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Kenneth Webb ble våren 2019 ansatt som head coach for en 
toårig periode og med opsjon på et tredje år. Coach Webb har 
ivaretatt våre sosiale prosjekter i tillegg til å trene BLNO herrer, 
G19 og G14, samt holde diverse camper gjennom året. Gjennom 
denne satsingen tilføres klubben en enestående kompetanse og 
erfaring, samt at vi kan legge til rette for spillerutvikling i egen 
klubb på et helt annet nivå enn vi har hatt mulighet for de senere 
år. Dette vil vi også utvikle videre i sesongen 2020/2021.

I kjølvannet av Coach Webbs signering som sportslig leder var det 
mulig å gå videre med ideen om opprettelse av basketlinje ved 
Asker vgs, som nå bærer navnet Asker-Akademiet. Avklaring om 
hvorvidt søkertallene er gode nok til å starte opp linjen blir klart 
medio august. I forlengelse av dette konseptet går vi med tanker 
om et junior Asker-akademi for grunnskoletrinnet, blant annet. Vi 
jobber videre med nye konsepter utover i 2020.

Med andre ord skjer det mye både hva gjelder rekruttering, 
utvikling og på resultatsiden. Vi ser også at engasjementet i 
klubben og for idretten er økende gjennom god aktivitet på 
klubbens sosiale medier og også gjennom et interessert og 
engasjert publikum under kamper for de enkelte lag og under 
elitelagenes hjemmekamper. Styret har hatt et klart mål om 
å forankre en sterk klubbidentitet på tvers av klubbens lag 
– uttrykt og delt gjennom utsagnet «We believe in Aliens». Vi 
mener å se at dette er i godt driv, og det er særlig hyggelig å se 
hvordan denne tilhørigheten samler oss i gleden over god basket. 
Asker Basketball Club ble formelt opprettet i 1962 og feirer altså 
60 års jubileum i 2022. Målet er at vi i 2022 er en fortsatt sterk 
og bærekraftig breddeklubb som igjen gir grunnlag for å bygge 
en elitesatsing på øverste nivå for både damer og herrer.

Styret er stolt av trenerne, spillerne og klubben vi representerer. 
Vi har en rekke dedikerte spillere som gjør det bra også i 

Sesongen 2020/2021 var i rivende og energisk utvikling da 
korona-epidemien traff samfunnet. Både i breddesatsingen og i 
BLNO-lagene rådet stor optimisme foran sesongens avsluttende 
kamper. Flere lag lå svært godt an i sine serier, G15, G16 og J16 
skulle delta i RM, mens G16, som har hatt en målrettet satsing 
over flere år inn mot årets NM, ble fratatt muligheten for å 
kjempe om seieren. Det samme gjaldt for både J16, samt for 
BLNO kvinner som heller ikke fikk noen avklart serieavslutning 
eller NM-sluttspill. BLNO herrer skulle spille best av tre (etter 
1-1 i foregående kamper) mot seriemester Kongsberg Miners. 
Kampen ble i sosiale medier omtalt som årets thriller. Vi kan bare 
spekulere i hvem som ville gått av med seieren. Vi tror selvsagt 
at det ville blitt Asker Aliens!

Alt dette, all optimisme og forventning om seire og mulige 
pallplasser skal vi imidlertid ta med oss inn i neste sesong.  
I tillegg kan vi glede oss over svært god rekruttering på 
yngre lag. I easybasket-segmentet har vi økt fra fire til ni 
lag inneværende sesong. En solid økning, og vi aner altså 
fortsatt stor basketglede i Askerregionen kommende år. Denne 
utviklingen krever mer av klubben hva gjelder tilrettelegging, 
oppfølging og ressurser, noe som kan være ekstra utfordrende. 
Vi har imidlertid også opplevd å ha flere yngre spillere i klubben 
som har ønsket å ta trenerkurs, noe som har vært et svært 
viktig bidrag for å kunne tilby det treningstilbudet vi har denne 
sesongen.

Arbeidet med å få nok halltid, er det dessverre en langsommere 
prosess. Her jobbes det kontinuerlig opp mot kommunens 
representanter. Denne høsten starter byggingen av Leikvoll 
C. Leikvoll C er planlagt ferdigstilt november 2021, og vi 
ser med forventning mot å ta i bruk Askers nye storstue for 
innendørsidrett. Asker Aliens er godt representert i ressurspanelet 
for planleggingen av nye Leikvoll.

STYRETS OPPSUMMERING  
AV SESONGEN 2019-2020

Asker Aliens setter idrettsglede, inkludering og fellesskap i sentrum. «We believe in Aliens» skal være et 
slagord for hvert enkelt lag og klubben som helhet og bidra til å understreke samholdet og en glede over 
sporten og det felles engasjementet i og for klubben. 

nasjonal sammenheng, regionssammenheng, men viktigst er 
det at vi har en klubb som favner spillere på alle nivåer og som 
legger til rette for at det er gøy å spille basket uavhengig av nivå 
og ambisjon. 

