ÅRSBERETNING 2010
Fra styret i Hop Basketballklubb

“I 2009 løste vi problemer, i 2010 fikk vi orden på driften, og i 2011 kommer ny
baskethall på Hop ungdomsskole!

”

Gjør det godt: Hop BBKs jenter 97 er sterkt representert på regionslaget for U14K. Her står
(fv) Ulrikke Galtung Døsvig Hoff, Marit F. Isachsen, Mie Hoff (delvis skjult), Kristin Skåtun
Hannestad og Johanne Kolsurd Ellingsen (Ytrebygda).

Hop Basketballklubb:
Et godt miljø for alle alderstrinn
Hop Basketballklubb (Hop BBK) skal være en lokal
klubb som preges av sportslig glede, entusiasme og
dugnadsånd. Vi har ambisjoner om å ha eliteserielag for
kvinner og 1. divisjonslag for menn. Vi skal være en klubb
som satser på bredde i de lavere aldersklassene og
således bidrar til å rekruttere talenter til de nasjonale
toppklubbene. Vi vil være en klubb som fokuserer på
utvikling og fremtid, og som legger vanskelige saker bak
oss.
Hop BBK har lag i aldersklasse fra og med 8/9 år og opp
til og med U20 kvinner og U18 menn. Videre har vi 1.
divisjonslag for kvinner og menn, samt øvrige seniorlag i
lokale og regionale serier.
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 god rekruttering blant de yngste. Vi stiller
hele 22 ulike lag serien og flere av Hop-lagene kjemper i
toppen av sine serier. Klubben er sterkt representert på

ulike regions- og landslag.
Hop BBK rekrutterer fra barneskolene Paradis, Ulsmåg,
Smørås og Apeltun samt ungdomsskolene Hop og
Storetvedt.

Dunke-trening: Her hjelper 1.
divisjonsspiller Eric Ballester en
ung lovende spiller under
klubbkvelden 1.oktober 2010 med
å dunke ballen i kurven – slik alle
drømmer om.

2010: Året der vi fikk bedre struktur på
driften
Mens 2009 var et utfordrende år for styret, har
2010 vært preget av bedre struktur og styring.
Rent sportslig har det viktigste høydepunktet vært
oppstarten av 1. divisjonslag på herresiden.
En av de største sportslige utfordringene er å få
tilstrekkelig med spilletid i hallene, spesielt på stor
bane. Det er derfor ekstra frustrerende å
registrere at den nye idrettshallen på Hop
ungdomsskole fortsatt ikke er ferdig til tross for at
den skulle stå klar i 2008. For øvrig har vi vært
gjennom et ”normalår” når det gjelder sportslige
resultater.
Umiddelbart etter årsmøtet i februar startet styret
www.hopbasket.no: Nytt
en prosess der vi definerte roller og
administrasjonssystem og nye nettsider har
arbeidsoppgaver internt i styret, vi la en strategi
bidratt til bedre informasjonsflyt i klubben i
for klubben og definerte det sportslige og
2010.
sponsormessige ambisjonsnivået. Det er styrets
oppfatning at disse forholdene i liten grad var
formalisert og tydeliggjort av tidligere styrer, men at man tidligere prioriterte de mer operative
sidene ved driften. I strategien til klubben sa vi at vi IKKE skal ha ambisjon om eliteseriespill på
herresiden. Det betyr at vi definerer oss som en breddeklubb, og at Hop BBK ikke har ambisjon
om å konkurrere med eksempelvis Gimle eller Ulriken når det gjelder basketball på toppnivå. Vi
er derimot opptatt av å utvikle spillere i de yngre aldersgruppene og således bli Et godt miljø for
alle alderstrinn – slik vi sier i visjonen vår.
Klubbens økonomiske tilstand er tilfredsstillende, men styret får stadige tilbakemeldinger om at
kontingentsatsene er for høye. Styret har forsøkt å synliggjøre hva ressursene benyttes til, og vi
oppfatter at en viss kritikk mot høye kontingentsatser er en del av ”normaltilstanden” til en
idrettsklubb som vår. Vi har i løpet av året definert hvordan klubbens forhold til sponsorer bør
legges opp, og vi ønsker å være en klubb som ikke er avhengig av eksterne sponsorer. En slik
strategi innebærer at kontingentsatsene ikke kan forventes å bli særlig lavere enn i dag dersom
ambisjonsnivået skal opprettholdes.
En viktig milepæl for styret var opprettelsen av det nye medlemsregisteret for klubben. Hop BBK
inngikk avtale med selskapet KX Web om å ta i bruk et administrasjonssystem for å ivareta
forvaltningen av medlemmene. Tidligere har eksempelvis utsendelse av fakturaer representert
en betydelig manuell innsats, og vi hadde tidligere år til dels dårlig oversikt over innbetalte
beløp. Det nye administrasjonssystemet er integrert med klubbens nettsider
(www.hopbasket.no), og det er også lagt ned en betydelig innsats i å fornye og strukturere
informasjonen her. Styret kan dermed fornøyd registrere at mer ressurser går direkte til
medlemmer og sportslige aktiviteter samtidig som vi bruker til dels små ressurser på forvaltning
og administrasjon av medlemsbasen vår sammenliknet med tidligere.
Klubbens drift preges av at alle tillitsvalgte i klubbens ledelse er frivillige som yter en innsats i en
ellers travel fritid. Det har vært gjennomført 11 styremøter i 2010 (2 før- og 9 etter årsmøtet
23.02.2010) i tillegg til sommer- og juleavslutning. Engasjementet er stort, men ofte er det
mange arbeidsoppgaver som faller på få hender. Samspillet i styret har vært preget av godt
samhold og god stemning.

