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26.05.2020

Kent Remi Nyheim
Inger Lise Brones
Sebastian Henriksen
Otilie Næss
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Gunn-Heidi Hen riksen
Audun Mathisen Aanvik
Sylvi Ofstad
Kristin Setså

Varamedlem:
Observatorer:
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Nordland 1K
Troms og Finnmark 1K
NIF/Idrettsstyret
Troms og Finnmark 1K
Representant for særforbundene
Troms og Finnmark 1K
Nordland
Troms 1K (org.sjef)
Nordland 1K (org.sjef)

dd

Kent Remi Nyheim
Inger Lise Brones
Sebastian Henriksen
Gunn-Heidi Henriksen
Johnni Håndstad
Otilie Næss
Audun Mathisen Aanvik
Sylvi Otstad
Kristin Setså

Leder:
Nestleder:
Medlem:

Varamedlem:
Observatorer:

Nordland 1K
Troms og Finnmark 1K
NIF/Idrettsstyret
Troms og Finnmark 1K
Representant for særforbundene
Troms og Finnmark 1K
Nordland
Troms 1K (org.sjef)
Nordland 1K (org.sjef)

Prosjektleder i 2020: Vera Arntsen
Regnskapsfø rer: Idrettens Regnskapskontor, Oslo
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Valgkomité fra 12.06.2019 dd
Leder:
Anette Nybø
Medlem:
Simen Johansen
Medlem:
May Bente Eriksen
Varamedlem:
Willy Bangsund
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NIF
Troms
Finnmark 1K
Finnmark 1K

Medlemmer i Barents Sports Committee:
Kent Nyheim og Sylvi Ofstad
Fra 12.06.2019 dd
Vara: Inger Lise Brones og Kristin Setså
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Styrets arbeid
Styret i BSCN har i 2020 hatt 5 styremøter, hvorav ett ekstraordinært møte og behandlet
46 saker. Det har vært i fysisk møte, resten har blitt avholdt pr Teams.
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Viktige saker som har vært behandlet i styret kan nevnes:
Videreføring av prosjekt 1.4.1 “One Barents Sport, Four countrys, One Game” 2018
2020
Barents Winter Games i Kajaani, 27.- 29.03.2020 Avlyst
Barents Summer Games i Tromsø, 3-5 september 2021
Friidrett i Barents Games
WADA
Covid-19 håndtering, herunder avlysning av BWG2O og utsettelse av Barents
Sports Conference
Fordeling av særidretter innad i styret.
Ansettelse av prosjektleder i Alta for BWG22
YLIB
Barents Sports Conference
E-sport i Barents Games
Dansing i Barents Games
BSCN som økonomisk ansvarlig for Barents Games
Søknader til Barentssekretariatet, NIF, og de tre nordligste fylkeskommunene
Dans som ny idrett i Barents Games
Utvidelse av samarbeidet i alle 4 land. Finland og Norge har alle regioner med i
Barents Games. I Russland er det hovedsakelig Murmansk som deltar. I Sverige er
det i hovedsak Norrbottens lan som deltar.
-

—

-

—

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Administrasjonen
Internasjonal koordinator Vera Arntsen har vært ansatt som daglig leder for BSC i 80%
stilling, og i 20% stilling for BSCN. Arbeidsforholdet vært knyttet til BSCN.
Handlingsprogrammet for 2020
Barents idrettens hovedmål er å utvikle idrettssamarbeidet i Barentsregionen for å få til okt
utveksling av utøvere, trener og ledere. Videre ønsker vi å få til en kvalitetsheving av
idretten og skape toleranse og forståelse for kulturelle likheter og ulikheter blant
befolkningen i regionen, folk til folk samarbeid. Sportslig er det et mål å gi utøverne
internasjonal trenings- og erfaringsutveksling for å heve kvaliteten og ikke minst skape
idrettsglede gjennom dette samarbeidet. Det er også et ønske om å involvere flere idretter
i samarbeidet på sikt. Det er utøvere i alderen 15 —25 år som deltar i Barents Games.
—

