være større og basert på resultat 2021, justert for en likviditetsbuffer
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DRIFTEN 2020
1. Økonomi
Det økonomiske resultatet for året ble meget bra. Dette skyldes
primært følgende forhold: 1) Prisøkninger på kontingent,
brettplasser og kurs. 2) Stor etterspørsel etter kurs grunnet
pandemi. 3) God kontroll på kostnader i kursavdelingen. 4)
Tilnærmet investeringsstopp. 5) Innsparinger på drift grunnet
pandemi.
Medlemskontingenter økte fra kr 253 272 i 2019 til kr 322 055 i
2020. Brettplass-avgifter økte fra kr 410 016 i 2019 til kr 477 258 i
2020. Økningen skyldes i hovedsak økte satser. Vi har fullt
brettlager og en har hatt en liten venteliste med noe utskifting
gjennom året.
Kursinntektene økte med 52% og endte på kr 951 650. Økningen er
en kombinasjon av bedre pristilpasning og økt deltakelse. Øvrige
inntekter kom fra kiosk, salg av brukt utstyr og events og var på
ca kr78 000.
Kostnadene til lønninger gikk ned fra kr 981 075 i 2019 til kr 560
489 i 2020. Dette skyldes bedre drift av kursavdelingen og effekten
av omorganiseringen i andre halvdel 2019 som har resultert i
mindre bruk av betalt arbeid på drift av klubbhus og båter. I tillegg
sparte vi kostnader til vask, da garderobene måtte holdes stengt
grunnet pandemien.

Klubben har hatt tilnærmet investeringsstopp i 2020 og ikke
benyttet mer enn ca 30% av det i utgangspunktet forsiktige
investeringsbudsjettet på kr 30 000. Store deler av utstyrsparken er
sliten og det planlegges med et større brettkjøp i 2021 grunnet
dette. Alt innkjøpt materiell kostnadsføres direkte.
Vi opplevde hærverk på båtene mens de var i opplag. Deler av
kosten på dette ble tatt av forsikringen og det resterende resulterte i
en budsjettoverskridelse. God drift og dugnadsinnsats har ført til at
vi ikke har hatt ekstraordinært høyt kostnadsnivå utover dette på
båter i 2020.
Regnskapshonorarene har gått opp fra 73 093 til 103 269. Noe av
økningen skyldes engangskostnader i forbindelse med omlegging av
rutiner og teknisk oppsett, og noe er knyttet til endring av
kassererfunksjon i løpet av året. Det budsjetteres med et lavere nivå
på denne kostnaden i 2021.
Grunnet de gode resultatene, ble det gjennomført nedbetalinger på
klubbens lån med til sammen kr 1 028 916 og gjelden er nå nede i kr
1 371 084. Det er potensiale for klubben til å bli gjeldfri på 2-3 år om
det er et ønskelig mål.
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DRIFTEN 2020
2. Barn og unge
Brettfestivalen som ble gjennomført i august var i utstrakt
grad et arrangement for de yngste, men inkluderte også
regatta-aktiviteter. Det var totalt 69 betalende deltakere.
Helgen ble gjennomført med alt av vær. Det var til tider mye
vind, og mange fikk prøvd kreftene. Regattaer ble
gjennomført både lørdag og søndag med mange ivrige
deltagere. Søndagen hadde vi “åpen dag” med rekordmange
deltagere som ønsket å prøve seg på vannet. Store og små fikk
testet brettseiling og SUP, men også det siste innen leketøy for
ivrige entusiaster som SurfSnoSk8 og Helge som vanlig stilte
opp med.
Vi hadde fulle grupper for sesongkurs nesten fra begynnelsen av
sesongen. Akkurat nå er det mange mennesker som venter på å
kunne registrere seg for sesongen 2021.
Sommerskolen for barn og unge var en suksess i 2019, og den
utvidede versjonen i 2020 var enda mer vellykket. Så
sommerleir er et av hovedfokusene våre, og vi fortsetter å
utvide dette tilbudet sommeren 2021.

