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Styrets sammensetning 2022 
 

Leder:       Dagny-Elise Ulvøy 

Nestleder:     Einar Sæther  

 

Styremedlemmer 

Sportslig ansvarlig:    Stig Jacobsen  

Materialforvalter:    Mari-Ann Danielsen 

Kasserer, medlems- og webansvarlig:   Gunnar Digranes  

Sekretær     Morten Lexau 

Vara styremedlem    Vidar Hansen 

Valgkomité:  Elen Kaalaas, Daniela Bogdan og Margrethe Slinde 

Kontrollkomite:  Karsten Kruger Engedal og Solveig Mo 

Revisor: Kristin Johannessen 

 

Styrets arbeid i 2022 
Styret har gjennom året hatt 8 styremøter og utover det kontakt via mail og facebookgruppe ved behov. 
Gjennom året har styret arbeidet med visjoner, verdier og mål. Vår visjon er at klubben skal gi barn og 
unge en opplevelse av mestring, utvikling og trivsel gjennom basketball og vi ønsker å bygge visjonen på 
våre verdier som inkludering, glede og respekt. Klubbens mål er å være et godt sted å høre til for barn 
og unge i bydelene våre. 

Utover styremøtene har styret hatt fokus på å opprettholde et godt sportslig tilbud til eksisterende 
medlemmer og skaffe gode trener til alle lag samtidig som en har arbeidet med rekruttering av nye 
medlemmer. 2022 har vært et år med høy gjennomgang av medlemmer, det ble meldt inn 63 nye 
spillere, samtidig var det 56 som sluttet i klubben. Klubben vokser i antall lag, men noen av lagene har få 
spillere og det er sårbart. Styret har sett det som nødvendig å tenke nytt for videre drift og utvikling i 
klubben. I den sammenheng har Ytrebygda og Kirkevoll basketball klubb i samarbeid ansatt Arne 
Ingebrigtsen som daglig leder i Ytrebygda og Kirkevoll basketball Klubb fra 1. mai 2022 på tidfestet 
kontrakt frem til 30.mai 2024. 

Styret har gjennomført møter med kontrollutvalget og valgkomiteen. Daglig leder deltok på og bidro til 
den store trenerhelgen i Oslo. Det nærmer seg et «generasjonsskifte» i klubben der styremedlemmer og 
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spillere som har vært aktive i aldersbestemte klasse i mange år nå går ut av styret og spillere over til 
seniorlag. For å sikre en lettere overgang og gi et verktøy til nye styremedlemmer er det utarbeidet en 
håndbok for klubben. Den håper vi at vil være til nytte og at det vil gi en oversikt over oppgavene til 
styret, daglig leder og sportslig utvalg, samt lagledere og andre frivillige. Det er viktig at den redigeres og 
oppdateres slik at den møter klubbens behov. 

For å sikre forsvarlig og økonomisk drift av klubben har styret i samarbeid med daglig leder søkt på ulike 
midler fra stiftelser og organisasjoner til klubben og ulike prosjekter. Det er et viktig arbeid som må 
fortsettes i de kommende årene. Flere av søknadene er innvilget og klubben har også mottatt 
sponsorgaver. 

YBBK sin strategi er videre satsing på trenerutvikling gjennom Ungt- lederskap, rekruttering og 
breddeaktivitet. I den sammenheng deltok daglig leder og tre av de yngre trenerne på den store trener 
helgen i Oslo. Styremedlemmer har i 2022 deltatt på diverse kurs i regi av i Region Vest, blant annet 
opplæring i styrearbeid og opplæring i elektronisk kampskjema.  

Styret har arrangert easy basket arrangement og klubbkveld for medlemmene. Begge deler er blitt godt 
mottatt og er evaluert i etterkant. 

Selv om YBBK er en breddeklubb må vi samtidig sikre at våre etablerte spillere får tilbud som gjør det 
attraktivt og fortsatt være knyttet til klubben enten som spillere, trenere eller frivillige. 

Å ansette daglig leder har gjort stor forskjell for klubben. Arne er kjent for alle spillerne i aldersbestemte 
klasser og er et forbilde for spillerne.  Utover dette gjør daglig leder en uvurderlig jobb med å søke etter 
prosjektmidler, gaver og sponsorpenger. Midler som har kommet inn har gjort det mulig å iverksette 
flere prosjekter som Ungt lederskap, SFO- basket og jenteprosjekt. I en stilling på 35% er det begrenset 
hvor mye en person kan utrette, og det har vært viktig med god kommunikasjon mellom styret og daglig 
leder av fordeling av arbeidsoppgaver og ansvarsområder. 

 

Idrettslagets organisering 

• Medlemmer i valgkomite: 3 
• Medlemmer i kontrollutvalg: 2 
• Revisor: Kristin Johannessen 
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Sportslig aktivitet og resultater 

YBBK har Sandslihallen som primær treningsarena. Noen av de eldste har også trent ved Zinken Hopp og 
Nordahl Grieg. Dette er ikke ideelt, og det blir seine treninger. Det er spesielt dårlige forhold i gymsalen 
på Nordahl Grieg. Det er veldig glatt på gulvet. Klubben har hengt opp nye basketballnett for egen 
kostnad flere ganger i løpet av høsten, og de er ødelagt etter kort tid. Zinken Hopp har gode fasiliteter, 
og det er ønskelig med mer tid der. Det er utfordrende å få nok tid i Sandslihallen. Klubben øker med 
flere lag i aldersbestemte klasser. Noe som er positivt, men som gjør behovet for halltid mer 
utfordrende enn tidligere.  Hjemmekamper spilles i Sandslihallen og i Søreidehallen. 
 