—

2020 har vært et utfordrende år for Barents idretten. Vi opplevde et fantastisk forarbeid
mot Barents Winter Games i Kajaani. Arrangementet så ut til å bli det største Barents
Games «ever», hvor 1.280 deltakere var påmeldt

Sweden
Norway
Finland
Russia
In total

Athletics
249
221
254
253
977

C+L+R
51
63
46
48
208

Guests
3
17
i1
5
36

YLIB
4
4
4
4
16

Busdrivers
7
7
0
16
30

Interpreter Sum
314
0
312
0
315
0
13
339
1 280
13

Barens Sports Committee Finland og Kainuun Liikunta var hovedarrangører av
arrangementet.
Mange studenter fra universitetet i Kajaani jobbet med arrangementet, det ble rekruttert 13
frivillige tolker for å jobbe under BWG, i tillegg til rundt 300 frivillige.
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Det er svært mye tilrettelegging som må gjøres i forkant av et slikt arrangement. Det er
mye kommunikasjon mellom landene fra aldersklasser oa nivå til konkurranser
Fredag kveld var det planlagt storstilt
åpningsseremoni ved ruinene til et gammelt
slott; Raatihuoneen tori. Seremonien hadde
Kajani kommune tatt på seg ansvaret for å
arrangere. Det at alle utøvere, trenere og
ledere møtes til en felles åpning er viktig. Det
får frem størrelsen og ikke minst stoltheten av
å representere sitt land i en internasjonal
idrettskonkurranse. Her spilles de 4
nasjonalsangene når hvert enkelt nasjons
flagg blir heist. Ordføreren av Kajaani Jan
Tolonen skulle holde tale, og et artistisk show
av Kajaani Dance skulle avslutte seremonien.
.

.

