Årsberetning sesongen 2015/2016
Asker Basketball Club
Styrets sammensetning
Leder:

konst. leder Hans-Ottar Hekneby/ Pål Nettli (dels ute pga sykdom)

Nestleder:

Fredrik Bergseth

Styremedlemmer:

Ragna Alstadheim, Cato Stoll, Eirik Telje (til desember 15) og Kanwal
Kamboj

Daglig leder:

Djo Loo Yele

Valgkomitè:

Baard Bergseth

Revisorer:

Gry Edvardsen Bergan og Trude Aas

Styrets virksomhet
Hans Ottar Hekneby har vært konstituert styreleder.
Djo Loo Yele har vært daglig leder og ansvarlig for Skywalker prosjektet.
Treneransvaret for BLNO-laget har vært ivaretatt av Rob Knight. Kvinneligalaget ble
videreført i sesongen 2015/2016, og har nå fungert siden reetableringen i 2012. Trener for
KL-laget har vært Ellen Hamremoen. Både BLNO-laget og KL-laget spiller under navnet
Asker Aliens.
Klubben har gjennom sesongen hatt en fast ansatt. Trenere har mottatt godtgjørelse.
Styret har gjennom året deltatt i flere fora. Det har vært representert på møter i AIR, inkludert
årsmøtet. I AIR har arbeidet med prioritering av anleggsinvesteringer vært viktig for klubben.
Klubben har avgitt høringsuttalelser og gitt innspill til kartlegging av Askeridrettens behov
(detaljert spørreundersøkelse), som vil være del av grunnlag for langtidsplanlegging i regi av
kommunen. Styret har fulgt med i kommunens arbeid med å få den nye midlertidige
Drengsrudhallen tilpasset basketspill, og styret har vært pådriver for at klubben skal få
treningstid der.
Styret har vært representert på møter i regi av NBBF Region Øst, på Baskettinget, samt KL og
BLNO-møter i regi av NBBF.
Styret har også deltatt i møter med administrasjonen i Asker kommune i forbindelse med
kommunes «Borgenprosjekt» og klubbens engasjement på skolene i området. Klubben var
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videre representert på idedugnad på Borgen i forbindelse med Borgenprosjektetets
arrangement der. Styret har hatt møte med Warya idrettsklubb med tanke på samarbeid om
tiltak for ungdom på Borgen, men så langt har det ikke kommet noe konkret ut av dette.
Etter invitasjon presenterte en representant for styret «Skywalker» -prosjekter på AIRs
høstkonferanse, og styret og daglig leder har også presentert prosjektet på styremøte i Asker
Idrettsråd. Klubben opplever at dette prosjektet profileres som et eksempel på vellykket
samarbeid mellom idretten og kommunen om sosiale tiltak fra AIR sin side. Styret profilerte
også klubben og de sosiale prosjektene i for politikere i forbindelse med
kommunevalgkampen høsten 2015. Representant for klubben (Ragna Alstadheim) ble i mars
2016 valgt inn som varamedlem i Asker Idrettsråd.
Deler av økonomioppgavene og regnskap er satt bort eksternt. Klubben har videreført
leieavtale med Asker Fotball om leie av kontorplass i Idrettsbygget på Føyka i Asker. Her har
også klubben tilgang til møtefasiliteter til lagkontaktmøter, styremøter og årsmøte.
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Asker Basketball Club Sportslig på Nasjonalt Toppnivå
Asker Basketball Club profilerer Askerbygda på nasjonalt nivå. Våre spillere er blant de
ledende innenfor basket i Norge i de fleste aldersklasser, både på dame- og herresiden.
I 2015/16-sesongen gjorde særlig KL-laget seg bemerket med sterk innsats og bronsemedalje
i sluttspillet. Vi har som tidligere hatt mange spillere fra aldersbestemte klasser representert
på landslag. På herresiden gjelder dette nå Håkon Telje, Mikkel Aarnes og Gustav Barth.
Endelig uttak til U19 landslag er ikke gjort, men her er Edgar Tandberg, Ludvig Bergh og
Jørgen Onarheim fortsatt med. Thale Messel, Hedvig Follestad Johansen og Julie Skorpen
representerer klubben på landslag på damesiden. På regionslagsnivå er vi representert med
Håkon Spiten og Kristoffer Seyffarth.
Sosialt engasjement og bredde en vesentlig del av vår profil
I basket er det sterk tradisjon for sosialt engasjement. Vår sport utgjør en naturlig fellesarena
for etablerte Askerbøringer og nykommere hit.
Asker Basketball Club har i flere år samarbeidet nært med Asker kommune om å trekke
uorganiserte barn og unge, blant dem flyktninger, inn i aktivitet der de er i hverdagen. Her er
spillere fra klubben aktivitetsledere og rollemodeller rundt på skolene for unge som ikke er
med i organisert idrett. Et trepartsamarbeid mellom klubben, kommunen og private bedrifter
er bærebjelken i dette «Skywalker»-prosjektet. Varner-gruppen har vært en viktig
fødselshjelper og samarbeidspartner, og var med klubben ut kalenderåret 2014. Vi opplever at
arbeidet vi gjør er synlig og blir høyt verdsatt i lokalsamfunnet.
Skywalker-prosjektet står for tilbud om basket-spill i SFO-tiden på skoler i Asker og
aktivisering av eldre barn på 4-10 trinn. Aktivitetene er i midttime og etter skoletid i «åpen
gymsal».
Aktivitetene i Skywalker fordeler seg slik våren 2016:
Aldersgruppe 7-10 år:
Hofstad skole ( SFO ) x1 i uke , ca 25 barn ( 15 gutter / 10 jenter )
Vettre skole ( SFO ) x1 i uke , ca 15 barn ( 8 gutter / 7 jenter )
Rønningen skole ( SFO ) x1 i uke , ca 20 barn ( 12 gutter / 8 jenter )
Hagaløkka skole ( SFO ) x1 i uke , ca 20 barn ( 10 gutter / 10 jenter )
Blakstad skole ( SFO ) x1 i uke , ca 25 barn ( 15 gutter / 10 jenter )
Bondi skole ( SFO ) x1 i uke , ca 30 delt i 2 grupper
Eldre barn:
Borgen skole ( Håpen hall ) x2 i uke ,ca 10 gutter mellom 13 og 15 år.
Hagaløkka ( Håpen hall )x2 i uke , ca 10-15 ( 10 gutter / 5 jenter ) mellom 10 og 13 år.

