ÅRSBERETNING 2010/11
Organisasjon
Styret har bestått av:
Formann
Brynjulf Skorpen
Viseformann
Baard Bergseth :
Styremedlemmer: Charlotte Storebakken, Hallvard Muri og Ivar Kristiansen.
Administrativ Leder

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 klart å få et positivt resultat.
Totalt sett har klubben for året et driftsresultat på kroner - 124.000,-.
Klubben har relativt beskjedne sponsorinntekter og arbeidet med å få flere
støttespillere fremover er et sentralt satsningsområde.
Sportslige resultater
Klubben har i sesongen hatt 26 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 en av Norges største basketballklubb og hadde pr. 29.01.10 - 473
medlemmer.
Treningstid er en konstant utfordring, men vi føler vi har funnet tilfredsstillende
løsninger for våre lag.
Av våre medlemmer er 40% kvinner/jenter og 60% gutter/menn. Overvekten av
gutter skyldes hovedsakelig at det er flere gutter i skoleprosjektet.
Det er som alltid vanskelig å få kvalifiserte trenere for våre lag, og nettopp
trenerutdanning bør være et prioritert område for oss.
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.
Asker Aliens ble seriemester, men måtte gi tapt i den tredje og avgjørende
semifinalen mot Bærum Basket. Askers kvinnelag endte på 2. plass i serien og tapte
semifinalen mot Gimle i sluttspillet.
Junior menn 91 og 94 har i år vært trent av Rodney Hawthorne og dette har fungert
på en tilfredsstillende måte.

I skoleprosjektet har vi hatt Baard Stoller som ansvarlig trenere, sammen med
juniorer som assistenter for trening i SFO tiden og trening for 4.-6. klasse.
Dommersituasjonen vår har bedret seg da vi hadde 18 gutter og jenter på
aspirantdommerkurs, og det er viktig at disse blir fulgt opp både fra Region øst og fra
oss. I tillegg legger vi stor vekt på at hvert lag skal ha en lagkontakt og
dugnadsansvarlig som skal sørge for å drifte våre kretslag. Dette er en god støtte for
trenerne og en nødvendighet for drifting av klubben.
Nærmiljø / Støtteapparat / Arrangementer
Asker BC har et stort og meget engasjert støtteapparat. Dugnadsånden er stor, og
klubben er helt avgjørende av at foreldre og spiller støtter opp om både enkelt
arrangementer og større prosjekter.
I siste sesong har klubben gjennomført blant annet 2 store arrangement for vår
vennskapsby Alvik der over 200 svenske spillere spilte mot våre ulike jente- og
guttelag i Leikvolhallen. Asker BC var arrangør av sluttspill for Kvinneligaen og 1.div
menn. I begge disse store prosjektene har klubben fått uvurderlig hjelp av klubbens
spillere og foreldre og som langt på vei er blitt veldig profesjonelle i sin deltakelse.
Nærmiljø og kommune
Asker BC har i denne perioden, sammen med de andre toppidrettsmiljøene i Asker,
startet opp et prosjekt for å kunne se på mulighetene for og nå frem til bygdas
næringsliv på en bedre måte.
Asker BC har i denne sesongen vært på de fleste av kommunens barneskoler med
basketundervisning. Dette er et viktig område for oss i forhold til rekruttering av
spillere til klubben.

