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STYRETS BERETNING 
Styrets sammensetning 
Leder: Monica Kaasa (Barneidrettsansvarlig, Politiattestansvarlig)      
Nestleder: Jan-Kristen Wilborn (Økonomiansvarlig)      
Styremedlemmer: Vigdis Hvaal (Sportslig ansvarlig) Sarah Slinning (Lisensansvarlig, 
Medlemsansvarlig, Smittevernsansvarlig) 
Ansvarlig Elite (Firi): Jan-Kristen Wilborn  

Styrets ressurser 

Rolle Navn 

Regnskap & Lønn Shweta Mandowara og Dag Brandt 

Revisorer Eivind Tandberg 

Kontrollkomité Maria Lian (J19) og Per Ove Øyberg (J19) 

Sportslig utvalg Dag Stien, Jan Stien, Branko Belic og Thale Messel 

Valgkomite 
Oanh Le (G2007), Peter Kolby (G2010), Sigrun Losada 

Eskeland (J2010), Peter Mohn (G2008), Simen 

Hasselknippe (G2009), Sigrid Ljones (G2006) 

Elite-arrangement 

Dugnadsoppfølging og billett: Maja Flåto og Lene Walle 

(G2008) 

Kampansvarlig FIRI kvinner Jan Kristen Wilborn 

Kampansvarlig FIRI menn: Thomas Brustad 

Kommentator: Jan Kristen Wilborn, Thomas Brustad, 

Magnus Midtvedt 

Streamning: Adrian Milvang, Finn Pust 

Speaker: Baard Bergseth, Jan Kristen Wilborn 

Kampklokke: Fredrik Bergseth, Brynjulf Skorpen 

24 sek klokke: Tore Bergan 

Kampskjema og statistikk: Cameron Brustad, Tautvydas 
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Rolle Navn 

Juozaitis, Fredrik Slinning, Simon Nyhus Rosenlund, Lilly 

Slinning, Lucia Ruiz Galvan, Elena Salvesen, Marie 

Kittilsen, Vaar Elnan. 

Aktivitetsleder Cameron Brustad 

Aliens web-shop Atle Knudsen (3 mot 3) og Petter Sveen – Soul Sport 
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Styrets oppsummering av sesongen 2021-2022 

 

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 et felles engasjement i og for klubben.    

Selv om også 2021 ble et år preget av Covid 19 har det vært større bevegelse i alle deler av klubben, 

både hva gjelder treninger og kamper, planlegging, utvikling og samarbeid. Asker Aliens beveger seg 

i pluss! - det er riktig å si at styret er riktig så optimistiske på klubbens vegne. Vi har en solid plattform 

økonomisk sett, vi har et bredt tilbud, god rekruttering på yngre lag både på gutte- og jentesiden – og 

til og med på veterannivå med et nyetablert 4m-lag på herresiden, samt et 3x3-tilbud for dem som har 

mest lyst til å spille for gøy to ganger i uken. Vi har en stabil og kompetent trenergruppe, mye 

engasjement blant foreldre i Spondgrupper og i tilbakemeldinger til oss. Jevnt over hører vi mye fint 

om klubben og klubbens arbeid og tilbud, både fra internt og eksternt hold. Med andre ord råder 

positivitet og optimisme i alle klubbens ledd ved inngangen til 2022! 

Styret har siden sommeren 2021 bestått av fire personer. I tillegg har vi knyttet til oss en med ansvar 

for økonomi og oppfølgingen av dette. De to årene med covid-situasjon har vært krevende. Med 

begrensninger på antall som kan delta og følge opp ble det (enda) mer å gjøre på få personer og 

hender. Hyppige taktskifter og krav til omstilling i forhold til vage forskrifter har krevd mye av oss i 

administrasjonen. Vi er glade for å kunne si at vi med gjenåpningen av samfunnet fortsatt er en svært 

vital og sterk klubb. Med tilgang til nye Leikvoll C har klubben dessuten helt nye og bedre muligheter 

for å utvikle basket som idrett videre. Den nye hallen gir idretten vårt et fremragende utstillingsvindu, 

som lover godt for fremtiden til klubben.  

Leikvoll C ble åpnet i grevens tid. Fra og med høsten 2021 har Norges Basketball Forbund et 

samarbeid med TV2 om visning av elitebasket, og der har jo vi hele to lag med, et på herresiden og et 

på damesiden. I tillegg er det systemer under utvikling som vil legge til rette for streaming av 



 

 

   

 

 7 

breddekamper (MyGame). Vi ønsker selvfølgelig helst at publikum møter opp i hallen, men med disse 

ordningene når vi en enda større gruppe – og kanskje får enda flere øynene opp for basketball. 

Med Leikvoll C som hjemmearena har Asker Aliens et helt annet utgangspunkt for å påta seg større 

arrangementer – og det vil og ønsker vi. Å invitere til idrettsfest, betyr at vi også får flere til å se og bli 

kjent med idretten vår. Det er motiverende for yngre spillere å se og få med seg hva som skjer av 

aktiviteter utenom eget seriespill. Vi ble derfor svært glade da vår søknad om å få arrangere U19NM 

ble innvilget. Vi er dessuten svært glade for at G19-laget (03-05) påtok seg ansvar for arrangementet. 

Tusen takk! Nå er det like før arrangementet går av stabelen. 22.-24. april blir en skikkelig basketfest. 

Ordføreren kommer og vi skal attpåtil sørge for en aldri så liten 60-års markering samtidig med at vi 

har så mange basketglade folk på besøk. Asker Aliens sitt 60-års jubileum som klubb faller dessuten 

sammen med makeringen av frivillighetens år. Det passer perfekt. 

Asker Aliens har de siste årene tatt et tydelig standpunkt som en sosial aktør og bidragsyter i 

lokalsamfunnet, og dette fikk vi også æren av å si noe mer om da representanter fra idrettsråd fra 

hele landet var samlet i Asker i oktober. Arrangør av konferansen var Asker idrettsråd og Norges 

Idrettsforbund. Inkluderingsarbeidet vårt blir lagt merke til også ved utdanningsinstitusjoner (Norges 

Idrettshøyskole har intervjuet oss om arbeidet vi gjør), i stiftelsene vi søker om støtte hos, hos 

kommunen, fylkeskommunen, osv. Det er vi stolte av. I tillegg er nettopp dette inkluderingsarbeidet en 

kjerne i driften vår, som styrker og sikrer det gode tilbudet vi har til bredde, samtidig som vi kan hevde 

oss i toppen innen elitebasket (FIRI) for begge kjønn. Asker Aliens sitt kinderegg.  