Aktiviteten i Skywalker har stadig økt siden oppstarten av prosjektet. Flere skoler er
interessert i å få satt igang dette tilbudet, noe vi kan sørge for hvis vi får enda flere finansielle
støttespillere.
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Klubben har en tydelig internasjonal profil. Basketball utgjør et lavterskeltilbud som ikke
krever mye utstyr, og vår sport treffer mange som kjenner basket fra eget hjemland. Asker
Basketball Club har et veletablert system for å frita særlig utsatte grupper for treningsavgift
(etter individuell vurdering) - dersom de ønsker å spille aktivt for klubben. Vi har erfaring for
at dette gir mye sportslig tilbake til oss. Vårt sosale engasjement er således både del av en
langsiktig strategi for rekruttering, og en innfallsport for samarbeid med sponsorer.

Aktiviteter i 2015/2016
Arrangementer:
Klubben har også denne sesongen videreført tradisjonen med julebasket- og sommerbasketcamper. Styret vil særlig rette en stor takk til Victor Knight, som har gitt mange unge spillere
gode opplevelser på disse arrangementene. Klubben har også arrangert gratis åpen hall i
høstferien 2015 på Borgen Ungdomsskole, og åpen hall to lørdager på Drengsrud våren 2016.
Asker Basketball Club har arrangert 6 Easybasket-turneringer denne sesongen. Spillere med
foreldre og foresatte skal ha takk for stor dugnadsinnsats både i forbindelse med disse, og i
forbindelse med avvikling av eliteseriekampene.
Klubben har deltatt på AIR’s «FUN Friday»arrangement, og klubben har støttet Petter
Riiser’s engasjement for flyktninger og invitert gruppen hans til hjemmekamper i
Vollenhallen.
Seriespill
Klubbens lag har deltatt i 17 serier : 1 lag J13 , 1 lag J17 , 2 lag G13 , 3lag G14 , 1 lag G15 , 2
lag G16 , 1 lag G17 , 2 lag GU19 , 1 lag 1M , 1 lag 2M , BLNO og KL.
Trenersituasjonen
Trenersituasjonen har vært stabil gjennom sesongen.
Ansvarlige Trenere sesongen 2015/2016 :

