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STYRETS BERETNING 

Styrets sammensetning 

Leder: Per Ove Øyberg      

Nestleder: Jan-Kristen Wilborn Økonomiansvarlig     

Styremedlemmer: Vigdis Hvaal, Ellen Marie Nyhus, Fredrik Salvesen, Karine B. Bergseth, Thomas 
Brustad 

Styrets ressurser 

Rolle Navn 

Daglig leder Mette Kjærsund 

Regnskap & Lønn Jan Kristen Wilborn og Dag Brandt  

Kontrollkomité Maria Lian og Eivind Tandberg 

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

Valgkomite Knut Svein Ording (G2009) Nina bull Jørgensen (G2010) 

Elite-arrangement 

Dugnadsoppfølging og billett: Mette Kjærsund (DL) 

Kampansvarlig BLNO kvinner Karine Bergseth 

Kampansvarlig BLNOmenn: Thomas Brustad 

Kommentator: Jan Kristen Wilborn, Thomas Brustad, 

Magnus Midtvedt Streamning: Adrian Milvang, Finn Pust 

og Bleiker VGS Speaker: Baard Bergseth, Jan Kristen 

Wilborn Kampklokke: Fredrik Bergseth, Brynjulf Skorpen 

24 sek klokke: Tore Bergan 

Kampskjema og statistikk: , Simon Nyhus Rosenlund, 

Lilly Slinning,  Elena Salvesen, Marie Kittilsen, Vaar Elnan. 

Prosjekter og camper Vigdis Hvaal og Mette Kjærsund 

Sponsorer og politiattest Ellen Marie Nyhus 

Felles klubb dugnader Fredrik Salvesen 



 

Styrets oppsummering av sesongen 2022-2023 

 

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.    

Sesongen 2022-23 har hatt høy aktivitet og vi har litt etter litt funnet takten etter lang tid med 

nedstenging, både hva gjelder treninger, kamper, planlegging, utvikling og samarbeid. Vi i styret er 

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 samt bra aktivitet også på veterannivå.  Nytt i 

denne sesongen er at vi har etablert «Get Ready» som et konsept for å bringe nye spillere inn i basket 

og sørge for at de har de nødvendige basisferdigheter før de blir med på de aldersbestemte lagene. For 

de som har mest lyst til å spille for gøy to ganger i uken har vi tilbudet «Lets Play». Vi har en kompetent 

trenergruppe, stort engasjement blant foreldre og godt samarbeid med lokalsamfunnet og forbundet.  

Jevnt over hører vi mye fint om klubben og klubbens arbeid og tilbud, både fra internt og eksternt hold. 

Styret har siden mars 2022 bestått av 7 personer i tillegg til en med ansvar for lønnsutbetaling. De to 

årene med Covid-situasjon var krevende, og det at vi nå etter gjenåpning ser en vital og sterk klubb er 

motiverende. 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.  

G19-laget (03-05) påtok seg ansvar for U19 NM i April. Arrangementet ble en suksess med Tone Tveit 

Rosenlund i spissen, og ikke minst ved at vi ble norgesmestre på hjemmebane. Takk til Tone og alle 

andre som bidro. Asker Aliens hadde 60-års jubileum som klubb i 2022. Dette falt sammen med 

makeringen av frivillighetens år. Vi feirer jubileet i vår planlagte veterancup “Aliens gyllene tider” i juni 

2023. 

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

lokalsamfunnet, og vi har med våre prosjekter Camp Borgen, SFO basket, SMASH og Gym Hangout 



 

gjort Inkluderingsarbeid til en kjerne i driften vår. Inkluderingsarbeidet styrker og sikrer det gode tilbudet 

vi har til bredde, samtidig som vi kan hevde oss innen elitebasket (BLNO) for begge kjønn. 

Den positive veksten og utviklingen klubben har hatt de siste årene har gitt oss anledning til å ansette 

daglig leder, Mette.  Med Mette om bord har vi profesjonalisert den daglige driften og tatt klubben til et 

nytt nivå. 

