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Styrets sammensetning
Styreleder: Erlend Keilen
Nestleder: Arvid Johnsen
Styremedlemmer: Dorothy Jane Dankel, Ioana Valean, Cathe Halvorsen, Jon Arild
Jacobsen, Ole Jacob Sandal og Carl-Fredrik Husby.
Vara: Ivar Hillestad
Valgkomité: Yvonne Blydt Paulsen.
Revisor: Stig Fauske
Øvrige roller:
Sportslig utvalg: Ole Jacob Sandal, Dorothy Jane Dankel og Terje Dyrkolbotn
Sportslig leder: Dorothy Jane Dankel
Hop medlemmer i eksterne roller:
Hop BBK sitt styremedlem i Bergen Elite: Erlend Keilen
Helge Gullaksen
- Leder av NBBF sin Kontrollkomitè fram til Ting 2020.
Medlem i NBBF sitt Kontrollutvalg etter Ting 2020.
På NBBF Region Vest sitt regionsting høsten 2020 ble Gullaksen tildelt NBBF
Region Vest sitt Hederstegn.

Styrets arbeid
Styremøter
Det er avholdt 10 styremøter i 2021.

Om styrets arbeid
Det ble valgt et nytt styre på årsmøtet i mars 2021 bestående av 8 styremedlemmer
og ett varamedlem
Målet for styret var å øke medlemstallene og skape flere sosiale arenaer for
klubbens medlemmer. Den pågående pandemien satte imidlertid en stopper for dette

arbeidet og klubbens fokus har blitt å holde klubben på et høyest mulig aktivitetsnivå
med fokus på smittevern og samtidig sikre økonomien.
På tross av møtebegrensingnene ifm. covid-19 har styret i hele perioden vært
operativ og brorparten av møtene har blitt gjennomført på digital videokonferanse.
Det har blitt en effektiv måte å gjennomføre møtene på og alle viktige saker har blitt
ivaretatt, men det skal ikke legge skjul på at man mister den sosiale interaksjonen og
det blir ikke de samme kreative prosessene.
For å nevne noen sentrale beslutninger fra styret: 1) Styret besluttet å fjerne rollene
hovedtrenere gutter og jenter, og erstatte disse rollene med sportslig utvalg for å
sikre etterlevelse av sportslig strategi og utvikling. 2) Avklare forhold rundt
kontraktene for Bøneshallen og Hophallen. 3) Gjennomført en større
rekrutteringskampanje rettet mot barne- og ungdomsskole.
Fokusområder i perioden har vært
1. Rekruttering
2. Engasjere foreldre
3. Øke klubbens inntekter
Utover dette har klubben investert mer i trenere, fysisk forebyggende og egne
skills-treninger.

Smittevernguppe
Styret nedsatte i 2020 en egen smitteverngruppe med hovedoppgave om å etablere
og iverksette smittevernplaner. Det ble definert rutiner for treninger og bruk av
treningshallene. Denne gruppen var også aktiv i 2021.

Hophallen
Styret har arbeidet hardt for å bedre forholdet til Hop Skole og Bergen Idrettsservice
slik at Hop BBK kan benytte Hophallen slik det var opprinnelig tiltenkt.
Hop BBK har en tilsynsordning i Hophallen som har blitt gjennomført iht. kontrakt.
Avtalen utløper på høsten 2022 og det er forventet at denne blir forlenget.

Bøneshallen
Styrets ansvarlige for Bøneshallen har fortsatt det gode arbeidet med koordinering
av dugnadsvaktene. Dette har vært en viktig inntektskilde for klubben. Bergen
Idrettsservice har informert i fjerde kvartal 2021 at avtalen trolig ikke vil videreføres
etter avtaleperioden 2. kvartal 2022.