Vi retter en stor takk til alle som har bidratt i klubben i året 
som har gått - både spillere, dommere, trenere, lagkontakter, 
lagkasserere, dugnadsansvarlige, BLNO-arrangementsgruppen, 
foreldre og sponsorer. 

Takk til alle som bidrar og løfter 
Asker Aliens!
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INKLUDERINGSSTIPEND  
TIL BARN OG UNGE
https://www.askeraliens.com/aktuelt/inkluderingsstipend-til-barn-og-unge-i-asker-aliens

INDRA
• I ndra-stipendet er på 15.000 kroner og skal gå til barn og 

unge som ellers ikke har anledning til å delta på sosial-
idrettslige arenaer som cuper i andre byer eller basketcamper 
i ferier. Medlemmer i klubben kan få inntil 1000 kroner i 
støtte. Indra-stipendet kan tildeles klubbens medlemmer 
etter en vurdering. En enkel søknad sendes til Asker Aliens 
ved medlemsansvarlig som tar dette til videre behandling og 
beslutning.

 
ABB
•  ABB-stipendet er også på 15.000 kroner og skal gå til unge 

(fra ungdomsskoletrinnet) for kjøp av enkelt treningsutstyr 
som f.eks. drakter, lagovertrekksdrakter og basketballer. I 
tillegg støtter ABB klubben med ytterligere 35.000 kroner til 
drakter, trener- og dommerkurs og til å bygge sosialt miljø i 
klubben..

 

SPAREBANKSTIFTELSEN
 Nye kurver til Borgen ungdomsskole
•  Gjennom konseptet Aliens Hoop Time har Asker Aliens søkt og 

fått støtte fra Sparebankstiften DNB til nye basketballkurver 
i gymsalen på Borgen Ungdomsskole. De nye kurvene 
skal bli hev-senk-kurver slik at man kan tilby ordinære 
basketballtreninger på Borgen for alle alderstrinn. Kurvene 
er planlagt å innstalleres i løpet av første halvdel av 2020, og 
Aliens ønsker fra høsten 2020 å legge så mange som ordinære 
treninger dit for yngre lag som mulig. 

https://www.askeraliens.com/aktuelt/asker-aliens-gir-nye-basketkurver-til-borgen-ungdomsskole

 
Drakter til alle easybasketlag
•  Asker Aliens har søkt og fått midler til draktsett bestående av 

12 drakter til alle easybasketlag. Alle lagene sto uten drakter 
høsten 2019. Nå har samtlige 9 lag fullt draktsett, og ett av 
lagene har fått to draktsett fordi de blir to lag neste sesong. 
Dessuten får to nyoppstartede lag neste sesong også drakter. 

 
Trenerkurs 
•  Asker Aliens har søkt og fått midler til å dekke trenerkurs for 

inntil 10.000 kroner. De meste av disse midlene er bundet 
opp i planlagte kurs for spesifikke trenertalenter. Kursene var 
planlagt i mai og juni, men ble avlyst på grunn av korona. 
Når NBBFs kursvirksomhet starter opp igjen vil disse kursene 
gjennomføres. 

Asker Idrettsråd
•  I samarbeid med Asker Skiklubb - håndball søkte Asker 

Aliens om maksbeløpet kr 200 000,- til nye resultat-tavler 
i Leikvollhallen, hall A og B. Dette ble innvilget og vi er i 
prosess med å få dette på plass til sesongstart 2020. 

SOSIALER PROSJEKTER
Våre sosiale prosjekter har en sterk fellesnevner; disse aktivitetene skal nå ut til barn som ikke er aktive i idrett og som står i fare for 
ikke å bli integrert i samfunnet på lik linje med andre barn.

Coach Kenneth Webb er vår hovedressurs i våre sosiale prosjekter. Våre sosiale prosjekter er mulig fordi vi også har en elitesatsing. 
Bredde støtter elite, elite støtter bredde og i sum kan vi gjøre en forskjell for så mange flere barn og unge! 

DET er det verdt å legge ned betydelig innsats for.

”We believe in Aliens” 
”Sammen skaper vi et aktivt og inkluderende samfunn”

Aktive lokalsamfunn – Landøya skole
https://www.askeraliens.com/aktive-lokalsamfunn

https://www.askeraliens.com/aktuelt/idrett-skole-robuste-glade-og-aktive-barn-og-unge

Asker Aliens fikk Asker Idrettsråds tillit da vi ble tildelt midler fra 
Gjensidigestiftelsen til Aktive lokalsamfunn-prosjektet med Landøya 
skole. 

Ideen bak prosjektet er at ”Idrett og skole skal stå sammen om å sikre 
en sunn og aktiv tilværelse og et positivt, inkluderende og trygt (lokal)
miljø.