Den positive veksten og utviklingen klubben har hatt de siste årene gjør at Asker Aliens nå står ved et 

veiskille. For å opprettholde aktivitetsnivå og en fortsatt positiv utvikling er det styrets forslag at det 

ansettes en daglig leder. Det er også på tide med nye og flere krefter inn til å drive klubben videre og 

styret takker for seg og ønsker et nytt styre lykke til videre i arbeidet med å bygge Asker Aliens. 

Avtroppende styre 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.    

Takk til alle som bidrar og løfter Asker Aliens!  

På vegen av styret, 

 

Monica Kaasa 

Styreleder 
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SOSIALE PROSJEKTER 
Asker Aliens har tatt ansvar og etablert seg som en viktig samfunnsaktør i lokalsamfunnet. Klubbens 

engasjement for mindre ressurssterke barn og unge blir lagt merke til. Dette siste året har vi blitt 

kontaktet av idrettens hovedinstitusjoner som har ønsket å høre mer om eller ønsket at vi deler av 

våre erfaringer med andre. Blant dem som har vært nysgjerrige på våre prosjekter og erfaringer med 

disse er; Norges Idrettshøyskole, Norges Idrettsforbund, Viken Idrettskrets, Asker Idrettsråd og Asker 

kommune. Vi har opparbeidet oss tillit også hos stiftelser og andre som vi er avhengig av støtte fra for 

gjennom aktivitet og idrett å kunne løfte og styrke denne sammensatte målgruppen. 

Dette året har vi hatt flere ressurser, det vil si, aktivitetsledere, på våre forskjellige prosjekter; Julia 

Silva De Moraes-Stene (JuJu), Joshua Hart og rett før jul signerte klubben kontrakt med Tyler 

Bennett. INKLUbasket ble avsluttet i juni 2021 for vår del, men i stedet har vi nå et svært spennende 

prosjekt rettet mot enslige minoritetsspråklige asylsøkere. Les mer om EMA-prosjektet under.  

Å være en sosial aktør krever visse ressurser. Asker Aliens sitt fortrinn i den sammenheng er at vi har 

en elitesatsing som tiltrekker seg svært kompetente spillere og/eller trenere, som videre knyttes opp til 

våre prosjekter i tillegg til at disse profilene er trenere for yngre lag. Samspillet mellom bredde og elite 

er navet i klubben; bredde støtter - elite støtter bredde – og i sum kan vi gjøre en forskjell for så 

mange flere barn og unge: "Sammen skaper vi et aktivt og inkluderende samfunn" 

 

We believe in Aliens! 

 

Aktive lokalsamfunn – samarbeid med skoler i Asker 

 

Ideen bak paraplyen Aktive lokalsamfunn er at idrett og skole skal stå sammen om å sikre en sunn og 

aktiv tilværelse og et positivt, inkluderende og trygt (lokal)miljø. Asker Aliens tilbyr aktivitet i samarbeid 
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med skolene på alle nivåer i grunnskolen. Siste prosjekt, Gym Hang Out forventes startet opp i 

januar/februar 2022.  

 

Barneskolene 
Gjennom SFO-basket for 1.-4. trinn får barn ta del i fysisk aktivitet som et lavterskeltiltak, de møter 

gode rollemodeller og opplever positiv tilhørighet og blir gitt muligheten for å bli glad i lagidrett. Det 

dreier seg ikke kun om å spille basket, men like fullt å forholde seg til en gruppe medspillere, være på 

lag, danne et team og stå sammen, erverve seg grunnleggende ferdigheter i håndtering av ball og 

selvfølgelig mye lek og moro. 

 SFO.basket dreier seg om aktivitet i fellesskap, uten konkurranse og spissing, men generell aktivitet 

og moro, sosialisering og mestringsglede. Denne typen samarbeid fungerer styrkende på samholdet 

internt på skolen, fremmer sosialisering, trygger elevene, samtidig som de også får verktøy til å 

mestre motgang og medgang innenfor et fellesskap. 

Ressurs/aktivitetsleder: Julia Silva De Moraes-Stene (JuJu) 

Skoler som får tilbudet 2021: Nesøya, Mellom Nes, Rønningen og Hagaløkka. 

 

Ungdomsskole 
Det er tredje året Asker Aliens samarbeider med Landøya skole om aktiviteter for skolens elever. Fra 

og med høsten 2020 har tilbudet primært vært i form av valgfaget fysisk aktivitet og helse.  

To ganger i uken møter vår aktivitetsleder som denne perioden har bestått av Kenneth Webb, frem til 

juni 2021, mens Joshua Hart overtok fra høsten 2021. Gruppen består av både gutter og jenter på 

tvers av klasser og alderstrinn, noe som er kjernen i prosjektet – at man skal styrkes i sosialisering 

med andre enn dem man vanligvis forholder seg til. Fokus i aktiviteten er å ha det gøy samtisig som 

man får basis- og utdypende kunnskaper om kosthold, viktigheten av aktivitet for en sunn kropp, med 

mer.   

Covid 19 har dessverre begrenset og vært en hindring for prosjektets mulighet til å forske ut antallet 

aktiviteter og tilbudet har vært lagt ned over lange perioder. Vi håper våren 2022 vil gi oss muligheten 

til kontinuitet i tilbudet og til å høste erfaringer for å utvikle satsingen videre.  

Ressurs/aktivitetsleder: Joshua Hart 

Skole som får tilbudet: Landøya  
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Videregående skole – pilot:  “Gym Hang Out” 
Samarbeid mellom Asker Aliens, Viken fylkeskommune, Asker Idrettsråd, Viken idrettskrets, m.fl.   

Idé: Unge er en spesielt sårbar og utsatt gruppe under den langvarige koronaepidemien. 