Også lørdag kveld var det lagt opp til at
deltakerne kunne møtes på tvers av
idrettene og landene sine. Arrangørene
inviterte alle til University of Applied
Sciences (UAS) som ligger i Kajaani. Her
skulle deltakerne delta i uhøytidelige
aktiviteter og konkurranser og bli kjent med
hverandre. UAS er et moderne universitet
som blant annet har fag innen E-Sport og
programmering. Noen av aktivitetene som
var planlagt var E-Sport, smart gym, Virtual
reality simulators, iWalls og tradisjonelle
aktiviteter som billiard
og bordtennis.
Kommunikasjon er en svært viktig suksessfaktor for å gjennomføre Barents Games. Med 4
ulike land og 4 ulike språk involvert er det utfordrende å sikre at alle får like god og like
mye informasjon. Spesielt viktig var det at de russiske lagene får en tolk til å hjelpe dem
gjennom helga. BSCR hadde rekruttert 13 tolker som skulle reise sammen med utøverne
til Kajaani. På forhånd var de satt opp som tolk for hver sin idrett. Dette er en viktig faktor
for å gjøre lekene til en suksess.
God kommunikasjon med arrangørklubbene var svært sentralt, og det ble gjennomført
flere møter med klubbene, både fellesmøter og møter med hver enkelt klubb. Det ble også
satt i gang arbeid med å rekruttere frivillige og sette opp team med ansvar for hver av de
ulike delene av arrangementet. Vi rekrutterte også frivillige studenter fra UAS, hvor de har
en studie som omhandler store idrettsarrangement. Disse frivillige var også sentrale i å
fremme arrangementet både på sosiale medier og lokalt, de ble en del av
arrangementskomiteen og fulgte planleggingen fra start..
Teamene som var satt opp var: hotellverter, lunsj/middags-ansvarlige, intern transport,
profilering på arenaene, media/informasjon/presse, teknisk sekretariat, hoved-sekretariat.
Mye av arbeidet med et så stort arrangement er det arbeidet som gjøres i forkant. Det som
tar svært mye tid, er å håndtere alle endringer i deltakerlistene som kommer. De siste
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endringene kommer gjerne siste dagen, og det får konsekvenser for konkurranseoppsett,
hotell, mat og intern transport.
Nettsiden www.barentssports.com ble et godt verktøy for å spre informasjon og
markedsføre arrangementet.
BWG2O i Kajaani avlyst
Barents Winter Games i
Kajaani ble 12.04.2020
offisielt avlyst, to uker før
arrangementet. Arsaken til
avlysningen var situasjonen
med Covid-19 og en global
pandemi. I forkant av
avlysningen ble det holdt
tett kontakt med arrangøren
og myndighetene i alle fire
land. Ulike tilnærminger ble
vurdert, men etter hvert ble
det klart at ei avlysning ikke
var til å unngå.
I etterkant av avlysningen
ble det jobbet iherdig med å
få ut all info til deltakere
samt å kansellere de bestillinger og bookinger som vi hadde gjort. Dette var en stor jobb,
men vi kan i ettertid si at vi i hovedsak ble møtt med velvillighet og forståelse. Hos de aller
fleste samarbeidspartnere fikk vi bruke «force majeure», noen private leverandører hadde
ikke slike avtaler, men vi kom til enighet. Totalt ble kostnaden for BWG2O på rundt 90.000
euro, da inkludert utgifter som hadde løpt til prosjektleder, lokale klubber samt hoteller
og arenaer som ikke hadde kanseleringsavtaler så tett opp mot arrangementet.
Disse utgiftene ble fordelt mellom BSCF og BSCN (BSC). Det var viktig for oss at den
lokale arrangøren ikke satt som økonomisk «taper)> etter avlysn ingen. Vi fikk støtte hos
Barentssekretariatet til tross for avlysningen til noen av utgiftene, samt at Kajaani
kommune stilte med noen ressurser. Vi hadde ikke krav på noen støtte fra NlFs
støtteordninger da dette var et internasjonalt arrangement, men pga støtteordningen vi har
fra fylkeskommunene, NIF og velvilligheten til Barentssekretariatet hadde vi mulighet til å
dekke tapene.
Ved neste styremøte i BSC var en utsettelse av arrangementet på agendaen. Arrangø rene
hadde jobbet for å kunne utsette til 2021, slik at vi ikke fikk et for langt sprik mellom
Barents Winter Games. Dette var ikke mulig å få til; Kajani kommune og Kainuun Liikunta
skal arrangere European Youth Olympic Festival rundt den samme tiden. Det var hverken
økonomiske eller menneskelige ressurser til å ha to så store arrangement med så kort
mellomrom. Det er også for kort tid til å arrangere et så stort arrangement i en annen by
eller i et annet land.
—

Det er god dialog landene imellom og det er jevnlige møter i den internasjonale komiteen
(3 møter i 2019). Pga. språk-utfordringer er det helt nødvendig å møtes fysisk, samt ha
tilgang på tolk. Rent geografisk er det enklest å møtes i Luleå så de fleste møtene foregår
der. Internasjonal koordinator legger til rette for møtene og koordinerer mellom landene all
informasjon i forbindelse med forberedelsene til Barents Games.
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Sykkel-konkurransen i Kola -områ det utenfor
Murmansk krevde et godt samarbeid både
med by og politi for å gjennomføres.