3. Kursvirksomheten
Det ble gjennomført helsesongkurs for nybegynner og
viderekommende, junior og voksen på dagene mandagfredag.
Antall deltakere på sesongkurs var 55 juniorer og 84
voksne.
Andre kurs/aktiviteter:
- 4 sommerskole-uker, med totalt 75 deltakere.
- 17 kortkurs i helgene, med totalt 90 deltakere.
- 40 PT timer.
- Utleie windsurfing utstyr/ SUP til 170 personer.
-3 firma-eventer, med total 31 deltakere.
-Foil kurs og hard wind med totalt 16 deltakere.
-2 "voksen-uker" med totalt 30 deltakere (nytt i 2020).
Mest populært var kurs for voksne nybegynnere og
sommerskoler. Vi håper flere av disse er potensielle
medlemmer av LBK i fremtiden.
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DRIFTEN 2020
4. Sport
2020 startet med mye usikkerhet, men endte opp med stor
aktivitet og iver. I årets siste måneder har fun-miljøet virkelig
blomstret, og skapt et sterkt miljø utenfor regattabanen. Miljøet
kjennetegnes av sterk iver og coaching av hverandre.
I år som i fjor, ble det avholdt GPS-speedkonkurranse på "gpsspeedsurfing.com", der det ble logget 35 sesjoner. Det ble også
forsøkt med en egen gps-konkurranser for foil, men ved en feil ble
det etablert to, og de to deltagerne valgte hvert sitt event der de
var raskest.
På regattabanen, blir konkurransen i blant raceboarderne hardere
og hardere, og vi har et levende miljø både i 9.5 og 7.5 klassen. I år
har foil og fun glimret med sitt fravær på torsdagsregattaene.
LBK har markert seg i de yngre klassene i blant annet NC i foil for
juniorer med både 1. og 2. plass. En veldig gledelig utvikling!
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DRIFTEN 2020
4. Sport fortsetter
Av arrangementer ble det avholdt et svært vellykket foilarrangement i samarbeid med SrfSnoSk8 med en stor andel unge
deltagere fra både LBK og KNS. Bukta ble også fylt av unge
deltagere da KNS avholdt NM for bic, med egne heat for
raceboard.
Og sist, men ikke minst, ble Brettfestivalen nok en gang en
opptur. Helgen ble gjennomført med alt av vær. Det var til tider
mye vind, og mange fikk prøvd kreftene. Regattaer ble gjennomført
både lørdag og søndag med mange ivrige deltagere. Søndagen
hadde vi “åpen dag” med rekordmange deltagere som ønsket å
prøve seg på vannet.
Store og små fikk testet brettseiling og SUP, men også det siste
innen leketøy for ivrige entusiaster som SurfSnoSk8 og Helge som
vanlig stilte opp med.
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DRIFTEN 2020
5. Events
Det ble gjennomført tre windsurfing/SUP events i 2020 for
bedrifter.
Det er stor interesse for SUP, så vi tilbyr derfor skreddersydde
løsninger for bedrifter, både med og uten SUP.
Events er en viktig inntektskilde, og det er kapasitet til flere på
dagtid på hverdager. Dette krever markedsføring, og vi håper
medlemmene kan benytte nettverket sitt til å bidra til
markedsføring av events.
Vi er fleksible på gjennomføring og kan tilby både kun SUP eller
SUP/ windsurfing. I nærheten ligger Sjøflyhavna som kan tilby
servering i kombinasjon med events hos LBK.
Styret oppfordrer alle medlemmer til å markedsføre events, da
dette er en svært viktig inntektskilde for klubben.
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DRIFTEN 2020
6. Drift anlegg
Driftsmodell for 2020 har fortsatt som i 2019 der Hakon har ansvaret for det praktiske arbeid med vedlikehold av bygg og
båter. Dette utføres med god hjelp fra medlemmene gjennom dugnader og ikke minst med godt samarbeid med hovedtrener
Agnieszka.
Det har blitt gjennomført vår- og høstdugnad med stor innsats fra medlemmene. I tillegg har det vært gjennomført mindre
dugnader for å sikre drift av båter, nytt kamera over bukta og diverse forefallende arbeid og befaringer.
Klubbens egne brett og seil/rigg er vedlikeholdt av ansatte trenere og hovedtrener Agnieszka.
Klubbens tre båter har vært driftet av trenere med hjelp fra Hakon. Vi har fortsatt instruksjon av unge trenere i bruken
av båtene, slik at båtene kan opprettholde en sikker drift. I 2020 har driften av båtene gått mye bedre enn tidligere år.
Klubbhuset inkl. brettlageret fungerer bra. Vask, rydding og nødvendig vedlikehold ble utført på dugnadene vår og
høst. Service er gjennomført for kloakkpumpe og ventilasjonsanlegg vil få service tidlig i 2021. Drift av låssystem og utdeling
av nøkkelbrikker går som vanlig der Lauma og Hakon har hovedansvaret for utdeling og justering av nøkler etter behov. I
tillegg får vi hjelp av noen «superbrukere» blant medlemmene våre.
I "koronaåret" 2020 ble klubben nødt for å stenge toaletter og garderober. Disse er fortsatt stengt og vil ikke kunne åpnes for
vanlig bruk igjen før NIF/NSF gir oss tillatelse til dette. Vi har laget egne regler for bruk av brettlageret, slik at alle
medlemmene kan hente sine brett med utstyr for seiling. Hovedtrener benytter garderobene til lagring av utstyr etter behov.
HC toalettet vi har i bygget, er periodevis åpent for medlemmer og kursdeltaker når hovedtrener er der og tar ansvaret for
bruk og renhold i henhold til smittevernregler. Vi håper å få til en permanent avtale med kommunen for drift av dette
toalettet i løpet av våren 2021. Et permanent åpent toalett for alle krever nøye vedlikehold for god drift, og renhold i henhold
til smittevern.
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DRIFTEN 2020
7. Organisasjon
Klubben skiftet i juni 2019 til en modell uten daglig leder. Den
drives av styret med støtte fra frivillige, samt ansatte trenere
og vaskehjelp. I tillegg er føring av regnskap satt ut til
et regnskapsbyrå.
Grunnet Covid-19 har vi hatt en kort permitteringsperiode for
hovedtrener frem til idretten ´ble åpnet´og vaskehjelpjobben
har ikke vært besatt grunnet stengte garderober som følge av
pandemien.

