ÅRSBERETNING 2015
Fra styret i Hop Basketballklubb

2015 er året der
•
Klubben fikk ny hovedtrener – Tanja Licina
•
vi fikk nok en gang meget gode resultater – med 9 medaljer i serien,
gull i U19K NM og sølv i U16K NM og 3 vinnere i regionsluttspill
(U15K/U15M/U14M)
•
vi fortsatte samarbeidet med Bergen Elite, nå også med 4 på
utviklingskontrakt.
•
vi arrangerte Baskenight for første gang på mange år.
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OM HOP BASKETBALLKLUBB:

Et godt miljø, med fokus på bredde og
talent.
Hop BBK er en lokal breddeklubb som preges av sportslig glede, entusiasme og dugnadsånd.
Våre sportslige ambisjoner innebærer gode plasseringer i aldersbestemte serier, kjempe i
toppen i U16NM og U19NM og nasjonal elitesatsing gjennom Bergen Elite.
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 og vår
samarbeidsklubb Bergen Elite på elitenivå. Vi vil være en klubb som fokuserer på langsiktig
utvikling og som har en rød tråd gjennom sitt arbeid med spillere og trenere.
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 9 år og opp til U19
for både kvinner og menn.
Videre har vi 1. divisjonslag for
kvinner, 3. divisjonslag for
herrer, samt at Bergen Elite
som deltar i kvinneligaen består
i hovedsak av Hop spillere.
Første halvår av 2015 hadde vi
en av landets best utdannede
trenere, FIBA coach Geir
Bangstad som hovedtrener og
Andrè Wallace var assisterende
trener for U16K landslag og
regionstrener for U15K. Vår nye
hovedtrener Tanja Licina har
også ferdigheter og ambisjoner
på nasjonalt nivå.
Talenter: Vi skal satse på bredde, men vi ønsker også å
tilrettelegge for at talentene får utvikle seg i Hop BBK. Bildet viser
skillstrening med mix av både årsklasser og gutter/jenter.

Basketball skal være inkluderende og gøy. I Hop BBK skal det være plass for alle som har lyst
til å spille basketball, uansett ambisjonsnivå. Vi mener det vi sier; ”Et godt miljø for alle
alderstrinn”. Klubben har relativt god rekruttering blant de yngste. Vi har 17 lag i klubben, og
flere lag stiller i doble serier. Flere av lagene befinner seg på topp i sine klasser. Klubben er
representert på ulike regions- og landslag.
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DE ALDERSBESTEMTE LAGENE:

Gode resultater
De aldersbestemte lagene i klubben utgjør grunnstammen i Hop BBK. Klubben har 7 guttelag
fra U11 til senior 3 div.. På kvinnesiden har vi 10 lag fra U10 til senior 1 div.
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. Flere
trenere har vært sponset av klubben
på kurs og vi hadde deltakelse på
«Den Store Trenerhelgen» i januar.

Hop BBK ble seriemestre i klassen U19K for sesongen 20142015 og tok gull i NM 2015 med seier over Ullern

2015 har bydd på mange sportslige
oppturer. Her er noen av
høydepunktene:
•

•
•
•
•
•

Hop har gjort det bra i Cuper både
i innland og utland.
o Hop Warriors nr.2 i Bsluttspill Gøteborg
basketfestival.
o Jenter 02 vinner og jenter
00 nr.2 i Bærum Open.
o Seier i Hansacup for både
U12M og U14M.
Sølv til U13M og U15K.
Hop BBK fikk 9 medaljer fra serien 2014/2015 (4 gull, 4 sølv, og 1 bronse).
Hop BBK fikk 3 gullmedaljer, 1 sølv og 2 bronse i region-mesterskapet.
Hop BBK fikk gullmedalje i U19K og sølvmedalje i U16K i Norgesmesterskapet.
Kristin Skåtun Hannestad og Ulrikke Galtung Døsvig Hoff ble tatt ut på All Start laget og
Ulrikke ble finalens MVP i U19K. Kaia Brendesæter ble tatt ut på All Star laget i U16K.
Vi har flere spillere både på regionslag og landslag.
Hele fire lag ble plukket ut til Scania Cup (J99, J00, J02 og G01)