INKLU-basket
https://www.askeraliens.com/inklubasket

Siden 2018 har Asker Aliens i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB 
tilbudt SFO-basket for barn 2.-7. klasse på Hagaløkka skole to dager i 
uken. I sesongen 2019-2020 delte vi dagene mellom Hagaløkka skole 
og Rønningen skole. Målet med InkluBasket-prosjektet er å bruke 
basket som middel og verktøy for å fremme inkludering og integrasjon 
i samfunnet.

 

Asker-Akademiet
 
https://www.askeraliens.com/aktuelt/kombiner-skole-med-din-lidenskap-for-basketball

https://www.askeraliens.com/aktuelt/asker-akademiet-med-oppstart-august-2020

Asker Aliens har samarbeidet med Asker vgs om å etablere en 
basketlinje på Asker vgs fra og med skoleåret 2020. 

ASKER – AKADEMIET legger til rette for din utvikling som basketball-
spiller og tilbyr opplæring i alle fag i et svært kompetent og 
læringsfremmende miljø. Asker videregående skole er kjent for sitt 
høye skolefaglige nivå.   

STØTTE OG STIPEND
Asker Aliens er dypt engasjert i arbeidet med å inkludere barn og unge som ellers ikke ville kunne ha deltatt i idrett. Vi har et nært 
samarbeid med Aktiv i Asker, som kan bidra med midler til treningsavgift, kontingent og lisens. I tillegg fikk vi i sesongen 2019-2020 
midler til to stipend fra lokale næringslivsaktører, øremerket spesielt til deltakelse på sosiale arenaer og utstyr. Aliens takker Indra og 
ABB for bidraget, og oppfordrer også andre næringslivaktører til å ta kontakt med oss. 

https://www.askeraliens.com/aktuelt/inkluderingsstipend-til-barn-og-unge-i-asker-aliens
https://www.askeraliens.com/aktuelt/asker-aliens-gir-nye-basketkurver-til-borgen-ungdomsskole
https://www.askeraliens.com/aktive-lokalsamfunn
https://www.askeraliens.com/aktuelt/idrett-skole-robuste-glade-og-aktive-barn-og-unge
https://www.askeraliens.com/inklubasket
https://www.askeraliens.com/aktuelt/kombiner-skole-med-din-lidenskap-for-basketball
https://www.askeraliens.com/aktuelt/asker-akademiet-med-oppstart-august-2020
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MEDLEMSUTVIKLING
Asker Aliens har i sesongen 2019-2020 introdusert og tatt i bruk Spond for medlemsadministrasjon for alle lag. Alle easybasketlagene 
bruker Spond for informasjonsdeling og organisering, i tillegg til en egen Facebookgruppe. Det er klubbens ønske å fullføre transisjonen 
for alle lag til Spond i løpet av kommende sesong. 

Det har blitt jobbet godt med rekruttering av nye spillere de siste årene. Fra sesongen 2018-2019 vokste antall lag på de yngste 
nivåene fra 4 til 9 lag. Neste sesong øker vi med ytterligere tre lag. Tilstrømmingen av gutter som vil spille er spesielt stor, og de 
fleste guttelagene får fort venteliste. For års trinnet G2008 vil det neste sesong bli meldt på to lag i serien. Også svært gledelig er 
tilstrømmingen av jenter til 2009-laget. Vi anser målsetningen om å kunne tilby lag per års trinn fra og med andre klasse på yngre 
nivåer som nærmest fullført. 

Det er gledelig å se at også G2005 har to lag som deltar i hver sin serie utfra spillernes ønsker om mengde trening og satsning. 

Samtidig som det kommer nye spillere til klubben er det også et visst frafall av spillere i de fleste aldersgrupper. Det er viktig å fortsette 
arbeidet med å rekruttere nye spillere og å sørge for at de som er i klubben fortsetter å spille basketball så lenge som mulig. 

For å etterleve NIF sine krav til medlemsrapportering, bruker Asker Aliens Klubb Admin for å administrere medlemsregister. Fra sesongen 
2020-2021 vil medlemstallene rapporteres via Spond Club. Medlemstallene reflekterer spillere og aktive ressurser rundt lagene (dvs 
lagkontakter, trenere, dugnadsansvarlige, lag kassere, styret). Barn som deltok i vårt INKLUBasket-prosjekt i 2019 er ikke inkludert i 
medlemstallene.

Tabellen under gir en oversikt over medlemsutviklingen de siste årene. 

