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ÅRSBERETNING FOR SANDVIKA BASKETBALLKLUBB 2021 
 

 
 

 

1. Tillitsvalgte 

 

Følgende styre ble valgt på årsmøtet 01.06.21: 

 

- Hege Rokne (leder) 

- Karina Bjørnbakk (nestleder) 

- Christian Fr. Mathisen 

- Ellen T. Moldskred 

- Nanna Kristine Sand 

- Ståle Gordon Skagestad 

- Frode Strømsvåg 

- Eva M. Salvesen (varamedlem og kasserer/regnskapsfører) 

 

Kontrollutvalg: Magnus N. Nielsen og Tor Christian Bakken. 

 

Til valgkomitéen ble valgt Arild Sandven (leder), Nils T. Kristoffersen, Cecilie Paulsen Lund, Ketil 

Sand (varamedlem). 
 

Revisor (kontrollutvalg) for 2021har 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 250 pr 31.12.21. Antall medlemmer i klubben har økt gjennom høsten 2021 etter å ha vært 

relativt stabilt de siste årene. 

 

Det har vært avholdt åtte styremøter i 2021, i tillegg til et antall gruppemøter, temamøter og løpende kontakt 

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

samarbeidsklubbene i Bærum Basket – EB85 og Lommedalen – vedrørende en ønsket revitalisering av 

samarbeidet om Bærum Basket (se nærmere informasjon om dette under punkt 4). 

 

Klubbens Facebookside er den mest benyttede åpne informasjonskanalen. I tillegg har de fleste lag/grupper 

egne grupper 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. Web-siden har imidlertid blitt betydelig oppgradert gjennom 

2021, blant annet gjennom en mer oversiktlig struktur og ikke minst muligheten for å melde interesse for 

opptak i klubben direkte fra siden. Mot slutten av året ble det også besluttet å engasjere en content manager 

for klubbens sosiale medier, og etter en stillingsutlysning med søknader fra interesserte kandidater ble en 

spiller fra et av klubbens egne ungdomslag engasjert. Hovedoppgaven er å sørge for jevnlig aktivitet i 

klubbens sosiale medier – spesielt på Instagram, SnapChat og TikTok. Engasjementet gjelder i første 

omgang frem til sommeren, med mulighet for forlengelse. 

 

 

3.  Økonomi 

 

Klubben har for tiden en tilfredsstillende økonomisk situasjon, til tross for redusert aktivitet og ordinære 

inntekter grunnet restriksjonene som følge av koronapandemien også i 2021. 

 

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

ressurser går til sportslige aktiviteter. Grunnet redusert aktivitetstilbud til spillerne, som skyldtes 
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koronarestriksjonene, ble det ikke fakturert treningsavgift til spillere våren 2021, kun medlemskontingent for 

året. Dette var mulig på grunn av klubbens robuste økonomi. Klubben bistår også medlemmer med å søke 

Fritidsstipend fra Bærum kommune, en ordning som kommunen har innført for å sikre at alle barn og unge 

skal ha anledning til å drive med fritidsaktiviteter, uavhengig av familiens økonomiske situasjon. Klubben 

opplever at denne kommunale ordningen fungerer godt og etter hensikten. 

 

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 2021. 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. 

 

Regnskapsåret 2021 ble avsluttet med et overskudd på kr 201 804 (2020: overskudd på kr 91 885). 

Overskuddet legges til klubbens egenkapital som ved årets slutt dermed var på kr 714 190 (kr 512 386). 

Likviditeten (bankinnskudd) ved årets slutt var på kr 761 731 (kr 698 337). 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.  

 

De største endringene fra 2020 på inntektssiden var reduksjon i treningsavgift (klubben fakturerte ikke 

treningsavgift våren 2021 grunnet koronasituasjonen) og egenandeler (mindre reise og turneringsaktiviteter 

for spillerne), men samtidig økte offentlige tilskudd (kompensasjon for avlyste arrangementer på grunn av 

koronapandemien). De største kostnadsreduksjonene var på serieavgift til NBBF (ble ikke fakturert i 2021), 

turnerings- og reiseutgifter og dommerkostnader, grunnet lavere aktivitet. 

 

 

4.  Sportslig virksomhet sesongen 2020/21 

 

Årsberetningen gjelder året 2021, redegjørelsen under gjelder derfor i hovedsak forrige sesong, 2020/21. 

Sesongen 2020/21 hadde flere spillepauser, og ble endelig avbrutt i mars 2021, Seriene ble derfor ikke 

ferdigspilt, og det ble ikke kåret noen seriemestere. Region- og norgesmesterskap ble avlyst. Dette var andre 

sesong som endte på denne måten på grunn av koronasituasjonen. 

 

Hjemmekamper og trening 

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

stor flerbrukshall. Flere av våre lag har treningstid her, men det er likevel et langt større behov for treningstid 

i lagenes hjemmearena. 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 en gruppe for jenter i alderen 10-11 år og to grupper 11-12 år for gutter som har trent og deltatt på 

EasyBasket arrangementer. 

 

Det ble ikke publisert noen tabeller for seriene for 2020/21 pga at seriene ikke ble avsluttet, så det er derfor 

ikke mulig å vise oversikten over hvordan klubbens lag gjorde det foregående sesong (som vanligvis gjengis 

i tabellform i årsrapporten). 

