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ÅRSBERETNING FOR SANDVIKA BASKETBALLKLUBB 2018 
 

 
1. Tillitsvalgte 

 

Følgende styre ble valgt på årsmøtet 12.03.18: 

 

- Kristina Maria Holm (leder) 

- Ståle Skagestad (nestleder) 

- Atle Bøckmann  

- Hege Rokne 

- Arild Sandven 

- Oddleif Westby 

- Eva M. Salvesen (varamedlem og kasserer) 

 

Til valgkomitéen ble valgt Øyvind Hartveit (leder), Marit Hansen Tømmerbakken, Ketil Sand og Christian 

Helvik (vara). 

 

Revisor for 2018 har vært: Magnus Nielsen og Tor Christian Bakken 

 

 

2. Organisasjon/drift 

 

Klubben har tre æresmedlemmer; Jan Petter Hansen, Tor Chr. Bakken og Ketil Sand. Antall aktive medlemmer 

er ca 200 pr 31.12.18.  

 

Det har vært avholdt seks styremøter i 2018, i tillegg til et antall gruppemøter, temamøter og løpende kontakt 

mellom styrets medlemmer i aktuelle saker. I tillegg er det blitt gjennomført enkelte møter med 

samarbeidsklubbene i Bærum Basket – EB85 og Lommedalen – vedrørende BLNO-laget for herrer. 

 

Klubbens Facebookside har i 2018 fortsatt å utvide sin rekkevidde. I løpet av 2018 passerte siden 900 følgere 

(dvs de får varsel om alle nye innlegg som legges ut på siden), og det mest leste innlegget har så langt vært lest 

nærmere 10.000 ganger. I tillegg har de fleste lag/grupper egne sider på Facebook. Klubbsiden på Facebook har 

overtatt for klubbens webside som hovedinformasjonskanal, sistnevnte inneholder i hovedsak offisiell 

informasjon om klubben, i tillegg til informasjon om lagkontakter, treningstider m.v. 

 

 

3.  Økonomi 

 

Klubben har en tilfredsstillende økonomisk situasjon. Det er imidlertid et faktum at kostnadene til klubbdrift 

øker fra år til år, og det er fortsatt ønskelig å få utvidet sponsorvirksomheten.. 

 

Vi opplever at klubben fortsatt har konkurransedyktige betingelser for spillerne, og alle klubbens finansielle 

ressurser går til sportslige aktiviteter.  

 

Det er mange som legger ned store personlige ressurser for å administrere virksomheten i klubben, og dette 

skjer på frivillig, ikke honorert, basis. Styret vil i denne forbindelse spesielt benytte anledningen til å takke alle 

engasjerte foreldre og andre som danner viktige ressursgrupper rundt de enkelte lagene i klubben! 

 

Klubben har også i år tilbudt medlemmer kjøp av utstyr og klær med Sandvikas logo, samt baller.  

 

Klubbens offisielle regnskapsår er kalenderår, i tråd med bestemmelse fra norsk idrett. Regnskapet som er 

revidert og legges frem for årsmøtet til godkjenning er derfor for kalenderåret 2018. Regnskap for kalenderår vil 

kunne svinge betydelig, som følge av at klubbens aktivitet følger skoleåret og således går over to kalenderår. 

Planlegging og budsjettering av økonomi følger sesongen, ikke kalenderår. 
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Regnskapsåret 2018 ble avsluttet med et overskudd på kr 19 740 (2017: overskudd på kr 141 582). Overskuddet 

legges til klubbens egenkapital som ved årets slutt dermed var på kr 344 447 (kr 324 707). Likviditeten 

(bankinnskudd) ved årets slutt var på kr 370 547 (kr 376 259). 

 

 

4.  Sportslig virksomhet sesongen 2017/18 

 

Resultatene for inneværende sesong er ikke klare ved årsmøtetidspunktet. Redegjørelsen under gjelder derfor 

forrige sesong, 2017/18. 

