Årsberetning sesongen 2011/2012
Asker Basketball Club

Styrets sammensetning
Leder:
Styremedlemmer:

Daglig leder:
Valgkomitè:

Fredrik Messel
Gry Edvardsen Bergan (adminstrativt og økonomi), Mattis Michaelsen
(offentlig kontakt, medieoppfølging og street basket), Torkild Hagen
(sportslig oppfølging), Charlotte Arnø Storebakken (Asker Aliens) og
Brynjulf Skorpen (sportslig oppfølging, økonomi og fakturering).
Baard Stoller
Baard Bergseth

Styrearbeidet har fungert tilfredsstillende. Etter generalforsamlingen i april 2011 ble det
avholdt 1 styreseminar som behandlet 9 saker og 8 styremøter som behandlet ca 83 saker.
Klubben har kun en administrativt ansatt. Deler av økonomioppgavene, regnskap, er satt bort
eksternt.
Styret har denne sesongen etablert et web-basert arkiv (dropbox) for å ivareta krav til
arkivering, kontinuitet og informasjonsutveksling. Styret har også videreutviklet og oppdatert
klubbens web side www.askeraliens.com, samt etablert en egen facebook side «Asker
Basketball Club» og som pt. har 367 medlemmer. Sidene er blitt veldig godt mottatt og
brukes aktiv av mange av klubbens spillere, foreldre/foresatte og ellers de som ønsker å
være en del av Asker BC. Sidene bygger klubbkultur ved å bringe oppdaterte resultater fra
kamper og aktiviteter for alle lag og mobilisere medlemmene til viktige begivenheter og
kamper.
Før BLNO sesongen 2011 ble det etablert en egen ressursgruppe for klubbens BLNO lag
Asker Aliens. Ressursgruppen har hatt en egen representant i styret ved Charlotte Arnø
Storebakken. Hovedoppgavene til ressursgruppen har vært å ivareta alt praktisk rundt laget
som for eksempel organisering av BLNO bortekamper, dugnad og rigging av BLNO
hjemmekampene i Vollenhallen, julebasket, Fjell prosjektet, delta på BLNO møter i regi av
forbundet m.m.
Rekrutteringen til ressursgruppe har vært blant foreldrene til spillerne på Aliens laget.
Ressursgruppen har bestått av Elisabeth Bøhn, Solveig Helene Midtvedt, Anniken Blichfeldt
Muren, Hallvard Muri, Dag Frode Skogheim og Charlotte Arnø Storebakken. Gruppen har
gjennomført 12 gruppe og arbeidsmøter.

Aktiviteter
SFO (1-3 klasse) og Basketskolen (4-6 klasse)
Asker BC er en av Asker mest profilerte idrettsklubber. Klubben har i
mange år jobbet med rekruttering og talentutvikling av yngre spillerne
gjennom skolesystemet i Asker, og dermed gitt våre unge en mulighet
til en morsom, spennende og utviklende idrettsopplevelse. Våre
toppspillere både på gutte- og jentesiden har bidratt i årets sesong, og
er viktige for å skape interesse og være forbilder for de yngste.
Asker BC har i denne sesongen vært representert på Bondi, MellomNes, Billingstad, Hvalstad, Jansløkka og Vardåsen med SFO
basketundervisning for spillere i 1. – 3. klasse. Det har totalt vært med
140 spillere på SFO.
Vi har også hatt 48 spillere i aldersgruppen i 4. – 6. klasse. Disse spillerne har trent to
ganger i uken i Leikvollhallen/Bondi skole/Mellom-Nes skole. Spillerne har deltatt i ordinært
seriespill i Region Øst. Vi har en utfordring når det gjelder å få spillere som er med på SFO
basketen til å fortsette å spille basketball når de skal over på minilagene våre og treningene
blir flyttet bort fra deres nærområde.
Yngre avdelinger – sportslige resultater
Klubben har i sesongen hatt 21 lag med i seriespill – fra klubbens 4 minilag (4-6 klasse) til
klubbens seniorlag i 1. divisjon kvinner og BLNO. Klubben har 123 medlemmer som har løst
lisens denne sesongen. Aktivitetsnivået i hallene er stort og klubbens lag hevder seg godt i
respektive serier. Klubbens to U18 lag har begge kvalifisert seg til NM sluttspill, og flere lag
vil delta i diverse Regionsmesterskap. J18 ble seriemestre denne sesongen.