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, 

Per Ove Øyberg  

Styreleder 

 

  



 

KLUBBENS MEDLEMMER OG UTVIKLING 

Asker Aliens er i kraftig vekst. Under viser utvikling av antall medlemmer registrert inn til Norges 

Idrettsforbund frem til 31.12.2022. Klubben har pr. mars 2023 registrert 613 medlemmer. Av disse er 

550 betalte medlemmer. 72% av spillerne er under 18 år og 30/70 fordeling jenter/gutter. Det er størst 

press på Gutter 2010,2011 og 2012. Derfor opprettet vi også en egen nybegynnergruppe i høst, Get 

Ready, for å ta unna ventelistene på 70 stk på disse alderstrinnene.  

Get Ready har fungert etter planen og vi har kjørt 3 grupper og 58 spillere gjennom sesongen. Nå er 

oppgaven å få integrert disse inn i aldersbaserte trinn fra høsten. Det vil bli noen som faller av, men vi 

regner med ca 30 nye spillere totalt fordelt på disse tre årstrinnene gutter. Det fordrer at vi tenker nytt 

på treninger fremover med så store grupper. Det planlegges ikke oppstart av ny Get ready til høsten, da 

vi ikke har kapasitet til å ta inn flere enn de vi nå får integrert inn i de etablerte lagene. 

 

 

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. Vi har opparbeidet oss tillit hos 

stiftelser, kommune, Idrettsråd og andre som vi er avhengig av støtte fra, for gjennom aktivitet og idrett 

å kunne løfte og styrke denne sammensatte målgruppen. Camp Borgen er et viktig prosjekt vi 

gjennomførte for 3. gang sommeren 2022 som et gratis baskettilbud til barn og unge i Borgen området 

hele sommeren. Her var Ludvig Bergh hovedtrener og egne spiller på yngre lag fikk sommerjobb som 

assistenttrenere. Aliens hadde i samme periode utvidet til Streetbasket på Risenga 3 ettermiddager i 

uka i fjor for å dekke et større område enn Borgen.  
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Samspillet mellom bredde og elite er navet i klubben; bredde støtter elite - 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". Asker Aliens tar imot spillere som er flykninger og strekker seg langt for å 

integrere disse inn i lagene de tilhører, eller gjennom nybegynnergruppen Get Ready. 

 

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 

med skolene på alle nivåer i grunnskolen. Siste prosjekt, Gym Hang Out, ble startet opp i februar 2022 

på Nesbru VGS med Ludvig Bergh som ansvarlig fra Asker Aliens. Dette prosjektet har gått videre dette 

skoleåret 22/23 og bygger en møteplass for elever som ikke deltar i organisert idrett.  

 

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: Herman Hagen, Tom Dumount og Tayler Benneth 

Skoler : Nesøya, Mellom Nes, Rønningen og Hagaløkka. 

 

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

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



 

AKTIVITETER 

Aliens Junior-Akademi 

Junior-Akademi har holdt jevnt antall medlemmer i løpet av sesongen, rundt 15-20 per dag. Det har 

vært relativt lite utskifting av deltagere og en og del som starter på akademi mens de venter på plass på 

lag som har venteliste. 

Joshua Hart har tatt over administrasjon av månedlig betalinger via Spond slik at driften av denne 

aktivitet nå styres nesten 100 % av aktivitetslederen. 

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

Aktivitetsleder: Joshua Hart 

 

ARRANGEMENTER 

Sommercamp uke 25 og 32 

Camp Borgen uke 26-32 

Bærum Open 17-19. september 

Høstferiecamp Uke 40 

Åpen hall høstferie uke 40 

Åpen hall i mellomjulen uke 52 

Easybasket turnering 29.01.23 

Vinterferiecamp uke 8 

Åpen hall vinterferie uke 8 

Planlagte arrangement: 

Åpen hall påskeuken mandag og tirsdag. 

Easybasket turnering 15.04. 