De sportslige resultatene
Som vanlig var Hansa Cup, Norgesmesterskapet og
Gøteborg Cup blant vårens høydepunkter.
Før sommeren besluttet styret å si ja til etablering av
1. divisjonslag for herrer under forutsetning av at laget
selv tok det primære ansvaret for de økonomiske
forpliktelsene.
Åpnings Cup i september og oktober, i regi av Gimle
basketball, hadde som vanlig stor deltakelse fra Hop
BBK, og flere av lagene gjorde det bra.
Uttaket til regionslagene i oktober ga sterk
representasjon fra Hop BBK, spesielt på jentesiden.
1. divisjon for herrer gjorde det bra i seriespillet i første
del av sesongen 2010/2011, og de har kjempet blant
de øverste på tabellen.
Her er noen av de oppnådde resultatene for Hop
BBK i 2009/2010-sesongen:
Seriespill i 2009/2010-sesongen
(NBBF, Region Vest, sone Nord):
U13 Kvinner: Gull
U14 Kvinner: Gull
U15 Menn: Bronse
U16 Kvinner A: Sølv
U16 Menn B: Sølv

Seriemester: Flere av lagene i Hop
BBK gjorde det godt i 2010. Her deler
styreleder Lasse Karstad ut seierstrofeet
til Lisa Linnea Riis Lied (U13 Kvinner).

Øvrige resultater:
NM Jenter U16: Sølv
Seier for J97 i Hansa Cup, Åpnings Cup og Rykkinn Cup

Forventninger til 2011:
Hop BBK håper at satsingen på 1. divisjon herrer kan fortsette i 2011, men det gjenstår å se om
det økonomiske fundamentet er tilstrekkelig på plass for en videreføring i 2011/2012. Styret
registrerer at jentelagene i klubben oppnår generelt bedre resultater enn guttelagene, men det
er gledelig å registrere at også blant guttelagene er rekrutteringen og resultatene gode i de
yngre årsklassene. Det er dermed duket for gode resultater for både gutte- og jentelagene i
2011!