Konsekvenser av de begrensningene befolkningen har levd under er uoversiktlige på nåværende 

tidspunkt, men aviser, departement og myndighetene generelt betoner og er bekymret for de unges 

fysiske og psykiske helse og hverdag. 

Dette prosjektet har til hensikt å tilby et bredt og variert aktivitetstilbud til ungdom i overgangen 

mellom 10. klasse og 1. trinn i første omgang, men dersom det er vellykket, vil det fortløpende tas 

initiativ til en utvidelse til å omfatte elever i 2. og 3. trinn på vgs. 

Aktiviteten skal tilbys i tiden etter skoletid, da dette er et tydelig ønske fra målgruppen (ifølge Viken 

Idrettskrets). Det skal tilbys i grupper som er kjent for elevene (mulig i egne klasser for å skape en 

ramme av trygghet og etablering av sterke sosiale fellesskap. Dette vil også styrke læringsmiljøet i 

den enkelte klassen). 

Oppstart: januar/februar 2022. 

Ressurs/aktivitetsleder: Tayler Rae Bennett 

 

EMA-prosjektet 
EMA (enslige mindreårige asylsøkere)-prosjektet er ikke et prosjekt under Aktive lokalsamfunn-fanen, 

men et selvstendig prosjekt Asker Aliens har jobbet frem og funnet samarbeidspartnere til.  

Asker kommune bosetter enslige mindreårige flyktninger etter anmodning fra Integrerings- og 

mangfoldsdirektoratet (Imdi). Asker kommune har ansvaret for omlag 93 enslige mindreårige 

asylsøkere. Enslige mindreårige flyktninger er barn og ungdom under 18 år som kommer til Norge 

uten å ha følge av foreldre eller noen med foreldreansvar, og som får beskyttelse (asyl) her. 

Kommunen finner et egnet sted å bo for dem, og sørger for eksempelvis skolegang, et sosialt 

nettverk, språkkurs og arbeidspraksis.   

Det er et mål at ungdommene skal oppleve meningsfull fritid sammen med andre ungdommer. Asker 

Aliens ønsker gi dem dette, i tett samarbeid med Asker kommunes Intro ung-program.  

Gjennom Asker Aliens vil alle 93 enslige mindreårige asylsøkerne få tilbud om et lavterskel 

aktivitetstilbud ca to ganger i uken . Tilbudet vil også gjennomføres som ferietilbud i høstferien, 

juleferien, vinterferien og påskeferien. Asker kommune ved Intro ung vil stille med transportmidler og 

utstyr, mens Asker Aliens vil ha ansvaret for innholdet relatert til idrett og aktivitet. 
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Oppstart: August 2021 

Ressurs/aktivitetsleder: Julia Silva De Moraes-Stene (JuJu) 

 

https://www.askeraliens.com/aktive-lokalsamfunn 

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

AKTIVITETER 
Aliens Junior-Akademi 
Notat: Informasjon innhentes og ferdig skrives til årsmøte. 

https://www.askeraliens.com/aliens-junior-akademi 

Aktivitetsleder: Joshua Hart 

 

  

https://www.askeraliens.com/aktive-lokalsamfunn
https://www.askeraliens.com/aktuelt/idrett-skole-robuste-glade-og-aktive-barn-og-unge
https://www.askeraliens.com/aliens-junior-akademi
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STØTTE OG STIPEND 
Lotteristiftelse 

Klubben har mottatt prosjektstøtte gjennom Lotteristiftelsen i 2021 og 2022. Dette dreier seg for det 

meste om en prosentandel av tapte inntekter på grunn av koronarestriksjoner og avlysning av 

planlagte arrangementer   

Inkluderingsstipend til barn og unge 

Asker Aliens er opptatt av å kunne inkludere barn og unge som ellers ikke ville kunne ha deltatt i 

idrett. Vi har et nært samarbeid med kommunen og Asker Idrettsråd som kan bidra med midler til 

treningsavgift, kontingent og lisens. Denne sesongen har vi også lagt til rette for alle våre medlemmer 

å betale treningsavgift via Asker og Drammen kommunes aktivitetskort, en støtteordning for alle barn i 

Asker og Drammen kommune, som gir 1000 kr per halvår til å bruke på fritidsaktivitet.  

Dette er en ordning som sikrer at organisert aktivitet og idrett kan fortsette å være et tilbud til og for 

alle.  

Sparebankstiftelsen 
Asker Aliens har igjen søkt og fått midler til flere draktsett til våre EasyBasket lag.  

Gjensidigestiftelsen 
For andre året arrangerte Asker Aliens sommeren 2021 

Camp Borgen på utebaneområdet ved Borgen 

ungdomsskole.  

Camp Borgen er altså en utendørs basketballcamp på 

Borgen i Asker alle hverdager i hele sommerferien. 

Campen er blitt en stor suksess med flere hundre 

deltakere tilsammen. Tilbudet fyller et tydelig behov for et 

lavterskeltilbud der barn og unge kan komme, trene, spille 

og bare ha det gøy.  

Gjennom prosjektet ivareta barn og unge gjennom å få et tilbud, men Asker Aliens sørger også for at 

åtte til tolv ungdommer får sommerjobb gjennom prosjektet som aktivitetsledere sammen med 
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hovedtrener. Gjennom Gjensidigestiftelsen har vi søkt om og mottatt støtte til å lønne ressurser, kjøpe 

utendørsballer til utlån og gi barna en t-skjorte som sommerminne. 

 

OBOS 
 

OBOS er en aktør som tar et samfunnsansvar og som 

utvidet potten med den forlengete koronaperioden høsten 

2021. I og med frivillighetens år som markeres i hele 2022, 

har Asker Aliens søkt om midler til å kunne gi alle våre 

frivillige med et ansvar i klubben en Aliens pique-skjorte. 

Skjortene blir delt ut til klubbens frivillige lagstøtte 

funksjoner.  
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ANLEGGSUTVIKLING 
Leikvoll C 
Med Leikvoll C som hjemmearena skal vi legge til rette for idrettsgleden og –opplevelsen! 

Denne sesongen har styret jobbet spesielt med oppfølging og ferdigstillelse av Leikvoll C. For en stor 

GLEDE det er å få klubben inn i en hall som så til de grader presenterer idretten på en fremragende 

måte og er en opplevelse å være i, både som utøver, publikum og arrangør. “Den råeste arenaen i 

FIRI-ligaen", var NBBF-president Parmanns uttalelse etter sitt første besøk i hallen. Vi er helt enige. 

