Årsberetning Bærum Basket 2021
1) Tillitsvalgte
Følgende ble valgt på ordinært årsmøte 2021:
•
•
•
•
•

Anita Holan, styreleder
Atle Bøckmann, styremedlem
Trond Haugen, styremedlem
Anne T. Salvesen, styremedlem
Eva M. Salvesen, styremedlem

Varamedlem til styret: Lars Hergot
Valgkomité: Arild Sandven, Knut Ola Staver, Mari Waage
Revisorer (kontrollkomité): Magnus N. Nielsen og Tor Christian Bakken.

2) Styrets arbeid
Anita Holan har hatt det overordnede ansvaret for kontakt med NBBF, spillerstall og kontrakt med trenere
for herrelaget, Eva M. Salvesen har vært kasserer og ført regnskapet, samt hatt ansvar for organisering av
reiser til bortekamper for herrelaget, i tillegg til hovedansvar for sponsorvirksomheten sammen med
Marianne Aamodt. Atle Bøckmann har hatt ansvar for spillerstall og kontakt med damelaget, inkludert
organisering av reiser til bortekamper og dialog med NBBF. Atle Bøckmann har hatt ansvaret for
arrangement av hjemmekampene til Firi-ligaene i Nadderudhallen sammen med Lars Hergot. Trond Haugen
har hatt ansvar for filming av hjemmekamper. Anne T. Salvesen og Eva M. Salvesen har hatt hovedansvar
for planlegging og drift av kafeteriavirksomheten.
Styret har hatt to ordinære møter og har ellers hatt omfattende kontakt på telefon og e-post, samt i
forbindelse med arrangementene i Nadderudhallen.
Samarbeidet med Sandvika BBK, EB85 og Lommedalen Basket som er Bærum Baskets samarbeidsklubber er
helt nødvendig både økonomisk og for at Bærum Basket skal kunne arrangere sine hjemmekamper på en
god måte. På årsmøtet i 2021 ble det, blant annet gjennom utfordringene med å skaffe nye
styremedlemmer, 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,
samt at klubbene stiller med hvert sitt medlem for valg til styret for kommende periode.

3) Økonomi
Det økonomiske resultatet for året 2021 ga et overskudd på kr 100.327 (2020: overskudd på kr 255.834).
Resultatet foreslås å inngå i balanse. Dette gir en økning av egenkapital til kr 424.960 (2020 kr 324.633).
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Likviditeten (bankinnskudd) ved årsskiftet var kr 412.316 (2020: 313.314). Hovedårsaken til det positive
resultatet er bl.a periodiseringer for sesongen 2021/22, spesielt for sponsorinntekter gjeldende sesongen
som ble bokført høsten 2021, mens kostnadene påløper også våren 2022. Også mottatte
kompensasjonsmidler i forbindelse med koronapandemien, både for avslutningen av sesongen 2020/21
(vår 2021) og starten av sesongen 2021/22 (høsten 2021) har bidratt til resultatet.
Viktige inntektsposter i tillegg til kompensasjon fra myndighetene grunnet avlyste arrangementer var
medlemsstøtte fra samarbeidsklubbene Sandvika BBK, EB85 og Lommedalen IL og sponsorinntekter.
Inntektene fra sponsorvirksomhet har økt noe fra 2020, men til tross for godt arbeid av de
sponsoransvarlige er dette arbeidet fortsatt svært krevende og gir mindre bidrag enn ønskelig. Lagene har
også gjennomført enkelte dugnader som har bidratt til inntektssiden, og momskompensasjonsordningen
fra staten til frivillige organisasjoner, via NIF, er også et viktig bidrag.
De samlede inntekter har økt med ca kr 540.000 fra 2020 til 2021. De viktigste økningene finner vi foruten
sponsorinntekter som nevnt over på områder som Bærum Open (ikke avholdt i 2020), mottatte tilskudd
(dette gjelder blant annet kompensasjon for avlyste seriekamper, sluttspill vår 2021 og redusert omfang på
Bærum Open) og gjennomføring av NBBF-arrangement høsten 2021. Av de største reduserte
inntektspostene er dugnadsinntekter, salg av årskort og bingoinntekter.
De samlede kostnadene har økt med ca kr 700.000 som følge av høyere aktivitetsnivå grunnet mindre
strenge koronarestriksjoner/avlysninger. Kostnadspostene med størst økninger er bl.a kostnader knyttet til
Bærum Open, innkjøp til kafeteria, reiser/opphold i forbindelse med bortekamper og lønn og andre
godtgjørelser til spillere og trenere. Kostnader som er redusert fra 2020 er bl.a husleie og serieavgifter.