Trenerne: Klubbens viktigste ressurs
Trenerne utgjør Hop BBKs ryggrad. Styret
har derfor igangsatt et arbeid for å styrke
kompetansen til trenerne og gi dem så gode
vilkår som mulig. Styret har sendt ut
kontrakter til samtlige trenere for sesongen
2010/2011. Styret har nedprioritert
rekrutteringsaktiviteter rettet mot nye spillere
fordi vi i stedet har hatt ønske om å rette
ressursene våre mot styrking av trenerne i
klubben. Det hjelper ikke å rekruttere spillere
dersom det ikke er trenere til å ta imot dem. I
januar deltok trener Yngvild Skåtun
Hannestad på ”Den Store Trenerhelgen” i
Oslo, og vi tilrettela for at seks trenere fikk
Trenere: Trenerne i Hop BBK utgjør ryggraden
tilbud om å reise på tilsvarende
i klubben. Her viser Sofie (th) at hun er fornøyd
inspirasjonssamling i januar 2011. Videre
med treneren sin, Hege Gullaksen.
har styret fått utviklet en trenerhåndbok i
løpet av året, og vi har planlagt utdeling av
bekledning til trenerne som en ekstra takk
for innsatsen. I desember ble det arrangert trenersamling for å styrke båndene mellom trenerne
og med klubbens styre. Dessverre var det ingen trenere som valgte å stille på denne
trenersamlingen. Mailutsendelse én uke i forkant, samt en hektisk førjulstid, får ta noe av
skylden for det dårlige oppmøtet.
Styret i Hop BBK har med bekymring registrert at flere av trenere har vært misfornøyde med
den tildelte spilletiden i idrettshallene. Vi er utålmodige med å få ”vår egen hall” ved Hop
ungdomsskole, og vi forventer at denne hallen vil bidra til jobber aktivt med å bidra til fortgang i
byggeprosessen. Basert på tildelte treningstider fra Bergen kommune har Hop BBK
treningstider i følgende haller:
Apeltun skole
Slåtthaughallen
Rådalslien skole
Nordahl Grieg
Paradis skole
Kringlebotn skole
Storetveit skole
Haukelandshallen
Forventninger til 2011:
Hop BBK forventer at ny idrettshall ved Hop ungdomsskole bidrar til at klubben får mer
treningstid i framtiden. Videre ønsker styret i klubben å skape en enda bedre og tettere løpende
dialog med trenerne i 2011 slik at motivasjon, ferdigheter og trenerrekrutteringen øker.

Ny hall på Hop
Ny idrettshall ved Hop ungdomsskole var
planlagt ferdig høsten 2008. Slik gikk det ikke. I
2010 har byggesaken vært preget av
naboklager, og Fylkesmannen i Hordaland
kunne i desember 2010 fortelle at naboklagen
var avvist. Helge Gullaksen har med mandat fra
tidligere styrer i Hop BBK vært klubbens
hallansvarlig. Viktige spørsmål skal avklares:
Hva ønsker Hop BBK, og hva er mulig å oppnå,
når det gjelder klubbens forhold til driften av
hallen? I hvilken grad kan klubben legge føringer
for hvordan ulike løsninger i hallen legges opp?
Et godt samarbeid med blant annet Hop
ungdomsskole er for lengst etablert.
Den gamle gymsalen ved Hop ungdomsskole
skal rives fra januar 2011, og ny hall skal etter
planen stå klar innen julen 2011!

Ny hall på Hop: Lovnad om ny baskethall ved
Hop ungdomsskole skaper ny entusiasme i
klubben inn i 2011.

Forventninger til 2011:
Hop BBK forventer at ny idrettshall blir klar i
løpet av 2011, og vi ønsker å følge arbeidet tett underveis. Hop BBK skal avklare på hvilken
måte klubben kan, og bør, få et forhold til driften av hallen. Styret erkjenner at ny hall på Hop vil
være en av de viktigste hendelsene i klubbens mer enn 30 år lange historie når det gjelder
klubbfølelse, identitet og treningsforhold. Dette er en viktig satsning for styret i 2011.

