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Styrets arbeid i 2016
Styret som ble valgt på årsmøtet i 2016 har hatt 8 styremøter i 2016.
Styret har i året som gikk hatt særlig fokus på



Rekruttering
Kontroll på økonomi og medlemsregister

Økonomisk drives klubben forsvarlig, og i 2016 oppnår klubben overskudd som beskrevet
senere under økonomi.
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.

Sportslig ansvar som forvaltning av treningstider og trenerressurser, samt dialog med trenere
ivaretas av sportslig utvalg. Sportslig utvalg er ledet av Thomas Mildestvedt, som også i 2016
har gjort en stor innsats for klubben
Styret var i 2016 representert på både Basketballtinget og Regionsting.
Leder vil takke styret og sportslig utvalg for godt samarbeid i året som gikk.

Sportslig aktivitet og resultater
2016 var nok et godt sportslig år for YBBK, med gode resultater både i seriespill, mesterskap,
og flere av våre spillere fikk prøve seg med flagget på brystet i landslagsspill.
Klubben har Sandslihallen som primær treningsarena, men har også treningsaktivitet på Liland
skole og på Nordahl Grieg videregående skole. Hjemmekamper spilles i Sandslihallen og i
Søreidehallen.

Vårsesongen 2016
Sesongen 2015/2016 deltok YBBK med 8 lag i seriespill, samt 2 lag som deltok på EasyBasketarrangement. Sesongen 2015/2016 hadde klubben egen satsing også i Kvinneligaen
I seriespillet for 2015-2016 kan vi se tilbake på følgende resultater:
 U13K – 2.plass
 U17K – 2.plass
 U19K – 4.plass
 1.div kvinner – 2. plass
 KL – 6.plass
 U13M – 5. plass
 U14M- 2.plass
 U16M- 5.plass
 2.div menn – 1.plass
Andre sportslige høydepunkter sesongen 2015/ 2016:



Femteplass til U16K NM i Bergen
Bronse til U19K under NM i Tromsø

G 02 vant sølv I regionsmesterskapet 2016

G 04 med sine trenere Frida Høgh og Ingebjørg Magnussen

Høstsesongen 2016
Sesongen 2016/2017 har YBBK 8 lag med i seriespill. For gutter stiller YBBK med lag i U13,
U15 og U16, og for jenter deltar det lag i U 14, U15 og U 19. Klubben har også 1. divisjonslag
for både damer og menn.
YBBK deltar sesongen 2016/2017 med to lag i EB for gutter, og har hatt tre mix-lag med i EBCturneringer.

EBC Mix 07/08 med sine trenere Sara Kolsrud Ellingsen og Ingeborg Stensland

Gutter 05/06 stiller med to lag i EB. Her med sin trener August Birkeland

Kvinneligasatsing
Sesongen 2015/16 hadde YBBK eget lag i toppserien for kvinner, kvinneligaen (KL). Laget
besto av 12 spillere, som alle var resultat av klubbens egen utvikling av spillere. Laget ble trenet
av Gunnar Voigt Nesbø, assistert av Simen Prestegard og med Thomas Mildestvedt med
ansvar for kondisjon og styrke.
Etter gode erfaringer sesongen 2015/2016, og ønske fra spillergruppen var det ønske om et
videre tilbud i KL. Vår egen KL gruppe var for liten til egen satsing da flere av våre jenter flyttet
utenbys knyttet til studier. Med denne bakgrunn ble det fremforhandlet en avtale med Gimle
basketballklubb om et likeverdig samarbeidsprosjekt mellom de to klubbene for sesongen
2016/17.
Samarbeidet skal sørge for et godt sportslig tilbud til begge klubbers eliteutøvere på
kvinnesiden. Det var også en intensjon at samarbeidet skulle bidra til felles fokus på rekruttering
og profilering av kvinnebasket. Samarbeidets varighet er 3 år, men innholdet i avtalen
reforhandles årlig fra sesongslutt og innen 30.apr i 2017.
Samarbeidslaget fikk navnet Gimle Pride, og har vår egen Simen Prestegård som sin
hovedtrener. Sportslig sett har det vært utfordrende å koble 2 spillergrupper og laget har hatt
variable prestasjoner. Laget har delt treningstid mellom Gimlehallen og Sandslihallen. Det blir
spennende å se hva som skjer etter sesongen da vi vet at mange av spillerne skal flytte utenbys
relatert til studier.