På representasjonssiden er klubben godt representert på diverse landslag på både på jenteog guttesiden, Suksessen til Asker Aliens i år har også ført flere av våre lokale spillere inn i
landslagstropper. Oppløftende og inspirerende er det også at flere Asker spillere deltar på
regionslag både blant guttene og jentene.

Våre eldste og svært talentfulle jenter spiller denne sesongen i 1 divisjon. Kun en av jentene
er over 18 år, og selv om det er blitt noen tap har jentene satt seg i respekt og spilt svært
mange jevne kamper mot langt mer rutinerte lag. Fremtiden ser lys ut for jentene våre!
Utfordringen vår for jentene er å skape et attraktivt og godt sportslig tilbud i årene som
kommer.
BLNO og Asker Aliens

Asker Aliens har i sesongen 11/12 deltatt i seriespill i BLNO og ved slutten av sesongen har
Asker Aliens sikret seg sølvplass etter 15 seirer, 6 tap. Vinner av årets BLNO ble Frøya
Basket.
Før sesongen valgte fem av våre erfarne spillere gjennom mange år å forlate klubben og vi
sto igjen med et ungt lag av lokale spillere. Asker Aliens har i denne sesongen bestått av
Espen Stien, Stian Gustavsen, Magnus Lunde Midtvedt, Per Magnus Muren, Fredrik Bøhn,
Joachim Bøhn, Yannick Amoikon, Christian Muri, Leon Gravesande Skogheim og Tellef
Storebakken. For å styrke laget og klubben valgte man i tillegg å hente inn 3 amerikanere før
sesongen; James Andrisevic (trener), Cooper Land og Anthony Lee.
Jamie Andrisevic har vist seg
som en stor ressurs som trener
og har i tillegg bidratt med
organisering av trening og
andre aktiviteter. De gjestende
spillerne har sammen med våre
lokale gutter bidratt svært
positivt til å skape et godt
sosialt miljø i laget og klubben
som helhet. Samtlige spillere

har vist seg som gode forbilder og inspirasjon for klubbens yngre garde og vært med på å
gjøre klubben synlig i media. Spillerne har deltatt på dugnader, som trenere for yngre lag og
på basketskolen og vist ekte sportsånd på benken, banen og utenfor hallen.
Aliens Ressursgruppe har stått for organiseringen av laget. Gruppen har hatt ansvaret for
kontakt med spillere og trener, organisering av hjemmekamper og diverse i forbindelse med
bortekamper. Gruppen har også fått i stand et pilotprosjekt på Fjell skole. Ressursgruppen
organiserte Julebasket 2011 med et flott sportslig og økonomisk resultat. 72 deltakere fra
Akershus og Oslo deltok på tre dagers camp der våre lokale Aliens-spillerne var trenere.
Ressursgruppen har lagt ned mye arbeid og sørget for at årets BLNO sesong har blitt meget
vellykket.