Aliens gyllene tider veterancup 2-4. Juni 

Parkour og basketcamp uke 25 

Camp Borgen og Risenga Streetbasket uke 26-32 (hvis vi får midler)  

Sommercamp uke 32 



 

 

27 BLNO hjemmekamper fra september til og med mars: 

Hjemmekamper menn: 15  

Hjemmekamper Kvinner: 12 

 

17 Seriekampdager hjemme lørdager i Leikvoll A,B og C: 

17 lørdager med full rulle og i snitt 10 kamper hver gang. 17 kioskvakter, vaffelsteking og logistikk. 

Tusen takk til alle lag som har bidratt til at dette går an å gjennomføre! 

 

Askers første lag i 1972 

  



 

STØTTE OG STIPENDER 

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   

Støtte til treningsavgifter 

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 søkt Asker kommune om kompensasjon for 

manglende innbetalte kontingenter og lisenser. Vi har fått dekket en del.  

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 tredje året arrangerte Asker Aliens sommeren 2022 

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 til sammen. 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 

hovedtrener. Gjennom Gjensidigestiftelsen har vi søkt om og mottatt støtte til å lønne ressurser, kjøpe 

utendørsballer til utlån.  



 

Anthonstiftelsen  

Gitt støtte til prosjekt for jenter med minoritetsbakgrunn på Borgen.  

 

Anlegg 

Leikvoll C 

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

Det har vært en glede å kunne ta i bruk Leikvoll C denne sesongen. Vår storstue har vært et løft for 

både bredde- og BLNO kamparrangementer. Vi har nå ett år med innkjøring. Det har vært litt ball med 

forbindelse mellom klokke og tavle. Der er driftsavd. i kommunen involvert for å få stabilisert. Litt igjen 

før alt er OK der. Vi håper også å få til endringer på sikt når det gjelder kiosk salg. Vi trenger en mer 

permanent løsning enn tralla vi løper mellom A/B og C med. 

 

 

FOTO: Erik Berglund 

 



 

SPONSORER 

 

Asker Aliens har mange 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 BLNO menn, BLNO kvinner og klubben ønsker å takke følgende sponsorer spesielt: 

DNB 

Kiwi 

Lampehuset 

Motorpool 

ITC Consult 

Gerts 

Soulsport 

Accuro regnskap 

  



 

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. Et utkast 

til sportslig plan ble sendt styret på slutten av 2022. Målet er i løpet av første halvår 2023 å 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 har bestått av: Dag Stien, Jan Stien, Branko Belic, Thale Messel.  

Tusen takk for alt arbeidet dere har lagt inn i planen og engasjementet dere viser for klubben, aldeles 

frivillig.  

 

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. 

Vi ønsker å etablere en sportslig leder for å få til dette i løpet av våren 2023. 

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!  



 

Kriteriene for gjennomføring av BLNO-arrangementer blir stadig mer krevende, og vi er helt avhengig 

av kompetanse og velvillig innsats fra frivillige i klubben. Tusen takk til kampledere, til sekretariat, 

Streamingteam, dugnadslag arrangement og alle som bidrar.  

Tusen takk til Bleiker Videregående skole for lånet av flinke elever som har planlagt og gjennomført et 

prosjekt i år der de hadde som mål å promotere og få flest mulig inn på BLNO kamp 14. februar. Dette 

var en mandag, og vi hadde 350 besøkende og flott pauseunderholdning fra Bleiker før kampen og i 

hovedpausen. Elevene hadde også laget egne merch artikler som ble solgt under kampen. Tusen takk 

til Salg, service og Reiseliv for engasjemente og takk til Saad og Thomas som hjelper oss utover våren 

med små videosnutter på TicToc og instagram.   

DUGNAD 
Asker Aliens har i løpet av sesongen gjennomført 1 klubbdugnad med stor deltagelse og engasjement 

fra alle lag. Inntekt ble 270 000 kr. Vårens felles dugnad med toalettpapir og skrapelodd iverksettes i 

april rett etter påske.  

Vi er avhengig av denne dugnaden for å sikre driften av klubben og er veldig takknemlige for alle 

bidrag.  