 
MEDLEMSUTVIKLING 2013-2019 (Medlemstallene telles den 31.12)

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Totalt 319 326 315 311 381 (209)* 293  366
 
*Fra 2012-2017 samarbeidet klubben med Asker kommune om å trekke uorganiserte barn og unge, blant dem flyktninger, inn i aktivitet der de er i hverdagen. Prosjektet fikk navn 
Skywalker og her var spillere fra klubben aktivitetsledere og rollemodeller rundt på skolene for unge som ikke var med i organisert idrett. I 2017 deltok 172 barn fra 8 skoler i 
Skywalker prosjektet. Prosjektet ble avsluttet i 2017. Derfor blir det en merkbar nedgang i totalt antall medlemmer i 2018. Tallet i parentes viser medlemsantall uten Skywalker 
medlemmer. 

 
MEDLEMSFORDELING 2019-2020

0-5 6-12 13-19 20-25 26 + Total

Kvinner  51 19  9 42 121

Menn   95 76 7 67 245

  146 95 16 109 366

SPONSORER
Det er mange av dere som støtter oss med både tid og entusiasme. Og så er det en engere krets som også støtter oss med penger. 
Spesielt å fremheve forbindelsen mellom våre elitelag, våre breddelag og vår innsats for lokalsamfunnet spesielt. Gjennom å støtte vår 
elitesatsing klarer vi også å bidra til inkludering og integrering av barn og unge. 

Asker Aliens BLNO menn, BLNO kvinner og klubben ønsker å takke følgende sponsorer spesielt: 
 
• Panthera Norge

• Proxflyer 

• Norengros

• Svensedammen Legesenter

• Stiftelsen Nedre Bleiker Barnehus

• Energima Solar

• Dypro Eiendom 

• Basketskolen

• Asker og Bærum Toyota

• Asker Bilutleie

• Majetic rør og bygg

• Kiwi

• Accuro Regnskap

• City Self Storage

I tillegg har klubben noen anonyme givere – dere vet selv hvem dere er. 

En applaus for dere alle! 
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For å jobbe videre med klubbidentiteten har vi i 2019-2020:

•  Lansert ny designprofil og klubbkolleksjon - også med storgrad av synlighet i hallen

• Lansert ny web-side

• Invitert til diverse klubbarrangement 

 
For å forbedre klubbens kommunikasjon og medlemsadministrasjon har vi i 2019:

• Opprettet SpondClub-konto og Spond-grupper for alle breddelag

I samarbeid med våre medlemmer, støtteapparatet og sponsorer jobber vi mot målet: ”Sammen for et aktivt og inkluderende samfunn”.

 

SPILLERUTVIKLING
En del av spillere i klubben har deltatt på spillerutviklingsprogrammet (SPU) i regi av NBBF region Øst. SPU har fokus på grunnleggende 
basketballferdigheter og inviterer til skillstrening med åpne samlinger for gutter og jenter i aldersgrupper U15, U14 og U13.  
I slutten av SPU samlinger er det uttak til en Nasjonal Talentcamp (NTC) der spillere fra alle regioner samles. 

I sesongen 2019-2020 ble følgende Asker Aliens spillere tatt ut til NTC:  
Yosthin Halvorsen Næsfeldt (U14), William Kruse (U14), Filip Rypdal Øverås (U15).

Følgende Asker-spillere deltok på landslagssamlinger denne sesongen:  
U16: Mia Præsttun, Niklas Sandström, Oliver Bergstad og Brage Brustad.

TRENERUTVIKLING
Vi har sendt mange på trenerkurs i forbindelse med trenerarbeid for sesongen 2019-2020. 

Følgende har deltatt på easybaskettrenerkurs:  
Hans Asgeirsson Skarelius, Christian Karlsson, Oskar Jensen, Julian Hvaal Strømstad, Mats Abrahamsen, Vidar Langehaug, Lilly Slinning. 
Sondre Mo Klævahaugen og Filip Rypdal Øverås vil ta easybaskettrenerkurs ved første anledning neste sesong. 

Tryggve Bengtsson deltok på trener 1-kurs før sesongstart, mens følgende var påmeldt til kurs mot slutten av sesongen:  
Christian Karlsson, Lucia Ruiz-Galvanos, Vigdis Hvaal, Chris Flores, Snorre Solli Mo og Geir Spiten. Dessverre ble kursene utsatt på grunn 
av korona. Geir Spiten skulle i tillegg ta trener 1- og 2-kurs for å få sin mangeårige trenerkompetanse formelt godkjent. 

DOMMERUTVIKLING
Tre spillere fra G2005 har tatt kamplederkurs i sesongen 2019-2020. Disse er:  
Filip Rypdal Øverås, Oskar Jensen og Julian Hvaal Strømstad. 

KLUBBUTVIKLING
På klubbutviklingssiden har styret jobbet med å realisere prinsipper i strategiprosessen utarbeidet i 2018 for årene 2018 til 2021.  
I strategiprosessen ble klubbens visjon for 2018-2021 definert, 

I Asker spiller vi basket!
Visjonen tydeliggjør målet om å være en sentral aktør i lokalsamfunnet, som løfter og bidrar til utvikling og idrettsglede - for alle.  
Asker Aliens skal være en positiv Asker-ambassadør lokalt og nasjonalt. 