Bergen Elite
Hop BBKs elitesatsning gjøres gjennom samarbeidet med Bergen Elite. Klubben har et eget
damelag som spiller i BLNO kvinner. Det er spillere fra flere klubber som er representert ved
Bergen Elite.
For Hop-spillere som velger å være medlem i Bergen Elite får man fritak for både
medlemskontingent og treningsavgift i Hop BBK. Bergen Elite forplikter seg på sin side blant
annet å tilby Hop-spillere ekstra treningstilbud, utvikling av talenter og lag i BLNO. På
kvinnesiden har samspillet mellom Bergen Elite og Hop BKK gjennom flere år bidratt til
mindre frafall av spillere.
Våren 2021 var Hop BBK representert med 9 ordinære spillere og 4 rekruttspillere fra Hop.
Høsten 2021 bestod laget av 10 Hop-spillere og ingen på rekruttkontrakt.
Hop BBK er representert i styret i Bergen Elite ved styreleder, Erlend Keilen.

Oppsummering
Covid-19 har også i 2021 lagt en del begrensninger med hensyn til gjennomføre
treninger, seriespill, arrangement og andre sosiale aktiviteter. Klubben har opplevd et
betydelig frafall av medlemmer i løpet aret. Totalt har 72 medlemmer meldt seg ut av
klubben, hvorav 64 medlemmer har vært aktive spillere. På grunn av et målrettet
rekrutteringsarbeid, har klubben fått 72 nye aktive medlemmer i samme periode. Det
lover godt for fremtiden og viser at vi må fortsette det gode rekrutteringsarbeidet.
Samtidig må klubben finne en måte å engasjere medlemmene og fortsette å være
attraktiv klubb i nærmiljøet. Klubben har en god økonomi, men må tilpasse utgifter ift.
inntekter.

Aktivitet
Seriespill
Serien ble ikke ferdigspilt for sesongen og klubben har derfor ingen resultat å vise til. NM ble
også avlyst. Mange av klubbens lag har likevel oppnådd gode sportslige resultater i
seriespillet samt i Bærum Open. Gjennomførte EB Cuper skapte mye basketglede og
sportslig engasjement.

Summer camp 2021
Hop Basket og A&A Fitness arrangerte “Summer camp” i 2021. Totalt var det
nærmere 50 spillere som deltok på deler av den fire uker lange campen.

Hop Stars
Hop Stars bestod i 2021 av 11-12 spillere. Laget trente to ganger i uken i Hophallen.
Det ble mindre trening enn ønskelig da laget ble omfattet av smittevernregler for
breddeidrett for personer over 20 år. Laget fikk kun gjennomført to kamper dette året
pga pandemien.
Special Olympics Unified turnering
I april fikk Hop Stars en hyggelig melding fra NBBF. Laget ble tatt ut til å
representere Norge i Special Olympics Unified turnering i Sansepolcro i Italia i
oktober 2021. Unified er et konsept hvor mennesker med- og uten en
utviklingshemming spiller på samme lag. Turneringen består av 24 lag fra 15 land og
er i aldersgruppen 18-30 år. Arrangementet ble dessverre utsatt pga pandemien, ny
dato for gjennomføring av arrangementet er oktober 2022.
De første STARS kampene i Norge
Hop Stars og Ammerud Stars møttes til de aller første seniorkampene i STAR-basket
i Norge i november 2021. Det ble dessverre to tap mot et mer fysisk sterkere og mye
høyere Ammerud lag. Uansett veldig gøy å være med å skrive historie i norsk
basket.
TV BRA
TV BRA er en landsdekkende TV-kanal, av, for og med utviklingshemmede i Norge.
Kanalen var på besøk på Hop Stars trening i oktober for å lage en sending som viser
litt hva basket er og hvordan vi trener.

Økonomi
Klubbens viktigste inntektskilder har vært treningsavgift, medlemskontingent, offentlige
tilskudd som barne/ungdomsmidler og momsrefusjon. I 2021 fikk vi i tillegg støtte fra Bergen
kommune for driftsansvar og brannvakt (Tilsynsordning) i Hophallen og Bøneshallen.

