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Styret, ledelse, utvalg og komiteer 

Styret Trond Nygaard (leder), Erik Andreas Krognes (nestleder), Ana 
Cristina Delgado (kasserer), Nadia Hamoud, Bjørn Mundgjel og 
Ronny Lie Solbakken (vara) 

Sportslig utvalg Nadia Hamoud (leder), Bjørn Mundgjeld, Arve Ottersen, Bjørnar 
Holsæter, Ahmed Zawawi og Inger Ruden 

Kioskutvalg Per Inge Hansen, Ivan Jonassen Rimstad og Øystein Byberg 

Utvalg Den store 
trenerhelgen 

Per Inge Hansen, Ivan Jonassen Rimstad mfl. 

Dugnadsutvalg Trine Herstad, Jamila Brodin mfl. 

Juleturnerings-
komiteen 

Sandra Aslaksen, Trine Herstad, Per Inge Hansen, Ida Nygaard, 
Madelen Rundbråten og Trond Nygaard 

Valgkomiteen Steinar Wågsæther (leder), Tore André Ringvold, Tom Carlsen og 
Kjersti Rimstad (vara) 

Kontrollutvalget Britt Nilsen, Øystein Byberg og Mariken Kramer (vara) 

Daglig leder Ida Nygaard 

 

 
Styret fra venstre: Trond Nygaard, Erik Krognes, Ana Cristina Delgado, Bjørn Mundgjel og Nadia Hamoud 

Styrets arbeid 

Bøler Basket er i stor grad avhengig av innsats fra ildsjeler. Styret setter stor pris på 
innsatsen dere alle gjør, og takker alle for den gode aktiviteten i 2022.  

Styret i Bøler Baskets arbeid er styrt av vedtektene og de rammene som er satt av årsmøtet. 
Daglig leder ivaretar den daglige driften i klubben og bidrar til å sikre kontinuitet i klubbens 
arbeid. Sportslig utvalg implementerer klubbens sportslige plan, ivaretar det sportslige 
samarbeidet internt og eksternt, er bindeleddet ut mot klubbens trenere og er et rådgivende 
organ for styret. Kioskutvalget, Utvalget Den store trenerhelgen og Dugnadsutvalget har 
ansvar for aktiviteten som bringer klubben dugnadsinntekter. 
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Årsmøtet i 2022 ble avholdt 24. mars, hvor det blant annet ble valgt nytt styremedlem og 
nytt medlem i kontrollutvalget. To styremedlemmer gikk ut av styret, mens de resterende 
styremedlemmene enten ble gjenvalgt eller var ikke på valg. Ett av medlemmene som ble 
valgt inn 24. mars 2022 trakk seg senere fra styret. Styret valgte da å kjøre videre uten å 
sette opp ekstraordinært årsmøte for å velge inn nytt styremedlem. 

Styret har i 2022 hatt 8 styremøter. Styret hadde høsten 2022 et møte med laglederne og 
trenerne i klubben, der ulike temaene knyttet til klubbutvikling og sportslig utviklingsarbeid 
ble drøftet. 

Styret har i 2022 blant annet jobbet med å håndtere overgangen fra koronapandemi til 
ordinær drift. To år med strengt smittevern synes å ha hatt flere uheldige konsekvenser for 
aktiviteten i klubben:  

- Flere nye lagledere hadde ikke erfaring med eller kjennskap til klubbens aktiviteter, 
rutiner og oppgaver under ordinær drift. For å bøte på dette ble det høsten 2022 
utarbeidet en veileder for lagledere, med gode råd og rutinebeskrivelser.  