Hovedtrener
Agnieszka Bilska

Hovedtrener i 2020 var Agnieszka Bilska. Agnieszka er
tidligere ungdomsverdensmester i RS:X og vil fortsette sin
elitesatsing som del av det polske landslaget. Hun har vært i
klubben siden oktober 2018. Agnieszka jobber aktivt
med trenerutvikling av klubbens trenere, og hun skal ha en
stor del av æren for at kvaliteten på kursvirksomheten er
kraftig hevet. Hun er også svært involvert i planene for
kommende sesong med tanke på kurstilbud og andre
aktiviteter.

DRIFTEN 2020
8. Sosialt
Grunnet Covid-19, har det sosiale i klubben vært sterkt
nedprioritert i 2020. Kiosken har vært stengt, med unntak av et
lite minimumstilbud for selvbetjening med ferdigemballerte ting
som brus og is. Med unntak av sportslige aktiviteter som
torsdagsregattaer og brettfestivalen, har det ikke vært
organiserte sosiale aktiviteter i 2020.
Å reaktivere medlemsdelen av klubben er en ting vi ser frem til
og vil satse aktivt på fra styret når pandemien er over. I så måte
er det positivt å merke seg at vi allerede har en gruppe med flere
mennesker utenom styret som gjerne vil bidra som en sosial
arrangementskomite.
I tillegg ser vi at Spond blir brukt aktivt til å avtale treff mellom
medlemmene, spesielt på fun-siden, for å møtes når det blåser.
Frem mot jul så vi også at vinterseiling fikk em skikkelig oppsving
før isen la seg, blant annet med to hyggelige førjulsseilinger med
nisseluer og full julestemning utenfor klubbhuset.
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DRIFTEN 2020
9. HMS og regler

10. IT

Klubben har egne regler for HMS. Disse er publisert på våre
nettider. Det var ingen HMS- hendelser av kritisk art i løpet av
året, slik styret vurderer det.

Klubben benytter idrettsadministrasjonssystemer fra NIF og
disse ble oppgradert til stadig bedre kvalitet i løpet av året.
Vi har som policy å bruke disse best mulig og unngå unødig
bruk av regneark og andre dokumenter for lagring og bruk
av klubbens informasjon.

I løpet av året er enkelte nøkkelpersoner fra andre
klubbmiljør enn kurs opplært i båtbruk og gitt aksess til båtene
slik at vi har større redningsberedskap med egne båter enn
tidligere.
Vi har gjennom flere år jobbet aktivt med etterlevelse av lover
og regler, noe som er en utfordring for en liten idrettsklubb med
liten administrasjon.
EUs personvernforordning GDPR har vært gjeldende i Norge
siden 2018. Arbeider med regeletterlevelse drives sentralt
gjennom NIF, men klubbene har et betydelig selvstendig
ansvar. LBK utpekte ansvarlig for etterlevelse i styremøte den
2018. LBKs styre konkluderte med at vi etterlevde kravene i
GDPR i 2018 og anser ikke at det har vært endringer i 2019 eller
2020 som tilsier noe annet.

Klubben bruker Microsoft Teams fra NIF som
samarbeidsverktøy og har også klubbarkivet der.
En egen IT gruppe bistår klubben ved behov. Disse har i
løpet av året blant annet satt opp nye webkamera og
forbedret bredbåndet vårt. De bistår også med drift av
webstedet vårt.
I tillegg til websidene, bruker klubben hovedsaklig email,
facebook og spond til kommunikasjon med medlemmer og
kursdeltakere.
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UTFORDRINGER OG VEIEN VIDERE
Status på fokusområder for 2020 og videre fra forrige årsmøte
1. Redusert gjeld

• Gjelden er redusert fra 2.400.000 til 1.371.084 i løpet av året.