 

Hjemmekamper og trening 

Klubbens hovedarena for hjemmekamper er i Bærum Idrettspark, som sto ferdig våren 2013. Anlegget har en 

stor flerbrukshall, som også flere av våre lag har fått treningstid i. I tillegg disponerer klubben enkelte timer i 

styrkerommet i anlegget. Klubben opplever det som positivt at en større del av lagenes treninger og 

hjemmekamper nå er samlet på et sted. Noen treninger foregår også i Rykkinnhallen, samt at et stort antall 

treninger for de yngre lagene foregår på ulike skoler i Bærum. 

 

Seriespill 

20 lag har deltatt i seriespill i sesongen, og klubbens lag har jevnt over hevdet seg meget bra. I tillegg har 

klubben tre grupper i alderen 8-9 og 10-11 år for gutter og en gruppe 10-12 år for jenter som har trent og deltatt 

på EasyBasket/EasyBasket Challenge. 

 

Oversikten under viser Sandvika-lagenes plassering i seriene. 

 

 
 

Seriemestere og regionmesterskap  

Som det fremgår over ble tre Sandvika-lag seriemestere denne sesongen (1K-1, J19-1 og J15), mens to lag ble 

regionmestere (J19 og J15). I tillegg ble to lag nr 2 i regionmesterskapet (G16 og G17) og to lag nr 4 (J15 og 

J16). 

 

2017 - 2018 WINNING SEASON

Lag Seire Tap % Score +/- Plassering
1M 11 13 0,458 -116 8. pl

4M (D) 10 4 0,714 56 2. pl

G19-1 A Vest 8 4 0,667 35 3. pl

G19-2 A Øst 8 4 0,667 42 3. pl

G17-1 A 10 4 0,714 145 3. pl

G17-2 (D) B Vest 15 0 1,000 469 1. pl

G17-3 B(02)  Vest 11 4 0,733 165 2. pl

G17 RM 1 1 0,500 -12 2. pl

G16 Elite 9 5 0,643 113 4. pl

G16 RM 1 1 0,500 -4 2. pl

G14-1 Elite 0 20 0,000 -1 116 11. pl

G14-2 Vest 1 17 0,056 -687 10. pl

G13 Vest* 7,5 9,5 0,441 -217 5. pl

1K-1 13 5 0,722 316 2. pl

1K-2 14 4 0,778 194 1. pl

2K (D) 11 5 0,688 125 4. pl

J19-1 10 0 1,000 355 1. pl

J19-2 9 3 0,750 -518 10. pl

J19 RM 1 0 1,000 41 1. pl

J17 5 9 0,357 -121 5. pl

J17 RM 0 2 0,000 -56 4. pl

J16 7 7 0,500 24 5. pl

J16 RM 0 2 0,000 -66 4. pl

J15 15 0 1,000 574 1. pl

J15 RM 2 0 1,000 78 1. pl

J13 0 12 0,000 -519 5. pl

Tot 179,5 135,5 0,570 -700

* Uavgjort resultat tillatt i yngste jente- og gutteklasser

Regionmester: J19, J15

Seriemester:  1K-2, J19-1, J15

Season Recaps
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Norgesmesterskap 

Sandvika deltok i NM i klassene J16 (J02), G16 (G02), J19 (J00-01) og G19 (G00-01). Norgesmesterskapet for 

U16-klassene foregikk på Kongsberg. I J16 ble laget nr 6, etter å ha tapt kampen om 5. plassen mot Ytrebygda. 

Jentene, som nesten alle er født i 2003 og således holder J16-klassen også til neste år, var i turneringen seedet 

som nr 10, og overrasket derfor mange med sin gode innsats. G16 ble nummer fire, etter å ha spilt jevnt både 

med EB85 i semifinalen, og mot Asker i kampen om bronsemedaljene.  

 

Norgesmesterskapet for U19-klassene foregikk i Bergen, og J19 tok seg frem til bronsefinalen etter å ha tapt 

semifinalen mot Ulriken. I bronsefinalen tapte de knepent 73-75 mot Hop, og ble dermed nr 4. G19 fikk det tøft 

i gruppespillet og måtte kjempe om plassene fra 9.-12., hvor de vant begge sine kamper klart og endte som nr 9. 