4) Sportslig
Avslutningen av sesongen 2020/21 ble som sesongen før preget av koronapandemien, og det ble ikke
gjennomført sluttspill. Seriespillet ble avbrutt i januar 2021 og ikke tatt opp igjen før sesongen ble endelig
avlyst i mars. Det ble således heller ikke kåret noen seriemestere i sesongen 2020/21.
Høsten 2021 ble sesongen 2021/22 igangsatt uten restriksjoner, men det ble igjen innført restriksjoner,
blant annet mht publikum, i perioden desember til februar. Lagene i FIRI-ligaene har kunnet fortsette å
trene og spille kamper under strenge smittevernmessige tiltak. Begge klubbens lag har vært berørt av
smitte, og fått noen kamper utsatt som følge av dette, men alle seriekampene har i skrivende stund blitt
gjennomført for begge lag.
Styret har ansvar for å engasjere trenerne, og trenerne har ansvar for å ta ut spillerstallen.
Sportslig informasjon menn
Annen halvdel av sesongen 2020/21 (vår 2021)
• Hjemmebane:
Nadderudhallen
• Trenere:
Mathias Eckhoff og Gunnar Nesbø
• Spillerstall:
Yannick Anzuluni, Prince Ali, Marcus Barnett, Sjur Dyb Berg, Armani Cotton,
Benjamin Alknes Cox, Gaute Haugen, Georg Helvik, Anders Landenget, Stian Mjøs,
David Nilssen, Jarl Vetle Paulsen, Max Dahl Svendsen,
• Resultater (vår 21): Nr 4 i grunnserien da denne ble endelig avlyst i mars, og sluttspill ble ikke arrangert
som følge av koronaviruset
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Første halvdel av sesongen 2021/22 (høst 2021)
• Hjemmebane:
Nadderudhallen
• Trenere:
Mathias Eckhoff og Gunnar Nesbø
• Spillerstall:
Sjur Dyb Berg, Ludvig Bergh, Benjamin Alknes Cox, Eric Gilchrese, Emil Grosse,
Gaute Haugen, Jørgen K. Kjesbu, Anders Landenget, Håkon R. Lund, Stian Mjøs,
Plaisir Mukoko, Tobias Olberg, Philipp Schwethelm, Shane Temara, Jacob Aabel
• Resultater (vår 22): Nr 4 i grunnserien. I sluttspillet er laget i skrivende stund i semifinaleserien (best av
fem kamper) mot Frøya

Sportslig informasjon kvinner
Annen halvdel av sesongen 2020/21 (vår 2021)
• Hjemmebane:
Nadderudhallen
• Trener:
Ola Gravem Knutsen
• Spillerstall:
Shiba Haji Ahmadi, Bobbi Jo Colburn, Camilla Gjerstad, Emilie Gomis, Tiril Hjelde,
Eirin Vreim Holm, Alison Lewis, Julie McCarty, Lena Olberg, Cecilia Kerstin Riise,
Mia Wanvik Stenersen, Malena Waage Thomsen, Josefin Winther, Edel Sofie Øverli,
Embla Bøckmann Øvstebø
• Resultater (vår 21): Nr 3 i grunnserien da denne ble endelig avlyst i mars, og sluttspill ble ikke arrangert
som følge av koronaviruset
Første halvdel av sesongen 2021/22 (høst 2021)
• Hjemmebane:
Nadderudhallen
• Trener:
Ola Gravem Knutsen
• Spillerstall:
Shiba Haji Ahmadi, Bodil Brokhaug, Raziyah Farrington, Camilla Gjerstad, Susanne
Gjerstad, Sofia Brokhaug Koch, Keelie Lamb, Mathea L. Lindbråten, Julie McCarty,
Nikoleta Mingko, Cecilia Kerstin Riise, Amanda Waage Thomsen,
Malena Waage Thomsen, Lea H. Tveteraas, Josefin Winther,
• Resultater (vår 22): Nr 2 i grunnserien. Sluttspillet avholdes første helgen i april i Bergen, arrangert av
Frøya

5) Arrangementer og andre aktiviteter
Bærum Open. Norges største åpningsturnering for aldersbestemte lag arrangeres hver høst i september. I
2020 måtte turneringen dessverre avlyses som følge av myndighetenes restriksjoner i forbindelse med
koronapandemien, men høsten 2021 var restriksjonene så vidt lettet at turneringen kunne gjennomføres,
dog med minimalt med publikum. Det viktigste varlikevel at lagene fikk spille kamper igjen, og det var
meget stor interesse for deltakelse som gjorde at turneringen satte ny rekord både i deltakende lag (186)
og i gjennomførte kamper (348).
U19NM-kvalifisering. Klubben arrangerte i november kvalifiseringsturnering for U19 på vegne av NBBF.
Arrangementet ble gjennomført i Bærum Idrettspark, og i denne perioden var det ingen
koronarestriksjoner, så arrangementet var godt besøkt og vellykket gjennomført.
Inklu-basket. Klubben er en del av Inklu-prosjektet til NBBF, og får gjennom dette støtte til gjennomføring
av gratis basketaktivitet på barneskoler i Bærum kommune. Aktiviteten i 2021 var noe begrenset på grunn
av koronasituasjonen, men klubben har fått innvilget støtte til prosjektet også for perioden 2021-2024, og
satser på stabilt høyt aktivitetsnivå også i denne virksomheten i tiden fremover.

Bærum, mars 2022
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