Protest Aliens – Centrum Tigers
Asker BC leverte inn en protest på et kampresultat i årets BLNO serie. Kampskjemaets
løpende score viste at Centrum hadde scoret en 3-poenger, mens scoringen ikke var merket
som en 3-poenger (ingen sirkel rundt scoringen). Feilen ble ikke registrert av sekretariatet på
et tidspunkt hvor dommerne bortviste vår speaker og feilen ble ikke oppdaget før etter
kampslutt. Dommerne hadde da gått i garderoben. I stedet for en 1 poengs seier til Centrum
viste rett resultat uavgjort, og vi ville ha omkamp. Videoopptak av kampen dokumenterer vår
protest, men opptaket godtas ikke som bevis. Resultatet ble derfor stående.
Beklageligvis førte bortvisningen av speakeren at speaker og sekretariatslederen trakk seg
fra disse oppgavene. I etter kant har ressursgruppen til Aliens klart å finne frivillige som
kunne videreføre klubbens oppgaver ved gjennomføring av BLNO kampene resten av
sesongen. Styret og ressursgruppen takker alle interne krefter for alle dugnadskreftene som
er satt inn for å gjøre Asker Aliens til en god arrangør av BLNO kamper.
Asker Videregående – Idrettslinjen
Asker BC har avtale med Asker Videregående om å drive basketlinjen. Dette skoleåret har
basketlinjen hatt 10 spillere med Baard Stoller som trener. Det er 6 år siden vi startet
samarbeidet med Asker videregående skole og både skolen og Asker BC er svært tilfreds
med hvordan linjen fungerer. Vi rekrutterer i liten grad spillere fra andre klubber enn Asker
BC, men linjen er åpen for alle som bor i Akershus – denne sesongen har vi én spiller fra
Sandvika BBK på linjen.
Trenersituasjonen
Det er en god giv i Asker BC for tiden. Men det kan vi ikke la forlede oss til å tro at
trenersituasjonen er optimal eller uten utfordringer. Vi har en stor jobb foran oss i forhold til å
identifisere, rekruttere, motivere og utvikle trenertalentene som finnes i klubben. Vi må jobbe
med å gjøre det attraktivt å bli trener i Asker BC, i tillegg til å bygge opp en felles
trenerkorpsfølelse gjennom kurs, uniformering og utmerkelser.

Våre amerikanere, som har trent mange av klubbens lag og basketskolen denne sesongen,
er absolutt positive bidragsytere som trenerkrefter i klubben. De bidrar med en ekte
entusiasme for idretten vår, og med et solid fundament for utvikling av nødvendige
basiskunnskaper. Amerikanerne har også bidratt på ferdighetstreningene / skillstreningene.
Asker BC må sørge for at klubben har en helhetlig plan for hvordan basketball skal spilles i
Asker BC, og denne planen bør være i tråd med «den norske spillestilen» slik den utarbeides
av Basketballforbundet på sentralt hold.
Det bør absolutt være et mål – over tid – at alle lagene i Asker BC har to trenere. To
tilgjengelig trenere for gjennomføring av treninger hever kvaliteten både i form av økt
mulighet for øvelser og individuell oppfølging av spillere.
Ansvarlig Trenere sesongen 2011/2012
James Andrisevic
Cooper Land
Anthony Lee
Jan Nyegaarden
Brynjulf Skorpen
Reidar Skorpen
Torkild Hagen og Lars Gunnar Sønsteby
Geir Spiten
Veljko Petrovic
Hege Hofstad
Ingjerd B.Spiten
Christina Muren
Per Magnus Muren
Tellef Storbakken
Yannick Amoikon

Lag
Asker Aliens, 2M og GU16 Elite
GU20 og GU18
GU15 og JU16
JU18 og 1K
JU14
GU14A og GU15B
GU13B
GU13A og GU14B
GU16B/hjelpetrener yngrelag
Basketskolen
Basketskolen
SFO/Basketskolen
SFO/Basketskolen
SFO/Basketskolen
Basketskolen

Kun trener for Aliens er heltidsansatt som trener i Asker BC. Styret takker alle som har stilt
opp som trenere for Asker BC i denne sesongen.
Talentutvikling
Gjennom våre sportslige resultater og ungdomsarbeid har klubben i løpet av de siste 10
årene markert seg som en positiv arena for unge spillere. Bl.a. har klubben hjulpet to av våre
mest talentfulle spillere – Aksel Bolin (Northern Illinois University) og Sigrid Feyling Skorpen
(Long Beach State Womens Team) – til å få en stor sportslig utfordring, en mulighet til å
oppleve en annen del av verden og få en gratis utdannelse gjennom basketball på universitet
i USA.
Vi takker Sigrid for hennes blogg innlegg fra USA. Dette er et viktig bidrag til å
skape engasjementet hos de yngre spillerne.

