Årsberetning NBSF 2019
Administrativt
I 2019 ble det besluttet at Medlemsnett skulle legges ned og overføres til Spond.
Migreringen til Spond har vært ganske så sømløs, og NBSF ble godt tatt imot av Spond der
Kasserer og President begge deltok i telefonmøte med Spond support. Pr. i dag gjøres alt av
medlemsadministrasjon gjennom Spond, og dette er da et verktøy som også er billigere en
Medlemsnett, samt at det også vil gi klubbene større administrasjonsmuligheter for egen
klubb i samme verktøy. Det er også lettere gjennom Spond å nå ut til enhver tid oppdatert
medlemsliste og oppdaterte lister for Styret i klubbene, noe som vil være et nyttig verktøy for
direkte kommunikasjon med medlemmene i forbundet.
Som diskutert under GF 2018 sendte Styret i høst ut en forespørsel til alle klubber vedr. om
en elektronisk GF var ønskelig – men overveiende positiv respons på dette. Både for å gi
flere muligheten til faktisk å delta på årets GF, samt at dette også har vært en betydelig
utgiftspost for forbundet. Etter første elektroniske GF er gjort bør det nye styret i NBSF
evaluere denne, samt se på muligheter for ytterligere å utvikle et elektronisk fora for
fremtidens GF dersom det er ønskelig.
Gjennom året som har gått har Styret også etablert et årshjul for å bedre gjennomføre sine
oppgaver gjennom året, og lettere kunne planlegge de faste aktivitetene sine. Et eksempel
på dette var utlysning av NM for alle forbundets grener for 2020, og med god respons ble
dette besluttet og formidlet til respektive klubber. Det er også med stor glede at Styret kan
konstatere at terminlisten for 2020 er en av de absolutt fyldigste på lang, lang tid.
Aktiviteten i NBSF vurderes som økende sammenlignet med tidligere år.
Sent på året 2019 ble NBSF kontaktet av Norges Skytterforbund vedr. om vi var interessert i
å delta på Skyttermessen på Gardermoen tidlig i 2020, den første skyttermessen av sitt slag
der hele skytternorge ble samlet. Selv om dette er en viss utgift var Styret i NBSF
utelukkende positiv til dette for å fremme og vise frem sporten vår, som en mulig
rekrutteringsarena og ikke minst være synlig i skytternorge som sådan. Etter vår oppfatning
var NBSF sin stand bra besøkt gjennom disse to dagene da 4 representanter, 3 fra styret i
tillegg til Pål Erik Jensen, stilte på standen.
Styret vil samtidig minne klubbene på å sende inn resultater til forbundet for publisering på
forbundets egen webside, www.benchrest.no, da mottatte resultater er langt fra fullstendige.
Styret har videreført en egen lukket kanal på Facebook hvor det har vært flytende
diskusjoner, orientering og beslutninger. Dette har fungert optimalt også i år, og det har ikke
vært noe fysisk møte mellom styrets representanter der hele styret har vært samlet. Et
videomøte har vært gjennomført.
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Nye klubber i 2019:
• Nordvest Langholdsklubb

Sportslig
Det var ingen norske deltagere på VM 2019 som ble avholdt i Calgary, Canada, i august.
I Säfsen ble det i 2019 avholdt two-gun Svensk Mesterskap der særlig Geir Grøtan(Nidaros)
slo godt fra seg med 1., 2. og 3.-plasser, deriblant også 2.plass two-gun sammenlagt.
Nordisk ble avholdt i Umeå, Sverige, der Christian Lauvrud (Nidaros) tok gull HV100 og en
fjerdeplass på Grand Agg.
NM 2019 ble avholdt på Nidaros der John Ramsøe (HOBK) vant HV100. Geir
Grøtan(Nidaros) vant HV200 med en solid norsk rekord på 9.98 mm agg, som med dette
resultatet også sikret seg seieren i Grand Agg.
NM UNL 500 gruppe ble vunnet av Tor Bang Haagensen (Nidaros), mens Erik Dahl vant
liggende klasse i samme stevne. Stevnet ble arrangert av Nidaros.
NM UNL 500 poeng ble vunnet av Frode Knutsen (Nidaros). Den liggende klassen ble
vunnet av Runar Johnsson (SSK). Stevnet ble arrangert av HOBK.
F-class 600 FT/R ble vunnet av Alf Helge Justad (HOBK), mens Open ble vunnet av Kåre
Inge Viken (Nidaros). Disse stevnene ble begge arragert av HOBK.
NM BR50 ble avholdt av Hadeland og Omegn Bænkeskytterklubb (HOBK), der klubbens
egen Alf Helge Justad gikk seirende ut av HV-klassen, mens John Ramsøe(HOBK) vant
sporter-klassen.