Kommunen ved Mette Kringen har holdt dialogen åpen med alle involverte parter, og vi har benyttet 

muligheten til å påvirke og bidra med ressurser på alle områder der vi kunne og fikk mulighet. Takk til 

kommunen, idrettsrådet, Norges Basketballforbund og Asker Skiklubb håndball for god dialog og godt 

samarbeid.  

Hallen er topp utstyrt på alle områder med et velutstyrt styrkerom, den har en imponerende hallflate, 

det er hele ni meter under taket og hallen er tilpasset et publikumstall på nærmere 1500 personer! Nå 

er det opp til oss å fylle hallen, og det jobber vi med å få til.  

For the love of the game! 🖤🖤🖤🖤 

 

FOTO: Erik Berglund 
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Ny modell for fordeling av treningstid i kommunale 
idrettshaller 
Asker idrettsråd og Asker kommune avholdt 14/6-21 et første møte relatert til harmonisering av modell 

for tildeling av treningstid i kommunale idrettshaller i nye Asker kommune. Saken er en del av 

harmoniseringsprosessen for idretten. Asker Aliens deltok på første møte og ble valgt å være med i 

prosjektgruppe for videre arbeid med prosessen. 

Samarbeid mellom kommunen, idrettslag og idrettsråd var veldig konstruktiv og vi føler forslagene 

som ble lagt fram av gruppen ivareta Asker Aliens sitt behov for å tilrettelegge for både bredde og 

elite idrett. 
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SPONSORER 

 

Asker Aliens har mange, flotte(!) frivillige. Det er vi stolte av – og vi kunne ikke klart oss uten det 

engasjementet og den innsatsviljen dere viser og gir til klubben i form av tid, hender, men også 

kompetanse og kunnskap. Dere er klubbens bærende støttespillere, og som oftest den 6. spilleren på 

kamp - Og Aliens! 

I tillegg har vi et knippe økonomiske støttespillere. Vi er dypt takknemlige for hver eneste krone. Asker 

Aliens ønsker 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 Firi-menn, Firi-kvinner og klubben ønsker å takke følgende sponsorer spesielt: 

• DNB 
• Kiwi 
• Lampehuset 
• Motorpool 
• Jernia 
• ITC Concept 
• Gerts 
• Otto Treider 
• Soulsport 
 

En stor takk til dere alle!  
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MEDLEMSUTVIKLING 

 

 

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. Tilstrømmingen av gutter som vil spille er spesielt 

stor, og de fleste guttelagene får fort venteliste. I 2021 meldte G2007 og G2008 på to lag i serien og 

flere EasyBasket lagene har over 20 spillere på laget. Også svært gledelig er tilstrømmingen av jenter 

til 2008 og 2009-laget i tillegg til nyopprettet jentelag for 2013-2014. Vi anser målsetningen om å 

kunne tilby lag per års trinn fra og med andre klasse på yngre nivåer som nærmest fullført, men vi må 

fortsette å jobbe med å rekruttere jenter for å sikre at vi ikke opplever i fremtiden at vi har flere års 

trinn uten lag. 

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 prøve å ivareta noen av disse 

spillere har vi etablert 3 mot 3 tilbudet som en lavterskel alternativ for de som ikke ønske å spille i 

serie, men elsker å spille basket. 

For å etterleve NIF sine krav til medlemsrapportering, bruker Asker Aliens Spond til sitt 

medlemsregister med automatiske synkronisering av medlemmer fra Spond til NIF sin register «Klubb 

Admin». 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.  
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Medlemsutvikling 2015-2021 
(Medlemstallene telles den 31.12) 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Totalt 315 311 
381 
(209)* 

293  366 376 451 

 

*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 2021-2022 
 
 

0-5 6-12 13-19 20-25 26 + Total 
Kvinner  0 48 34 6 49 137 
Menn  0  124 96 6 88 314 
    172 130 12 137 451 
 

SPILLERUTVIKLING 
Spillerutviklingsprogram i regi av NBBF region øst ble litt annerledes enn tidligere år. Samlinger var 

ikke åpne for alle, men trenere i alle klubber ble bedt om å foreslå spillere til programmet. 

Notat: Informasjon om deltagere på SPU og landslag innhentes og ferdig skrives til årsmøte. 
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TRENERUTVIKLING 
Det har vært begrenset kurs for trenere på grunn av korona, men vi har klart å sende noen på trener 

kurs allikevel. 

Deltagere på trenerkurs denne sesongen var: TBD 

Notat: Informasjon innhentes og ferdig skrives til årsmøte. 

 

DOMMERUTVIKLING 
Vi opplever en stor interesse å ta dommerkurs blant yngre spillere i 13-14 års alderen.  Veldig mange 

fra både G2008 og J2008 som ønsker å ta dommer kurs.  Vi har valgt å utsette å arrangere kurs til 

flest mulig har fullt 14 år som er krav for å være dommer. Så starten av neste sesong håper vi å ha 

mange nyutdannet EasyBasket dommere på plass.  

Deltagere på trenerkurs denne sesongen var: TBD 

Notat: Informasjon innhentes og ferdig skrives til årsmøte. 

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 2021-2022 gjennom 

følgende prosjekter: 

• Aktive lokalsamfunn  

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

• EMA-prosjektet 

• Camp Borgen, Back to school 

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 Asker idretten, NBBF Klubbledermøte, lokale 
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samarbeidsmøter). To av styrets medlemmer holdt også innlegg under Inkluderingskonferansen i 

oktober. Konferansen var i regi av NIF og Asker Idrettsråd. 

 

For å jobbe videre med klubbidentiteten har vi i 2021-2022: 

• Sikret en sterk Aliens-profil i den nye hallen. 

• Understreket samspillet og verdien av en samlet bredde- og elitesatsing. 

