ÅRSBERETNING FOR SANDVIKA BASKETBALLKLUBB 2020

1.

Tillitsvalgte

Følgende styre ble valgt på årsmøtet 15.06.20:

- Ståle Gordon Skagestad (leder)
- Karina Bjørnbakk (nestleder)
- Christian Fr. Mathisen
- Ellen T. Moldskred
- Nanna Kristine Sand
- Frode Strømsvåg
- Eva M. Salvesen (varamedlem og kasserer)
Til valgkomitéen ble valgt Arild Sandven (leder), Oddleif Westby, Nils Kristoffersen og Ketil Sand
(varamedlem).
Revisor for 2020 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 31.12.20. Antall medlemmer i klubben har vært relativt stabilt de siste årene.
Det har vært avholdt åtte styremøter i 2020, 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-lagene for damer og
herrer.
Klubbens Facebookside er den mest benyttede åpne informasjonskanalen. 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 for tiden en tilfredsstillende økonomisk situasjon, til tross for redusert aktivitet og ordinære
inntekter grunnet restriksjonene som følge av koronapandemien. 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 2020. Regnskap for kalenderår
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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.
Regnskapsåret 2020 ble avsluttet med et overskudd på kr 91 885 (2019: overskudd på kr 76 054).
Overskuddet legges til klubbens egenkapital som ved årets slutt dermed var på kr 512 386 (kr 420 502).
Likviditeten (bankinnskudd) ved årets slutt var på kr 698 337 (kr 435 040). Hovedårsaken til det gode
økonomiske resultatet i 2020 var blant annet at klubben fikk kompensasjon fra myndighetene for
arrangementer som ble avlyst som følge av koronapandemien.

4.

Sportslig virksomhet sesongen 2019/20

Årsberetningen gjelder året 2020, redegjørelsen under gjelder derfor forrige sesong, 2019/20. Sesongen
2019/20 ble avbrutt i mars 2020, da landet «stengte ned» grunnet koronasituasjonen. De fleste seriene ble
derfor ikke ferdigspilt, og det ble ikke kåret noen seriemestere. Region- og norgesmesterskap ble avlyst.
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
15 lag har deltatt i seriespill i sesongen, og klubbens lag har jevnt over hevdet seg bra. I tillegg hadde
klubben to grupper i alderen 9-10 og 11-12 år for gutter som har trent og deltatt på EasyBasket/EasyBasket
Challenge, og to relativt nystartede grupper for hvv jenter 9-12 år og gutter 8-9 år som foreløpig kun trener.
Oversikten under viser Sandvika-lagenes plassering i seriene og i regionmesterskap.
Season Recaps
2019 - 2020

Lag

LOOSING SEASON (SEASON NOT COMPLETED)

Seire

Tap

%

Score +/-

Plassering

1M
G19-1 A
G19-2 B Vest
G17 B
G16 Vest
G15 Vest
G14-1 Elite
G14-2 Vest
G14-3 Vest

10
19
7
0
0
10
13
11
7

7
0
5
16
16
6
5
9
12

0,588
1,000
0,583
0,000
0,000
0,625
0,722
0,550
0,368

83
685
18
-789
-724
150
326
365
-382

6. pl
1. pl
2. pl
9. pl
10. pl
5. pl
4. pl
5. pl
8. pl

1K-1
1K-2
2K (D)
J19
J15
J13

9
1
11
7
2
1

6
15
5
8
19
17

0,600
0,063
0,688
0,467
0,095
0,056

71
-466
27
-157
-790
-515

4. pl
9.pl
3. pl
4. pl
11. pl
9. pl

Tot

108

146

0,425

-2 098

Regionmester: Ikke kåret, sesong avbrutt grunnet korona
Seriemester: Ikke kåret, sesong avbrutt grunnet korona

Seriemestere og regionmesterskap
Som følge av restriksjonene knyttet til koronapandemien ble det ikke kåret serie- eller regionmestere i denne
sesongen.
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Norgesmesterskap
Som følge av restriksjonene knyttet til koronapandemien ble det ikke avholdt Norgesmesterskap denne
sesongen.
Cuper
Grunnet koronapandemien var det ingen Sandvika-lag som deltok i cuper i 2020.
Sandvika Open
Sandvika Open, åpent klubbmesterskap i straffeskyting, måtte også avlyses som følge av koronapandemien.
Representasjon
Det var ingen region- eller landslagsaktivitet våren 2020 som følge av koronapandemien.
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. Våren 2020 ble disse prisene ikke delt ut som følge av
koronapandemien.
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.
Spesielle lag/grupper i 2020
• 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. I løpet av 2019 ble tilbudet videreutviklet og Inklu er nå
etablert som en egen organisasjon som har startet samarbeid med andre klubber flere steder i landet.
Klubbene stiller med baskettrenere, baller og utstyr, og Sandvika BBK samarbeider med Inklu,
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. Noen jenter fra dette tilbudet deltar også på klubbens lag.
•

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. 8-10 jenter har fulgt alle treningene ledet av spillere fra
BLNO-laget for kvinner. I 2019 ble det også satt i gang et lag for gutter i samme alder med trenere
fra BLNO-laget for herrer, med omtrent samme antall deltakere. I 2020 har det fortsatt vært slik
aktivitet i klubben, som søker og mottar tilskudd fra Norges Basketballforbund til dette arbeidet.
Målet er å starte en voksengruppe også på sikt.

•

Skolebasket
Høsten 2020 innledet klubben et samarbeid med SFO på Levre, hvor det en gang i uken ble arrangert
basket for jenter på 2. trinn. Dette var et veldig positivt tiltak, men det måtte dessverre avsluttes etter
nyttår i forbindelse med at skolen kom på rødt nivå som følge av koronaviruset. Liknende aktivitet
ønskes gjenopptatt når anledningen tillater det.

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 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.
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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, mai 2021

Ståle Gordon Skagestad
(sign)

Karina Bjørnbakk
(sign)

Christian Fredrik Mathisen
(sign)

Ellen Moldskred
(sign)

Nanna Kristine Sand
(sign)

Frode Strømsvåg
(sign)
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