Dommersituasjonen
Dommersituasjonen i klubben har vært bedre denne sesongen da flere av ligaspillerne våre
har bidratt med dømming. Dette er i midlertidig et område hvor klubben må gjøre en jobb
med å motivere yngre spiller til å utdanne seg.
Ferdighetstrening / Skillstrening
Høsten 2011 startet vi opp med et nytt tilbud: Ferdighetstreninger fra klokken 16:00 til 17:00
fire dager i uka.

Dette er fellestreninger for alle i Asker BC, på tvers av alder og kjønn. Fra 11 år til
ligalagsspillere. Fra nyfrelst 6-klassing til amerikanske proffer. Her går de side om side og
driller skudd eller ballbehandling. De kjører tøffe dueller 1 mot 1 eller i skytekonkurranse, og
det er selvfølgelig stort for yngre spillere å banke Aliens amerikanske toppscorer.
Treningsøktene har holdt høy kvalitet, med våre beste trenerressurser.
Men like viktig er det at dette nye tilbudet bygger fellesskap, identitet og bidrar sterkt til
idrettsgleden.
Ferdighetstreningene er åpne og frivillige, for dem som er motiverte, har lyst og anledning.
Mange kommer, og vi har ofte vært oppe i grupper på 15-20 deltakere. Det er ikke de samme
som har kommet hver ukedag. Det betyr at dette er et tilbud som treffer mange av våre
spillere i løpet av én uke.
Klubben tipset NRK TV-Sporten om tilbudet. NRK laget et positivt TV-innslag, med vekt på at
dette er en ny måte å organisere idrettsaktivitet på og at andre klubber og idretter kanskje
kunne la seg inspirere av hva Asker BC her har gjort. For oss - og idretten generelt - er
følgende en hovedutfordring: Hvordan skal vi få flere til å spille lenger - de beste til å bli
virkelig gode og de som synes basket er moro til å holde på gjennom ungdomstiden? Med de
nye felles ferdighetstreningene ser vi konturene av noe spennende og et tiltak som virker.
Asker BC vil tilrettelegge bedre for ivrige barn og unge. Her tilbyr vi mer fleksibilitet, med
omfattende frivillig tilbud, slik at trening lettere kan passes inn med lekser og annet i travel
hverdag.
Suksessen rundt ferdighetstrening / skillstreningene bør videreføres i fremtidige sesonger.
Konseptet bør spisses og videreutvikles ytterligere, slik at det ikke bare fremstår som en
fellestrening på tvers av kjønn og alder. Rendyrking av tema på individuelle treninger og

kommunisering av ukens tema via hjemmeside og Facebook er nøkkelen til at dette
skal bli et tilbud som hever både konseptet og utbyttet for spillerne.
Sosialprosjekter
Asker BC har lang tradisjon for å drive sosiale aktiviteter i kommunen. EU-regler satte
stopper for løpende programmer for noen år siden, men i inneværende år har vi igjen satt
dette på dagsorden. Asker BC ønsker å utvide klubbens bidrag i lokalmiljøet, med mål om et
bredere, mer mangfoldig og inkluderende idrettstilbud og aktivisering av uorganiserte barn og
unge.

Klubben ønsker og har kapasitet til å være en sosial kraft i barne- og ungdomsarbeidet:
Asker BC vil fylle inn der det er behov, men hvor kommunen og lokalsamfunnet pr. i dag ikke
strekker til eller ikke kan dekke behovene fullt ut.
I 2011 har vi hatt en positiv dialog med oppvekstpolitikere og oppvekstdirektøren i
kommunen, om hva vi kan tilby. Klubben bidro som nevnt sterkt i denne type arbeid i flere år
på begynnelsen av 2000-tallet - en referanse som politikere og kommuneadministrasjon
kommer tilbake til når idrettens sosiale engasjement nevnes.
I ukene 42 til og med uke 47 2011 tilbød vi følgende opplegg på Fjell skole i Drammen:
 45 minutters basketaktivitet for gruppe på opptil 20 elever i midttime/storefri i gymsal, i
tillegg aktivitet i skolegård.
 Vekt på å aktivisere barn og unge som i utgangspunktet ikke er så aktive og/eller av ulike
grunner ikke er med i organisert aktivitet på fritiden.
 Tilbud to faste ukedager gjennom skoleukene det avtales at aktiviteten gjennomføres.
 Generell ballmoro og ferdighetstrening, lek og aktivisering, konkurranser og turneringer.
Asker BC har foreslått tilsvarende aktiviteter i Asker
Kommune og er i dialog med kommunen om dette.
Streetbasket
Klubben har tenkt at streetbasket, med kurv sentralt plassert
i Asker, ville gi et positivt bidrag i sentrumsbildet.
I 2011 spilte vi forslag om dette inn til kommuneadministrasjonen. Vi ble møtt med positiv interesse fra første
stund og tok blant annet turen ut i sentrum sammen med
kommunen for å kikke nærmere på mulighetene.
Våren 2012 kommer det opp basketballkurv på torget.
Kommunen betaler for kurven og Asker BC skal bidra til å
skape liv, røre og interesse for aktiviteten.
Streetbasket og basket aktivitet i sentrum av Asker fikk i
2011 medieomtale både i Budstikka og Aftenposten.