Økonomi
Etter et kostbart 2018 gikk forbundet med et solid overskudd i 2019, ca 49.000,-. Et året uten
internasjonal deltagelse og hvor søknadene om støtte til klubber begrenset seg til 4200,-.
Samtidig ser forbundet at 2020 også kan vise seg som et økonomisk år i god balanse, men
det er samtidig EM i Italia og VM BR50 i Luxemburg i år som begge kan trigge noe støtte til
deltagere. Pr i dag er det vist interesse fra medlemmer for begge arrangement.
Ved inngangen til 2020 har forbundet ca 100.000,- på konto etter et positivt resultat for 2019
og en bokført verdi på skivelager til 18.000,-.
Økonomien vurderes som god og årets regnskap er godkjent av revisor.
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Oppsummering og fremtidsutsikter.
Med NBSF sin første elektroniske GF gjennomført må forbundet gjøre en evaluering av
denne, om dette er formålstjenlig – og hvis så hvordan dette kan utvikles videre til å treffe en
størst mulig del av medlemsmassen til NBSF. Samtidig ser forbundet et behov for å vise
frem Benkeskyting som sport, og årets Skyttermesse var et godt første steg i den retning.
Sett i lys av en, sammenlignet med tidligere år, fyldig terminliste ser det ut til å være god
aktivitet i forbundet inn i 2020.
I 2020 arrangeres EM i Benchrest 100 og 200 meter i Italia, men i skrivende stund er sted for
arrangementet ikke fastsatt. Det er flere medlemmer som har vist interesse for dette
arrangementet.
Samtidig vil det også avholdes et VM i BR50 i Luxemburg i år der forbundet for første gang
har et medlem som har meldt sin interesse for å delta på dette.

Styret i NBSF
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Norges Benkskytterforbund
993337102

Resultatrapport

Regnskapsår: 01.01.2019 - 31.12.2019
Gjelder periode: 01.01.2019 - 31.12.2019
Periode fg år: 01.01.2018 - 31.12.2018

Periode

Akkumulert

Periodeslutt
fg år

105 950,00

105 950,00

43 109,00

0,00

0,00

-20 174,20

0,00
0,00
-10 384,25

0,00
0,00
-10 384,25

-1 579,00
-4 474,94
-2 385,00

6860 Møter, kurs, oppdatering etc.
6890 Annen kontorkostnad
7140 Reisekostnader, ikke oppgavepliktig

-8 075,00
3 805,00
-7 057,00

-8 075,00
3 805,00
-7 057,00

-5 600,00
-33 373,16
-3 232,00

7410 Kontingenter, ikke fradrag
7420 Pengestøtte til klubber
7770 Bank og kortgebyrer

-2 007,80
-4 200,00
-6 321,60

-2 007,80
-4 200,00
-6 321,60

-21 252,08
-10 000,00
-4 358,10

-34 240,65

-34 240,65

-106 428,48

71 709,35

71 709,35

-63 319,48

274,00
0,00

274,00
0,00

138,39
20,43

274,00

274,00

158,82

Ordinært resultat før skatt

71 983,35

71 983,35

-63 160,66

Ordinært resultat

71 983,35

71 983,35

-63 160,66

Årsresultat

71 983,35

71 983,35

-63 160,66

Driftsinntekter
3920 Medlemskontingenter
Driftskostnader
6010 Avskrivninger eiendeler
6590 Annet driftsmateriel
6800 Kontorrekvisita (Res)
6810 Datakostnad

Driftsresultat
Finansielle poster
8050 Annen renteinntekt
8060 Valutagevinst (Agio)

Utskrevet av Christian Lauvrud 10.01.2020 11.26.55

Visma eAccounting
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Norges Benkskytterforbund
993337102

Balanserapport

Regnskapsår 01.01.2019 - 31.12.2019
Gjelder periode: 01.01.2019 - 31.12.2019
Periode fg år: 01.01.2018 - 31.12.2018
Ved
periodens
begynnelse

18 000,00

Endring

Ved
periodens
slutt

Periodslutt
fg år

0,00

18 000,00

18 000,00

EIENDELER
Anleggsmidler
1290 Andre driftsmidler
Omløpsmidler
1920 Bankinnskudd
1921 SMN Bank