- To år med lav dugnadsaktivitet i klubben synes å ha medført at en større andel av 
foreldrene enn vanlig ikke hadde kunnskap om eller erfaring med hallvakter, 
kioskvakter og øvrig dugnadsarbeid. Dette gjorde jobben ytterligere krevende for 
lagledere, i deres arbeid med å fordele og følge opp vaktene og de øvrige dugnadene. 
Samtidig synes to år med strengt smittevern å ha svekket mange foreldres deltagelse 
på klubbens arrangementer og sosiale arenaer, og dermed samlet sett bidratt til en 
svekket tilknytning til klubben. Dette er noe styret bør jobbe videre med i 2023. 

Styret har i 2022 påbegynt et arbeid med å gjennomgå, samle og skriftliggjøre rutiner og 
oppgaver i klubben. Styret har besluttet et nytt regelverk for økonomisk tilskudd til lagene. 
Styret har også påbegynt et større arbeid med å utvikle en klubbhåndbok etter mal fra 
Norges idrettsforbund (NIF), som skal svare på de viktigste spørsmålene om Bøler basket, 
gjøre det enkelt å finne ut hva som gjelder i klubben, og som skal sikre kontinuitet i det som 
bestemmes og gjøres. Styret har også planer om å utarbeide en økonomihåndbok, som skal  
svare på de viktigste spørsmålene om klubbens økonomistyring og regnskap, og som skal 
gjøre det enkelt å finne ut hvilke rutiner som gjelder. Styret er også i ferd med å etablere 
NIFs varslingsportal MittVarsel, som vil bli tilgjengelig på klubbens nettsider. Styret har også 
tatt initativ til en dialog med Region Øst om halltidene klubben ble tildelt for sesongen 
2022/2023, som medførte noe gunstigere halltider, og som trolig har bidratt til at Region Øst 
har planer om en mer inkluderende prosess i tildelingen av halltider for sesongen 
2023/2024. 

Sportslig utvalg ledes av ett av styrets medlemmer og fikk i 2022 en endret sammensetning, 
med to nye medlemmer fra trenersiden i klubben, samtidig som ett medlem gikk ut. 

Ved årsskiftet 2022/2023 kan vi som klubb konstatere at vi også i 2022 har økt antall 
medlemmer.  

 
  



Årsberetning Bøler Basket 2022 

4 

Aktiviteter i 2022 

Bøler Sommerbasket ble avholdt for 14. året på rad i sommerferien med 53 deltakere. 
Deltakelse koster kr 1600 og arrangeres av Bøler Basket alene. Bjørnar Holsæter er primus 
motor for arrangementet og sørger for en proff gjennomføring.  

Den Store Trenerhelgen ble gjennomført i september. Bøler Basket ble tildelt ansvaret som 
teknisk arrangør fra Basketforbundet. 

Klubbdugnaden ble gjennomført i november og desember som vanlig. I tillegg til salg av 
kransekaker ble klubbdugnaden utvidet til å omfatte salg av kaffe, sjokolade, lakris og 
krydder fra Gourmetfabrikken.  

I romjulen ble det som vanlig arrangert juleturnering i Bølerhallen, men som i tillegg også var 
en forsinket jubileumsfeiring av at det i 2021 var 25 år siden klubben ble stiftet. 

 

Inkluderingstiltak 

Klubben mottok i 2022 midler til to inkluderingstiltak fra Oslo Idrettskrets: Jenteprosjekt og 
Åpen Hall. Det betyr at disse tilbudene er gratis for de som deltar. 

Skoleferiebasket 

Selv om vi ikke mottok midler til skoleferiebasket fra Oslo Idrettskrets som vi pleier valgte vi 
å arrangere gratis vinterferiebasket som ble gjennomført i uke 8. Vi hadde vi også 
skoleferiebasket i uke 33 (uka før skolestart). Deltakerantallet på disse tiltakene ligger på 20-
30, og vi benytter våre egne unge trenere til å organisere aktiviteten. 