 

 

Sportslig utvalg 
Som en del av plan for klubbutvikling har det vært en prioritet fra styret sin side å få på plass et bredt, 

kompetent sportslig utvalg som kunne påta seg arbeidet med utviklingen av en sportslig plan. Dette 

har vi lykkes med, og senhøsten 2021 var utvalget i gang med sitt arbeid. Målet er å ha på plass en 

sportslig plan i løpet av våren 2022 og forankre denne hos klubbens trenere. Den sportslige planen 

skal være et godt verktøy for Asker Aliens sin virksomhet. Klubben er ansvarlig for en stor aktivitet 

med mange involverte. Det er derfor viktig at planen viser tydelig retning for hva som skal kjennetegne 

lag, spillere, trenere, lagledere og foresatte i Asker Aliens. Planen er et dynamisk dokument som skal 

være gjenstand for diskusjon og revidering.  

Utvalget består av: Dag Stien, Jan Stien, Branko Belic, Thale Messel.  

 

Rent idrettslag  
Klubben er nå sertifisert som rent idrettslag gjennom NIF sine systemer og i samarbeid med 
antidoping Norge. Asker Aliens skal være et dopingfritt idrettslag! 
Et viktig tiltak i den sammenheng er å legge til rette for temakvelder og informere bredt om blant annet 
konsekvenser ved bruk av doping.  
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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. Det har ikke vært en så 

stor belasting på alle lag i år, men vi vet at når hjulene rulles i gang for fullt og folk er oppe av sofaen 

og velter inn i hallen ( ����), er det avgjørende at vi står sammen og deler på oppgavene.  

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. 

Kriteriene for gjennomføring av FIRI-arrangementer blir stadig mer krevende, og vi er helt avhengig av 
kompetanse og velvillig innsats fra frivillige i klubben. Tusen takk til spesielt G08 med Maja og Lene 
speaker Baard Bergseth, på klokke Fredrik Bergseth og Tore Bergan, til øvrig sekretariat fra klubbens 
yngre lag og streamingteamet. 
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Lagressurser 2021-2022 – jenter/kvinner 

Lag Trener(e) Lagkontakt Lagkasserer Dugnadsansvarlig 

Firi-kvinner Jan Nyegaarden Jan Kristen Willborn Jan Kristen Willborn Jan Kristen Wilborn / 
Sarah Slinning 

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

JU19 
(J2004-J2007) 

Simen Spurkland 
Julia Silva De Moraes-Stene 
Tayler Bennett 

Kjetil Elnan Kjetil Elnan Birgitte Salvesen 

JU14 
(J2008)  

Vigdis Hvaal, 
Tayler Bennett 

Tristan Rolstad Tristan Rolstad Hilde Stray Due 

JU13 
(J2009) 

Børre Sundberg Jo Lenschow Solberg Birgitte Salvesen 
 

Irina Smits/Sigrun Losada 
Eskeland 
 

EBJU12 
(J2010) 

Karianne Øysted Sørbye, 
Marie Kittilsen 

Vidar Langehaug Vidar Langehaug Sigrun Losada Eskeland 
 

EBJU10-11 
(J2011-2012) 

Lilly Slinning Sarah Slinning Sarah Slinning Sarah Slinning 

EBJU8-9 
(J2013-2014) 

Rasmus Graver /Anette Solli Rasmus Graver /Anette 
Solli 

Rasmus Graver /Anette 
Solli 

Rasmus Graver /Anette 
Solli 
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Lagressurser 2021-2022 – gutter/menn 

Lag Trener(e) Lagkontakt Lagkasserer Dugnadsansvarlig 

Firi-menn Stian Emil Berg / Anders 
Stien 

Thomas Brustad Jan Kristen Wilborn Thomas Brustad / Sarah 
Slinning 

2M-2 Espen Leween Stien / 
Snorre Solli Mo 

Espen Leween Stien / Snorre 
Solli Mo 

Espen Leween Stien / 
Snorre Solli Mo 

N/A 

2M-1 Thomas Brustad 
Patrik Sandstrøm 

Tone Tveit Rosenlund Tone Tveit Rosenlund N/A 

4M N/A Kjell-Gabriel Hendrichs N/A N/A 

GU19 (G2003-2004) 
2-3.VGS 

Thomas Brustad / Patrik 
Sandstrøm 

Tone Tveit Rosenlund Tone Tveit Rosenlund Tone Tveit Rosenlund 

GU17 (G2005) 
1.VGS 

Rolf Halvorsen Bjørn Flåtrud Sigrid Ljones Erik Øverås 

GU16 (G2006) 
10. klasse 

Sanel Gabela Gert Pettersen Sigrid Ljones Lars Grimsmo /Mette 
Kjærsund 

GU15 (G2007) 
9. klasse 

Julia Silva De Moraes-Stene 
/ Mats Karlsson 

Marianne Ask / Oanh Le Marianne Ask / Oanh Le Elisabeth Berg Karlsson 

GU14 (G2008) 
8. klasse 

Julia Silva De Moraes-Stene 
/ Felix Stensrud 

Maja Flåto / Lene Walle / 
Daniel Wright 

Christian Holsve Per Ove Øyberg / Cecilie 
Campey 

GU13 (G2009) 
7. klasse 

Stig Wigestrand / Erik 
Hagemark 

Trine Langeland / Veronica 
Tangen / Kjell Vidar Bjerke 

Knut Ording 
 

Evy Hagemark 

EBGU12 (G2010) 
6. klasse 

Kristupas Klimas / Tautvydas 
Juozaitis / Shehab Gadalla 

Peter Kolby / Hanne Hummel 
Simensen / Maribel Ricupero 
Nilsson 

Hege Hotvedt Erik Øverås 

EBGU11 (G2011)  
5. klasse 

Hans Skarelius / Sindre-
Benedict Hendrichs / 

Therese Manus / Cathrine 
Nesse Gjøsund 

Therese Manus Øyvind Vigeland 
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Lag Trener(e) Lagkontakt Lagkasserer Dugnadsansvarlig 

Magnus Karlsson 

EBGU10 (G2012)  
4. klasse 

Mats Abrahmsen / Anders 
Dolven / Carl Morten 
Knudsen / Haakon 
Skuggedal 

Axel Norman / Lasse 
Vebostad / Marit Lågøyr / 
Mats Abrahmsen 

  