Støtteapparat / dugnader / Arrangementer
Asker BC har et stort og meget engasjert støtteapparat. Dugnadsånden er stor, og klubben
er avhengig av at foreldre og spiller støtter opp om både enkelt arrangementer og større
prosjekter.
Asker BC er helt avhengig av å skaffe
inntekter til klubben, og en av de viktigste
inntektskildene i tillegg til
treningskontingenten, er salg av
toalettpapir/kjøkkenruller to ganger i året.
Hver spiller må selge 10 sekker med
toalettpapir/kjøkkenrull hver gang. Salg
utover det gir inntekter også til det enkelte
lag
Alle lag i serien må også stille opp som
tilsynsvakt i Leikvollhallen. Tilsynsvakt i
Leikvollhallen deler Asker BC med Asker
Håndball Klubb. Denne dugnaden er en viktig inntektskilde for klubben.

Under tilsynsvaktene i helgene gis det ansvarlige lag muligheten til å drive kiosken. Dette gir
det enkelte lag muligheten til å skaffe inntekter til laget ved salg av kaffe, rundstykker, kaker
m.m. samtidig som det gjøres en innsats for fellesskapet.
Denne sesongen arrangerer klubben sluttspill i klassene U13-U14-U15 i Region Øst. Det er
ekstra gøy at flere av klubbens lag har kvalifisert seg til sluttspillet. Det er våre egne lag i
disse aldersklassene som vil drifte dette arrangementet. Målet er at vi skal lage en ramme
rundt disse kampene som ikke står tilbake for et BLNO sluttspill. Det skal gjøres gjennom
presentasjon av lagene, medaljeutdeling, samt individuelle utmerkelser (All-star lag og MVP)
Sponsorer
Asker BC er avhengig av støtte fra bedrifter for å kunne gi et godt tilbud til våre medlemmer.
Følgende bedrifter har støttet oss denne sesongen:
Hovedsponsorer:
Carnegie, Aker Biomarine AS, JobZone, Atina AS, Prox Dyamics, Capus og Ingeniør Tore
Hekneby og Thon Hotel Vettre.
Bedriftsstøtter:
Aker BioMarine AS, Mark Bric Display AS, Abbott Norway, Bergseth AS, Accuro Regnskap
AS, Tomra AS, Nesbru Fysio- og Manuellterapi AS, Santander Consumer Bank og Smith &
Nephew.
Vi takker alle våre samarbeidspartnere for deres støtte i sesongen 2011/2012, og oppfordrer
alle våre medlemmer og venner om å benytte seg av våre sponsorers tjenester.
Økonomi
Antall lisensierte spillere har gått kraftig ned de siste årene – denne sesongen har vi 123
lisensierte spillere. Kvinneliga lag trakk seg før sesongen 2011/2012 med bakgrunn i bl.a. de
økonomiske rammebetingelsene. Klubben mistet også et av sine guttelag (GU97) i starten av
sesongen. Dette har medført at klubben har måtte foreta ytterligere økonomiske
innstramninger.
Samtlige spillere i Asker BC med unntak av amerikanerne betaler medlemskontingent, lisens
og treningsavgift. Ingen spillere mottar lønn eller godtgjørelse for å spille for oss.
Halleie til Asker Kommune er prosentvis en av de største utgiftspostene for klubben.
Halleien ble tatt opp med kommunen, både politikere og idrettsbyråkratene.
Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet ga oss full støtte da vi ba om å slippe halleie for
serielagene på seniornivå. Høyre ga positive tilbakemeldinger, men dessverre ble det kun en
halvering av halleien. Det betyr at Asker kommune fortsatt er en av de største utgiftsposten
for klubben enten det gjelder i forhold til jentesatsing eller å få frem gode mannlige
rollemodeller for våre yngre spillere. Klubben har inngått en avtale med Asker kommunen om
del nedbetaling av halleie fra året 2010.
Klubben har relativt beskjedne sponsorinntekter og har arbeidet med å få flere støttespillere.
Et av tiltakene er etablering av et støttemedlemsprogram for bedrifter som ønsker å delta i
basketball og idrettsarbeid for barn- og ungdom i Asker BC og Asker Aliens. Klubben takker
de 9 bedriftene som har støttet klubben med kr 3.000,- hver for sesongen 2011/2012.
Kr 30.000,- i aktivitetsmidler er i 2011 mottatt fra Asker Kommune. Disse midlene skal
benyttes til klubbens Åpenhall-prosjektet. Klubben vil invitere barn og ungdom som ikke
spiller basketball til en aktivitetsdag i Leikvollhallen.

