Årsberetning 2017
for
Ytrebygda basketballklubb

Styrets sammensetning
Leder:

Margrethe Slinde

Nestleder og sekretær

:

Frode Hauken

Styremedlemmer:
Sportslig ansvarlig:

Mari-Ann Danielsen

Oppmannskontakt og materialforvalter:

Morten Iversen

Kasserer, medlems- og webansvarlig:

Svein Lamvik

Styremedlem

Tennaz Javid

Vara styremedlem:

Thomas Blikra Rasmussen

Valgkomité:

Anders Bjelkarøy og Cathrin eEvensen

Revisor:

Kristin Johannessen

Styrets arbeid i 2017
Styret har i 2017 har hatt 9 styremøter.
Styret har i året som gikk hatt særlig fokus på
•
•
•

Rekruttering av nye medlemmer
Opprettholde et godt sportslig tilbud til eksisterende medlemmer
Forsvarlig økonomisk drift

YBBK strategi er videre satsing på trenerutvikling, rekruttering og breddeaktivitet. Samtidig må
vi sikre at våre etablerte spillere får tilbud som gjør det attraktivt og fortsatt være knyttet til
klubben.

Styret har i 2017 deltatt på klubbledermøter i Region Vest og NBBFs Det store klubbledermøtet,
samt deltatt på Regionsting.
Leder vil takke resten av styret for godt samarbeid i året som gikk.

Sportslig aktivitet og resultater
2017 var nok et år med godesportslige resultater både i seriespill og mesterskap. Flere YBBKspillere har også fått æren av å spille med det norske flagget på brystet i landslagsspill.
YBBK har Sandslihallen som primær treningsarena, men har også treningsaktivitet på Nordahl
Grieg videregående skole. Hjemmekamper spilles i Sandslihallen og i Søreidehallen.

Vårsesongen 2017
Sesongen 2016/2017 deltok YBBK med 8 lag i seriespill. For gutter stiller YBBK med lag i U13,
U15 og U16, og for jenter deltok lag i U 14, U15 og U 19. Klubben hadde også 1. divisjonslag
for både damer og menn.
YBBK deltok med to lag i EB for gutter, og med tre mix-lag i EBC-turneringer.
Sesongen 20016/2017 hadde YBBK satsing i Kvinneligaen gjennom samarbeidslaget Gimle
Pride.
I seriespillet for 2016-2017 kan vi se tilbake på følgende resultater:
• U14K – 2.plass
• U15K – 2.plass
• U19K – 2.plass
• 1.div kvinner – 4. plass
• U13M – 6. plass
• U15M- 2.plass
• U16M- 2.plass
• 1.div menn – 9.plass
Andre sportslige høydepunkter i 2017:
•
•
•

Gull til l U19K under NM i Bergen
Sølv og bronse til U12M i Hansacup
Sølv til U15/16K i Hansacup

Gull til U19K i NM

Sølv i både U14K og U15K serien, sølv i regionsmestersk apet i U14 og U15 og sølv i Hansacup til disse
jentene.

G 2005/2006 stilte med to lag i U12 i Hansacup og vant både sølv og bronse.

Høstsesongen 2017
Sesongen 2017/2018 har YBBK 7 lag med i seriespill. For gutter stiller YBBK med 1 lag i U13
og 2 lag i U14, og for jenter deltar det lag i U 15 og U16. Klubben har også 1. divisjonslag for
både damer og menn.
YBBK deltar i tillegg med lag i både EB og EBC.

Kvinneliga
Sesongen 2016/2017 hadde YBBK en avtale med Gimle basketballklubb om et likeverdig
samarbeidsprosjekt mellom de to klubbene for satsing i Kvinneligaen under navnet Gimle Pride.
Samarbeidet sørget for et godt sportslig tilbud til begge klubbers eliteutøvere på kvinnesiden.
Samarbeidets varighet var i utgangspunktet 3 år, men med avtale om årlig reforhandling av
avtalen. Reforhandling i 2017 resulterte i at klubbene ble enig om at samarbeidsprosjektet
under navnet Gimle Pride ikke skulle videreføres etter sesongen 2016/17.
Samarbeidsavtalen er videreført slik at YBBK sitt bidrag er å legge til rette for at spillere som
ønsker å satse mot i spill i kvinneligaen skal anse Gimle som sin naturlige klubb å spille for.
Samarbeidsavtalen legger til rette for at YBBK-spillere som ønsker å satse i kvinneligaen skal få

et godt tilbud i Gimle. For Gimle betyr dettet at KL-satsingen har to klubber som en kan utvikle
spillere i yngre årsklasser fram mot spill på KL-nivå.