EBGU8-9 (G2013-2014) 
2-3. klasse  

Mats Abrahamsen / Kjell-
Gabriel Hendrichs 

Mats Abrahamsen / Marit 
Solveig Roald 

N/A N/A 

 

 

 

Lagressurser 2021-2022 - blandet 

Lag Trener(e) Lagkontakt Lagkasserer Dugnadsansvarlig 

3 mot 3 junior 
Fra U14 
8. klasse 

Julia Silva De Moraes-Stene  / 
Cameron Brustad 

Atle Knudsen / Beate 
Nordal 

Atle Knudsen Beate Nordal 
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ØKONOMI 
Regnskap for 2021  
Klubbens drift viser et overskudd på 649.047 kr for 2021. Dette er betydelig bedre enn fjoråret og 

også tidligere år.  Samlet sett har klubben de siste årene vært drevet med overskudd slik at klubbens 

økonomiske stilling er meget god. De siste årene har klubbens drift i likhet med samfunnet forøvrige 

vært preget av pandemi og begrensninger i aktiviteter.  Regnskapet avlegges dessuten iht kalenderår, 

mens klubbens drift planlegges og styres etter sesong fra 1/7 til 30/6.  Alle disse faktorene innebærer 

at det er svingninger i når inntekter og kostnader oppstår slik at det kan være krevende å 

sammenligne år for år.  Dette innebærer at mens for eksempel treningsavgifter og dugnadsinntekter 

varierer i regnskapene fra å til år viser et sesongregnskap at disse inntektene er har en økende 

tendens som følge av medlemsvekst, men dog noe negativt preget av Koronasituasjonen. Samlede 

inntekter er ca MNOK 1 over forrige år, der største delen av økningen skyldes noe ulik periodisering 

av inntektene nevnt ovenfor.  Det er dog også slik at det økte aktivitetsnivået har økt både inntekter, 

offentlig støtte og lønninger på ca 350.000 som er benyttet til å gjennomføre aktivitetene 

Til tross for en krevende driftssituasjon har klubbens mange støttespillere bidratt til ¨medlemsvekst og 

økt aktivitetsnivå.  Det er gjennomført flere tiltak for å gjøre idretten kjent i nye områder av kommunen 

og overfor nye grupper. Det er også gjennomført sosiale prosjekter i regi av klubbens trenere og 

spillere. 

Øvrige driftskostnader er noe lavere i 2021 enn 2020.  Kostnadsnivået begge år ble preget av lavere 

aktivitet for breddelag spesielt, men også Firi ligaen har vært nedstengt i perioder.  Dette har medført 

et lavere nivå på kostnader til dommer, arrangement og reisekostnader. 

Klubben har nå meget god egenkapital.  Budsjettet som legges frem tar høyde for at det kan ansettes 

en administrativ (daglig) leder av klubben og legger også frem til inntektsnivåer som skal kunne 

finansiere dette.  I denne sammenheng så innebærer dette at de finnes finansielle muskler i form av 

egenkapital og likvide midler til å iverksette et slikt løft. 

For detaljert regnskap se «Årsregnskap Asker Basketball Club 2021». 
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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 pairdugnader i samarbeid med vår sponsor NorEngros. Alle lag som deltar 

i seriespill bidrar, og overskuddet går til å utvikle klubbens elitenivå.  Vi valgte, etter rådet fra 

NorEngros, å øke utsalgspris på produktene i andre runde da vi har ligget under hva andre lag og 

foreninger selger for.  Vi er avhengig av denne dugnaden for å sikre driften av klubben og er veldig 

takknemlige for alle bidrag.  

Spillere på EasyBasket (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. G12/J12 bidratt med dugnader i forbindelse med kiosksalg på 

Bærum Open, EasyBasket-turneringer, breddekamper og elite 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 elite-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. 
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ELITELAGENE 2021-2022 
https://www.facebook.com/AskerAliens 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/AskerAliens
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BLNO  FIRI Kvinner 2021 
2020/2021 sesongen ble stoppet i februar 2021 som et resultat av pandemien. Laget hadde et uttalt 

mål om å prestere optimalt under NM sluttspillet i april og med en jevn stigning gjennom sesongen.  

Dette målet var vi på god vei til å nå og 

spesielt seieren over Bærum i siste kamp 

før nedstengningen viste at vi hadde noe 

på gang.  Det var derfor en blanding av 

forståelse og skuffelse i spillergruppen 

da det ble klart at det ikke ble noe NM-

sluttspill. Laget lå på 5. plass i serien da 

sesongen ble avsluttet. Som en 

konsekvens av flere koronaavlyste 

kamper, ble tabellen basert på 

seiersprosent og viste ikke nødvendigvis 

riktig styrkeforhold mellom lagene. 

Stallen i 2020/2021 sesongen bestod av 

15 relativt erfarne spillere hvor ca. 

halvparten hadde sin bakgrunn fra yngre 

lag i klubben. Gjennomsnittsalderen på 

spillerne var på nesten 26 år, den yngste 

var 16 år og den eldste 45 år. 

I forbindelse med forberedelsene til den 

neste sesongen, ble det klart at 9 av 

spillerne i stallen fra 2020/2021 

sesongen ikke kom til å fortsette i Asker.  

De fleste skulle til studier andre steder, 

mens noen ønsket kortere reisevei til trening. To spillere bestemte seg for å legge opp.  Sommeren 

2021 ble derfor brukt til å rekruttere nye spillere til klubben samtidig som vi undersøkte mulighetene 

for å hente opp noen flere spillere fra yngre lag. Slike prosesser tar tid og da vi spilte første kamp i 

oktober, var det med en stall på 9 spillere. Denne stallen ble utvidet til 17 spillere frem mot utgangen 

av året og blant annet inngikk vi et samarbeid med Centrum hvor 4 av deres lovende spillere i 

2005/2006-årgangen trente med laget vårt 2 ganger i uken. Gjennomsnittsalderen for stallen er 22,5 

år. Målet for sesongen er medaljer i både serie og sluttspill. Ved utgangen av 2021, ser en 
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bronsemedalje i serien ut til å være sikret. Vi ser frem til å fullføre en hel sesong for første gang på 3 

år og ikke minst kjempe om medaljene i NM sluttspillet i april. 
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BLNO  FIRI Menn 2021 

 

 

Asker Aliens Firi Menn avsluttet sesongen med et stygt tap for en meget god motstander. Bærum 

Basket har lykkes der vi kom til kort i år. De har trent veldig godt med god kontinuitet siden før jul og 

fremstår nå som et lag som kan gå hele veien – lykke til!  

