ÅRSBERETNING 2012
Fra styret i Hop Basketballklubb

2012 er året der
… klubben fikk ny hall
… vi ble norgesmestere for kvinner U16
… både rekrutteringen og prestasjonene skjøt fart

OM HOP BASKETBALLKLUBB:

Et godt miljø for alle alderstrinn
Hop BBK ønsker primært å være lokal
breddeklubb som preges av sportslig
glede, entusiasme og dugnadsånd. Våre
sportslige ambisjoner strekker seg til
nasjonal elitesatsing på kvinnesiden og 1.
divisjonslag for menn. Vi skal være en
rekrutteringsklubb som satser på bredde i
de lavere aldersklassene men vi ønsker
også å tilrettelegge for at talentene skal få
utvikle seg innen egen klubb. Vi vil være
en klubb som fokuserer på langsiktig
utvikling og vi er varsomme i forvaltningen
av klubbens økonomiske midler.
NBBF har definert verdier for sin
organisasjon, sine utøvere, trenere og
dommere. Hop BBK deler disse
kjerneverdiene: Engasjerende,
Spennende og Spenstige.
Hop BBK har lag i aldersklasser fra og
med 8 år og opp til U19 for både kvinner
og menn. Videre har vi 1. divisjonslag for
kvinner, samt 2. og 3. divisjonslag på
herresiden.

Talenter: Vi skal satse på bredde i de lavere
aldersklassene men vi ønsker også å
tilrettelegge for at talentene får utvikle seg i Hop
BBK.

Basketball skal være inkluderende og
gøy. I Hop BBK skal alle få spille på det
nivået man selv ønsker. Vi mener det vi
sier; ”Et godt miljø for alle alderstrinn”.
Klubben har relativt god rekruttering blant de yngste. Vi har 20 lag i klubben, og disse stiller i 25
serier. Flere av lagene befinner seg på topp i sine klasser. Klubben er sterkt representert på
ulike regions- og landslag.
I 2012 utarbeidet og vedtok styret i Hop BBK en revidert strategiplan for klubben.

DE ALDERSBESTEMTE LAGENE:

Norgesmestere og andre flotte prestasjoner
De aldersbestemte lagene i
klubben utgjør grunnstammen i
Hop BBK. Klubben har 8 guttelag
fra U8 til U19. På kvinnesiden har
vi 10 lag fra U6 til U19.
Trenerne i klubben gjør en
fantastisk innsats, og er klubbens
aller viktigste ressurs. Styret er
derfor opptatt av å tilrettelegge for
at trenerne får gode vilkår. De
fleste trenerne har skrevet under
på trenerkontrakter som regulerer
plikter og rettigheter. Videre har
styret tilrettelagt for felles
informasjonsmøter for trenere,
inspirasjonsdag for trenere og
spillere i Hop BBK, samt
deltakelse på «Den Store
Trenerhelgen» i januar.

Norgesmestere: Hop BBK ble norgesmestere i klassen
U16K i april 2012.

2012 har bydd på mange sportslige oppturer. Her er noen av høydepunktene:
Norgesmester i U16K
Seier i Hansacup i klassen U12M
Seier i regionmesterskapet for U15K
Hop BBK fikk hele 8 medaljer fra serien 2011/2012 (3 gull, 2 sølv, og 3 bronse)
Ulrikke Galtung Døsvig Hoff, Mie Hoff og Kristin Skåtun Hannestad deltok på landslaget
i U16K og fikk dermed delta under europamesterskapet i Tallinn sommeren 2012.
Den amerikanske treneren Jeff Christensen ble trener i Hop BBK, og dette har bidratt til
at flere av både kvinne- og herrelagene har utviklet seg svært godt høsten 2012.
Jenter 97 ble plukket ut til å delta under Scaniacup i Sverige (nordisk mesterskap for
klubblag), og disse ble på nytt bedt om å stille på denne turneringen i 2013.
Forventninger til 2013:
Styret forventer at klubben fortsetter å vise sterke sportslige resultater. Vi skal fortsatt fokusere
på trenere og trenerrollen i 2013, og vi er opptatt av at vi fortsatt har en hovedtreneren i klubben
som kan løfte klubben opp og framover. Videre har klubben ambisjon om å forsvare NM-tittelen
i U16K.