Jenteprosjekt 

Jenteprosjektet har vært gjennomført med en fast treningsdag i uka første halvår. 
Jenteprosjektet har kvinnelige trenere og er en introduksjon til basket for jenter i 
lokalmiljøet. Pga. manglende treningstid hadde vi ikke Jenteprosjekt som egen 
treningsgruppe andre halvår. Vi valgte heller å bruke ressursene på å styrke våre sårbare 
eksisterende jentelag. 

Åpen Hall 

Hver fredag fra kl. 1930 er Bølerhallen fra kommunens/Oslo Idrettskrets (OIK) sin side 
forbeholdt inkluderingstiltak, og de siste årene har Bøler Basket vært arrangør av «Åpen 
Hall». Klubben søker OIK og får økonomisk støtte for å arrangere. Målet er å nå ut med et 
gratis tilbud til ungdommer i alderen 13-19 år som ikke deltar i organisert idrett. På en vanlig 
fredag kan det være opp mot 80-90 ungdommer innom hallen for å spille fotball, basket eller 
bordtennis.  

Første halvår 2022 ble Åpen Hall  gjennomført på delt betalt dugnad mellom J04 og G04/05. 
Fra høsten 2022 har G06/07 overtatt dette ansvaret. Hver kveld har disse lagene stilt opp 
med foreldre og  spillere som vakter/verter på Åpen Hall mot betaling gir et pent tilskudd til 
lagkassa. 
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Sportslig beretning 

Det ble på årsmøtet i 2020 etablert et sportslig utvalg. Utvalgets mandat er å være et 
forberedende organ for styret og bindeledd ut mot klubbens trenere, samt implementere 
sportslig plan og sportslig samarbeid.  

Utvalget diskuterer klubbens utgangspunkt, trenersituasjon, spillermasse, utfordringer og 
alternative løsninger ut fra NIFs regelverk for barneidrett, ungdomsidrett og senioridrett.   

Utfordringene utvalget jobber med er blant annet å skaffe trenere til alle lag, fordeling av 
treningstider, store grupper og spørsmål om differensiering i 12-13 årsalder, samt forhindre 
frafall i 17-18 årsalder.  

Utvalget mener 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.  

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. Det viktigste at klubben jobber med at 
alle får lik andel treningstid og trenertid, noen som ikke har slitt med å få til i år. 

 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. Bakgrunnen er at seniornivå først og fremst bør brukes til utvikling av 
unge spillere.  

 Sportslig mål: kvalifisere seg til NM  

 Har mange spillere på landslaget 

Senior: 

 Seniornivå bør brukes til spillerutvikling. Ambisjonen er å ha 2. divisjonslag for menn 
og 1. divisjonslag for kvinne med grunnstamme av unge Bølerspillere. Dette kan evt. 
kombineres med samarbeid med andre klubb.  

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

 Trenerressurs sees i sammenheng med øvre juniornivå. 
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Bøler Basket er en breddeklubb og har ambisjon om å ha et tilbud til alle. Det er viktig at alle 
blir sett og får like mye treningstid og treningstilbud selv med en stor gruppe, så antall 
trenere bør tilpasses. Det er viktig at utvalget følger opp dette aktivt, og at det blir fanget 
opp dersom noen grupper ikke får tilstrekkelig med treningstider pga. differensiering.  

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. Men vi har ikke fått til det ettersom 
klubben drives av frivillighet og ikke profesjonelt, og vi fortsatt er avhengig av 
foreldretrenere. Klubben er til enhver tid avhengig av foreldretrenere og ildsjeler. Det må 
jobbes med å involvere alle lag i klubben og finne løsninger på 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 sportslig plan 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. 

 

Dette skjedde i 2022/23 

Her en oppsummering av de viktigste tingene som har skjedd i klubben i 2022.  

 Sportslig utvalget la ned mye innsats i å skaffe trener. Og for denne sesong 
2022/2023 har vi har klart å få trenere til alle lag. Vi har fått en god kombinasjon av 
erfarende trenere og junior trenere.  