Vi i Asker retter nå innsatsen mot kommende sesong. Det er ingen hemmelighet at det kreves 

sportslig kursendring om vi skal nå dit vi ønsker kommende sesong. Asker Aliens Menn skal være et 

lag de unge i klubben skal se opp til og ønske seg til, og vi skal kjempe om en plass i finalen. 

Men, selv om vi sportslig sett ikke kom dit vi ønsket i år, har vi brukt sesongen godt og bygget et solid 

fundament for satsingen videre:  

1. Nye Leikvollhallen viste seg å overgå skyhøye forventninger og er en arena for trening og 

kamp som hele basket-Norge misunner oss 
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2.  Lagets fire førsteårsjuniorer har vist et nivå vi knapt hadde drømt om før sesongen, selv om 

det selvsagt er store variasjoner fra kamp til kamp i den alderen. Både Oliver og Eldar har 

vært MVP i kamper mot topplag og satt 20p+. Brage og Niklas har begge levert solid og hatt 

kampavgjørende involveringer i tette kamper. Totalt spilte de hele 917 kampminutter og scoret 

262 poeng i årets Firi-liga. For en fantastisk debutsesong for alle 4!   

3. Vi har også flere juniorspillere på vei opp med stort potensial, og som kan lykkes med å få sitt 

senior-gjennombrudd allerede neste sesong. 

4. Vi har fått på plass viktige og langsiktige sponsorer som liker Asker Aliens og ser store 

muligheter fremover, som klubb med sterk vekst og rekruttering, som en viktig aktør i 

nærmiljø/integrering i kommunen, og med topplag i senior herre, senior dame og 

junioravdelingen  

5. Stian Emil Berg fortsetter som spiller og spydspiss kommende sesong. Han gleder seg til å 

slippe trenervervet, og dermed ha maks fokus på egne spillerprestasjoner 

6. Noen av årets øvrige spillere ønsker seg og passer svært godt inn i den retningen vi nå setter 

- og de håper vi sterkt at blir med oss videre for å revansjere årets tidlige sesongslutt 

7. Vi har fått på plass en organisering rundt lag og kamper med mange frivillige ildsjeler i klubben 

som gjør at vi kan skape et enda bedre kamp-produkt med spenning og show kommende 

sesong – takk til alle som støtter og hjelper oss 

Etter flytting til Leikvollhallen og slutt på koronabegrensninger, ser vi at det er mange som heier på 

Asker Aliens. Det har tatt litt tid å dra en del ut av godstolen hjemme etter koronaen. Men antallet 

tilskuere har nå økt kamp for kamp og under siste kampen var vi nesten 500 i hallen. Potensialet for 

tilskuere til basket og Asker Aliens er stort. Om vi når våre mål om å bli et veldig godt og 

underholdende basketlag neste år, blir det spennende å se om vi klarer å fylle hallen en gang eller 

flere mot slutten av neste sesong. 

Vi gir oss for i år, men basket er ikke ferdig. Vi vil oppfordre alle til å støtte Asker Aliens Kvinner som 

ble bedre enn oss i år – tredjeplass i serien – gratulerer. Laget spiller sluttspill i Bergen 1-3 april. Vi 

håper dere henter hjem en medalje. Lykke til! 

Vi vil også oppfordre alle til å følge med på og støtte juniorlagene til Asker som spiller U19 NM på 

hjemmebane i Leikvollhallen 22-24 april. På herresiden er Asker en sterk utfordrer. Finalene i 

Leikvollhallen C denne søndagen vil bli store basketopplevelser. 

Asker Aliens Firi Menn 

v/ Lagkontakt Thomas Brustad 
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ALDERSBESTEMTE LAG 2021-2022 
Oversikt ved sesong slutt (mars 2022) 
* (inkl. IKKE spillere som spiller opp/ned) 

Lag Trener(e) Antall 
Spillere* Påmeldte serier 

JU9 
Jenter 2013-2014 

Rasmus Graver 
Anette Solli 17 EasyBasket turneringer 

GU9 
Gutter 2013-2014 

Mats Abrahmsen 
Kjell-Gabriel Hendrichs (assist) 
Haakon Skuggedal (assist) 

23 EasyBasket turneringer 

GU10 
Gutter 2012 

Mats Abrahamsen 
Carl Morten Knudsen (assist) 
Haakon Skuggedal (assist) 
Andreas Dolven (assist) 

25 EasyBasket turneringer 

JU11 
Jenter 2011-2012 Lilly Slinning 14 EasyBasket turneringer 

GU11 
Gutter 2011 

Hans Skarelius 
Magnus Karlsson (assist) 
Sindre-Benedict Hendrichs (assist) 

25 EasyBasket turneringer 

JU12 
Jenter 2010 

Karianne Øysted Sørbye 
Marie Kittilsen (assist) 15 EasyBasket turneringer 

GU12 
Gutter 2010  

Kristupas Klimas 
Shehab Gadalla 
Tautvydas Juozaitis 

30 EasyBasket turneringer 

JU13 
Jenter 2009 
 

Børre Sundberg 
Fernando David Ruiz Cañas (assist) 16 ØST JU13 VEST 

GU13 
Gutter 2009 

Stig Wigestrand  
Erik Hagemark (assist) 20 ØST GU13 VEST 

JU14 
Jenter 2008 

Vigdis Hvaal 
Tayler Bennett 15 ØST JU14B 

GU14 
Gutter 2008 

Julia Silva De Moraes-Stene 
Felix Stensrud (assist) 27 2 x ØST GU14 VEST 

Rockets & Warriors 

JU15 
Jenter 2007  Ingen lag 0 N/A 

GU15 
Gutter 2007  

Julia Silva De Moraes-Stene 
Mats Karlsson (assist) 23 ØST GU15 Elite 

ØST GU15 VEST 

JU16 
Jenter 2006  Ingen lag 0 N/A 
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Lag Trener(e) Antall 
Spillere* Påmeldte serier 