2. Profesjonelt og profitabelt betalbart aktivitetstilbud

• Kursavdelingen ble reorganisert og leverte et solid overskudd i 2020.

3. Bærekraftig styringsmodell som ikke overbelaster enkeltpersoner

• Reorganisering balanserte styrearbeidet bedre, men det er rom for ytterligere
engasjement fra frivillige i klubben.

4. Videreutvikle medlemstilbudet

• Dette ble ikke arbeidet med i vesentlig grad pga pandemistengt klubbhus.
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UTFORDRINGER OG VEIEN VIDERE
1. Sunn økonomi med god styring.
Klubben hadde per 31.12.20 et lån på kr 1 371 084, ned fra kr 2 400 000 på ett år. Økning i medlemsavgifter/brettplasser i
kombinasjon med god styring av kursvirksomhetene og en ikke-budsjettert gave bidro til at dette var mulig. Pandemien
bidro også til en god etterspørsel, da vår virksomhet var en av de som kunne fortsette med tilnærmet uendret aktiviet.
Vi har i løpet av året profesjonalisert økonomistyringen ytterligere og benytter i stadig større grad mulighetene som ligger
i regnskapssystemet, fremfor å drive parallell styring i regneark. Regnskapsførselen ble gjort med en kombinasjon av
frivillig innsats og et regnskapsbyrå. Det er fortsatt rom for å strømlinjeforme alt dette ytterligere, noe vi vil fortsette med
i 2021.
Dessverre hadde vi også en svindelsak med en falsk faktura som ble betalt i begynnelsen av året, til tross for
godkjenningsrutiner med to personer. Godkjenning skjedde grunnet menneskelig svikt. Saken ble politianmeldt og anses
som en engangshendelse. For å redusere risikoen for gjentakelse, vil overlevering til og opplæring av nye
økonomiarbeidere og andre godkjennere styrkes i forhold til overgangen 2019-2020.
Arbeid med å skaffe sponsorer og støtte fra nye steder ble påbegynt i 2020 og resulterte i en gave på kr. 150,000. Arbeidet
på dette området vil fortsette i 2021 og anses som viktig for klubbens økonomi på sikt.
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UTFORDRINGER OG VEIEN VIDERE
2. Sterkt medlemstilbud
Medlemstilbudet og videreutvikling av dette ble lidende under pandemien og i stor grad satt på hold. Stengte garderober,
stengt klubblokale og strenge restriksjoner rundt samlinger gjorde det vanskelig å bidra med stort annet enn brettlagring
og regattaer til medlemmene. Kiosken forble stengt, med unntak av et lite selvbetjeningstilbud med is og brus.
Dog så vi at enkelte grupper aktiviserte seg selv, innenfor pandemiens rammer. Spesielt fun-gruppen klarte å samle mange
via Spond slik at man koordinerte seiling når det var mye vind. Vi så til og med at det var et par tilfeller av førjulsseiling
med nisseluer og julesanger i riggeområdet i desember.
I 2021 forventer vi å kunne restarte mye etter hvert som restriksjonene lempes på og styrking av medlemstilbudet vil da
være et prioritert område. Vi har allerede identifisert en gruppe som gjerne vil utgjøre kjernen i en "sosialkomite" og vil ta
utgangspunkt i disse når vi igjen utvider medlemstilbudet på forskjellige områder. Vi vil også bygge videre på det gode
arbeidet som allerede er lagt ned i "Spond gruppen".
Vi påbegynte i 2020 et arbeide med å skaffe medlemsfordeler hos forskjellige leverandører. Dette vil også bli
videreutviklet i 2021
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UTFORDRINGER OG VEIEN VIDERE
3. Bærekraftig styringsmodell
Styringsmodellen som ble innført i andre halvdel av 2019 ble med et arbeidende styre, supplert av frivillige , betalt
regnskapsførsel og en lønnet kursavdeling ble videreført i 2020 med ytterligere finjusteringer. Det er fortsatt rom for å
jobbe med dette for å tilpasse arbeidsbelastningen til de enkeltes innsatsvilje og kapasitet.
Sentralt for 2021 vil være:
•

Styrets arbeidsoppgaver balanseres jevnest mulig på tvers av styret.

•

Økt innsats på frivillighet med ansvarlige grupper for enkeltoppgaver/områder.

•

Økt grad av automatisering via IT der det er mulig.
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Bærum, den 25.1.2021

Carl Jacob Sommerfelt
Leder

Hakon Bøhn
Nestleder og drift/vedlikehold

Roland Zum Busch
Økonomi

Sigurd Skaug
Kurs

Janicke Skatvold
Informasjon

Christian Hilmersen
Sport

Lauma Turnele
Produkt og medlemsservice
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