Klubben takker M&M Regnskap AS i Sandvika, for kjøring av klubbens lønnsoppgjør, samt
føring av regnskapet.
Klubben har oppnådd et driftsresultat på kroner 288.419,- i 2011 mot kroner 124.000,- i
2010. Den økonomiske situasjonen anses som tilfredsstillende.
Medlemstall
Asker BC er fortsatt en av Norges største basketballklubb og hadde pr. februar 2012 totalt
362 medlemmer
Medlemstall 2011
6-9 år
SFO
Kvinner
60
Menn
80
Totalt
140

9-12 år
Basketskolen
12
44
56

Medlemsutvikling
2009
Totalt
625

2010
479

13-19 år
Yngre lag
42
82
124

20-25 år
Eldre lag
6
6

26 år og
eldre
19
17
36

Totalt
133
229
362

2011
362

Av våre medlemmer er 37 % kvinner/jenter og 63 % gutter/menn.
Noe av frafallet i antall medlemmer skyldes at kommunen innførte betaling for hall-leie for lag
med spillere over 18 år. Flere eldre spillere som deltok for å bidra til et godt sportslig tilbud
for de yngre valgte å legge opp eller gå til klubber i nabokommunene da de måtte betale for
halltid.
Ellers har klubben foretatt en gjennomgang av medlemslister og strøket de som ikke har
betalt kontingent siste år. Klubben har som mål å jobbe med å snu den negative utviklingen i
antall medlemmer.
Ytre miljø
Etter styrets oppfatning driver ikke klubben noen aktiviteter som forurenser det ytre miljø.

Styrets oppsummering
Asker BC er en relativt stor klubb særlig når man tenker på at det kun er en idrett vi holder på
med. Klubben har mange parallelle aktiviteter til enhver tid og det er mange som hver på sin
måte bidrar til klubbens drift og resultater. Noen av aktivitetene og personene vies
oppmerksomhet i denne rapporten, andre får vi ikke plass til her, men er ikke mindre viktige
for klubben.
Styrets oppgave er å binde aktivitetene sammen, treffe beslutninger for å bringe klubben
videre og å representere klubben i idrettens organer og ovenfor kommunale og offentlige
myndigheter. Videre har det vært styrets ambisjon å bygge en god organisasjonskultur hvor
vi fokuserer på det fellesskapet klubben er og bør være fremfor hovedfokus på det enkelte
lag. Vi tror det er viktig for å legge grunnlag for en langvarig og positiv utvikling av
idrettsgrenen basket i Asker.
Årets sesong startet svært dårlig. Vårt Kvinneligalag raknet og årets styre kom for sent på
banen til å kunne sikre en fortsatt deltagelse denne sesongen. Klubben greide ikke å holde
på en del av de erfarne spillerne, unge talenter forsvant til studier og spill i utlandet, og det
ble ikke lagt særlig arbeid inn for å sikre fortsatt ligaspill alene eller i samarbeid med andre.