EASY BASKET / REKRUTTERING:

Fantastisk vekst i bunn!
Hop BBK har ett års erfaring med
Easy Basket (EB) og Easy Basket
Challenge (EBC). Klubben merker
godt at dette konseptet bidrar til økt
rekruttering og økt engasjement
blant de yngste. Hop BBK er for
tiden blant de klubbene i
Bergensområdet med antatt best
rekruttering.
I oktober 2012 stod Hop BBK bak
åpningsarrangementet i Easy
Basket Challenge i Hophallen.
Takket være initiativrike og
ressurssterke foreldre, har vi klart
å rekruttere nye lag primært fra
Paradis skole. I tillegg rekrutterer
klubben fra barneskolene
Ulsmåg, Smørås og Apeltun.

Åpningsarrangement i Hophallen: Hop BBK arrangerte
åpningsarrangement i Easy Basket Challenge i Hophallen
lørdag 20. oktober 2012.

Eldre spillere rekrutteres fra ungdomsskolene Hop og Storetveit.
Styret har ikke iverksatt konkrete rekrutteringsaktiviteter i 2012, men forsøker etter beste evne å
tilrettelegge for våre yngste lag ved å gi dem treningstid, god informasjon, lavere
kontingentsatser og tilbud om deltakelse på klubbkvelder.
Forventninger til 2013:
Hop BBK forventer at ny hall på Hop vil bidra til å forsterke det allerede gode miljøet for
basketball.

HOPHALLEN:

Endelig kom den!
Hophallen ble tatt i bruk av klubben i september 2012.
Styret i Hop BBK valgte en varsom tilnærming, ved å
sette få krav og tilnærme oss kommunen på en ydmyk
måte. Vi tror at dette var en klok strategi. Nøkkelpersoner
i klubben (trenere og andre utpekte personer)
gjennomførte opplæring i bruk av hallen og mottok nøkler.
Det ble i samarbeid mellom klubben og kommunen
utarbeidet rutiner og kjøreregler for bruk av hallen.
Skolens rolle har begrenset seg til åpningstider for
ytterdørene og enkelte andre praktiske forhold. Det er
Idrettsservice i Bergen kommune som har fungert som
forvalter av Hophallen, og dermed vært den primære
forvaltningsmyndigheten av hallen. Samarbeidet har
fungert meget bra. Idrettsklubber i Bergen kommune har
høsten 2012 vist tydelig misnøye med den nyinnførte
ordningen med ambulerende vaktordning. Hop BBK har
valgt en strategi der vi først og fremst vektlegger å
videreutvikle den gode dialogen vi har med Idrettsservice.
Det ble fra klubbens side gjennomført en uoffisiell åpning
av Hophallen 3. november 2012 der ca 120 nåværende
og tidligere medlemmer fikk feiret at vi endelig hadde fått
«vår egen hall».

Forventninger til 2013:
Hop BBK forventer at den gode dialogen med kommunen
fortsetter, og at Hop BBK både tar godt vare på den
verdifulle hallen og at vi fortsetter med å være alene om å
disponere hallen sammen med skolen.

GENERELT HØYT AKTIVITETSNIVÅ:

Full fart gjennom hele året
Til tross for høy grad av frivillig innsats, og ingen fast ansatte, er klubbens aktivitetsnivå høyt.
Arbeidet i styret preges av entusiasme og dugnadsånd – og flere av lagene har stort foreldreengasjement. Styret har tilrettelagt for en rekke aktiviteter i 2012, blant annet:
Deltakelse på Den Store Trenersamlingen (DST3) i Oslo 5.-6. januar 2012
Gjennomført årsmøte 15.02.2012 der det stilte 9 stemmeberettigede medlemmer
Hatt arrangøransvar for hjemmekamper gjennom hele sesongen
Gjennomført bodsalg og kakelotteri – der hvert enkelt lag bidrar til inntekter ifm blant
annet reiser
Organisert dugnadsvakter på utendørskonserter i Bergen sentrum i regi av BergenLive,
blant annet under konsert med Sting, Paul Simon, Bruce Springsteen, med mer.
Organisert og gjennomført dugnadsarbeid gjennom tilsynsvaktordning i Rådalslien skole
Gjennomført planleggingsmøte på Slåtthaug ungdomsskole for trenere og
foreldrekontakter 3. mai 2012 der vi planla høstsesongen.
Gjennomført klubbkvelder for spillere 31. mai og 6. september 2012 i hhv Kringlebotn
idrettshall og Hophallen.
I samarbeid med Ytrebygda basket terminert prosjektet der vi sammen hadde planer om
å etablere felles Kvinneliga-satsing. Begrunnelsen for termineringen var at de
premissene som samarbeidet var bygget på (likeverdighet mellom klubbene) ikke viste
seg å være tilfredsstilt.
Arrangert basketskole i regi av David Swan (Total Hoops Academy) den 22.-24. mai
2012 på Kringlebotn skole.
Styret gjennomførte en prosess der man la en ny strategi for Hop BBK. Klubbens
strategi bygget på de overordnede føringene som Forbundstinget i NBBF vedtok i mai
2012. Styret i Hop BBK vedtok den nye strategien i juni 2012.
Fullført «Hop-helt-kampanje» som ble igangsatt høsten 2011 der klubbens ildsjeler ble
hyllet. Følgende ressurspersoner ble Hop-helter: Lasse Karstad, Jan Ove Johansen,
Bjørn Breivik, Anne Aarheim, Hans-Jørgen Gjertsen, Astri Gjertsen, Knut Jacobsen, Leif
Eriksen, Yngvild Skåtun Hannestad, Odd-Petter Hodnekvam og Helge Gullaksen.
Gjennomført Inspirasjonskveld med Geir Bangstad på Hop ungdomsskole 13.11.2012.
Her stilte ca 10 personer.
Gjennomførte sekretariatkurs, slik vi gjorde det i 2011, for foreldre i klubben. Det ble
gjennomført i samarbeid med Gisle Jacobsen på Hop ungdomsskole 24. og 25. oktober
2012.
I samarbeid med rektor på Paradis skole, kjøpt og montert hev- og senkbare
basketstativ i gymsalen på Paradis skole.
Styret har gjennomført styremøter hver måned (med unntak av juli) siden årsmøtet
15.02.2012.
På initiativ fra hovedtrener Jeff Christensen (gjennom sitt spiller- og
trenerutviklingsselskap Showcase Basketball) har klubben deltatt i planleggingen av
Elite Basketball Camp som planlegges gjennomført i Haukelandshallen 24.-27. juni
2013. Hop BBK er teknisk arrangør.