Rob Knight

Asker Aliens BLNO

Ellen Hamremoen

Asker Aliens KL

Jan Nyegaarden

J19

Al Alamodin

G19

Alexander Fredheim

G17

Brynjulf Skorpen

J17

Thale Messel og Anette Bergan

J13
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Torkild Hagen

G16

Edina Urmos,Simen Rekdal og Johan Bergseth

G15

Geir Spiten og Ludvig Bergh, Kristen Tveter

G14

Thomas Brustad og Edgar Tandberg

G13

Andrine Bergseth, Sunniva Storbakken

Easybasket J12

Rolf Halvorsen

Easybasket G12

Dommersituasjonen
Dommersituasjonen har vært tilfredsstillende. Det bør sees i lys av
dommerutviklingsprogrammet som klubben har satt i gang. Klubben har også dette året mottat
aktivitetsmidler fra Asker kommune for videreføring av dommerutviklingsprogrammet. Flere
av våre yngre spillere har deltatt på dommerkurs i regi av NBBF, og de har fått praksis som
dommere på våre arrangementer.
Sponsorer
Asker BC er avhengig av støtte fra næringslivet for å kunne gi et godt tilbud til våre
medlemmer.
Følgende bedrifter har støttet oss denne sesongen: Budstikka, Ingeniør Tore Hekneby,
Design Stories, Asker Trenings Senter, Tømrermester Bergseth, Rondane Haukliseter
Høyfjellshotell, City Self-Storage, Concedo. Vesentlige inntekter er oppnådd ved dugnader
tildelt klubben av Protector Forsikring.
I forkant av hver Aliens og KL kamp har vi annonsert kampene i budstikka samt at vi også
har satt inn en annonse med tanke på rekruttering og camper.
Det å få sponsorer viser seg å være en stor utfordring. Vi jobber med å få innpass i de største
bedriftene i Asker. Vi håper i fremtiden at noen store bedrifter i Asker kan se nytten og
viktigheten av å støtte Skywalker.
Økonomi
Budsjett for 2016 og regnskap for 2015 følger som separat vedlegg i denne versjonen av
årsberetningen. Det følger et eget vedlegg til budsjettet knyttet til omorganisering av
elitevirksomheten i klubben, med sikte på å separere økonomien til breddedelen og elitedelen
– i tråd med NIF’s prinsipper.

Medlemsutvikling
Totalt
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2010
479

2011
362

2012
321

2013
319

2014
326

2015
331

Styrets oppsummering
Sportslig sett har sesongen vært varierende for klubben, men gjennomgående hevder vi oss
godt på nasjonalt nivå. Vi ser svært sterke prestasjoner på mange lag, og vi opplever at
fremveksten av ivrige unge spillere gir utsikter til en god utvikling fremover.
Styret legger vekt på at klubben skal fortsette å være ryddig og transparent på alle vis. Vår
virksomhet skal til enhver tid tåle innsyn fra offentlige myndigheter. Der er vi i dag, og det er
dette som er en bærekraftig vei fremover.
For fjerde år på rad driver klubben sosiale prosjekter under navnet Skywalker. Djo er en
nøkkelperson i dette arbeidet. Styret mener at klubben har et potensiale til å være en ennå
større drivkraft for sosialt arbeid i nærmiljøet, i fortsatt samarbeid med Asker kommune og
private bedrifter. Dette er viktig både for vår rekruttering og for vår økonomi. Arbeidet med å
få inn nye sponsorer for å sikre vår økonomiske ryggrad blir viktig framover.
Vi retter stor takk til alle som har bidratt i klubben i året som har gått - både spillere, trenere,
lagkontakter, foreldre og sponsorer.

Asker, 31. mars 2016

Fredrik Bergseth

Hans-Ottar Hekneby

Nestleder

Konstituert leder

Kanwal Kamboj

Cato Stoll

Medlem

Medlem

Pål Nettli

Ragna Alstadheim

Medlem

Medlem

Djo Loo Yele
Daglig leder
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