Gimle Pride –Sesongen 2016/2017 samarbeider YBBK med Gimle om KL-laget Gimle Pride med

trener Simen Prestegård

Oversikt over lag med trenere og oppmenn ved utgangen av 2016
LAG

TRENER

OPPMANN

Microbasket

Maria Brudvik

Terje Bergesen

SFO-basket Liland
(EBC)

Karina Prestegård

Karina Prestegård

J/G 20009/2010

Karina Prestegård

Karina Prestegård

J/G 2007/2008 (EBC)

Sara Kolsrud Ellingsen og Ingeborg
Steinsland

Thomas Blikra
Rasmussen

G2005/2006 (EB)

August Birkeland og Solveig Mildestvedt

Camilla Hovig

G2004 (U13)

Frida Høgh og Ingebjørg Magnussen

Kenth Frode Hovland

J2003 (U14 og U15)

Stig Jacobsen og Richard Bruvik

Synnøve Skog

G 2002 (U15 og U16)

Nicholas Antony Philip

Arve Gravdal

J 1999/2000 (U19)

Trenerteam

Lehne Nilsen

Kvinner 1.div

Trenerteam

Karina Prestegård

Menn 1. div

Simen Prestegård

Anders Bjelkarøy

Annen sportslig aktivitet
Lag fra YBBK har i 2016 deltatt på cuper både nasjonalt, og i Sverige og Danmark.

Jenter 2003 på Amager Cup (København) september 2016

Landslag
YBBK har også i 2016 hatt spillere som har fått spille på landslaget med det norske flagget på
brystet.
I U 16 K var YBBK representert ved Sara Kolsrud Ellingsen deltok i nordisk mesterskap og
europamesterskap, og på U 18K var klubben representer ved Ulrikke Bentsen. Klubben var
også representert med flere spillere under uttak til respektive landslag.

Rekruttering
YBBK jobber aktivt med rekruttering av nye basketspillere. Det ble høsten 2016 etablert nytt
2007/2008 lag med trening i Sandslihallen. I tillegg har klubben hatt godt samarbeid med SFO
på skoler i området, og det har vært avholdt SFO basket på Søreide skole, Aurdalslia skole,
Liland skole og Hjellestad skole. Dette har vært en viktig faktor for at klubben nå har etablert
flere nye EBC lag.
YBBK søkte, og fikk 15 000 kroner i støtte fra NBBF til gjennomføring av rekrutteringsprosjekter
for basketball på skoler i vårt område. Midleren er øremerket til dette formålet, og fordeles 50/50
mellom 2016 og 2017.
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 2016/2017 ingen jentelag under U14. I rekrutteringsarbeidet må det derfor satses
på også å få rekruttert tilstrekkelig med jenter til å danne egne jentelag.

Økonomi
Regnskapet for 2016 viser et overskudd på 112 849 kroner. Av dette er 50 000 kroner
innbetaling for dugnad for Bergen kommune for 2 lag som ikke ble lagt til utbetaling før 2017.
Inntekter fra kontingent og treningsavgifter for 2016 er også ekstraordinært høye som følge av
en del utestående fra 2015 som ble innkrevd i 2016. Hensyntatt disse to forhold er klubbens
økonomiske resultat for 2016 balansert.
I 2016 har vi ikke fått på plass noen nye sponsoravtaler, og klubbens inntekter består i
hovedsak av kontingenter, treningsavgift og div. offentlige støtteordninger.
Vi får fortsatt midlere fra Grasrotandelen fra Norsk tipping.
Inntekter fra bingo bortfalt i 2016. Klubben har fått gjenopprettet status som lotteriverdig hos
Lotteritilsynet, og styret vil jobbe for å få tilgang på bingomidler igjen.
Klubbens største utgiftsposter er lønn til trenere og seriepåmeldinger.
YBBK har i 2016 skiftet hovedbankforbindelse til DNB. Det er opprettet bedriftskonto for frivillig
organisasjon som letter oppfølging av økonomien for kasserer og styret for øvrig. Overgang til
DNB har også gitt klubben mulighet for å ta i bruk Vipps til arrangement i regi av klubben.
YBBK har i 2016 innført nytt system for fakturering og medlemsregister. Norges Idrettsforbund
har stilt krav om at alle idrettslag må føre elektronisk medlemsliste i et datasystem godkjent av
Norges Idrettsforbund innen 31.desember 2016. Norges Idrettsforbund har utviklet en gratis
løsning for elektronisk medlemsregistrering, KlubbAdmin, som YBBK har tatt i bruk.