Forventninger til 2013:
Med et dugnadsbasert styre og ingen fast ansatte i klubben kan man ikke regne med at
aktivitetsnivået i klubben blir større i 2013 enn det var i 2012. Viktige prioriteringer for klubben
vil være å finne/beholde gode trenerressurser og fortsette det gode, sportslige arbeidet som
gjøres. En viktig aktivitet i 2013 blir Elite Basketball Camp i juni.

INFORMASJON

Facebook og BBall tok av i 2012
Klubbens viktigste informasjonskanal er
www.hopbasket.no, men i 2012 har
også klubbens Facebook-sider og BBall
vært viktige informasjonskilder for
medlemmene. Ved utløpet av 2012 har
www.facebook.no/HopBBK hele 222
såkalte «likes», hvorav ca halvparten
har kommet i 2012. BBall har vært i
aktiv bruk for en rekke av lagene i Hop
BBK.
I 2012 ble det lagt ut 58 nyhetsartikler
på www.hopbasket.no. I 2011 ble det
publisert 59 nyhetssaker. Ved utløpet
av 2012 abonnerte 208 personer på
nyheter fra våre nettsider.
Klubben har også i 2012 vært aktive
med å tipse pressen om store og små
saker som angår klubben. Vi mener at
økt synlighet i pressen styrker den
interne klubbfølelsen. I 2012 har Hop
Medlemsinformasjon: Facebook-sidene til Hop
BBK blitt omtalt i 28 oppslag/artikler i
BBK ble mye brukt i 2012, spesielt blant de yngste i
avisene Fanaposten (23 stk, 26
kubben.
oppslag i 2011), Bergensavisen (4 stk,
9 oppslag i 2011) og Bergens Tidende
(1 stk, 6 oppslag i 2011). I 2010 var
det 20 tilsvarende medieoppslag om klubben i disse avisene. Erfaringen er at tilnærmet alle
oppslagene baserer seg på aktive tips fra klubben. Oppslagene spenner fra små notiser til
dobbeltside-oppslag, og flere av oppslagene publiseres i flere kanaler (eksempelvis både på
papir- og nettutgave).
Klubbdrakter utgjør også en viktig del av klubbens synlighet utad. Klubben har i 2012 benyttet
seg av avtalen med SoulSport. Denne avtalen ble inngått høsten 2010.
Forventninger til 2013:
Styret i Hop BBK har ambisjon om å opprettholde det aktive informasjonsarbeidet i 2013.

