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Styrets arbeid  

Styret i Bøler Baskets arbeid er styrt av de rammene som er satt av årsmøte, som er 
visjonen vår, «basket for alle» og vedtektene. Allerede i mars ble det klart at 2020 
dessverre ikke kom til å bli et ordinært basket år. Styrets arbeid i 2020 har i stor grad vært 
preget av Koronapandemien, hvor smittevern har vært et av hovedfokusområdene. 
Mulighetene til å drive basket har vært sterkt begrenset helt fra mars måned, noe som 
dessverre har gått ut over både bredde og satsing i klubben. Åpen hall ble satt på pause 
helt fra mars og ut året. Spillere over 19 år fikk sterkt begrensede treningsmuligheter og fra 
i høst full treningsstopp. Fra midten av november fikk også spillere over 13 år 
treningsstopp.  Klubben har vist stor stå på vilje og evne til omstilling gjennom hele 
perioden fra mars. For å nevne noen eksempler har; trening i perioder med stengte haller 
blitt gjort via internett med treningsfilmer og direkteoverføringer. Utetrening i smågrupper 
har fungerte fint. De fleste lagene rakk både å få opplæring og trening i elektroniske 
kampskjemaer. Smittevern har fungert knirkefritt og hallen har blitt brukt i helgene til 
trening da serien ble stoppet.  

Årsmøtet ble holdt via internett i mai hvor nytt styre ble valgt med flere nye medlemmer, 
inkludert leder. Styret har i 2020 hatt tilsammen 9 styremøter. Det har de foregående 
årene blitt gjort en god jobb med administrasjon av klubben med automatisering og 
forenkling, noe som har bidratt til en god overgang til nytt styre. Klubben har i tillegg god 
nytte av Daglig leder som bidrar til kontinuitet og god oversikt. På tross av 
Koronapandemien har klubben klart å beholde et stabilt antall medlemmer gjennom hele 
2020, og det er veldig positivt etter et strevsomt år.  

I november 2019 startet klubben en prosess med klubbutvikling. Plan for videre arbeid 
med klubbutvikling er klar, men som så mye annet ble det et opphold i denne jobben i 
2020. Styret jobber for å få rom til å utvikle klubben videre i 2021.  

  



Årsberetning Bøler Basket 2019 Side 2 
Bøler Basket er i stor grad avhengig av innsats fra ildsjeler. Styret setter stor pris på 
innsatsen dere alle gjør, og takker alle for at vi har fått til en god del aktivitet på tross av 
Koronapandemien i 2020. Styret har i 2020 jobbet videre for at klubben i større grad får 
komitèer og arbeidsbeskrivelser for de som jobber med ulike aktiviteter, som f. eks. kiosk 
og Den store trener helgen, slik at det blir enklere både å dele arbeidsbyrde, samt for 
enklere å videreføre oppgaver der nye kommer til.  

 
Styret og sportslig utvalg jobber kontinuerlig for å få på plass trenere men har dessverre 
opplevd at enkelte lag har vært sårbare og preget av hyppige trenerbytter. Derfor initierte 
styret et arbeid med fokus på å rekruttere trenere internt for tre år siden. I sesongen 
2020/2021 var det rekruttert 25 trenere ved sesongstart. Det manglet trener på det øverste 
nivået for herrer, og det viste seg vanskelig å rekruttere når korona satte en stopper for 
aktivitet. Det var i de fleste tilfeller mer enn en trener per gruppe. Dette har hatt to effekter; 
Det ene er at mange er unge hvilket krever mye ressurser og veiledning fra sportslig leder og 
styret. Det andre er at samlede midler til trenerhonorarer har vokst betydelig de siste 2-3 
årene med å engasjere så mange ressurser, og det må jobbes videre for å sikre at de blir i 
klubben. Styret ser imidlertid på dette som en svært viktig investering for å sikre et godt 
sportslig tilbud til alle aldre og nivåer, som er kjernen i klubbens visjon.  
Klubbutviklingsarbeidet skal gjennom sportslig utvalg og styret lage rammer for hvordan 
klubben skal jobbe videre med å rekruttere og beholde trenere. Forslag til målsetning skal 
etter planen opp til årsmøtet. 
 