 

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 kun Bærum Open, som ble arrangert av Bærum Basket i september 2021, 

som hadde deltakende Sandvika-lag. Klubben deltok med 9 lag som alle hevdet seg godt. Det viktigste var 

likevel at lagene endelig fikk spille basket igjen etter en lang periode uten aktivitet på grunn av pandemien 

og en avbrutt forrige sesong. 

 

Sandvika Open 

Sandvika Open, åpent klubbmesterskap i straffeskyting, måtte også avlyses som følge av koronapandemien. 

 

Representasjon 

Det var begrenset landslagsaktivitet våren/sommeren 2021 som følge av koronapandemien, men Norge stilte 

med lag i nordisk mesterskap i klassene U16 mens i U18 ble lagene trukket fra turneringen kun dager før 

start pga smitte i troppen. Sandvika hadde Georg Helvik og David Nilsen med i U18 laget. 

 

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 2021 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. Høsten 2021 ble det startet en ny gruppe for jenter 

født i 2011 eller senere som har fått stor tilstrømning av nye jenter. Også gruppen for jenter født 2009/2010 

fikk en oppsving med økt antall deltakere ved sesongstart 2021/22. 

 

Rekruttering 

Klubben har en målsetting om å starte et nytt lag for hhv jenter og gutter foran hver sesong. I tillegg til 

gruppen for jenter nevn over ble det etablert en tilsvarende nybegynnergruppe for gutter, født i 2012 eller 

senere. Også denne gruppen har fått mange deltakere gjennom høsten. Det kommer også stadig nye spillere 

til, spesielt på guttesiden, i aldersgruppene 2009-2011 – så mange at klubben dessverre har måttet si nei til 

flere fordi det ikke er plass. Det er stor mangel på treningstider i haller/gymsaler, og klubben jobber aktivt 

med kommunen for å bedre situasjonen, men dette er et arbeid som først vil gi resultater på noe lengre sikt. 

 

Spesielle lag/grupper i 2021 

• InkluBasket - tiltak for inkludering 

Sandvika Basketballklubb startet i mars 2018 InkluBasket på Emma Hjorth skole. Tilbudet var gratis 

baskettrening for 2.-5. trinn, to dager i uken. I løpet av årene etter er tilbudet videreutviklet som et 

prosjekt i NBBF som har startet samarbeid med andre klubber flere steder i landet. Klubbene stiller 

med baskettrenere, baller og utstyr. Det er hyggelig å se at noen jenter fra dette tilbudet etter hvert 

har startet å spille på klubbens lag. Inklu-prosjektet er nå overtatt av Bærum Basket, men Sandvika 

BBK jobber fortsatt med ulike inkluderingsaktiviteter i nærområdet med tilskudd fra 

Sparebankstiftelsen DnB. 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.  

 

• 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. I 2019 ble det også satt i gang et lag for gutter i samme alder.  

Antallet deltakere svinger litt, men har ligget mellom 15 og 20 til sammen det siste året. Trenere for 

disse gruppene blir spesielt utvalgt med tanke på målgruppen. Klubben søker og mottar tilskudd fra 

Norges Basketballforbund til dette arbeidet. Målet er å starte en voksengruppe også på sikt. 

 



 4 

Kick-off og Klubbutvikling 

Høsten 2021, som oppstart for sesongen 2021/22, ble det gjennomført et meget vellykket kick-off 

arrangement med stor deltakelse fra spillere og trenere fra alle lag. Samtidig ble det også startet opp et arbeid 

med Klubbutvikling, hvor representanter fra Norges Basketballforbund deltok med ledelse av work shops 

hvor både styret, trenere, lagkontakter engasjerte foreldre og noen spillere deltok. Prosessen er ikke ferdig, 

den har bl.a blitt avbrutt av koronarestriksjoner gjennom sesongen, men har allerede gitt resultater i form av 

økt engasjement i ovennevnte grupper/miljøer og et foreløpig grunnlag for visjon og verdier: Vi er 

basketglede – trygghet, mestring, utvikling som det skal arbeides videre med fremover. 

 

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 FIRI-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. På Bærum Baskets årsmøte i 2021 ble det, blant annet 

gjennom utfordringene med å skaffe nye styremedlemmer til klubben, synliggjort en manglende forankring 

av Bærum Basket som naturlig del av samarbeidsklubbene. Årsmøtet anmodet derfor samarbeidsklubbene 

om å iverksette en prosess for å sikre videre drift av overbygningsklubben Bærum Basket med tilstrekkelig 

forankring i klubbene. Dette arbeidet har pågått frem til nylig, og har resultert i en revidert samarbeidsavtale 

som vil legges frem for årsmøtet i Bærum Basket, samt at samarbeidsklubbene stiller med hvert sitt medlem 

for valg til styret for kommende periode. 

 

Trenersituasjonen 

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

alle lag. Enkelte 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 2022 

 

 

 

Hege Rokne (leder)  Karina Bjørnbakk   Christian Fredrik Mathisen 

(sign)    (sign)     (sign) 

  

 

Ellen Moldskred  Nanna Kristine Sand   Staale Gordon Skagestad  

(sign)    (sign)     (sign) 

 

 

Frode Strømsvåg 

(sign)  

 