 

Cuper 

Flere Sandvika-lag har også denne sesongen deltatt og utmerket seg i cuper i inn- og utland, blant annet i Scania 

Cup, Bærum Open, Lundaspelen, Göteborg Basketfestival og Ricoh Cup i Finland. Den største prestasjonen var 

nok G01 som tok tredje plass i sluttspillet i 2. divisjon i Europaligaen EYBL (European Youth Basketball 

League), en turnering med flere meget sterke europeiske lag som gikk over flere helger gjennom sesongen.. 

 

Sandvika Open 

Sandvika Open, åpent klubbmesterskap i straffeskyting, ble avholdt 31. mai. 75 deltakere fordelte seg på fire 

klasser - nytt av året var at det var egen jenteklasse i både åpen klasse og mini (født 2006 og senere). I åpen 

klasse menn vant Stian Mjøs med 47 treff (av 50 skudd) –hans syvende seier gjennom årene. Benjamin Alknes 

Cox ble som i fjor nummer to, og også i år med 42 treff og Arne Marius Grevskott nummer tre med 41 treff, 

etter omskyting med Magnus Bakken som også fikk 41 treff. I åpen klasse for kvinner vant Siri Dragøy med 33 

treff foran Hege Rokne med 32 og Abbi Nilssen med 30 treff. 

 

I miniklassen for gutter (født 2006 og senere) imponerte fjorårsvinner Erlend Bøckmann Eldevik stort igjen med 

41 treff på 50 skudd – noe som hadde gitt delt 3. plass i åpen klasse! Gabriel Ogluson ble nummer to med 35 

treff. Ola Lindbråten fra Lommedalen traff også 35 men ble slått etter omskyting om andreplassen og ble 

nummer tre. I miniklassen for jenter vant Mina Bergh Skarestad fra EB85 med 21 treff, Almine Riise ble 

nummer to med 17 treff, mens Anna Moldskred ble nummer tre, også med 17 treff. 

 

Representasjon 

Flere spillere fra Sandvika har i sesongen vært uttatt på landslag som har representert Norge i ulike turneringer:  

 

Senior kvinner  Severine Uggen 

Senior herrer  Stian Mjøs (som er Sandvikamedlem med parallell spilletillatelse til Bærum Basket i 

BLNO) 

U18 jenter  Anniken Hartveit, Tiril Hjelde og Helene Cecilie Kystad, Embla Bøckmann Øvstebø 

U18 gutter  Christoffer Heggelund og Sigurd Sandlie 

U16 jenter  Maria Thoresen Myklebust 

U16 gutter  Max Dahl Svendsen 

 

Most Improved Player (MIP) 

MIP - Most Improved Player, mest fremgangsrike spiller, er en årlig kåring i Sandvika Basketballklubb, til én 

jente- og én guttespiller etter hver sesong. Det var i 2018 femte gang prisene ble utdelt. MIP-prisen går til den 

spilleren vi mener har hatt størst fremgang og utvikling, og samtidig må det være en spiller som har vist 

førsteklasses oppførsel, stor treningsiver og riktige holdninger. Ingen kan vinne prisen mer enn én gang. Juryen 

har bestått av klubbledelsen og trenerne for yngre lag, og de hadde også i år mange gode kandidater å velge 

blant. Denne sesongens vinnere ble Ingrid Stillesby Mauritzen (J03) og Max Dahl Svendsen (G02).  

 

I begrunnelsen for valget av Ingrid heter det: 

«Ingrid møter samvittighetsfullt opp på treningene, yter solid innsats i hver eneste øvelse og er lydhør for 

tilbakemeldinger. Hun har utviklet seg til å bli en solid pointguard med et godt blikk for spillet. Hun skyter godt 

og har fine, sterke driver mot kurven. Ingrid har en egen evne til å se ledige medspillere og spille overraskende 

pasninger som åpner forsvaret. Hun jobber hardt i angrep og forsvar – og er dessuten viktig for det sosiale 

miljøet i laget». 