Se for øvrig resultater fra seriespillet 2014/2015 lengre bak i denne årsmeldingen.
Forventninger til 2016:
Styret forventer at klubben fortsetter å vise sterke sportslige resultater. Vi skal presenter en rød
tråd for klubben basert på innspill fra ny hovedtrener i 2016, og vi ønsker å ansette hovedtrener
i en 100% stilling. Klubbens fokus vil være å fortsette med god rekruttering samt redusere
frafallet i størst mulig grad.
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NY HOVEDTRENER TANJA LICINA HENTET FRA ENGLAND
Første halvdel av 2015 var utfordrende uten
hovedtrener og mye av styrets arbeid ble lagt ned i å
få treningskabalen til å gå opp og på å anskaffe ny
hovedtrener.
Vi må få rette en stor takk til Geir Bangstad som hjalp
både oss og Bergen Elite gjennom vårsesongen. Vi er
utrolig glade både for hans direkte hjelp som trener og
for hans innspill/testing av mulige trenerkandidater
Vi startet opp med en liste på 10-12 kandidater, men
ønsket å være sikker på at vi fant en kandidat som
passer både miljøet i Hop BBK og som kunne bygge videre på det Jeff skapte i den tiden han
var hovedtrener.
Vi testet ut tre kandidater:
Tamara Ruzic – Serbisk kvinnelig trener med erfaring fra profesjonell basketball både som
spiller og trener. Hun fikk et tilbud fra en toppklubb i Sverige som beklageligvis ikke vi kunne
matche, men vi har god kontakt med henne og ser ikke bort fra at det kan bli fremtidig
samarbeid (dog ikke som hovedtrener).
Kevin Lundgren – Ung mannlig spiller fra nest øverste divisjon i Sverige med gode
trenermeritter på tross av sin unge alder. Han ville også vært en god kandidat men valgte å
fortsette utviklingen i sin svenske klubb noen år til. Igjen gode tilbakemeldinger på Hop BBK
som klubb.
Tanja Licina ble kontaktet etter tips fra Tamara og etter mange mailer frem og tilbake og en god
porsjon eventyrlyst fra Tanja kom hun på test under Elite Basketcamp i begynnelsen av august.
Vi fikk umiddelbart god kontakt og likte hennes store tilstedeværelse og evne til å se
enkeltspillere.
Tanja startet som hovedtrener i klubben i midten av august og vi er utrolig glad for at hun takket
ja på tross av en relativt usikker fremtid mht inntekt og jobbmuligheter utover engasjementet i
HOP.
Tanja har bakgrunn som profesjonell spiller både fra Europa og fra USA og før hun kom til oss
var hun knyttet Durham University (student/spiller) og til Durham Wildcats som sportslig utvikler
og trener. Tanja har en solid akademisk universitetsbakgrunn med bachelor i
landskapsarkitektur og master i pedagogikk.
Vi ser resultater av en ny hovedtrener og hun har allerede skaffet seg et meget godt fotfeste i
klubben og er godt likt av både spillere og foreldre. Klubben nyter godt av hennes brede
kompetanse og store arbeidsmoral.
Her er noe av det som hun har vært involvert i første halvår hun har vært i klubben:
•
Hun har startet med skillstreninger på tvers av aldersgrupper.
•
Hun steppet raskt inn nå klubben fikk utfordringer med andre trenerresurser i løpet av
høsten.
•
Hun har hatt en aktiv dialog med andre trenere, styret og enkeltspillere.
•
Hun har startet med å lage en rød tråd for HOP BBK som vil bli presentert for styret/klubb
vår/sommer 2016.
Vi forventer et langt og godt samarbeid med Tanja og håper hun blir mange år i klubben.
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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 2015, blant annet:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Deltakelse på Den Store
Trenersamlingen og Klubbledermøtet
i Oslo, 10-11. januar 2015.
Gjennomført årsmøte 04.03.2015 der
det stilte 15 stemmeberettigede
medlemmer
Hatt arrangøransvar for
hjemmekamper gjennom hele
sesongen.
Har arrangert Basketnight 13,03.15
med stor suksess i Hophallen.
Arrangert Easy Basket og Easy
Basket Challenge-arrangementer i
Hophallen på oppdrag fra Region
Vest og fått meget gode
tilbakemeldinger. En stor takk til de
Regionsmestre U15M sammen med trener Andrè
som har vært med for å arrangere.
Wallace.
Gjennomført koisksalg ifm
hjemmekamper – der hvert enkelt lag får til inntekter til blant annet reiser.
Gjennomført klubbkveld 12.06.15 for spillerne i Hophallen med utdeling av medaljer for
forrige sesong.
Startet med egen skillstreninger på tvers av årsklasser.
Deltatt i Kvinneligaen via Bergen Elite.
Styret har gjennomført 7 styremøter.
Sportslig ansvarlig har hatt flere møter med foreldreansvarlige og trenere og det ble
arrangert eget trenermøte i oktober 2015.
Deltatt på flere klubbledermøter i regi av Region Vest i løpet av året.
Vi mottok støtte fra Fana Sparebank på kr. 30.000 mai 2015.
Vi har hatt et godt samarbeid med vår sponsor Aktiv 365.
Det er hyggelig å se at mange bruker vår facebook side aktivt.