Asker Aliens har deltatt som en sentral aktør i lokalsamfunnet i sesongen 2019-2020 gjennom følgende prosjekter:

• Aktiv lokalsamfunn - Landøya skole

• INKLU-basket - Hagaløkka skole og Rønningen skole

• Asker-Akademiet (Asker Videregående)

•  Leikvoll C (ny hall med tribuner i tilknytning til eksisterende hall)

Styret har deltatt aktivt i arrangement i regi av Asker Idrettsråd og NBBF for å synliggjøre klubben på lokalt og nasjonalt nivå 
(blant annet AIR Anlegg i Askeridretten, NBBF Klubbledermøte, lokale samarbeidsmøter). Styrets leder holdt også innlegg under 
Idrettskonferansen i regi av Asker Idrettsråd.
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LAGRESSURSER 2019-2020 – GUTTER/MENN
Lag Trener Lagkontakt Lagkasserer Dugnadsansvarlig

BLNO menn Kenneth Webb Monica Kaasa Jan Kristen Wilborn
Gunn Berit Schütz 
Sarah Slinning

2M Brynjulf Skorpen Anders Tellefsen Anders Tellefsen N/A

G19 (G2001-2002) Kenneth Webb Olav Kaarstad Isachsen Olav Kaarstad Isachsen Line Seyffarth

G17 (G2003)
Frederik Schütz 
Hans Haram

Rune Spikseth Gunn-Berit Schütz Maria Ohnstad

G16 (G2004)
Thomas Brustad 
Torkild Hagen

Tone Tveit Rosenlund Andreas Stensrud Maja Berg Kristoffersen

G15 svart (G2005) Rolf Halvorsen
Atle Knudsen 
Haakon H Jensen

Sigrid Ljones Erik Øverås

G15 gult (G2005)

Daniel de Beneditis 
Ramsfjell 
Carl Akerstedt/ 
Håkon Spiten

Atle Knudsen 
Haakon H Jensen

Sigrid Ljones Erik Øverås

G14 (G2006)
Kenneth Webb 
Snorre Solli Mo

Jørgen Kaasa
Christine Corkery 
Steinsholt

Amela Ramic

G13 (G2007)

Tryggve Bengtsson/
Benjamin Hagen

Elisabeth Berg 
Karlsson

Mats Karlsson

Christian Karlsson

Marianne Ask Lisa Canneaux
Marianne Ask/ 
Elisabeth Berg Karlsson

EBG08 (G2008) 
  

Eira Stirling 
Vetle Bentzrød  
Julian Hvaal 
Strømstad 
Sondre Moe 
Klævahaugen 
(Mia Præsthun & 
Elena Salvesen)

Ragnhild Bjelland-Hanley Tonje Ørbeck Nilssen Ragnhild Bjelland-Hanley

EBG09 (G2009) 
Chris Flores 
Oskar Jensen

Simen Hasselknippe Soroush Kemyab Karen Andenes

EBG10 (G2010) 
Oskar Jensen 
Alexander Hanevold 

Nina Bull Jørgensen 
Tor Magnus Bjørgan

Nina Bull Jørgensen 
Tor Magnus Bjørgan

N/A

EBG11-12 (G2011-2012) 
Sverre Steensen 
Filip Rypdal Øverås

Mats Abrahamsen N/A N/A

TRENERE OG ANDRE RESSURSPERSONER TILKNYTTET LAGENE
Klubben gjør en kontinuerlig innsats for å identifisere, rekruttere, motivere og utvikle trenertalentene som finnes i klubben. Det er i 
perioder vanskelig å rekruttere trenere, spesielt til de eldste aldersbestemte klassene. Styret ønsker at klubben skal jobbe videre for å 
gjøre det enda mer attraktivt å bli trener i Asker BC, gjennom systematisk trenerutdanning og jevnlige trenersamlinger.

Hvert lag har en lagleder som bistår treneren og følger opp laget administrativt. I tillegg er det en lagkasserer for hvert lag. Disse 
ivaretar kontakten mot klubbens økonomiansvarlige og sørger for at alle innbetalinger og utbetalinger knyttet til laget går raskt og 
smertefritt. Lagene har også egne dugnadsansvarlige som organiserer lagets deltagelse på dugnadsaktiviteter.

I tillegg til de faste ressurspersonene deltar alle spillere i klubben og/eller deres foreldre i flere dugnader i løpet av året. Dette omfatter 
bistand til avvikling av eliteseriekampene, kioskvakter i Leikvollhallen i sammenheng med kamper i aldersbestemte klasser og salg av 
papirprodukter som gir et svært viktig bidrag til klubbens økonomi.