 SU har gjort en god jobb i å dele halltider mellom lagene.  
 SU har også fått på plass en avtale med Bjørn for å følge opp junior trenere. 
 Det har vært tilvekst i klubben gjennom 2022. Flere av lagene har vokst (G10, 

G08/09, G06/07, J09/10 og J07/08. I tillegg har de yngste lagene vokst slik at man fikk 
et eget lag for J11/13 og to lag for G 11/13. G11/13 har fått mange spillere at vi 
måtte øke treningstider og fikk også ny junior trener som følger opp de nye spillere.   

 G06/07 har deltatt i European Youth Basketball league (EYBL) sesongen 2022/23 som 
den eneste lag fra Norge. EYBL gjennomføres over 2 år sammenhengende, hvorav 3 
seriehelger per sesong med 5 kamper per seriehelg.  

 Vi har prøvd å få til noe samarbeid mellom lagene både på gutter og jenter siden. 
Dette er noe SU og klubben må jobbe mer med involvere trenere og lagleder i.  

 I tillegg til vinterferiebasket og høstferiebasket har vi tilbudt sommerbasket. Dette 
tilbudet har dessverre ikke vært så populært, pga. økt konkurranse tilbud i nært 
området som er langt billigere enn det vi har hatt. 

 Vi har fortsatt samarbeid med Kolboten for G19 og 1M.  
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Halldrift  

Sammen med Bøler Håndball har Bøler Basket i mange år hatt driftsansvaret for Bølerhallen 
på kveldstid og i helger. Så også i 2022. Fra Bøler Basket er det primært daglig leder Ida 
Nygaard og nestleder Erik Krognes som har jobbet med dette. Samarbeidet med Bøler 
Håndball fungerer bra og oppgaver har vært godt fordelt gjennom året. Ansvaret er regulert 
av en driftsavtale, der dagens avtale gjelder for perioden 01.01.2020-31.12.2024. Det har i 
2022 ikke skjedd større endringer av betydning i Bølerhallen. Fokus har vært på løpende 
drift. 

Økonomi, resultat og balanse  

Styret har satt bort regnskapsføringen 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 
regnskapsførersiden for klubben. Klubbens kasserer forestår selv daglige inn- og 
utbetalinger. Alle utbetalinger har vært godkjent av to personer ihht. regelverk for dette. 

Deler av 2022 var fortsatt preget av koronasituasjonen. Det gjenspeiles i både inntektene og 
kostnadene til klubben. Som regnskapet viser gikk klubben med et pent overskudd i 2021. 
Dette henger i all hovedsak sammen med (1) ekstraordinære koronatilskudd og (2) lavere 
driftskostnader pga. lavere aktivitet. 2022 endte med et underskudd på 299.386 kroner. 
Underskuddet kan primært tilskrives (1) økte driftskostnader (påmelding serie og cuper, 
etterslep på innkjøp av diverse utstyr som drakter og annet, samt forsinket utbetaling av 
særskilte tilskudd til sosiale tiltak etter korona), (2) mindre tilskudd enn foregående år 
(koronatilskudd), og (3) fordringer og annet som gjør at inntekter knyttet til driften av 2022 
først vil bokføres som inntekt i 2023.  Sistnevnte gjelder bl.a. betaling for Den Store 
Trenerhelgen, som i fjor ble arrangert på høsten og faktura sendt NBBF tidlig i 2023.  Det er 
også beløp utestående knyttet til medlemskontingenter og halldrift. Det henvises ellers til 
årsregnskapet for detaljer. 

For 2023 vil det blir avgjørende for klubben å balansere driftskostnader og inntekter, og 
igjen styre mot et overskudd. Heldigvis har Bøler Basket fortsatt svært god likviditet og 
således et godt utgangspunkt for de neste årene. 

Medlemsutvikling 

Bøler Basket har de siste årene vært i vekst. Per mars 2023 er det registrert 320 aktive 
medlemmer, som er en oppgang på 19 siden mars 2022.    