Økonomi: Verken rik eller fattig
Takket være god økonomistyring og stor grad av nøkternhet, kan klubbens økonomi betraktes
som sunn. Klubbens viktigste inntekt er medlemskontingenten som kreves inn to ganger i året.
Klubben har 230 medlemmer. For øvrig utgjør tilskudd samt dugnadsinntekter og Grasrotandel
de viktigste inntektene til klubben. Klubbens største kostnader er trenergodtgjørelse, start- og
seriekontingenter, påmeldinger, dommerpenger og reisekostnader. Administrasjon av klubben
(kostnader til drift av websider, bøter for manglende resultatrapportering, postboksleie,
kontorrekvisita, osv.) utgjør mindre enn 8 prosent av klubbens kostnader.
Med unntak av 1.divisjon Menn, representerer medlemskontingentene en inntekt til klubben på
totalt ca 405.000,- kroner. Klubbens utgifter som kan knyttes direkte til medlemmene
representerer ca 500.000,- kroner. Det betyr at medlemmene får mye igjen for den
medlemskontingenten man betaler.
Klubbens ambisjon er å klare seg økonomisk uten å være avhengig av private sponsormidler.
Likevel ønsker klubben private sponsorer velkommen, og styret har i 2010 lagt ut klubbens
sponsorpolicy på nettsidene våre.
Klubben har aktivt søkt en rekke organisasjoner og virksomheter om økonomisk støtte i 2010.
Fokus Bank og BKK har blant annet bidratt med midler. Generelt ønsker eksterne bidragsytere
å støtte prosjektaktiviteter og ikke den ordinære driften.
I tillegg til reiser, er draktinnkjøp en viktig kostnad for hvert enkelt lag. Mange lag klarer å få
private aktører til å finansiere drakter, og styret har derfor i 2010 etablert en støtteordning for de
lagene som ikke får eksterne draktsponsorer. Styret har for øvrig i 2010 etablert en draktpolicy
for klubben samt inngått en rabattavtale med en ekstern utstyrsleverandør.
Klubbens disiplin vedrørende blant annet rapportering av kampresultater er ikke god nok. I 2010
mottok klubben krav om betaling av bøter for kroner 20.900,-.
Regnskapet for 2010 viser et overskudd på kroner 174.180. Styret foreslår at årets resultat
tillegges annen egenkapital i balansen.
Forventninger til 2011:
Styret fortsetter i 2011 med en nøktern holdning til kostnader, og vi slipper å ta strenge
økonomiske grep dersom de kommunale tilskuddene samt dugnadsinntektene også fortsetter i
2011. Styret ønsker å fortsette arbeidet med å søke om økonomiske midler fra diverse
organisasjoner og virksomheter, men vi vil opprettholde vårt primære ønske om å være
uavhengig av private sponsorer.

Generelt høyt aktivitetsnivå
Til tross for høy grad av frivillig innsats, 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 2010, blant annet:
Deltakelse på “Den Store Trenersamlingen” i Oslo
i januar
Årsmøte 23.02.2010 der det stilte 25 medlemmer
Arrangøransvar for hjemmekamper gjennom hele
sesongen
Bodsalg og kakelotteri – der hvert enkelt lag
bidrar til inntekter ifm blant annet reiser
Dugnadsarbeid gjennom tilsynsvaktordning i
Rådalslien skole
Klubbkveld for spillere 1. oktober
Tilrettelagt for at mer enn 20 minispillere tok
Foreldre-engasjement: Mange
hvite/grønne ferdighetsmerker etter oppfordring
foreldre har bidratt positivt til klubben
fra Norges Basketballforbund
i 2010 – enten i ulike verv, som
Deltakelse på klubbledermøte 24.02.2010
kakebaker, sjåfør eller som
Utarbeidet strategi for klubbens sportslige
heiagjeng!
ambisjon, rekrutteringsstrategi og
sponsorstrategi
Inngått rabatt- og leveranseavtale med SoulSport om kjøp av ensartede Hop-drakter
Tipset mediene løpende, noe som har resultert i hele 20 medieoppslag i Fanaposten,
Bergens Tidende og Bergensavisen.
Utarbeidet trenerhåndbok for samtlige trenere i klubben
Fornyet, og løpende vedlikeholdt, informasjon på www.hopbasket.no
Arrangert sekretariat-kurs for foreldre 19. og 27. oktober 2010.
Arrangert trenersamling 8. desember 2010
Planlegging av basketstativ- og oppmerkingsprosjekt på ulike skoler i nærområdet
Styret har valgt å si nei takk til å delta på “Basketjippo” i regi av Norges Basketballforbund
Region Vest, deltakelse i skoleturnering høsten 2010 samt salg av årskalendere for 2011.
Forventninger til 2011:
Styret i klubben forventer at aktivitetsnivået i 2011 blir omtrent som i 2010. Viktige prioriteringer
for styret blir ny Hop-hall, samt ytterligere tilrettelegging for trenerne i klubben. Styret ønsker
dessuten at nettsidene skal oppdateres minst like hyppig som i 2010, og at klubben åpner opp
enda mer for eksternt innsyn på nettsidene.