  

Aktiviteter i 2020  

Den Store Trenerhelgen ble som tidligere år gjennomført vellykket i Januar. Sommerbasket 
ble gjennomført både i uke 26 og 33, med litt Korona tilpasninger. Jenteprosjektet og 
nybegynnerbasket har blitt gjennomført stort sett i hele år. Vinterferie- og høstferiebasket 
har gått som normalt. Kransekakesalget i desember ble gjennomført, dog i noe mindre 
skala enn tidligere år og uten krav om minimumssalg.  Åpen hall måtte dessverre stenges i 
mars, og til tross for forsøk på Koronatilpasninger satte helsemyndighetenes regler stopper 
for videre gjennomføring i høst.  

Sportslig beretning  
Det ble ved årsmøtet 2020 valgt inn et sportslig utvalg. Utvalgets mandat er å være et 
forberedende organ for styret og bindeledd ut mot klubbens trenere, samt implementere 
sportsplan og sportslig samarbeid. Sportslig utvalg består av sportslig leder Alexis Garras, 
Bjørn Mundgjel, Linn Jørgensen, Bjørnar Holsæter og Arve Ottersen. 
 
 
Korona har selvsagt preget våren 2019/2020, og hele sesongen 2020/2021.  



Sesongen ble på vårparten av 2020 avbrutt på grunn av Korona. På den tiden var alt nytt, 
og selv om man måtte stenge hallene var det pga. vår lettere å håndtere i det man fikk lov 
til å begynne å trene ute.  

 
Noen hovedpunkter: 
Konkurranser 

 På den dagen (11. mars) Bøler skulle spille skjebnekampen for 1. divisjon herrer for å 
avgjøre om Bøler skulle rykke ned eller få lov til å fortsette i 1M, ble hele 
basketnorge stengt. Ingen vant, ingen tapte og dermed fikk Bøler spille 1M 
minimum en sesong til. Det var en gledelig beskjed å få. 

 Samtlige gutter og jenter som hadde kvalifisert seg til NM fikk arrangementet sitt 
avlyst, og noen fikk dermed aldri lov til å oppleve en NM-plassering. 

 Alle seriene ble avlyst- til manges store skuffelse. 
 På høsten fikk aldri 1M, 3M og 2K lov til å begynne med sine serier. 
 Alle andre serier begynte noe forsinket, men gikk som normalt frem til midten av 

november. 
 
Treninger: 

 Til å begynne med var hele trenerapparatet paralysert. Det hendte veldig lite da man 
ikke visste hva man fikk lov til og ikke fikk lov til å gjøre. 

 Etter noe tid ble utetrening satt i gang. Ikke alle, og ikke like mye for alle, men det var 
noe. Været og årstiden gjorde ting litt lettere.  

 Klubben som drifter jobbet for å få tilrettelagt hallen for trening med koronaregler. 
 Man fikk etter hvert lov til å begynne å trene inne og ting begynte å normalisere seg 

noe. Sesongen og høstsemesteret startet med koronaregler på plass frem til midten 
av november 2020. Fra det tidspunktet var det helt stengt for hallspill for alderen >13 
å. I januar 2021 ble hallen igjen stengt for alle. 

 I Bøler har det vært opp til trenerne å finne opplegg for lagene sine. Klubben har 
forsøkt å bidra ved å legge til rette for at trenerne kan dele kunnskap. Klubben har 
valgt å kontinuere full lønn til trenerne. På trenernes sosiale forum er det blitt 
publisert øvelser og alternativt treningsopplegg. Noen har vært flinke til å ta det i 
bruk, andre i mindre grad. De som har vært kreative har laget Teams treninger 
kombinert med samlinger på Teams kun for å holde samholdet oppe i laget.  

 Treningen ble åpnet for alle tom U19 i midten av februar 2021, men stengt helt ned 
igjen i mars. 
 

Klubben har oppfordret sterkt til å holde treningene gående for å kunne holde samhold i 
lagene og hindre frafall. Dette for å forhindre at Bøler mister spillere og at lag går i 
oppløsning. Det er en fare for at det vil skje når Korona forsvinner og hallene åpnes igjen. 
 