Trenerne mottar en beskjeden kompensasjon for sin innsats, mens all annen innsats knyttet til lagene gjøres på dugnadsbasis. Styret 
retter en stor takk til alle som har stilt opp som trenere, lagledere, lagkasserere og dugnadsansvarlige for Asker BC i denne sesongen,  
og til alle som har bidratt på ulike dugnader! Tabellene under gir en oversikt over ressursene knyttet til de enkelte lagene.

Vi ønsker også å takke vår pålitelige BLNO arrangementsgruppe som stiller opp på hver eneste hjemmekamp og bidrar i arbeidet med å 
gjennomføre det som etter hvert har blitt både et live- og et digitalt event. Kravene for gjennomføring av BLNO-arrangementer blir stadig 
mer krevende, og vi er helt avhengig av den kompetansen og velvillige innsatsen fra frivillige i klubben. Tusen takk til spesielt speaker 
Baard Bergseth, på klokke Fredrik Bergseth og Tore Bergan, til øvrig sekretariat fra klubbens yngre lag og streamingteamet.

LAGRESSURSER 2019-2020 – JENTER/KVINNER
Lag Trener Lagkontakt Lagkasserer Dugnadsansvarlig

BLNO kvinner Jan Nyegaarden Jan Kristen Willborn Jan Kristen Willborn Jan Kristen Wilborn

Veteran damer N/A Sarah Øverland Sarah Øverland N/A

J16 (J2002-2004)
Simen Spurkland 
Andrine Bergseth

Geir Præsttun Geir Præsttun
Birgitte Salvesen og  
Fredrik Salvesen

J13 (J2007) Lucia Ruiz-Galvanos
Ingvild Staavi-Haugland/ 
Maria Lian

Ingvild Staavi-Haugland/ 
Maria Lian

Mariann Følling-Johansen

EBJ08 (J2008) Vigdis Hvaal Tristan Rolstad Tristan Rolstad Hilde Stray Due

EBJ09 (J2009) Børre Sundberg Ole Petter Novsett Ole Petter Novsett Ole Petter Novsett

EBJ10-12 (J2010-2012)
Vidar Langehaug 
Lilly Slinning

Ole Nybo Kari Steen N/A
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Dugnad

Asker Aliens har i løpet av sesongen gjennomført flere dugnader med stor deltagelse og engasjement fra alle lag. 

Det har blitt gjennomført to toalettpairdugnader i samarbeid med vår sponsor NorEngros. Alle lag som deltar i seriespill bidrar, og 
overskuddet går til å utvikle klubbens elitenivå. Vårens dugnad ble noe forsinket på grunn av smittevernhensyn, men da den ble gjennomført 
i april var det med stort engasjement fra samtlige spillere. Vi er ydmyke og takknemlige for alle bidrag i en vanskelig tid for alle. 

Nytt av året er vårens dugnad for våre yngre spillere. Spillere på easy basket (5. og 6. klasse) har gjennomført salg av sokker der alt salg 
over 6 esker går direkte til lagene. Ett av lagene fylte dermed opp lagkassen sin med nær 8000 kroner. 

Gjennom sesongen har alle lag f.o.m. G13/J13 bidratt med dugnader i forbindelse med kiosksalg på Bærum Open, easy basket-
turneringer, breddekamper og BLNO-kamper. Hvert lag har hatt 4-6 dugnader i løpet av sesongen. Overskuddet fra kiosken går direkte 
tilbake til lagkassen. Alle bidrag i form av vaffelrøre, kakebakst, kiosksalg og rigging i forbindelse med BLNO-kamper, har blitt utført 
med stort engasjement og positiv innstilling fra både spillere og foreldre. Styret takker for alle bidrag. Uten dette engasjementet fra 
lagene hadde det ikke vært mulig å gjennomføre de ulike arrangementene.

ØKONOMI
Basketsesongen går følger skoleåret, mens regnskapet følger kalenderåret. Det kan derfor være utfordrende ut fra årsberetningen å lese 
hvordan klubbens økonomi er. Under redegjør vi for kalenderåret 2019 som består av slutten av 2018-sesongen og begynnelsen av 2019 
sesongen. 

Klubben går i overskudd, har bygget opp en fornuftig buffer og har god nok likviditiet på vei inn i 2020-2021sesongen. 

 
Regnskapsberetning for 2019

Klubbens drift viser et overskudd på 426.282 kr. Dette er på nivå med resultatet for 2018 som også var høyt og over budsjettet for 2019.

