Samarbeid mellom EB85, Lommedalen og Sandvika om
elitesatsing i Bærum Basket
1. Samarbeidsklubbene (EB85, Lommedalen og Sandvika) står sammen om at
elitebasket i Bærum samles i en overbygningsklubb, Bærum Basket. Bærum
Basket skal være det naturlige målet for ambisiøse spillere i vårt område.
2. Bærum Basket er etablert som egen klubb i NBBF-systemet, underlagt NIFs
lover. De samarbeidende klubbene beholder egne klubbnavn og identitet i
form av draktfarger og logo i de seriene klubbene stiller med egne lag.
Logoer og elementer fra samarbeidsklubbene vil så langt det er mulig inngå i
Bærum Baskets draktdesign.
3. Basket skal bygges opp som merkevare i Bærum kommune. Alle fire
klubbene går sammen og selger basket i Bærum. Det etableres en
markedsføringsgruppe som utarbeider salgspakker og strategi for arbeidet.
4. Trenere for Bærum Basket og trenere i samarbeidsklubben skal sammen
legge til rette for at yngre spillere skal kunne delta på Bærum Baskets
treninger og kamper samtidig som de spiller for sine lag i moderklubben.
Målsettingen er at 65% av spillerstallen til enhver tid består av lokale
spillere. Spillerne skal forplikte seg til å delta på alle lagets treninger, og
juniorspillere som ønskes fast inn i spillertroppen skal minimum trene 2
ganger med Bærum Basket pr uke. Trener kan dog dispensere fra dette i
spesielle tilfeller. Juniorspillere som hospiterer på treninger med elitelaget,
og som ikke er faste i spillertroppen, er unntatt fra ovennevnte regler om
deltagelse på treninger, noe som avtales med den enkelte i overenstemmelse
med juniorlagets trener.
5. Dame- og herrelagene, ledet av hovedtrenerne, har åpen dag før
sesongststart hvor unge spillere fra samarbeidsklubbene inviteres på minst
to treningsøkter. Dette for at spillerne skal bli bedre kjent med Bærum
Basket og trenerne skal bli bedre kjent med spillerne i samarbeidsklubbene.
6. Herre- og damelaget skal ha like premisser. Eventuelle importspillere
engasjeres ut fra spillergruppenes behov. Det er viktig å finne spillere som
kan bidra i samarbeidsklubbene, f.eks som trenere for yngre lag.
7. Samtlige spillere i Bærum Baskets elitestall må signere kontrakt som
reflekterer klubbens grunnleggende ideer og prinsipper skissert i dette
notatet.
8. Parallell-spill mellom lag i Bærum Basket og lag i moderklubben avklares
med NBBF foran hver sesong, i henhold til det som til enhver tid er gjeldende
regler. Målsettingen er å sikre et godt kamptilbud til alle spillere.
9. Bærum Basket er først og fremst en eliteoverbygning. I samarbeidet ligger
likevel en intensjon om å samarbeide på tvers av klubbtilhørighet for å oppnå
maksimal utnyttelse av halltider, trenerkrefter og tilbud til yngre spillere. I
løpet av mai hvert år skal representanter for de fire klubbene møtes for å
koordinere virksomheten for kommende sesong. Initiativet bør ligge hos
lederen for Bærum Basket.

10.Det skal være minst to trenersamlinger per sesong der Bærum Baskets
trenere møter trenerne for juniorlagene i samarbeidsklubbene.
11.Valgkomiteen skal så langt det lar seg gjøre rekruttere styremedlemmer til
Bærum Basket fra samarbeidsklubbene, og det skal minimum være en
representant fra hver klubb i styret til enhver tid. Representanter fra styrene
i samarbeidsklubbene kan invitere seg inn til styremøtene i Bærum Basket.
Det føres referater fra samtlige styremøter; og disse distribueres til styret i
samtlige samarbeidsklubber.
12. Klubbene i samarbeidet – som også omfatter satsingen på aldersbestemte
lag i samarbeidsklubbene – er enige om følgende:
•

Det skal være anledning til å melde på sammensatte lag fra
samarbeidsklubbene til utenlandske turneringer som f.eks EYBL under
navnet Bærum Basket. Forutsetning for slik juniorsatsing er at det
opprettes en egen arbeidsgruppe som jobber med dette og tar ansvaret
for drift og administrasjon av lagene.

•

De tre samarbeidsklubbene bidrar til markedsføring og gjennomføring av
elitearrangementene i form av dugnadsinnsats (som feks utdeling av
billetter, plakatdistribusjon, rigging og rydding på arrangementsdagen
osv.), og forplikter seg til å formidle informasjon til egne medlemmer om
kampene for å få flest mulig tilskuere.

•

Elitespillerne forplikter seg til faddervirksomhet/gjestetrener for
aldersbestemte lag i de tre samarbeidende klubbene. Dette er en
forpliktelse som skal defineres i kontrakt mellom Bærum Basket og hver
enkelt spiller. Det skal legges en plan for dette hvert år i september

•

Bærum Basket kan arrangere turneringer og camper.

•

Samtlige spillere organisert i de tre samarbeidsklubbene (som fyller 10 år
eller mer det året sesongen starter) skal hver sesong avkreves en
«Bærum Basket-andel» i forbindelse med innkreving av kontingent og
treningsavgift i moderklubben. Dette beløpet fastsettes foran hver sesong
av Bærum Basket i samarbeid med breddeklubbene, og skal spesifiseres
på fakturaen fra klubben til spillerne.

•

Bærum Basket-andelen gir blant annet disse fordelene for hver enkelt
spiller/lag
✓ Gratis adgang til alle elitekamper i Bærum Basket-regi
✓ Rabatt på deltageravgiften til Bærum Baskets turneringer og
camper.
✓ Fadder-/gjestetreningsordningen beskrevet over.
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