Forventninger til 2016:
Med et dugnadsbasert styre og ingen fast ansatte i klubben kan man ikke regne med at
aktivitetsnivået i klubben blir større i 2016 enn det var i 2015. Viktige prioriteringer for klubben
vil være å finne/beholde gode trenerressurser og fortsette det gode, sportslige arbeidet som
gjøres. Styret ønsker å komme i gang med informasjonsmøter for foreldre, der både styret,
hovedtrener og evt. innbudte gjesteforelesere deltar. Vi vil også melde oss som arrangør av
Basket Night som er et godt initiativ som er tatt opp igjen av klubbene innenfor NBBF Region
Vest. Styret ønsker å revitalisere hjemmesiden via ny leverandør for å ha en offisiell
informasjonskanal fra klubben (utenom vår facebook side som er av mer uformell karakter).
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ELITESATSING:

Bergen Elite gjorde en hederlig innsats
første år i kvinneligaen
Hop tilbyr elitespill for kvinner i egen regi
via Bergen Elite og våre spillere har i
sesongen 2014/2015 utgjort
hovedstammen til kvinneligalaget.
Bergen Elite satser utelukkende på spill i
Kvinneligaen, og på sikt også BLNO
(eliteserien for menn). Bergen Elite er
breddeklubbenes elitesatsing, og alle
klubber i Bergensområdet har fått
invitasjon til å delta.
Resultatmessig endte Bergen Elite på
nest siste plass i serien, men tok en
meget sterk 5.plass i sluttspillet. Dette er
et meget godt resultat for en nyetablert
klubb.