Styret 2010
Styret for 2010 ble valgt på årsmøtet 23.02.2010 og har bestått av følgende personer:
Klubbleder og sportslig ansvarlig
Nestleder
Kasserer
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Lasse Karstad
Fredrik Hannestad
Petter Bull Øvrevik
Nina Moberg
Anne Aarheim
Jannicke Vaksdal
Espen Evensen
Rolf Espen Falk Christiansen

Styret har etablert et Sportslig utvalg som i 2010 har bestått av Lasse Karstad og Espen
Evensen.

Øvrige verv
Valgkomite:

Jannicke Vaksdal
Ida Marie Dahle
Lise Johannesen

Revisor:

Geir Sæbdal
Torill Sandvik

Helge Gullaksen er i sesongen 2010/2011 leder av Lovkomiteen i Norges Basketballforbund
Hop BBK har følgende forbundsdommere: Gisle Jacobsen

Medlemskontingenter
Følgende satser ble vedtatt på årsmøtet 23.02.2010:
Lag/aldersgruppe

Satser høsten 2010 (kr)

Mikro- jenter/gutter (8-10 år)
Mini- jenter/gutter (11-12 år)
Små- jenter/gutter (13-14 år)
Jenter/gutter 15 år
Jenter/gutter 16 år
U18/U20
Elite kvinner
1.div kvinner
1.div menn
2.div menn*
3.div menn*
2.div kvinner/trim
Støttemedlem

920
1260
1400
1540
1680
1820
2800
1500
2800
1500
1500
840
100

*Forutsetter at lagene ikke har trener. Styret kan øke kontingenten dersom lønnet trener
ansettes.

Lag og trenere i Hop BBK
Hop BBK består av 22 lag. En rekke spillere deltar på flere lag.
Gutter:
U9 (Torolf B. O. Eide)
U10 (Lasse Karstad)
U11 (Lasse Karstad)
U12 (Lasse Karstad)
U13 (Daniel Groth)
U14 (Håvard Flo Mjelde)
U16 (Remi Johnsen)
U18B (Jonas Bergmann)
U18A (Jan Ove Johansen)
U20 (Jeff Christensen)
3. divisjon (Espen Evensen)
4. divisjon (Jan Ove Johansen)
1. divisjon (Jeff Christensen)
Jenter:
U9 (Torfinn Eide)
U10 (Jacob van der Lippe og Cecilie Galtung Døsvig)
U12 (Torfinn Eide)
U13 (Sandra Vaksdal Jakobsen)
U14 (Yngvild Skåtun Hannestad)
U15 (Hege Gullaksen)
U16 (Ida M. Dahle)
U18 (Ida M. Dahle)
1. divisjon (Lise Johannesen)

Regionslag og landslag
Følgende Hop-spillere deltar på regions- og landslag i sesongen 2010/2011:
U16K - landslag: Siri Black Ndiaye, Pia Bull Øvrevik og Stina Aune
U18K - landslag: Sigrid Hardie
U14K – regionslag: Mie Hoff, Christine Faanessen, Hilde Moberg Vossgård, Marit F. Isachsen,
Ulrikke Galtung Døsvig Hoff og Kristin Skåtun Hannestad
U15K – regionslag: Mathilde Lie-Nielsen og Marianne Bråtveit
U16K – regionslag: Pia Bull Øvrevik, Stina W. Aune, Pernille Muri Slettestøl og Siri Black
Ndiaye
U16M – regionslag: Sondre Lysand Rensland

Januar 2011
Styret i Hop Basketballklubb