 

Om Max skriver juryen: 

«Max har spilt for flere Sandvika-lag denne sesongen. Han har tatt store steg på 01-laget i Europaligaen EYBL 
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og gjort det så bra at han ble lagets MVP i siste delturnering i Estland. Max har også stilt opp for 02 og var 

spilleren som ledet laget til RM-finale og til semifinale i U16-NM, der han ble tatt ut på Allstar-laget. Max har 

også spilt seg inn på U16-landslaget, og han viser en vilje til å jobbe seriøst og profesjonelt med basketball». 

 

Jente-/kvinnebasket 

Utviklingen i kvinnebasket er bekymringsfull – i landet og kommunen generelt, men også i klubben. Styret og 

andre interessenter jobber derfor med tiltak for å styrke rekruttering av jenter spesielt til Sandvika og for å legge 

en langsiktig strategi for kvinnebasket i klubben. Det har over tid vært jobbet for å etablere et lag i øverste liga 

for kvinner, og fra høsten 2018 har klubben hatt lag i BLNO kvinner. Laget har spilt bedre og bedre utover i 

sesongen, og vil plassere seg omtrent midt på tabellen, hvilket er imponerende av et nyopprykket lag med en 

stamme av spillere født i år 2000. 

 

Nye aktiviteter i 2018 

• Inklu-Basket 

Sandvika Basketballklubb startet i mars 2018 Inklu-Basket på Emma Hjorth skole. Tilbudet er gratis 

baskettrening for 2.-5. trinn, to dager i uken. Vi bruker gymsalen på skolen og aktiviteten er i SFO tiden. 

Vi stiller med baskettrenere, baller og utstyr. Trenerne er tilknyttet BLNO-laget. Sandvika BBK 

samarbeider med Emma Hjorth skole og Bærum kommune i dette prosjektet. Målet er å få barn og unge 

som vanligvis ikke har mulighet til å delta på fritidsaktiviteter, til å være med på aktiviteten og på sikt 

bli inkludert i klubben. Vi ønsker å gjøre terskelen for å delta så lav som mulig og her er samarbeidet 

med skole og kommunen viktig. Inklu-Basket er nå startet opp i to andre basketballklubber og flere 

kommer til i 2019. 

 

• Sandvika Superstars 

Høsten 2018 ble det satt i gang et lag spesielt for jenter i ungdomsskolealder med spesielle behov, noe 

som har vært en ubetinget suksess. Syv jenter har fulgt alle treningene ledet av tre av spillerne fra 

Sandvikas BLNO-lag, og vi håper på å utvide denne gruppen til 10-12 jenter innen kommende sesong. 

Det er også satt i gang et lag for gutter i samme alder, men dette ble først igangsatt i 2019, med trenere 

fra Bærum Baskets BLNO-lag. Målet er å starte en voksengruppe også på sikt. 

 

Samarbeid med Bærum Basket 

Sandvika er en av tre klubber som samarbeider om Bærum Basket (sammen med Lommedalen og EB85). 

Bærum Basket er primært tenkt som en overbygning for elitesatsingen i disse klubbene med et BLNO-lag. Flere 

fra Sandvika, både styremedlemmer og andre, har deltatt aktivt i administrasjon av klubben (i styret) og i 

organisering av kamper og andre arrangementer. 

 

Trenersituasjonen 

Trenersituasjonen er fortsatt tilfredsstillende, men det er en stadig utfordring å finne kompetente trenere til alle 

lag. Flere av klubbens lag har trenere som er eller har vært trenere for representasjonslag i regi av Norges 

Basketballforbund. Stadig flere unge ønsker imidlertid å spille basketball i Sandvika BBK, og klubben er derfor 

avhengig av at enda flere av medlemmene er involvert i trening av yngre lag, både i og utenfor seriesystemet. 

Klubben ønsker å bidra til å utdanne flere trenere, og oppgradere tilbudet til trenerne - slik at det blir enda mer 

attraktivt å være trener i klubben. 

 

 

Bærum, mars 2019 

 

 

 

Kristina Maria Holm  Atle Bøckmann    Ståle Skagestad   

(sign)        (sign)     (sign)     

 

 

 

Hege Rokne   Arild Sandven    Oddleif Westby    

(sign)     (sign)     (sign) 