Parasport
Parasport er nå blitt
en naturlig del av
Barents Games. Dette
er vi svært glade for
og det er viktig at det
tilrettelegges i de
idretter der det er
utøvere i
Ba rents regi onen
fremover.
I Kajaani ble det satt
opp konkurranser i
Langrenn, Svømming
og teppecurling. Det
er noen idretter hvor
det kommer mange
utøvere fra noen land
og færre fra andre
land. Vi må jobbe med at
det også i paraidrettene deltar utøvere fra alle fire landene, samt at konkurransene er like
gode også for parautøverne. Parasport videreføres i arrangementene fremover, og
Parasport er nå en integrert del av Barents Games. Alle fire landene jobber godt mot
rekrutering lokalt i klubbene, og vi ser at påmeldingene øker for hvert år.
Barentssekretariatet
Barentssekretariatet er svært positive til vårt arbeid. De har gitt en solid støtte og gjort det
mulig å utvikle et økonomisk fundament for gjennomføringen og utviklingen av Barents
Games.
Barentssekretariatet tildelte Barents Winter Games i .700.000,- i støtte. PGA avlysningen
av BWG2O ble ikke hele beløpet utbetalt, men vi fikk støtte til de tapene vi hadde siden
arrangementet ble avlyst så tett opp til oppstart.
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Andre idrettsarrangement
Flere idretter er kommet med i Barentssamarbeidet, og det er svært gledelig. Ved
utgangen av 2020 har vi 30 ulike idretter med i Barents Games (se vedlegg 1). Dans blir
en del av Barents Games i 2021.
De idretter som av ulike årsaker ikke kan delta i Barents Games oppfordres til å arrangere
Barents kamper.

Opening og Ciosing ceremony hadde fokus på
samarbeid og fellesskap
innrammet i tradisjonelle Russiske leker og oppgaver.

YLIB
YLIB er et sideprosjekt i BSC, hvor målet er å gi ungdom kunnskap og motivasjon til å påta
seg en lederrolle i idretten, gjerne på et
overordnet nivå. Dette er en fortsettelse
FOR N REN
‘
‘
IDRETT
3ALW1CTbILCROPT IF
av YLIB-prosjektet som startet i 2016, og
vårt mål er å gjøre prosjektet enda mer
synlig og bindende i organisasjonen rundt

Barents Sports.
Det arbeides i fellesskap med å rekruttere
IlA RENTS
ungdom i alderen 18-25 til
organisasjonsniva i alle de fire landene.
Ungdommen erambassadørerfor
Barents Sport og det er viktig at de
forstår viktigheten av å ha et Barents
samarbeid.
I 2019 møttes 12 unge ledere i
Murmansk. Her hadde de unge lederne i Russland planlagt hele oppholdet der ung
ledelse, sport og vennskap var på dagsorden. Arrangementet var en suksess. I Kajaani
skulle 16 YLIB’ere møtes, her skulle de planlegge et større arrangement sammen i regi av
BSC og YLIB. De skulle også knytte kontakter, nettverk og se hvordan vi jobber mot idrett i
Barents Sport.
Vi har fått viktig støtte fra Barentssekretariatet for å gjennomføre YLIB.
.

—

-

6

Moter/representasjoner
BSCN har vært representert ved følgende møter og konferanser:
Hvem
Hva
Hvor/Når
Vera Arntsen
Kristin Setså

Innlegg om Barents Sport
Seminar i Barentsrådet
«Barentsdag»

Bodø, 24. Januar 2020

Vera Arntsen
Kent Nyheim

Innlegg om Barents Sports
Møte: ldrettspresident Berit Kjøll,
Fylkesrådet for kultur, miljø og
folkehelse i Nordland, Nordland
ldrettskrets og Bodø idrettsråd
Samarbeidsmøte med BSCS og
Barentssekretariatet. Tema: YLI B
og Barents Sports Conference
Styremøte BSC i Luleå

Bodø 20.Januar 2020

Vera Arntsen
Kent Nyheim

Deltatt på foredrag «WADAS
antidopingsregelverk 2020

Oslo, 6. Februar 2020

Vera Arntsen
Magnus Leonhardsen

Møte med Skialiansen i Alta
BWG21

18-19 Februar 2020

Vera
Kent
Sylvi
Vera

Styremøte BSC, Ekstraordinært

Teams, 12. Mars 2020

Møte med Tromsø ldrettsråd:
«Inkludering i Barents»

Teams, 30. Mars 2020

«Status Barents Games»
Innlegg i møte mellom
idrettskretser og særkretser i NordNorge
Styremøte BSC