1M 
Det ble bestemt i august 2020 at 1M skulle bestå av 3M spillere i tillegg til 2004 guttene. 
Serien kom aldri i gang og en dialog om hvordan dette skal være i sesongen 2021/2022 bør 
settes i gang. 
 
 



Sportslig utvalg har gjennom 2020 jobbet med å få på plass regler for koronatilpasset 
trening i hallen, rekruttert trenere til sesongen 20/21, sett på mulighet for samarbeid med 
andre klubber og arrangert møte vedrørende mulighet for å spille i 1M. Den planlagte 
klubbutviklingskvelden ble utsatt til januar 2021. I etterkant av klubbutviklingskvelden har 
sportslig utvalg hatt møte hvor innspill til sportslig retning og prioriteringer for en sportslig 
5 års plan ble diskutert- med utgangspunkt i eksisterende visjon, sportsplan og rammeverk 
fra NIF og NBBF. Hovedpunkter for diskusjon og sportslig utvalgs anbefalinger er gjengitt 
under. 

 
Utgangspunkt: 
Bøler Basket er en breddeklubb og har ambisjon om å ha et tilbud til alle. Vi har greid å få 
trenere til hvert lag stort sett hvert år, men ser at vi har de samme utfordringene med de 
samme aldersgruppene hvert år; store grupper og spørsmål om differensiering i 12-13 års 
alder, og frafall i 17 års alder. Utvalget diskuterte klubbens utgangspunkt, trenersituasjon, 
spillermasse, utfordringer og alternative løsninger ut fra NIF's regelverk for barneidrett, 
ungdomsidrett og senioridrett.  

 
Overordnet mener utvalget at Bøler Basket fortsatt bør jobbe mot å ha store 
treningsgrupper og rekruttere trenere som ønsker å være i større team. Det bør være en 
ambisjon å ha store treningsgrupper hele veien, både i barneidrett og ungdomsidrett. Det 
bør splittes på alderstrinn når det er mulig. 
Det er viktig at alle blir sett og får like mye trenertid og treningstilbud selv med en stor 
gruppe, så antall trenere bør tilpasses. 

 
Det er et ønske å jobbe mot at trenere ikke følger laget fra "start til mål", men at klubben 
jobber mot å ha trenerteam som trener lag over årganger. Det er flere grunner til dette: 

 Barn/ungdom/voksne drar nytte av trenere som er erfarne på det nivået spilleren er 
på. Også trenere blir gode på det de trener på. 

 Likere tilbud til klubbens medlemmer, og mindre innslag av heldige og uheldige 
årganger.  

 Klubben får mulighet til å planlegge bedre og utnyttet klubbens samlede 
trenerressurser bedre. 

 Spillerne blir vant til forskjellige trenere. Her er det både fordeler og ulemper.  

Det anbefales at et lag blir pilot for dette oppsettet. Dette vil være krevende å få til da 
klubben drives av frivillighet og ikke profesjonelt. Klubben er til enhver tid avhengig av 
foreldretrenere og ildsjeler. Det må jobbes med å involvere alle lag i klubben og finne 
løsninger til hvordan vi kan oppnå dette. 

 
Det er forskjell på topping og differensiering. Det foreslås at klubben definerer hva vi 
mener med de forskjellige begrepene i sportsplanen og er tydelig på at klubben har 
differensiert trening, ikke topping, i ungdomsidretten. Det må legges vekt på og brukes tid 
på tydelig kommunikasjon til foreldregruppene. 

 
Barneidrett:  

 Det er her grunnlaget legges, både ferdighetsnivå for enkeltspiller og utgangspunkt 
for større lag senere, så det bør derfor prioriteres å rekruttere tilstrekkelig med 
trenere til dette nivået, også erfarne.  



 Jobbe mot å rekruttere team som ønsker å utvikle barn og være på barnetrinnet.  
 Barneidrettsreglene følges ut sesong U13. Scania er spesielt, og krever egen 

vurdering. 
 

Ungdomsidrett: 
 Fortsatt store treningsgrupper, men differensiert trening i treningstiden og 

kamptilbud tilpasset den enkelte spillers nivå. Ankepunkt at alle får lik andel 
treningstid og trenertid.  

 Rekruttere trenere som ønsker store treningsgrupper og jobbe som team med klart 
definerte roller.  