Samlede inntekter er ca. 500.000 kr høyere enn budsjettert. Dette skyldes blant annet meget god innsats og høye inntekter fra 
sponsorvirksomhet og fra drift av basketcamper, samt offentlig støtte til spesielle prosjekter. Inntekter fra billetter og kiosksalg er lavere 
enn i 2018, da klubben hadde store inntekter fra BLNO sluttspillet, og også noe lavere enn budsjett. I tidligere år er treningsavgifter ført 
brutto og ubetalte avgifter er ført som tap på fordringer. I 2019 er inntekter fra treningsavgifter nettoført, slik at tap på fordringer ikke 
framkommer eksplisitt fra regnskapet. Disse utgjør ca. 40.000 kr.

Samlede utgifter er ca. 245.000 kr høyere enn budsjettert. Dette skyldes blant annet at noe seriekontingent betalt i 2019 dekker 
aktiviteter i 2018 og at det er kjøpt inn en del treningstøy som skal videreselges i 2020. Lønnsutgiftene er økt, fordi det har vært en 
heltidsansatt trener i klubben høsten 2019. Det er også noe forskyvning mellom ulike poster i forhold til budsjettet, for eksempel at 
trenere har tatt ut lønn i stedet for kjøregodtgjørelse.

Delregnskapene for BLNO kvinner og BLNO menn er ikke en del av klubbens formelle regnskap, men vedlegges til orientering.

Regnskapet for BLNO kvinner viser et betydelig teknisk underskudd. Dette skyldes at dugnads og sponsorinntekter som ble bokført i 2018 
har blitt brukt i 2019 og at det har blitt avsatt trenerhonorar i 2019 som dekker aktivitet i 2020. Driften av BLNO kvinner planlegges og 
budsjetteres på sesong basis, mens klubben er pålagt å avgi regnskap i henhold til kalenderåret. Det bokførte resultatet for BLNO kvinner 
er derfor noe misvisende. Sett over de to siste sesongene går virksomheten om lag i balanse.

Regnskapet for BLNO menn viser et mindre underskudd. Korrigert for nettoføring av dugnadsinntekter er de samlede inntektene 
betydelig høyere enn budsjettert. Utgiftene er også noe høyere enn budsjettert, hovedsakelig fordi det er betalt seriekontingent i 2019 
for aktiviteter i 2018 og fordi utgifter til lisenser (spillerforsikring) og til gjennomføring av kamper har økt. 

  Vigdis Hvaal kommentar:

   Vi mangler en innledende setning her som viser at klubben ikke sitter på en 

halv mill i overskudd. Hva med: 

   Basketsesongen går følger skoleåret, mens regnskapet følger kalenderåret. 

Det kan derfor være utfordrende ut fra årsberetningen å lese  hvordan 

klubbens økonomi er.  Under redegjør vi for kalenderåret 2019 som består av 

slutten av 2018-sesongen og begynnelsen av 2019 sesongen.  

   Klubben går i overskudd, har bygget opp en fornuftig buffer og har god nok 

likviditiet på vei inn i 2020-2021sesongen. 
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BLNO-KVINNER
På kvinnesiden har det vært et hovedfokus å etablere et tilbud som gir et bredere tilbud enn BLNO spill til seniorspillere som også kan gi 
yngre spillere en ny arena. Klubben har en bred tropp av spillere som har spilt både J16 og J17. BLNO-laget hadde en bredere stall enn  
på mange år og stilte derfor lag både i BLNO Kvinner og 1. div i region Øst, BLNO lå på 4, plass da sesongen ble avbrutt.  1 .div laget 
lå på 3. plass. Dette laget bestod av seniorspillere og spillere fra klubbens J16/17 lag. Flere av disse spillerne hospiterte på treninger 
med BLNO-laget. Det bør nevnes at Mia Præsttun var tatt ut til landslagssamlinger for J16. BLNO-trener Jan Henrik Nyegaarden fikk 
dommernes fair play pris for 3. år på rad og representerer med dette klubben og klubbens fokus på fair play på en god måte.
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BLNO-MENN
The 2019/20 BLNO season can be described as a tale of two seasons. The beginning season and the ending season.
The beginning was starting first with a new coach which meant a new philosophy and a new way to work. Getting to know the players and 
the club took up my first weeks after starting in August. I found that my biggest challenge was to put together a competitive team based 
on limited practice time. The next challenge was making it work when basketball was the 3rd and even 4th priority on my players list 
of priorities. Simply put I had to change the basketball culture if we were going to be a top team. It took some time but this leads to the 
ending. After 5 months we had our first practice as a full team, it’s after that we become the team we were at the end.

As far as goals, with the slow start for some time it was just not to play in the qualification tournament again. As we practiced more 
together we were able to develop a game plan where everyone was on the same page. We were able to develop a team chemistry which 
made us a better team. The goal became to win enough to get if not the 7th but 8th position which would put us in the playoffs. We got 
the 8th position and before the COVID 19 cancelled the season we were 1-1 against Kongsberg. We were going to make history as the first 
8th placed team to beat a 1st place team in the history of the BLNO playoffs. I am sure of it. 