SUM EIENDELER

1 783,86

-1 783,86

0,00

1 783,86

49 420,22

73 767,21

123 187,43

49 420,22

51 204,08

71 983,35

123 187,43

51 204,08

69 204,08

71 983,35

141 187,43

69 204,08

-69 204,08

-71 983,35

-141 187,43

-69 204,08

0,00

0,00

0,00

0,00

-69 204,08

-71 983,35

-141 187,43

-69 204,08

0,00

0,00

0,00

0,00

-69 204,08

-71 983,35

-141 187,43

-69 204,08

0,00

0,00

0,00

0,00

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Egenkapital (innskutt og opptjent)
2050 Annen egenkapital
Udisponert resultat
Udisponert resultat
Sum egenkapital (inkl, udisp. resultat)
Gjeld

Sum gjeld
SUM EGENKAPITAL OG GJELD
Saldo

Utskrevet av Christian Lauvrud 10.01.2020 11.25.25
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Til Generalforsamlingen i NBSF
UTTALELSE TIL REGNSKAPET FOR 2019
Jeg har revidert årsregnskapet for Norges Benkeskytterforbund i henhold til gjeldende
regnskaps- og revisjonsbestemmelser.

Årsregnskapet for regnskapsåret for 2018 viser et overskudd på kr. 71709,35.
i overskuddet inngår kr. 22.850,- som er klubbkontingent for 2020 ikke utbetalt til klubbene
pr 31.12.19 og et beløp på kr 4.600 som er salg av skivematriell tidligere aktivert i
regnskapet. Reelt overskudd er således kr. 44.259,35.

Revisorenes arbeid:
Jeg har gjennomgått regnskapet med tilhørende bilag for året 2019 og hatt samtaler med
kasserer Christian Lauvrud. Komplett regnskapet ble forelagt revisor i februar 2019. Samtlige
bilag og kontobevegelser er ført i god regnskapsskikk.

Konklusjon
Jeg har ikke avdekket vesentlige feil eller mangler i regnskapet.
Jeg mener at dokumentasjonen for regnskapet og regnskapsføringen er i samsvar med god
regnskapsskikk, og jeg mener at årsregnskapet for 2019 kan fastsettes som Norges
Benkeskytterforbund sitt årsregnskap for 2019.

Kåre Inge Viken
Revisor NBSF

NBSF ‐ Budsjettforslag for 2020

2019
Driftsinntekter
3100 Øvrige salgsinntekter
3150 Salg av skiver
3920 Medlemskontingenter
Sum driftsinntekt
Driftskostnader
4300 Innkjøp premier
4310 Støtte til internasjonale
mesterskap
5920 Forsikring
6010 Avskrivninger eiendeler
6570 Klær til stevner
6810 Datakostnad
6860 Møter
6890 Annen kontorkostnad
7140 Reisekostnader styret
7420 Pengestøtte til klubber/
Skyttemesse
7410 Kontingenter
6800 Kontorrekvisita
7660 Lisenser
Medlemsnett, kost
7770 Bank og kortgebyrer
Sum driftskostnad
Driftsresultat

70000
kr 70 000,00

Resultat 2019

kr

kr

80000
80 000,00

‐4000
‐10000
‐10000
‐4460

‐5000
‐2000
0
‐5000
‐5000
‐2000
‐10000
‐10000
‐1000
‐1000
‐8000
‐2000
kr ‐55 000,00
15 000,00

‐10384
‐8075
3805
‐7057

‐10000
‐5000
‐2000
‐2500

‐4200
‐2007

‐20000
‐1000

‐6321
‐34239

‐7500
‐72460

42 961,00

Finansielle poster
8040 Renteinntekter
Årsresultat

77200
77 200,00

forslag 2020

7 540,00

274,00
kr

43 235,00

kr

7 540,00

Innkommende forslag til GF 2019
1:
Innføre Railgun som egen klasse (500-1000m)
Med tanke på de banefasiliter som nå finnes i landet, bør det også legges til
rette for bruk av railgun i egen klasse. Temaet er diskutert litt rundt, og å legge
klassen til dagens kl.1 (bag gun) er ikke ønskelig. I alle fall når en spør de som
skyter bag gun pr i dag.
Mvh Vegard Risberg og Frode Moen

Styrets innstilling:
Styret støtter dette forslaget

2:
Forslag om økning av den sentrale klubbavgiften med kr 100,-.
Grunnen til dette er at skal Benkeskytting markedsføres ut, noe jeg
ønsker, så trenger vi, Sentralt, penger.
Vegard Risberg
Mjøsen Benkeskytterklubb

Styrets innstilling:
Forslaget avvises, da det allerede er agendapunkt