Ny klubb: Spillere fra Hop BBK utgjør
hovedstammen av Bergen Elite laget, vi har også
flere spillere på utvklingskontrakt

Også nåværende sesong har Hop som eneste klubb bidratt økonomisk (både i form av direkte
støtte og indirekte med trener) til Bergen Elite, men Bergen Elite jobber kontinuerlig for å skaffe
seg egne inntekter noe som budsjett for 2016 vil vise, gjennom mindre direkte økonomisk
støtte.
Hop BBK samarbeidsavtale med Bergen Elite sikrer fortsatt at midlene som sprøytes inn i
klubben blir behandlet på en forsvarlig måte. Vår nåværende representant i Bergen Elite sitt
styre - Elin Tallaksen (erstattet Arne Nordanger) fungerer som vår forlengede arm og sikrer at
våre interesser blir ivaretatt.
Styret ønsker at Hop BBK skal fortsette elitesatsingen gjennom Bergen Elite
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ØKONOMI

Fortsatt fokus på inntekter
Årets resultat ender med en negativt
driftsresultat, noe som i hovedsak
skyldes at det er tatt tap på gamle
fordringer. Det er viktigere og viktigere
at vi får flere ben å stå på med hensyn
til klubbens inntekter.
De største postene på utgiftssiden er
betaling av hovedtrener, start/seriekontingenter, og reisestøtte til lag og
spillere.
Klubbens viktigste inntekt er medlemskontingenten og treningsavgift som
kreves inn to ganger i året og offentlige
tilskudd som barne/ungdomsmidler og
momsrefusjon.
Regionslag: Vi er en aktiv klubb og har gode spillere
Klubbens økonomi fortsatt betraktes
både på regionalt og nasjonalt plan. Her er bilde fra
som sunn da vi har en del oppsparte
Spirare Cup med spillere fra NBBF Region Vest
midler. I motsetning til mange klubber
som vi sammenlikner oss med, har vi
ingen fast administrativt ansatte og klubben baserer seg på dugnadsinnsats.
Det er veldig vanskelig å knytte til seg en god hovedtrener uten å gå utenfor landets grenser, til
dette er basketmiljøet i Bergen og Norge for lite. Dette betyr at klubben for fremtiden må være
beredt og rustet til å kunne ansette en hovedtrener i 100% stilling (konsulentavtale). For
sesongen 2016/2017 kommer styret i Hop BBK til å tilby Tanja Licina en slik kontrakt både for å
kunne tilby klubben et godt sportslig tilbud, men også for å sikre vår hovedtrener en forsvarlig
økonomisk sikkerhet.
Hva kan så medlemmer og foreldre i klubben bidra med:
• Det er fullt mulig for foreldre og venner av Hop BBK å melde seg inn i klubben og kun
betale medlemskontigent, dette vi øke grunnlaget for støtte
• Vi vil gå ut med utlodning i klubbens regi og håper på stor støtte rundt dette.
• Vi oppfordrer foreldre til å komme med innspill til mulige inntektskilder og dugnader.
• Klubben ønsker private sponsorer velkommen og er ikke fremmed for at det settes ned et
eget sponsorutvalg.
Vi har fortsatt kun en sponsorkontrakt med Aktiv365 som retter seg direkte mot medlemmene i
klubben i form av billigere treningsavgift og fri trening for 15 spillere. Klubben får likevel indirekte
litt støtte i form av bidrag ved arrangementer og premier ved utlodding.
Regnskapet for 2015 viser et driftsresultat på kroner – 41 958,95.
Forventninger til 2016:
Styret fortsetter i 2016 med en nøktern holdning til kostnader, og vil ha sterk fokus på å sikre
inntektssiden. Utgifter til trenere vil øke med Tanja i en 100% stilling og styret ønsker på basis
av krav fra NBBF å profesjonalisere trenerene med ytterliger kursing. Styret har valgt å holde
kontingentsatsene og støtteordninger på 2015 nivå.
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Styret 2015
Styret for 2015 ble valgt på årsmøtet 04.03.2015 og har bestått av følgende personer:
Klubbleder
Nestleder
Kasserer
Sportslig ansvarlig
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem

Sverre Anker Isachsen
Terje Hoel
Kjetil Andersen
Yngvild Skåtun Hannestad
Yvonne Blydt Paulsen
Kristin Solberg
John Asle Bjørlykke
Kristin Sæle

Øvrige verv
Valgkomite:

Terje Hoel

Revisor:

Elin Tallaksen

Sportslig utvalg

Yngvild Skåtun Hannestad, Hege Rokne Hjelde,
Petter Irgan Schanke

Tingoppnevnede komiteer i NBBF:
Knut Jacobsen er i sesongen 2014/2015 leder av Kontrollkomiteen i Norges Basketballforbund
Helge Gullaksen er i sesongen 2014/2015 leder av Lovkomiteen i Norges Basketballforbund

Andre tillitsverv:
Elin Tallaksen Hop BBK sin representant i Bergen Elite sitt styre. Hun tok over høsten 2015 for
Arne Nordanger.
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Medlemskontingenter + treningsavgift
Følgende satser ble vedtatt på årsmøtet 04.03.2015, gjeldende fra høsten 2015 og fram til
sommeren 2016:
Lag/aldersgruppe
Easy basket U8 og <
Easy basket U9
Easy basket U10
Easy basket U11
Easy basket U12
U13
U14
U15
U16
U17
U18
U19
U20
Elite kvinner
1. div menn/kvinner
2. div menn/kvinner
3. div. menn/kvinner
4. div menn/kvinner
Seniorbasket med seriespill uten trener
Veteranbasket/mosjon
Reisetillegg for lag
i nasjonale serier
Medlem (ikke spiller)

Medlemsavgift
(halvårlig)
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Treningsavgift
(halvårlig)
800
850
900
950
1 000
1 300
1 400
1 500
1 600
1 700
1 750
1 750
1 750
1 750
1 750
1 750
1 750
1 750
900 (*
250
2 500 - 5 000 (**

100

0

(* Ikke berettiget til økonomisk støtte fra klubben, herunder søskenmoderasjon og reiser.
Påmelding til cup/turnering dekkes av laget. Eventuelle bøter fra kretsen dekkes også av laget.
(** Kun for nasjonale serier der klubben dekker reiser og opphold ifm seriekamper. Avhengig av
hvor mange reiser og antall deltagende lag i serien. Styret fastsetter dette skjønnsmessig for de
lag det gjelder.
Spillere som deltar i flere serier betaler i henhold til det alderstrinnet man tilhører.
Søskenmoderasjon: Klubben praktiserer søskenmoderasjon. Det eldste medlem/utøver
betaler 100 % mens det gis 50 % på treningsavgiften til alle yngre søsken.
Dugnad: Spillere/foreldre må regne med å stille på dugnad. Dugnadsarbeid kan ikke frita noen
fra å betale medlemsavgift eller treningsavgift. Dugnad kan også bli erstattet med loddsalg om
klubben mener det er nødvendig.
Trenere: Dersom trenere velger å ikke heve trenergodtgjørelse, kan man i stedet slippe å
betale treningsavgift for seg selv og/eller barna sine. Medlemsavgift må betales av alle og kan
ikke avregnes mot trenergodtgjørelse.
For støtteordninger vises til Hop BBK sin hjemmeside: www.hopbasket.no
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Lag og trenere i Hop BBK
Hop BBK består i sesonger 2014/2015 av 17 lag. En rekke spillere deltar på flere lag.
Gutter:

Årsklasse

Trener

Gutter 05

Hop EB

Terje Dyrkolbotn

Gutter 04

Hans Christian Beisland

Gutter 03

Hop EB
U13 Hop2
U13 Hop 1

Gutter 02 + 01

U15 Hop

Gutter 00 + 99

U17 Hop

Oscar Hjelde
Assistent: Fredrik Lie-Nilsen
Tanja Licina

Gutter 98

U19 Hop

André Wallace

Senior menn

3.div

Didrik Ingebrigtsen

Remus Hanea

Jenter:

Årsklasse

Trener

Jenter 06

Hop EB

Jenter 05

Hop EB

Jenter 04

Hop EB
U13 Hop 3
U13 Hop Hvit
U13 Hop Grønn
U13 Hop Blå
U14 Hop 2
U14 Hop 1
U15 Hop 2
U15 Hop 1
U16 Hop 2
U16 Hop 1
U17 Hop
U19 Hop 2
U19 Hop 1

Jenter 03

Jenter 02
Jenter 01
Jenter 00

Jenter 99/ 98/97
Jenter 99/ 98/97
+ eldre

Ingrid Hannestad
Assistent: Lene Rønelv
June Paulsen
Assistent: Kaia Brendesæther
Petter Irgan Schanke
Assistent: Arild Buen
Petter Irgan Schanke
Assistent: Ole Sandal

Kjetil Andersen
Assistent: Tuva Andersen
Tanja Licina
Assistent: Sigrid Hardie
Arild Buen
Assistent: Kjetil Andersen
Tanja Licina

1.div Hop A
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Landslag og regionslag
Følgende spillere har deltatt med landslaget under
EM i Makedonia:
Ingrid Skåtun Hannestad og Kaia Brendesæter
Følgende Hop-spillere er tatt ut til landslagssamling
for kvalifisering til landslag 2016:
U16M (2017):
Fredrik Bang Hansen og Håkon Sæle Bjørlykke
U16K: Tuva Andersen, Sofie Blydt Paulsen, Mimi
Margrete Simonsen.
Følgende har spilt på regionslag i Spirare Cup mai
2015:
U16M: Didrik Hoff, Marius Nordbø, Mikal Hop,
Daniel Sandven.
U16K: Mimmi Simonsen, Marte Schøtt, Tuva
Andersen, Sofie Blydt Paulsen.
Følgende Hop-spillere deltok på talentcamp i 2015:
Emma

Harloff

Henriette Mjøs
Mia

Andersen
PihlCharlotte Johannessen
Amalie

Vasspakk

Halvard

Bjørlykke

Fredrik

Bang-Andreasen

Samba

Jaw

Haakon

Bjørlykke

Oscar Hjelde Rokne ble som eneste
nordmann plukket ut til å representere
Norge på et mix-lag for New England
Colonials i USA, sommeren 2015.

Når det gjelder uttak for regionslag og talentcamper for 2016 vil ikke disse bli tatt ut før i 2016.
Forventninger til 2016:
Hop BBK skal støtte opp om sine talent og oppfordre/gi mulighet for disse til å utvikle seg videre
på region og landslagsnivå både på gutte og jentesiden. Vi forventer at vår nye trener jobber
aktivt innad i klubben med å forbedre de grunnleggende ferdighetene slik at Hop BBK også for
fremtiden kan ha en solid deltagelse på region og landslagsnivå.
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Resultater etter 2014/2015-sesongen

Typisk Hop BBK – Ekte idrettsglede og godt humør i U16K gjengen
Hop BBK avsluttet 2014/2015-sesongen våren 2015. Klubben endte med 9 medaljer fra serien;
4 x gull, 4 x sølv og 1 x bronsemedaljer. Dessuten ble det medaljer under Regionmesterskapet
og i Hansacup.
Seriespill – Region Vest
U13 Menn:
U14 Menn:
U14 Menn rullestol:
U15 Menn:
U16 Menn:
U19 Menn:

1. plass og 7. plass
2. plass
5. plass
1. plass og 6. plass
2. plass
6. plass

U13 Kvinner:
U14 Kvinner:
U15 Kvinner:
U16 Kvinner:
U19 Kvinner:
1.div.Kvinner:

2. og 5. plass
4. plass
1. og 7. plass
2. og 3. plass
1. plass og 4. plass
5. plass

Regionsluttspill:
U14M: Gull
U15M: Gull
U14K: Bronse
U15K: Gull
U16K: Sølv og bronse
NM:
U19K: Gull
U16K: Sølv
Mars 2016
Styret i Hop Basketballklubb

12