TAKK TIL ALLE FOR DUGNADSINNSATSEN! UTEN DERE-INGEN KAMPER 

 



  

 

ELITELAGENE 2022-2023 
https://www.facebook.com/AskerAliens 

BLNO   

Asker Aliens Kvinner 2022-23 

 

 

 



  

 

Asker Aliens Kvinner – Sesongen 2022-2023 

Laget startet oppkjøringen til sesongen i starten av august med en stall på 17 spillere. Til 
sammenligning startet vi fjorårets sesong med 9. En stor stall har medført at vi med noen få unntak, 
alltid har vært minimum 10 spillere på trening noe som automatisk øker kvaliteten og entusiasmen i 
treningshverdagen. De første kampene startet i oktober 2022 og det ble tidlig klart at Asker-jentene 
ville kjempe om medaljer i serien. Etter at ubeseirede Ulriken sikret seriegullet flere uker før serien var 
ferdigspilt, kjempet Asker mot Bærum om sølvmedaljene nesten til siste seriekamp. Etter Bærum sin 
litt overaskende seier mot skadepreget Ulriken i nest siste serierunde, endte det imidlertid med 
bronsemedaljer til våre jenter. Som vanlig er det imidlertid sluttspillet og kampen om kongepokalen 
som har høyest prioritet. Det virker vanskelig, men ikke nødvendigvis umulig, å ta fra Ulriken den 
pokalen, men Asker har som mål om å kjempe seg til finalen. Slik sluttspillet er satt opp, vil vi ikke 
møte Ulriken før i en eventuell finale. Vi forventer imidlertid tøff motstand fra Bærum i en forventet 
semifinale mellom lagene. 

Alle spillerne som var med i forrige sesong valgte å fortsette denne sesongen. I tillegg fikk vi inn to 
nye spillere, Fredrikke Hylen som var kaptein for Midtbyen i forrige sesong, samt Hannah Reynolds 
fra USA. Hannah kom til Norge som trener for yngre lag i Nesodden basketballklubb, men ønsket 
samtidig å spille basketball på øverste nivå. Asker har et godt samarbeid med Nesodden og Asker ble 
da et naturlig valg. Samarbeidet med Nesodden gjorde også at vi valgte å spille en av 
hjemmekampene våre i Bjørnemyrhallen på Nesodden. Dette ble et flott arrangement med et 
tilskuertall godt over det vi har hatt de øvrige kampene. Videre har stallen bestått av 6 spillere som 
startet sin karriere i Asker og som i påfølgende sesonger har spilt mesteparten av tiden for Asker. 
Dette er Karianne Sørbye fra 1980 årgangen, Kristine Lindholm og Kristine Nyegaarden fra 1995 
årgangen Andrine Bergseth og Julie Skorpen fra 1999 årgangen samt Mia Præsttun fra 2004 
årgangen. Når det gjelder spillere som startet i andre klubber, har vi hatt med Ingrid Selvik, Siri 
Granheim (årets kaptein), Ina Ekholt, Christina Teixidor og Tayler Bennett. Tayler var også med i siste 
halvdel av fjorårets sesong, men har tatt store steg denne sesongen og er en klar kandidat til å bli 
MVP i kvinneligaen. Sist, men ikke minst har vi hatt med 4 spillere fra Centrum sitt 2005 lag og som 
gjennom samarbeidet med Asker har valgt å ha parallell spilletillatelse i Asker. Dette er Teodora 
Borojevic, Tindra Pack, Elise Sandnæs og Nittaya Klubbenes. Alle disse spillerne har vært på banen 
også for Asker denne sesongen og har hatt en fin utvikling gjennom treninger med tøff matching. 

Vi håper på en god avslutning på serien og at vi får vist potensialet vårt i NM sluttspillet. Klarer vi det 
er en finale innenfor rekkevidde og kommer vi dit, er det kun en kamp som avgjør hvem som blir 
norgesmester. I fjor trodde alle at ubeseirede Ulriken skulle vinne finalen, men Bærum viste at det 
som i utgangspunktet virket umulig, var mulig. 