Gimle Pride –Sesongen 2016/2017 samarbeidet YBBK med Gimle om KL-laget Gimle Pride med Simen
Prestegård som trener

Oversikt over lag med trenere og oppmenn ved utgangen av 2017
LAG

TRENER

OPPMANN

JG 2011

Maria Bruvik

JG 2009 /2010

Karina Prestegård

Karina Prestegård

J/G 2007/2008

Sara Kolsrud Ellingsen og Ingeborg
Steinsland

Kjersti Haukland

G2005/2006 (U13 og
U14)

August Birkeland og Marius Nordbø

Camilla Hovig

G2004 (U14)

Frida Høgh og Ingebjørg Magnussen

Ove André Ulvøy

J2003 (U15 og U16)

Stig Jacobsen og Richard Bruvik

Øystein
Tomassen

Kvinner 1.div

Trenerteam

Karina Prestegård

Menn 1. div

Simen Prestegård

Anders Bjelkarøy

Annen sportslig aktivitet
Lag fra YBBK har i 2017 deltatt på cuper i Norge og Danmark.
YBBK har også i 2017 hatt spillere som har fått spille på landslaget med det norske flagget på
brystet. I U 15K var YBBK representert med Synne Jacobsen, mens Maren Mildestvedt og
Ulrikke Bentsen spilte både i nordisk mesterskap og europamesterskap for U18K.

Rekruttering
YBBK jobber aktivt med rekruttering av nye basketspillere. I 2017 etablert har klubben tilbud for
barn på alle alderstrinn i EB/EBC-alder. Alle lagene har trening i Sandslihallen.
Det ble før sesongstart høsten 2017 jobbet aktivt med rekruttering. I tillegg til informasjon via
sosiale medier, ranselpost på skoler ble også nye metoder som informasjonsstands på lokale
kjøpesenter ble prøvd ut.
Det har for sesongen 2017/2018 ikke blitt gitt tilbud om basket i SFO-tid på skoler i området.
Det synes å være mer utfordrende å rekruttere jenter enn gutter til å starte med basketball, og
YBBK sliter med rekruttering av tilstrekkelig mange jenter til å få etablert egne jentelag. Klubben
har sesongen 2017/2018 ingen jentelag under U15. I rekrutteringsarbeidet må det derfor satses
på også å få rekruttert tilstrekkelig med jenter til å danne egne jentelag.

Trener- og dommerutvikling
I YBBK legger vekt på å utvikle egne trenere og dommere. På trenersiden har dyktige og godt
skolerte trenere for våre eldste lag. Våre lag i de yngste årsklassene blir trent av spillere fra våre
eldste lag.
Å ha gode trenere som er kjent med klubben og dens verdier og tankesett mener vi er viktig
bærebjelke og suksessfaktor for klubben.
For å utvikle trenere var flere trenere fra YBBK var med på Den store trenerhelgen i 2017.
Vi gleder oss til å følge våre spillere og lag, samt trenere og dommere videre i 2018.

Økonomi
Regnskapet for 2016 viser et overskudd på 53 376 kroner. Klubben har et tilfredsstillende
økonomisk resultat for 2017.
Klubben har ingen sponsoravtaler, og klubbens inntekter består i av kontingenter, treningsavgift,
Grasrotandelen fra Norsk tipping, samfunnsnyttige midler fra lokalt næringsliv og ulike offentlige
støtteordninger.
Klubbens største utgiftsposter er lønn til trenere og seriepåmeldinger.

Utvikling i medlemstall
YBBK hadde ved utgangen av 2017 146 medlemmer; 82 menn og 64 kvinner. Av dette er 18
støttemedlemmer, og de øvrige aktive medlemmer.
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Det har være en liten økning i antall medlemmer fra 2016, da klubben hadde 135 medlemmer
hvorav 16 støttemedlemmer.
Klubben er sårbar for frafall, og arbeid med rekruttering må fortsatt ha fokus for å sikre grupper
som gir grunnlag for å videreføre eksisterende lag.

Annen aktivitet
Nettbutikk
YBBK har i 2017 etablert sin egen nettbutikk for salg av klubbens materiell og drakter. Vår
samarbeidspartner og leverandør er Reflexpromotion.

Familiedag
Det ble arrangert familiebasket i februar. Dette er et arrangement som samler eldre og yngre
spillere med familier til hyggelig sosialt samvær med basketball, utkledning og god mat. Takk til
de som bidro til et flott arrangement.

Easy Basket
YBBK har hatt ansvar for å arrangere flere EB og EBC i Søreidehallen både vår og høst 2017.
Det er kjekt å se så mange ivrige basketspillere i aksjon

EBC mix 2011

Tilsynsvakt
YBBK har også i 2017 hatt tilsynsvakter i Sandslihallen.

Sekretariatskurs
Klubben arrangerte i september eget sekretariatskurs for foreldre med barn i seriespill. Dette ble
godt mottatt av de som deltok.

Avslutning
Ytrebygda basketballklubb kan se tilbake på nok et år med gode sportslige resultat, og med
positiv utvikling i forhold til rekruttering av nye basketballspillere.
Klubbens viktigste ressurs i tillegg til våre spillere, er trenere og ledere som skaper aktivitet de
fleste dagene av året.
YBBK er en forholdsvis liten klubb der driften i sin helhet er basert på frivillig arbeid. Pr i dag
ligger mye av arbeidsbelastningen på styret og oppmenn. Klubben er avhengig av engasjerte
foreldre for å drive klubben vår gjennom året. Styret oppfordrer flest mulig foreldre til å
engasjere seg og bidra inn mot klubben og lagene.
Styret vil takke alle øvrige som bidrar til at klubben kan ha et godt tilbud til våre medlemmer.

For styret i YBBK
Margrethe Slinde
Styreleder