 Tilstrebe å ha trenere som har lag fra 13-16, avslutte med U16 NM. Deretter overtar 
nytt trenerteam som har lag fra 17-19. Trenerteam som har de eldste juniorene har 
også senior. Bakgrunn er at seniornivå først og fremst bør brukes til utvikling av unge 
spillere.  

 Sportslig mål: kvalifisere seg til NM  
 Ha både U19 A og U19 B lag. 

Senior:  
 Seniornivå bør brukes til spillerutvikling. Ambisjonen er å ha 2.divisjonslag for kvinner 

og å ha 1. divisjonslag for menn med grunnstamme av unge Bølerspillere. Dette kan 
evt. kombineres med samarbeid med BLNO klubb.  

 Bør tilby 3. divisjon for å ivareta breddetilbudet (og til ressurser som bidrar i 
klubben). 

 Trenerressurs sees i sammenheng med øvre juniornivå. 

 

Økonomi, resultat og balanse  
Styret i Bøler basket har som tidligere år vedtatt å sette bort regnskapsføringen for 2020 til 
Finanstorget AS, et eksternt regnskapsbyrå, med erfaring fra føring av regnskap for 
idrettslag. Valget er en konsekvens av at det er krevende å holde oversikt over gjeldende 
regnskapslover, samt et ønske om å etablere en kontinuitet på regnskapsførselsiden for 
klubben. Klubbens kasserer forestår selv daglige inn- og utbetalinger. Likviditetssituasjonen 
i Bøler basket er tilfredsstillende.  Per 01.01.20 hadde klubben 1,5 millioner kroner på 
konto.   

Salgsinntektene fra kiosken i 2020 gikk naturlig nok ned sammenlignet med tidligere år. 
Inntektene fra Sommerbasket ble mindre i år enn tidligere pga. restriksjoner på antall 
deltagere. For å sikre best mulig drift gjennom nedstengning og stadig nye retningslinjer 
har Daglig leder fått økt stillingsbrøk i perioder av 2020. Klubben har mottatt 
inkluderingsmidler i 2020. Noen av disse midlene har gått til prosjekter som dessverre 
ikke ble gjennomført grunnet korona, herunder Åpen Hall. Disse midlene er øremerket til 
inkluderingsprosjekter som vil gjennomføres når gjenåpningen etter Korona tillater det. 
Klubben har gjennomført jenteprosjekt, nybegynnerbasket og høstferiebasket. Klubben 
fikk midler til å arrangere en ekstra uke med sommerbasket i uke 33. Dette var et gratis 
tilbud åpent for alle i nærområdet, uavhengig av tilhørighet til klubben, i likhet med 



høstferie- og vinterferiebasket. Videre har klubben mottatt midler til halldrift til tross for 
at hallen har vært stengt.   

Klubben økte på forrige årsmøte treningsavgiften på alle trinn. Inntektene fra 
medlemskontingent vil variere mellom regnskapsårene i forhold til størrelse på kull under 
- og over 12 år, samt etter medlemmenes betalingstidspunkt. Treningsavgift og 
medlemskontingent faktureres på høsten i forbindelse med seriestart og med en 
purrerunde på vårparten.  

En del av inntektsbortfallet som i hovedsak skyldes pandemien ble kompensert med 
støtte fra OBOS Jubel og Opsahl fondet. Lottstift har også bidratt med Korona støtte slik 
at klubben har fått kompensert en god del av de tapte inntektene ila året. Utgifter til 
turneringer o.l. har i stor grad uteblitt da både reisevirksomhet og turneringer ble stoppet 
i mars. Klubben har derfor økonomisk sett kommet godt ut av Korona året 2020. Dette gir 
klubben romslighet til å benytte de ubrukte midlene til å stimulere til økt aktivitet når 
seriespill og treninger kommer skikkelig i gang igjen ila 2021. En viktig prioritering videre 
vil bl.a. være å øke antall trenere.  

Viser ellers til vedlagte økonomiske dokumenter. 

Medlemsutvikling  
Bøler Basket har de siste årene vært i vekst, og har klart å holde stabilt antall 
medlemmer gjennom hele 2020. Per mars 2020 er det registrert 275 aktive 
medlemmer.    


