
 
 
 
Hjertelig velkommen til årsmøtet i Asker Basketball Club 2021.  
 
 
Vi legger bak oss et spesielt år som selvfølgelig har vært preget av koronapandemien. Vi 
skal i innledningen ikke bruke mye tid til å dvele ved dette utover å si til dere trenere, 
støtteapparat, utøvere, supportere og alle andre i Aliens-familien, TUSEN TAKK! 
 
Tusen takk for tålmodighet, for fleksibilitet og fortsatt engasjement. Hjertelig takk til alle 
trenere som har stilt opp når mulig og fulgt opp treninger inne/ute med nye restriksjoner og 
regelverk fra uke til uke. Takk til foreldre for forståelse og fornuftig veiledning av utøverne i 
disse krevende månedene vi har lagt bak oss. Vi GLEDER oss til det vi håper blir en 
(tilnærmet?!) normal sesong. 
 
I en sesong der vi knapt har vært på parketten, men likevel har klart å holde oppe både 
entusiasme og aktivitet, vil vi særlig trekke frem noen høydepunkter: 
 

• Fleksibilitet og omorganisering av treninger året igjennom har vært enorm! 
Omstillingsevnen og tilpasningsdyktigheten er det ikke noe å si på. Dette skal vi ta 
med oss videre! 

 

• Etableringen av Aliens Junior-Akademi, som har vært et tilbud til barn og unge i 
aldersgruppen 10-16 år med snack og lekselesing før treninger to ganger i uken på 
flotte Landøya ungdomsskole og med profilen Joshua Hart i førersetet.  

 

• Videreutviklingen av aktive lokalsamfunn med SFO-basket på flere barneskoler i 
kommunen og valgfag basket på Landøya ungdomsskole.  

 

• Camp Borgen – gøy og gratis basketcamp for alle hele fire uker i sommer og med 
oppmøte fra rundt 500 barn og unge som virkelig storkoste seg.  

 

• Gjennomføringen av Easybasket-cup med sterkt oppmøte fra hele syv Easybasketlag 
fra egen klubb i Leikvollhallen i oktober. Vi gikk fra fire til ni easybasketlag i fjor, og 
det var en fantastisk opplevelse å se mange av disse lagene i aksjon denne helgen, 
flott veiledet og håndtert av klubbens egne dommere og støtteapparat! 

 

• En styrket elitesatsing både på dame- og herresiden som øker interessen blant 
spillere og supportere lokalt og som ytterligere befester Asker Aliens sin status og 
posisjon i basket Norge. Vi håper og tror på ytterligere utvikling neste sesong.  

 

• Det er etablert et tett samarbeid med kommunen og øvrige idrettslag for å lage nye 
Leikvoll C til å bli en av Norges beste basketarenaer. Vi er spesielt glade for 



gjennomslag på utforming av gulv som tilrettelegger for våre elitelag. Gled dere til 
åpning januar 2022!  
 

• Fortsatt medlemsvekst – selv under pandemien. Vi har mange barn og unge som har 
måttet stå på venteliste, da korona har lagt begrensninger på hvor mange utøvere 
som kan delta pr/lag og/eller trener(e).  

 
Styret har jobbet tett opp mot kommunens avdeling for idrett og friluft og med Asker 
Idrettsråd om aktuelle problemstillinger for idretten og for bedre vilkår nå og i fremtiden. Dette 
dreier seg blant annet om utvikling av idrettens posisjon i kommunen og selvfølgelig om 
tilgang på hall og treningstidsfordeling. Vi blir invitert til å delta og være en stemme for Asker-
idretten og til å presentere våre sosiale prosjekter i ulike fora, og opplever at vi blir lyttet til og 
hensyntatt i større grad, og det skal vi jobbe videre med og for også i året som kommer. 
 
Når sesongen 2020/2021 renner ut i sanden om kort tid og vi henter opp og etablerer 
forventinger om det som kan bli i sesongen 2021/2022, skal vi vite at vi går inn i et 
jubileumsår og Asker Aliens skal skinne – både som jubilant og i ny hall! Det blir uten 
Kenneth Webb, som har fulgt oss de to siste årene og har vært en viktig brikke når det 
gjelder å bringe klubben videre og til mer synlighet. Styret vil takke ham spesielt for hans 
innsats og engasjerte tilstedeværelse i klubben disse to årene! 
 

Basketball er og skal være en inkluderende idrett. Dette kommuniseres tydelig fra forbundets 
side og er en etablert forståelse på klubbnivå over hele landet. Asker Aliens ønsker ikke bare 
å vise at vi er en inkluderende idrett, men vi ønsker å praktisere det, fordi vi vet det også gjør 
idretten, mestringsopplevelsen og gleden over prestasjonene både fra perspektivet til 
utøveren, treneren, støttespilleren og tilskueren bedre, og at det er i kombinasjonen og 
samholdet mellom alle disse leddene at basket og idrett er gøy og engasjerende. Asker 
Aliens skal fortsatt inkludere, glede, engasjere og bidra til utviklingen av sunne, glade og 
aktive barn, unge og voksne i årene som kommer.  
 
Vi ønsker å avrunde denne beretningen ved å vise til prestasjonen til en stor idrettsutøver. 
I Aftenposten denne uken var det en artikkel som presenterte Birgit Skarstein og hennes 
reaksjon og respons på det å ha blitt tildelt «Peer Gynt»-prisen 2021. Dette er en pris som 
deles ut til en person eller organisasjon som har bidratt positivt på et samfunnsnyttig plan og 
markert seg i utlandet. 
 
Skarstein uttaler blant annet dette når hun blir kjent med nyheten om tildelingen:  
 

«Noe av det fine med idretten er at den er et bilde på det samfunnet vi 

ønsker oss. Den handler ikke om det du ikke har, men det er det du har 

som avgjør hvilken plass du kan ha i et fellesskap. Det som definerer 

oss, er hvordan vi klarer å bli gode sammen. Ingen blir best alene.» 1 

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

 
1 Overvik, V. Birgit Skarstein er årets Peer Gynt: Det er stas».   
https://www.aftenposten.no/sport/i/nA66ed/birgit-skarstein-er-aarets-peer-gynt-det-er-stas (27.04.2021) 

https://www.aftenposten.no/sport/i/nA66ed/birgit-skarstein-er-aarets-peer-gynt-det-er-stas


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, foresatte og sponsorer.  
 

Takk til alle som bidrar og løfter Asker Aliens! 

 
 

 


