ÅRSBERETNING 2008/09

Organisasjon
Styret har bestått av:
Formann
Erik Thrane
Viseformann
Robert Stenvik
Baard Bergseth; Anniken Blichfeldt Muren; Nils-Erik Hannisdal Jorunn Augestad ; Hallvard Muri og Valeria Marre
Administrativ Leder
Sportslig Leder

Merete Gillebo
Baard Stoller

Styrearbeidet har fungert tilfredsstillende og våre rutiner begynner å bli godt innarbeidet.
Økonomi
Økonomisk har det vært et tungt år for Asker Basketball Club, da flere av våre hovedsponsorer trakk seg ut etter sist sesong, men vi har med stram økonomisk styring og støtte til toppidrettssatsing fra Asker Kommune klart å få
et positivt resultat.
Totalt sett har klubben for året overskudd på kr. 39 958,-,
SPORTSLIGE RESULTATER
Klubben har i sesongen hatt 25 lag med i seriespill – fra minilag som er et resultat av basketskolen vi arrangerer i samarbeid med SFO til lag både i Kvinneligaen og BLNO.
ABC er fortsatt Norges desidert største basketballklubb og hadde pr. 29.01.09 - 625 medlemmer.
Vi sliter fortsatt med treningstid. Vi har likevel fortsatt flere medlemmer enn de aller fleste kretsene, og mer enn dobbelt så mange som nest største klubb.
Av våre medlemmer er 21% kvinner/jenter og 79% gutter/menn. Den store overvekten av gutter/menn skyldes hovedsakelig at det er en stor overvekt av gutter i skoleprosjektet, for i resten av klubben er fordelingen noe jevnere
39% jenter og 61% gutter.
Det er som alltid meget vanskelig å skaffe nok kvalifisert trenere for alle lagene.
Men vi er såpass heldige at vi har et godt utdannet trenerstall, og har kunnet tilby alle lagene godt kvalifiserte trenere. Vi må fortsatt arbeide med å tiltrekke oss gode trenere fra Oslo-området ved å gi gode økonomiske- og
sportslige rammebetingelser. Videre har vi denne sesongen innhentet politiattester på alle trenere, som nå er påkrevd for alle som jobber med barn i Norge.
På jentesiden har vi hatt en elitegruppe – hvor vi har samarbeidet med Bærums Verk om et lag i Kvinneligaen, i tillegg til at de har spilt i 1. divisjon. Damelaget vant ”Kvinne Ligaen”, landets øverste serien for damer, og endte opp
på en 4. plass i NM-sluttspillet
Asker Aliens tok i år en 4. plass i serien og 3. plass i sluttspillet i BLNO.
Junior menn 91 og 92 har i år vært trent av Inge Kristiansen mens junior menn 93 har i år vært trent av Baard Stoller for å skape en enda bedre overgang mellom junior- og ligaspill.
I skoleprosjektet har vi hatt Baard Stoller og Merete Gillebo som ansvarlig trenere, sammen med juniorer som assistenter for trening i SFO tiden og trening for 4.-7. klasse.
Sist sesong slet vi med å stille dommere nok, men vi har heldigvis klart å snu på dette i år. Reidar Skorpen, Dag Stien, Jan Stien og Robert Stenvik har stilt opp som dommere for ABC.
I tillegg legger vi stor vekt på at hvert lag skal ha en lagkontakt som er ansvarlig for de administrative arbeidsoppgavene rundt de enkelte lagene. Dette er en god støtte for trenerne. Lagkontakten skal være en av foreldrene.
Kombinert med filosofien om selvfinansierende lag, har det vært aksept for øket treningsavgift for å betale kvalifiserte trenere. Vi arbeider med å etablere et støtteapparat for lagkontaktene.