Dugnadsplikt for foreldre ble videreført i 2021 for hallvakt i Bøneshallen. Dette har gitt
klubben økonomisk fleksibilitet i regnskapsåret 2021.
Klubben hadde kontingent- og treningsavgift inntekter på 419 795 kroner i 2021. Det var
budsjettert inntekter på 350 000 kroner. Det positive avviket skyldes rekruttering av nye
medlemmer og lite frafall fra gamle medlemmer. Klubben har også arbeidet aktivt med å
drive inn utestående kundefordringer.
Klubben fikk totalt 168 390 kroner i tilskudd i 2021. Det var budsjettert inntekter på 220 000
kroner. Avviket skyldes at momskompensasjon er ført på egen konto (8050).
Momskompensasjon og renteinntekter tilsvarte inntekt på 135 262 kroner.
Tilsynsordningen med Bergen Kommune ga en inntekt på 400 000 kroner, i samsvar med
budsjett.
I motsetning til mange klubber som vi sammenlikner oss med, har vi ingen fast administrativt
ansatte og klubben baserer seg på frivillig innsats i både klubbledelse og rundt lagene med
aktive foreldre. Klubben voksne og yngre trenere som hever trenergodtgjørelse gjennom
2021. I tillegg gir klubben økonomisk kompensasjon til hovedtrenerne, skills- og
styrketrenere. Klubben hadde i 2021 trenergodtgjørelse på 645 650 kroner, mot budsjett på
500 000 kroner. Avviket skyldes avslutningskostnader ifm. trenerkontrakt, summer camp
kostnader og økte trenerkostnader. På grunn av de økte kostnadene har styret arbeidet
aktivt gjennom høsten med å gjennomgå kontrakssituasjonen for trenere og bruk av betalte
trenere.
Klubben har et sponsorutvalg som jobber med å nå ut til potensielle sponsorer samt lage
strategier for å utvikle merkevaren Hop BBK. Medlemmer og foreldre er viktig for klubben,
også økonomisk. Det er fullt mulig for foreldre og venner av Hop BBK å melde seg inn i
klubben og kun betale medlemskontingent, da dette vil øke grunnlaget for offentlig støtte til
Hop BBK. Medlemskontingenten er pr dags dato 200 kr, og vil tilfalle klubben i sin helhet.
Til tross for pandemien, er resultatet for Hop BBK bedre enn forventet for 2021. Vi har
opprettholdt inntektskildene fra driftsansvaret og brannvaktene i Hophallen og Bøneshallen.
Regnskapet for 2021 viser et positivt driftsresultat på 198 113 kroner med et
inntektsgrunnlag på 1,295 278 kroner. Budsjettet var estimert til et budsjettsunderskudd på
162 000 kroner.
De største postene på utgiftssiden er betaling av trenere og start/serie-kontingenter. Klubben
gikk til innkjøp av en ballkanon til 95 000 kroner som var øremerkede sponsormidler.
Klubben har gjennom ekstra inntektskilde gjennom tilsynsordning i Hophallen og
Bøneshallen klart å opparbeide egenkapital på 1 010 483 kroner. I tillegg har klubben
utestående fakturaer fra medlemmer på 20 050 kroner.
Inntekter for Summer Camp 2021 i Hophallen ble inntektsført som Medlemskontigent og
utgiftene ført som trenerhonorar.

Økonomiske forventninger til 2022
Styret fortsetter i 2022 med en aktiv kostnadsstyring og en nøktern holdning til kostnader, og
vil ha sterkt fokus på å sikre inntektssiden. Klubben vil trolig miste hallansvar i Bøneshallen
som representer et inntektsbortfall i andre halvår 2022 på 100 000 kroner. Styret vil
reforhandle avtalen for Hophallen og arbeide aktivt for å finne andre inntektskilder.

Medlemstall for 2021
6-12 år

13-19 år

Over 19 år

Totalt

Kvinner

25 (35)

29 (35)

21 (30)

75 (100)

Menn

52 (40)

48 (44)

33 (34)

133 (118)

Totalt

77 (75)

77 (79)

54 (64)

208 (218)

Økonomi (resultatregnskap med balanse)
Regnskapet 2021

Revisors beretning

Støtteordninger og sponsorer
Det ble søkt på ulike støtteordninger i 2021. Det viktigste bidraget er barne- og
ungdomsmidler fra Norges Idrettsforbund Olympiske på 94 900 kroner og
momskompensasjon på 65 531 kroner. I tillegg mottok klubben barne- og
ungdomsmilder fra Bergen Kommune på 57 496 kroner.
Det ble i slutten av året søkt om støtte til drakter fra Eviny for 2 lag, som ble innvilget,
og som vil utdeles våren 2022.