ØKONOMI

God kontroll på økonomien
Takket være god økonomistyring og stor grad av nøkternhet, kan klubbens økonomi betraktes
som sunn. I motsetning til mange klubber som vi sammenlikner oss med, har vi ingen fast
ansatte, men klubben baserer seg på dugnadsinnsats. Klubbens viktigste inntekt er
medlemskontingenten som kreves inn to ganger i året. Klubben har 295 medlemmer. For øvrig
har Hop BBK også i år fått i stand en dugnadsavtale om tilsynsvakt på Rådalslien skole samt
mottatt offentlige spillemidler.
Klubbens ambisjon er å klare seg økonomisk uten å være avhengig av private sponsormidler.
Likevel ønsker klubben private sponsorer velkommen, og styret la i 2010 ut klubbens
sponsorpolicy på nettsidene våre.
I 2012 har klubben bidratt med støtte til aktive lag. Styret har valgt å prioritere reisestøtte til
spillere og lag som på et sportslig grunnlag har kvalifisert seg til deltakelse, for eksempel
landslagssamlinger og norgesmesterskap. I forbindelse med den ordinære serieavviklingen går
de største utgiftene med til dommerhonorarer, påmeldingskontingent, trenergodtgjørelse, bidrag
til drakter, osv. Styret finner det naturlig at treningsavgiften er ulik mellom de ulike
alderstrinnene, da kostnadsnivået er ulikt.
I tillegg til reiser, er draktinnkjøp en viktig kostnad for hvert enkelt lag. Mange lag klarer å få
private aktører til å finansiere drakter.
Klubbens kostnader til administrasjon (lisenser, bøter for manglende resultatrapportering,
postboksleie, kontorrekvisita, osv.) utgjør en svært liten andel av de totale kostnadene.
Klubbens disiplin vedrørende blant annet rapportering av kampresultater og innsending av
kampskjema er ikke god nok. I 2012 mottok klubben krav om betaling av bøter for kroner
11.400,1.divisjon menn koster klubben mer enn de inntekter som laget representerer. Det skyldes
primært reiseutgifter. Hop BBK hadde ikke grunnlag for å fortsette satsingen på 1.divisjon menn
høsten 2012.
Klubben mottar økonomisk støtte utenom medlemskontingent i et omfang som tilsier at de
aldersbestemte lagene ikke er med og finansierer kostnadene ved 1.divisjon menn. Videre er en
betydelig andel av klubbens inntekter (Saga Invest, tilskudd og dugnad) basert på usikre avtaler
som vi i begrenset grad kan regne med i framtiden.
Regnskapet for 2012 viser et driftsresultat på kroner 119.971. Styret foreslår at årets resultat
tillegges annen egenkapital i balansen.

Forventninger til 2013:
Styret fortsetter i 2013 med en nøktern holdning til kostnader, og vi slipper å ta strenge
økonomiske grep dersom de eksterne tilskuddene samt dugnadsinntektene også fortsetter i
2013. Styret ønsker å fortsette arbeidet med å søke om økonomiske midler fra diverse
organisasjoner og virksomheter.

Styret 2012
Styret for 2012 ble valgt på årsmøtet 15.02.2012 og har bestått av følgende personer:
Klubbleder
Nestleder og sportslig ansvarlig
Kasserer
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Fredrik Hannestad
Lasse Karstad
Petter Bull Øvrevik
Anne Aarheim
Rolf Espen Falk Christiansen
Mette Rokne
Hege Rokne
Yvonne Paulsen

Øvrige verv
Valgkomite:

Nina Moberg
Tore Paulsen
Mette Rokne

Revisor:

Geir Sæbdal

Knut Jacobsen er i sesongen 2012/2013 leder av Kontrollkomiteen i Norges Basketballforbund
Helge Gullaksen er i sesongen 2012/2013 leder av Lovkomiteen i Norges Basketballforbund
Fredrik Hannestad er i sesongen 2012/2013 medlem av Valgkomiteen i Region Vest

Medlemskontingenter
Følgende satser ble vedtatt på årsmøtet 15.02.2012, gjeldende fra høsten 2012 og fram til
sommeren 2013:
Årskontingent

Treningsavgift fra høsten
2012 (kr)

100

820
1160
1300
1440
1580
1720
2700
1400
2700
1400
0

Lag/aldersgruppe
Easy Basket U8, U9 og U10
Easy Basket U11 og U12
U13 og U14
U15
U16
U18 /U20
Elite kvinner
1.div kvinner
1. div menn
2. div. menn/3. div menn (*)
Medlem (ikke spiller)

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

* Forutsetter at lagene ikke har trener. Styret kan øke kontingenten dersom lønnet trener
ansettes.
Overnevnte beløp faktureres både om våren og om høsten. For medlemmer som ikke trener
(eksempelvis trenere, styremedlemmer og venner av klubben), faktureres årskontingenten (200
kroner) én gang per kalenderår.