GU16 
Gutter 2006 Sanel Gabela 20 ØST GU16 Elite 

JU17 
Jenter 2005  Ingen lag 0 N/A 

GU17 
Gutter 2005 Rolf Halvorsen 8 ØST GU17A 

JU19 
Jenter 2004 

Simen Spurkland 
Julia Silva De Moraes-Stene 
Tayler Bennett 

15 ØST JU19B 

GU19 + 2M-1 
Gutter 2003-2004 

Thomas Brustad 
Patrik Sandstrøm 15 + 3 ØST GU19A 

ØST 2M VEST 

3 mot 3 junior Julia Silva De Moraes-Stene  
Cameron Brustad 11 Ingen 

2M-2 Espen Leween Stien, Snorre Solli Mo 32 ØST 2M VEST 

4M Kjell-Gabriel Hendrichs 32 ØST 4M 

Veteran Damer Sarah Koski Øverland 22 Ingen 
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ARRANGEMENT 2021-2022 
FIRI hjemmekamp-arrangement 
Notat: Informasjon innhentes og ferdig skrives til årsmøte. 

Bredde hjemmekamp, kioskdager i Leikvollhallen 
Notat: Informasjon innhentes og ferdig skrives til årsmøte. 

Bærum Open (medarrangør) 
14.-15. September i Leikvollhallen 

Notat: Informasjon innhentes og ferdig skrives til årsmøte. 

Easy basket turneringer 
Notat: Informasjon innhentes og ferdig skrives til årsmøte. 

Camper 
Notat: Informasjon innhentes og ferdig skrives til årsmøte. 

Skills & Drills winter edition 
Vinterferien 21-23. februar 

ELITE gir tilbake til BREDDE! 
 
Det var stor SUKSESS for "skills & drills winter edition" med trenerteamet Tayler Bennett og Ludvig 

Bergh, begge FIRI (elite) spillere som sørget for topp treningsdager for ca 30 basketglade 

ungdommer i første del av vinterferien  

I tillegg inviterte vi de yngste lagene i klubben til åpen hall-aktivitet, og der møtte ca 20 til fri aktivitet 

med ball mandag, tirsdag og onsdag. Takk til Mats Karlsson og Lucia Ruiz som tok ansvar for og 

fulgte opp denne aktiviteten. 

 

Trenere: Ludvig Bergh & Tayler Bennett 

Trener assistenter: Mats Karlsson & Lucia Ruiz 

  

https://www.facebook.com/groups/282934231721188/user/100000360108724/?__cft__%5b0%5d=AZX7_0y1fQRiH1GN34vq9c3RMlB-FkI1xPbc3loRuSHnhtGmOgAVSsUjFN7KtvhuZd_7gvIgn2ZFUOZDT--M9Ut5eMcF0c5kJQkwQk35-3A0mmqvVXjRD3085D1UzMTQqUpSU06v59xIy6NJYw4xa6kTkK8OeIRYccJV2yhOREFylbIsBGWKtc7Z4Q4jti9FiXw&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/groups/282934231721188/user/100000360108724/?__cft__%5b0%5d=AZX7_0y1fQRiH1GN34vq9c3RMlB-FkI1xPbc3loRuSHnhtGmOgAVSsUjFN7KtvhuZd_7gvIgn2ZFUOZDT--M9Ut5eMcF0c5kJQkwQk35-3A0mmqvVXjRD3085D1UzMTQqUpSU06v59xIy6NJYw4xa6kTkK8OeIRYccJV2yhOREFylbIsBGWKtc7Z4Q4jti9FiXw&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/groups/282934231721188/user/100015438316773/?__cft__%5b0%5d=AZX7_0y1fQRiH1GN34vq9c3RMlB-FkI1xPbc3loRuSHnhtGmOgAVSsUjFN7KtvhuZd_7gvIgn2ZFUOZDT--M9Ut5eMcF0c5kJQkwQk35-3A0mmqvVXjRD3085D1UzMTQqUpSU06v59xIy6NJYw4xa6kTkK8OeIRYccJV2yhOREFylbIsBGWKtc7Z4Q4jti9FiXw&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/groups/282934231721188/user/100009836944629/?__cft__%5b0%5d=AZX7_0y1fQRiH1GN34vq9c3RMlB-FkI1xPbc3loRuSHnhtGmOgAVSsUjFN7KtvhuZd_7gvIgn2ZFUOZDT--M9Ut5eMcF0c5kJQkwQk35-3A0mmqvVXjRD3085D1UzMTQqUpSU06v59xIy6NJYw4xa6kTkK8OeIRYccJV2yhOREFylbIsBGWKtc7Z4Q4jti9FiXw&__tn__=-%5dK-R
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U19 NM (teknisk arrangør) 
U19NM spilles helgen 22.-24. april 2022 i Asker, med Asker som teknisk arrangør.  

Arrangementskomiteen består av GU19 foreldre som 

planlegger for fullt mot U19NM med hjelp fra alle 

lagkontakter og andre støttespillere for å fylle sekretariats 

postene og dugnadsoppgaver til alle 58 kampene som skal 

spilles i løpet av helgen.   

Vi håper mange ta turen til Leikvollhallen denne helgen for å støtte juniorlagene til Asker som spiller 

U19 NM på hjemmebane. Asker deltar med både GU19 og JU19 lag og vi ønsker begge lagene lykke 

til. På forhånd takk til alle som bidra i planleggingen og gjennomføring av et viktig arrangement. 

https://www.basket.no/serie-og-turnering/u19-nm/ 

https://www.facebook.com/U19NM-Basketball-2022-111115228149310/ 

Basketskolen 2022 
Fantastisk gledelig at basketskole i 2022 vil  

bli arrangert i Leikvollhallene i Asker i samarbeid med 

Asker Aliens i etter vår mening, NORGES FLOTTESTE 

BASKETARENA. 

www.basketskolen.no 

 

https://www.basket.no/serie-og-turnering/u19-nm/
https://www.facebook.com/U19NM-Basketball-2022-111115228149310/
http://www.basketskolen.no/?fbclid=IwAR3p-8cNbxRmeqmrw3vorxawM19dr6fz0Fy8HrjNGWGu9kIYcEF4-St1Taw
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