To av våre unge talenter har denne sesongen hatt parallell-lisens hvor de har spilt i
Kvinneligaen for Ullern og i 1.div for Asker. Målet er å gi dem et sportslig godt tilbud i Asker
kommende sesong.
Også for BLNO-laget Aliens var det lenge usikkert om vi kunne forplikte oss til nok en
sesong. Få sponsorer, høye utgifter for deltagelse i BLNO og kommunens krav til betaling for
trening i kommunens haller var problematisk. Norges Basketballforbund (NBBF) halverte
nesten kostnadene og kuttet ned på arrangementstekniske krav, og vi fikk på plass en
ressursgruppe for laget. Styret fant derfor å kunne forplikte klubben for nok en sesong i
BLNO. Både sportslige og arrangementsteknisk har denne sesongen gått over all
forventning!
Til sesongstart rekrutterte vi James Andrisevic som trener for Aliens laget, og hentet inn
spillerne Cooper Land og Anthony Lee. Alle tre har bidratt sterkt til gode opplevelser på
banen og sterke sportslige resultater. MEN våre lokale spillere har tatt steget opp på et
høyere sportslig nivå og levert solid spill. Til tider har de levd opp til vårt slogan ”we play out
of this world”. Det hyggeligste har imidlertid vært hvordan hele laget har profilert klubben
også utenfor banen. Her nevnes markedsføring av klubben på Nesøya, i Asker sentrum og
ikke minst som populære instruktører på sesongens julebasket. Våre lokale medier har fått
flotte lokale sportslige forbilder for kommunens unge.
Sportslig har klubben hatt en hyggelig sesong. Mange lag har flere spillere som har utviklet
seg bra sportslig og klubben har markert seg godt på de fleste alderstrinn. Det viktigste er
ikke å vinne, men å glede seg over sporten og få gode opplevelser på banen. Gode
resultater gjør det hele ekstra godt. Med så mange spillere og talenter må vi som klubb sørge
for å vokse slik at vi kan gi alle de tilbud de fortjener.
Økonomien i klubben styrer mye av aktivitetene og klubben har ikke store handlingsrom,
men selv om sponsorer er få er det ingen krise i klubben, og stor innsats de siste årene har
gitt klubben god kontroll over inntekts- og kostnadssiden. Forholdene bør ligge til rette for en
sterkere innsats på inntektssiden slik at vi kan skape et bedre tilbud.
Årets styre har vært ferskt med et flertall som selv aldri har spilt basket, og inneværende
sesong har gått med til å skaffe oversikt og innsikt i prosessene og å forsøke å trekke opp
noen prinsipper og linjer for driften av klubben. Konkrete mål ble derfor ikke satt for årets
sesong, og vi kan ikke skryte av noen måloppnåelse. Imidlertid er styret av den oppfatning at
årets sesong er rimelig godt gjennomført og at det er lagt et godt grunnlag for mer konkrete
målsettinger foran neste sesong.
En stor takk går til spillere og foreldre som på hver sine måter har bidratt til å skape en god
stemning og idrettsglede i klubben. Uten slik støtte er det tungt å
drive en klubb som i all hovedsak baserer seg på frivillighet.
En stor takk går også til våre trenere som bruker mye av sin fritid
for at spillerne skal oppleve idrettsgleden i basket og få utviklet sine
ferdigheter. Resultatene i høst tyder på god sportslig fremgang på
alle nivåer. Klubben ønsker å ta vare på talentene våre, samtidig
som vi ønsker både bredde og et godt og attraktivt tilbud til de
spillere som ikke har de samme sportslige ambisjonene.
Til slutt ønsker vi også å takke fotograf Espen Hildrup som har tatt
noen fantastiske bilder av våre flotte basketballspillere denne
sesongen. Vi har alle hatt gleden av å følge unike basketøyeblikk
på klubbens facebook side, web-sidene og i avisen.
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