Lag og trenere i Hop BBK
Hop BBK består i sesonger 2012/2013 av 21 lag. En rekke
spillere deltar på flere lag.
Gutter:
Gutter 04 (Easy Basket Challenge) – Oscar Hjelde og Hans
Christian Beisland
Gutter 03 (Easy Basket Challenge) - Krister Hoaas og Ørjan
Johannessen
Gutter 02 (Easy Basket) - Torolf B O Eide og Sturle Døsen
Gutter 01 (Easy Basket) – Lasse Karstad
Gutter 00 (U13 og U14) - Lasse Karstad
Gutter 98 (U15A) – Jeff Christensen
Gutter 97 (U16) – Jeff Christensen
Gutter 94 (U19) – Are Ingulfsen
2.divisjon menn (2M) – Lasse Karstad
3. divisjon menn (M3) – Eirik Hop
Jenter:
Jenter 06 (Easy Basket Challenge) – Krister Hoaas og Lene
Rønelv
Jenter 04 (Easy Basket Challenge) – Petter Irgan Schanke
og Arild Buen
Jenter 03 (Easy Basket Challenge) - Petter Irgan Schanke og
Ina Horntvedt
Jenter 02 (Easy Basket) - Torfin Eide
Jenter 01 (Easy Basket) – Hege Gullaksen
Jenter 00 (U13 og U14) – Arild Buen
Jenter 99 (U14 og U15) – Mathilde Lie-Nielsen (avløste Odd
Petter Hodnekvam høsten 2012)
Jenter 98 (15 og U16) – Tore Paulsen
Jenter 97 (U16 og U17) – Jeff Christensen
Jenter 94-96 (U19) – Jeff Christensen
1. divisjon kvinner (1K) – Jeff Christensen
Tilbake: Jeff Christensens
returnerte til Hop BBK
sommeren 2012.

Landslag og regionslag
Følgende Hop-spillere er tatt ut til
landslagssamling for kvalifisering til
landslag våren 2013:
U16 Kvinner (treningsgruppe
vest): Ulrikke Galtung Døsvig Hoff,
Mie Hoff, Kristin Skåtun Hannestad,
Ingrid Nordanger og Lotte Guthe
U18 Kvinner: Sofie Rasmussen og
Pia Bull Øvrevik

Følgende Hop-spillere deltar på
regionslag i sesongen 2012/2013:
U14 Menn: Fredrik Lie-Nielsen
U14 Kvinner: Ingrid Skåtun
Hannestad, Kaia Brendesæter og
Sofie Paulsen
U15 Menn: Oscar Hjelde
U15 Kvinner: June Paulsen,
Susanne Paulsen og Kaja
Kvinnsland
U16 Kvinner: Ulrikke Galtung
Døsvig Hoff, Mie Hoff, Kristin
Skåtun Hannestad, Ingrid
Nordanger og Lotte Guthe

EM i Tallinn 2012: Mie Hoff, Ulrikke Galtung Døsvig
Hoff og Kristin Skåtun Hannestad (bildet) deltok med
Norge på brystet under europamesterskapet i Tallinn
(Estland) sommeren 2012.

Resultater etter 2011/2012-sesongen

Seier: U12M deltok i U13-serien og oppnådde en flott 3. plass i serien. På bildet har de
vunnet Hansacup 2012.

Hop BBK avsluttet 2011/2012-sesongen våren 2012. Klubben endte med åtte medaljer fra
serien; 3 x gull, 2 x sølv og 3 x bronsemedaljer. Dessuten ble det medaljer under
Regionmesterskapet:
Seriespill – Region Vest, sone Nord
U13 Menn: 3. plass av 6 lag
U14 Menn: 4. plass av 8 lag
U15 Menn A: 5. plass av 7 lag
U18 Menn: 8. plass av 8 lag
U20 Menn: 4. plass av 4 lag
4. divisjon Menn: 1. plass av 9 lag
2. divisjon Menn: 10. plass av 10 lag
1.divisjon Menn: 8. plass av 9 lag
U13 Kvinner: 1. plass av 5 lag + 5. plass av 5 lag (Hop BBK stilte med to lag i serien)
U14 Kvinner: 2. plass av 5 lag + 5. plass av 5 lag (Hop BBK stilte med to lag i serien)
U15 Kvinner: 1. plass av 8 lag + 1. plass av 8 lag i U15M B-serien
U16 Kvinner: 2. plass av 3 lag
U18 Kvinner: 4. plass av 6 lag
U20 Kvinner: 3. plass av 4 lag
1.divisjon Kvinner: 3. plass av 5 lag
Regionsluttspill:
U15 Kvinner: Gull
U14 Kvinner: Sølv

Februar 2013
Styret i Hop Basketballklubb