Teams, 30. Mars 2020

Barents Winter Games 2021
Møte med Alta Kommune, Alta
ldrettsråd, TFIK

Teams, 14. Mai2020

Vera Arntsen

Møte med Dvina Childhood ang
Barents Sports og samarbeid med
Arkhangelsk

07.Juli 2020

Vera Arntsen

Møter med hotellene i Tromsø
BSG21

Tromsø, 12. August 2020

Vera Arntsen

lnnspilling Film med Nordland
Fylkeskommune. Samarbeid med
Dvina Childhood rundt deres
virtuelle løp «Charithon»
Møte ang E-Sport i Barents
Nordland Fylkeskommune
Barentssekretariatet
E-sport forbundet

Bodø, 17. August 2020

Vera Arntsen

Vera Arntsen
Kent Nyheim
Otilie Næss
Magnus Leonhardsen

Arntsen
Nyheim
Ofstad
Arntsen

Vera Arntsen

Vera Arntsen
Kent Nyheim
Sylvi Ofstad
Magnus Leonhardsen
Vera Arntsen
Sylvi Ofstad
Magnus Leonhardsen

Vera Arntsen
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—

Luleå, 28.

—

31. Januar 2020

Luleå, 5. Februar 2020

Teams, 06.Mai 2020

Teams, 24. August.2020

Vera Arntsen
TFIK
Tromsø ldrettsråd

Informasjonsmøte med klubbene
ang BSG21

Tromsø, 25. August 2020

Vera Arntsen
Kent Nyheim
Sylvi Ofstad
Magnus Leonhardsen
Vera Arntsen

Styremøte BSC

Teams, 26. August 2020

Kretsting Nordland ldrettskrets

Bodø, 05. September 2020

Vera Arntsen

Møte med Tromsø Idrettsråd,
«Inkludering Barents

Bodø, 17September 2020

Vera Arntsen

Møte med Buss-ring, «Samarbeid
rundt BSG og BWG»

Tromsø, 24. September 2020

Vera Arntsen

«Bodø idrettens Møteplass>’, Bodø
ldrettsråd

Bodø, 03. Oktober 2020

Vera Arntsen
Otilie Næss

Møte med TFIK ang prosjekt
«YLIB>’

Teams, 06. Oktober 2020

VeraArntsen
Audun Anvik

«Prosjektlederkonferansen”,
Barentssekretariatet.
Innlegg: «YLIB»’

Bodø, 15. Oktober2020

Vera Arntsen
Magnus Leonhardsen

Individuelle møter, arrangørklubber
BSG Tromsø 21

Tromsø, 27.-28. Oktober 2020

Vera Arntsen

Innlegg «BSG21 og BWG22»
NNI Nordland- og Troms og
Finnmark idrettskrets

Teams, 06. November 2020

Møte med internasjonal avdeling
NIF «Barents prat»

Teams, 10. November 2020

Vera Arntsen

«ldrettsstrategi»,
Arbeidsgruppemøte Nordland

Bodø, 17. November 2020

Vera Arntsen
Otilie Næss

Gruppemøte BSC, «YLIB»

Teams, 17. November 2020

Vera Arntsen
Kent Nyheim
Sylvi Ofstad
Magnus Leonhardsen
Vera Arntsen

Styremøte BSC

Teams, 18. November 2020

Konferanse Barentssekretariatet
«ICE Global»

Teams, 26. November 2020

Vera Arntsen
Magnus Leonhardsen

Møte med Nord Judokrets ang
BSG21

Teams, 25. November 2020

Vera Arntsen
Magnus Leonhardsen

Møte med Judo Tromsø, ang
BSG21

Teams, 02. Desember 2020

Vera Arntsen

Nettverk

Bodø Kulturhovedstad 2021
Barents Team

Vera Arntsen
Sebastian Henriksen
Otilie Næss
Sylvi Ofstad
Magnus Leonhardsen

Møter arrangementskomite BSG
Tromsø 2021

1: 16. Mars
2: 30. Mars
18-20 Mai
12. Juni
12. August

—

Vera Arntsen

—
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StyremøterBSCN

1:
2:
3:
4:
5:

Sak 1-13/20
Ekstraordonært Sak 14-15/20
Sak 16-25/20
Sak 27-35/20
Sak 36-46/20

Barents Sport Committee Norway

—

26. August
24. September
29. Oktober
19. November
12.02.2O2OTeams
1 1 .03.2020 Teams
26.05.2020 Teams
09.09.2020 Bodø og Teams
09.12.2020 Teams

en selvstendig organisasion

Sport Committee Norway ble en selvstendig organisasjon. Dette innebærer at BSCN er en
egen juridisk og økonomisk selvstendig enhet.
Forrige Årsmøte for 2018 ble holdt 12. Juni 2019 i Tromsø. Her ble nytt styre og ny
valgkomité for BSCN valgt. Det var vårt andre årsmøte i BSCNs historie. Det ble vedtatt på
årsmøtet at årsmøter skal avholdes annethvert år framover, neste årsmøte holdes i 2021.
Komiteen har 4 medlemmer: Norges ldrettsforbund, Nordland ldrettskrets, Troms
ldrettskrets og Finnmark ldrettskrets.
Arbeidsoppgavene er de samme, og all økonomisk risiko vil være i komiteen og ikke i en
av idrettskretsene.
Barents Sport Committee Norway har arbeidsgiveransvaret for prosjektleder. Vera Arntsen
er ansatt som Internasjonal Coordinator.
BSCN er meldt inn i NHO og det er inngått tariffavtale med de/den ansatte.

økonomisk årsberetning:
Innledning:
BSCN er en selvstendig forening med 3 eiere: Norges ldrettsforbund, Troms og Finnmark

ldrettskrets og Nordland ldrettskrets.
Miliø:
Det er godt arbeidsmiljø og det er ikke rapportert om skader eller ulykker i forbindelse med
arbeidet. Virksomheten forurenser ikke det ytre miljø.
Sykefravær:
Det er ikke registrert syketravær i 2020.
Likestilling og diskriminering:
Det har vært ansatt kvinnelig koordinator i BSC/BSCN siden 2018. BSCN arbeider aktivt
for å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter og hindre diskriminering.
Årsregnskap:
Styret for BSCN mener at årsregnskapet gir et korrekt bilde av BSCNs eiendeler og gjeld,
finansielle stilling og resultat. I 2020 ble omsettingen kr 1 .991 .780,- og resultatet et
overskudd på kr 623.060,- Dette er ført som et ikke benyttet tilskudd og tilført
egenkapitalen.
Utvalgets egenkapital er pr.31 .12.20 på kr 3.267.406
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Fortsatt drift:
Arsregnskapet er satt opp under forutsetning om fortsatt drift og det bekreftes herved at
forutsetningen for fortsatt drift er til stede.
Alta 22.04.2021

Kent Nyheim
Leder

/ Sebastian Henriksen
Medlem

c

)7/

4ner Lise Brones
Nestleder

n Heidi Henriksen
Medlem

ohnni Ha dstad
Medlem

Vera Arntsen
Sekretær
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VEDLEGG 1: Current sports in Barents Games summer and winter
Sports
Alpine
Archery
Badminton
Basketball
Boccia
Biathlon
Bowling
Carpetcurling
Cykling
Dancing
Figurskating
Floorball
Football
Futsal
Golf
Gymnastics artistics

Prefer Summer

Prefer Winter
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

-

TeamGym
lcehockey
Judo
Orienteering
Powerlifting
Shooting
Skiing Cross country
Ski-orienteering
Swimming
Table Tennis
Tennis
Track & Field
Volleyball
Wrestling
Number of sporis S/W

X
X
X
X
X
X
X
X
X

-

X
X
X
X
X
15

15
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Participate in
Winter
Summer
Winter
Winter
Summer
Winter
Summer
Winter
Summer
Summer
Winter
Winter
Summer
Winter
Summer
Winter
Winter
Winter
Summer
Summer
Summer
Summer
Winter
Winter
Winter
Summer
Summer
Summer
Winter
Winter