I have learned that with the right amount practice and preparation we can compete with the best teams. By adding an additional practice 
day and putting the 2M team under the BLNO umbrella this will help right away.

For me the plan for next season is to be a top 4 team. For that to happen we have to continue the growth we had last season as a team 
and club. We have to keep key players and add some that will help make us a better team and club. We have started the process and will 
see what the outcome will be.

Regards

Kenneth Webb   

Head Men’s Coach Asker Aliens
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ARRANGEMENT  
2019-2020

BLNO HJEMMEKAMP  
ARRANGEMENT
• 9 kamper - BLNO Kvinner 

• 14 kamper - BLNO Menn 

BREDDE HJEMMEKAMP  
KIOSKDAGER I LEIKVOLLHALLEN
• 17 hjemmekampdager 

BÆRUM OPEN (MEDARRANGØR)
• 14.-15. September i Leikvollhallen

EASY BASKET TURNERINGER
• 12 oktober 2019

• 16 november 2019

CAMPER
• Coach Webbs exclusive Masterclass

 • Sommerferiecamp 2019

 • Romjulen 2019 - Attacking the Basket

 • Vinterferie 2020

 • 26. april 2020 avlyst pga korona

ALDERSBESTEMTE LAG 2019-2020

OVERSIKT VED SESONG SLUTT (MARS 2020)
Lag Hovedtrener(e) Antall spillere 

(inkl. IKKE spillere som spiller opp/ned)
Påmeldte serier

Jenter 2011-2012 Vidar Langehaug og Lilly Slinning 16 EasyBasket turneringer

Gutter 2011-2012 Sverre Stensen 16 EasyBasket turneringer

Gutter 2010 Oskar Jensen og Alexander Hanevold 10 EasyBasket turneringer

Jenter 2009-2010 Børre Sundberg 18 EasyBasket turneringer

Gutter 2009 Chris Flores 20 EasyBasket turneringer

Jenter 2008 Vigdis Hvaal 10 EasyBasket turneringer

Gutter 2008 Eira Stirling 26 EasyBasket turneringer 

Jenter 2007 (J13) Lucia Ruiz-Galvanos 11 JU13

Gutter 2007 (G13) Trygge Bengtsson og Benjamin Hagen 19 GU13 VEST

Jenter 2006 (J14) N/A Ref. J2004/J2007 N/A N/A

Gutter 2006 (G14) Kenneth Webb 17 GU14 VEST

Jenter 2005 (J15) N/A Ref. J2004 N/A N/A

Gutter 2005 (G15) - Sort Rolf Halvorsen 9 GU15 ELITE og GU16 VEST

Gutter 2005 (G15) - Gult Daniel Ramsfjell 10 GU15 VEST

Jenter 2004 (J16) Simen Spurkland og Andrine Bergseth 18 JU16 og JU19

Gutter 2004 (G16) Thomas Brustad og Torkild Hagen 18
GU16 ELITE 

GU17A II
Jenter 2003 (J17) N/A N/A N/A

Gutter 2003 (G17) Fredrik Schütz og Hans Haram 12 GU17A I

Jenter 2001-2002 (J19) N/A Ref J2004 N/A N/A

Gutter 2001-2002 (G19) Kenneth Webb 9 GU19A

GO
ALIENS!
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ÆRESMEDLEM: GEIR SPITEN
Denne høsten ønsket styret å gi en hyllest og honnør til en av klubbens mangeårige støttespillere. Geir Spiten ble utnevnt til æresmedlem 
av klubben. Dette ble markert under et BLNO-arrangement. 

Geir har innehatt mange ulike roller i klubben gjennom flere årtier og har i årenes løp bidratt både i styret, som trener og har tatt 
utallige grep og nedlagt en uvurderlig innsats for å utvikle klubben og idretten.

UTMERKELSER 2019-2020

BLNO KVINNER: SHUT UP & PLAY 2020 – COACH
Jan H. Nyegaarden mottok dommernes ”Shut Up & Play”-utmerkelse for sesongen 2019/2020 BLNO kvinner. NBBF hadde tidligere en 
egen verdi- og holdningskampanje som kalles ”Shut Up & Play”. Dommerne har laget en egen vri på dette ved å stemme fram en coach 
som best passer til og oppfyller følgende utsagn og krav:

 Spiten kjennetegnes av:  

«Passion», engasjement, 
stayerevne, gjennomføringskraft, 
karismatisk motivator, og er en 
lojal og dedikert støttespiller.

Hvilken coach i Kvinneligaen har i beste ”Shut Up & Play”- 
ånd hatt størst fokus på det sportslige denne sesongen,  

og med sin stil, fremferd og oppførsel vist respekt for spillets 
intensjon, dommernes rolle og deres arbeidssituasjon,  

og gjennom dette bidratt til å fremme basketballsporten  
og dens omdømme på en positiv måte utad?
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