Styret har samtidig vedtatt å innføre nytt regnskapssystem som er integrert med KlubbAdmin,
og som dermed forenkler oppfølgingen av fakturering av medlemmer betraktelig. Første
fakturering fra nytt regnskapssystem og til ny bankforbindelse skjer vår 2017.

Trener og Dommerutvikling
I YBBK legger vekt på å utvikle egne trenere og dommere. På trenersiden har vi meget 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.
Vi gleder oss til å følge våre spillere og lag, samt trenere og dommere videre i 2017.

Utvikling i medlemstall
YBBK hadde ved utgangen av 2016 135 medlemmer; 82 menn og 51 kvinner. Av dette er 16
støttemedlemmer, og de øvrige aktive medlemmer.
Menn
4
36
11
2
29
82
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Kvinner
3
17
22
3
8
51

Det har være en liten økning i antall medlemmer fra 2015, da klubben hadde 130 medlemmer
hvorav 23 støttemedlemmer.
Klubben er sårbar for frafall særlig i de eldste aldersgruppene og er avhengig av at
rekrutteringsarbeidet lykkes for å unngå for store hull i de ulike årsklassene.
Vi må også sikre at alle med lederfunksjon meldes inn i klubben.

Utmerkelser
I forbindelse med familiebasket-arrangement februar 2017 ble det delt ut priser til enkelte
personer i klubben som har ytt ekstra innsats i 2016. Følgende priser ble delt ut



Årets mest framgangsrike gutt: Sondre Jacobsen
Årets mest framgangsrike jente: Ulrikke Berntsen








Årets nykommer: Anne Marie Brun
Årets trener: Nicholas Anthony Phillip
Årets oppmann: Camilla Hovig
Årets initiativtaker: Karina Prestegård
Årets ja-menneske: Frida Høgh
Årets ryddegutt gikk til Svein Lamvik

Oppmannskontakt
Det ble høsten 2016 gjennomført oppmannsmøte i YBBK. Pr i dag ligger mye av
arbeidsbelastningen på styret og oppmenn, og styret har fortsatt et ønske om å styrke
foreldreinnsatsen i klubben.
Oppmannskontakt har hatt ansvar for å opprette, administrere og sende ut lisenser til alle
lisenspliktige spillere i YBBK. Dette arbeidet har pågått i all hovedsak i 3. kvartal, med support
mot trenere og oppmenn resten av sesongen.
Oppmannskontakt er også ansvarlig for politiattester.

Annen aktivitet
Familiedag
Det ble arrangert familiebaket 13.februar 2016. 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 arrangerte 2 Easy Basket/EBC arrangementer i Søreidehallen våren 2016. Høsten 2016
har YBBK arranger EB for jenter i Søreidehallen. G 05/06 har hatt ansvaret for
gjennomføringen av disse arrangementene.

Tilsynsvakt
YBBK har også i 2016 hatt tilsynsvakter i Sandslihallen.

Avslutning
Ytrebygda basketballklubb kan se tilbake på et år med gode sportslige resultat, og med positiv
utvikling i forhold til rekruttering av nye basketballspillere.
Vår viktigste ressurs i tillegg til våre spillere er våre trenere og ledere som skaper aktivitet de
fleste dagene av året. Vi er en liten klubb, drevet helt og fullt gjennom frivillig innsats. Klubben
er derfor avhengig av engasjerte foreldre for å drive klubben vår gjennom året. Alle foreldre må
derfor påregne å måtte bidra inn mot klubben og lagene i løpet av et år. Tusen takk til de mange
som bidrar og for at vi kan fortsette å drive klubben videre på frivilling basis.

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