Vi ønsker til slutt å takke alle i og rundt klubben som har bidratt til at vi kan fokusere på å spille 
basketball. Det er mange som har stilt opp i ulike støttefunksjoner og i forbindelse med 
arrangementene rundt hjemmekampene. Uten dere hadde det ikke vært noe damelag i Asker, vi 
setter stor pris på den jobben dere gjør. 

Hilsen Jan Nyegaarden 

 

 

 



  

 

Asker Aliens Menn 2022-23 

 



  

  

 

Asker Aliens Menn – Sesongen 2022-2023  

Fjorårets sesong 21/22 ble spesiell for Asker Aliens BLNO M. Utgangspunktet var en sterk lineup av 

veteranspillere som tidligere hadde levert på høyt nivå, samt en gruppe juniorer fra Askers egne 

rekker som tok steget opp i denne treningsgruppen. Gjennom sesongen slet førstnevnte gruppe mer 

og mer med fravær grunnet skader, sykdom og også grunnet jobb og familieforpliktelser. Juniorene 

tok derfor mer og mer ansvar i laget, og alle leverte sterkere og sterkere prestasjoner gjennom den 

tillit de fikk fra trenerteamet. Men, treningene og treningskulturen i laget var langt fra på det nivå et 

toppserielag burde ligge på, grunnet årsakene nevnt over. Før denne sesongen 22/23 sto laget også 

uten trenere, siden Stian Emil og Anders ikke ønsket videreføring som spillende trenere.  

  

Evaluering av forrige sesong, samt ytterligere tydeliggjøring av BLNO lagets rolle i klubben, medførte 

en prioritering av hva yngre spillere fra klubbens egne rekker trengte for at BLNO laget skulle kunne 

utvikle disse juniorene videre til norske toppspillere. Derfor ble det satt en retning der BLNO lagets 

treningskultur måtte profesjonaliseres og det ble stilt krav til spillerne som ønsket å bli med videre. 

  

Per Tøien ble ansatt som ny hovedtrener for laget og Per hentet inn Benjamin Cox som sin assistent i 

trenerteamet. Lagets nye retning og de krav og forventninger til spillerne som ble skissert, medførte i 

praksis et generasjonsskifte inn i sesongen.  

  

Inn i BLNO gruppa kom 6 Asker-juniorer og en første års senior, i tillegg til 3 juniorer som søkte til 

Asker fra andre klubber. Tre bærumspillere søkte til Asker og 3 veteraner fortsatte fra fjorårets stall. 

To av sistnevnte har dessverre samlet kun deltatt i en halv kamp grunnet skader. Seks toppspillere; 

Aksel, Anders, Roy, Miilah, Haakon og Petar, forsvant ut av laget. I tillegg ble laget forsterket med 

utenlandsimportene Amir og Tom litt ut i sesongen.  

  

Samlet har sesongen resultat- og prestasjonsmessig dessverre ikke blitt som ønsket og håpet. Laget 

endte som nummer 10 av 11 lag i seriespillet og endte med det i kvalik for å berge plassen til neste 

sesongs BLNO. Denne kvalifiseringen er i skrivende stund ikke avgjort, men Asker går inn i 

turneringen som favoritt.  

  

Laget ble nylig «kåret» til største (negative) overraskelse av Pål Berg i en gjennomgang av årets 

seriespill i BLNO. Det pekes på at importene har levert inkonsistent, at de yngre spillerne ikke har 

levert på det nivå de viste i fjor og at laget samlet sett ikke har prestert på det nivå man kunne 



  

  

 

forventet gitt faktisk spillerstall gjennom sesongen. Ingen hyggelig kåring å «vinne», men det er bare å 

erkjenne at prestasjoner og resultater ikke har møtt målene for sesongen. 

  

Det som har blitt bedre siden i fjor er justeringen av retning for laget mtp treningskultur og 

profesjonalisering. Laget har trent 4 dager per uke med stort oppmøte. Etter sesongen 

(kvalifiseringsturneringen til BLNO) vil det bli gjennomført en samlet evaluering, for å finne en god 

retning videre for Askers seniorlag på herresiden. 

 

Hilsen Thomas Brustad 

 