 

 

 

Vårsesongen 2022 
Våren 2022 var første sesong på flere år som ble avviklet tilnærmet normalt etter Covid-19. 
Smittesituasjonen i Bergen varierte gjennom våren. Noen kamper ble flyttet på grunn av smitte i lag osv. 
Det ble tett kampprogram ut over våren og sesongen ble trukket lenger utover våren enn vanlig. 

Av den grunn ble det ikke arrangert regionsmesterskap. Hansa Cup ble arrangert som normalt. 
Ytrebygda hadde flere lag påmeldt enn tidligere i flere årsklasser; easy basket,  J13, G13, G14 og G17. 
G14 kom til kvartfinalen i sin første Hansa Cup. U17G vant sin klasse og var i tillegg ubeseiret i seriespill. 
Kamper ble spilt i ulike haller i Bergen, inkludert Sandslihallen.   

 

Høstsesongen 2022 

Endelig en sesong uten tiltak og tilrettelegging for Covid- 19. Det ble ikke lenger lov å flytte kamper på 
grunn av smitte i lagene. Vanlig regler for flytting og avlysning av kamp ble gjeninført. 

Sesongen startet med 3 lag fra klubben i Bærum Open i september. J14 og G14 deltok for første gang på 
cup utenfor Bergen og begge lagene kom til semi-finale i B- sluttspillet. G19 deltok for 3. gang og ble 
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slått ut i 1/8 finalen. G19 deltok i kvalifiseringsrunde til NM i Frøyahallen i november og vant finalen. De 
er med det kvalifisert til U19NM 2023. 

Høstsesongen 2022 hadde YBBK 10 lag i seriespill, en økning på 6 lag fra året før. For gutter deltok 
klubben med lag i EBG U13, G14, G15 (to lag), og U19 samt seniorlag for menn i 1. og 2. divisjon. I 
jenteklassen deltok lag i EBJ U13, og J14. YBBK deltok i tillegg med mange lag i Easy Basket. 

 

Rekruttering 

YBBK søker å jobbe aktivt med rekruttering av nye basketspillere, og i 2022 har klubben tilbud for barn 
på de fleste alderstrinn i EB/EBC-alder. Alle lagene har trening i Sandslihallen.  
 
Vi ser en gledelig økning i spillere på de yngre lagene, både på gutte- og jentesiden. 

Noen medlemmer har ikke betalt medlemsavgift denne sesongen. Det er noe usikkerhet om dette 
skyldes manglende betalingsevne eller at faktura ikke kommer frem på grunn av feil e- post og lignende. 
Nestleder, kasserer og lagkontakter har gjort et arbeid for å kartlegge dette, og gi tilbud om støtte til 
treningsavgift for de som oppgir at det er behov for dette.   

Trener- og dommerutvikling 
På trenersiden er det også vekst. Daglig leder har vært en viktig bidragsyter med å skaffe og følge opp 
nye trenere. Klubben har en blanding av erfarne og utdannede trener samt trenere fra de eldste 
aldersbestemte lagene. Det er også noen foreldretrenere, disse har også basketerfaring og 
trenerutdanning.   
 
Å ha gode trenere som er kjent med klubben og dens verdier og tankesett mener vi er en viktig 
bærebjelke og suksessfaktor for klubben. 
 
Klubben opplever det utfordrende å rekruttere dommere. 
 
Vi gleder oss til å følge våre spillere og lag, samt trenere og dommere videre.  

Økonomi  

Klubben har god økonomi. Ansettelse av daglig leder har vært en ny utgiftspost, og det er viktig å søke 
midler og sponsorer for å kunne dekke inn dette. 
 
Utgifter til trenerlønninger er likevel en av de største utgiftspostene. I 2022 hadde klubben ca. 312.000 
kroner i utgifter til trenere.  
 
Klubben har ingen sponsoravtaler, og klubbens inntekter består av kontingenter, treningsavgift, 
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Grasrotandelen fra Norsk Tipping, bingomidler og samfunnsnyttige midler fra lokalt næringsliv og ulike 
offentlige støtteordninger samt gaver. 

Utvikling i medlemstall 

Klubben er sårbar for frafall, og arbeid med rekruttering må fortsatt ha fokus for å sikre grupper som gir 
grunnlag for å videreføre eksisterende lag. Det er kommet mange nye spillere i de yngre årsklassene, 
men flere lag i seriespill er sårbare dersom spillere slutter.   

 

Annen aktivitet  

Klubbkveld  

Den tradisjonsrike klubbkvelden ble arrangert som en kick- off i september. Det var godt oppmøte og 
yngre spiller spilte sammen med de eldre. Etter endt aktivitet ble det servert pizza og sushi i foajeen i 
Sandslihallen. Arrangementet fikk gode tilbakemeldinger og det er kjekt å se spillere blir kjent på tvers 
av lag og alder.  

Tilsynsvakt og kiosk 
YBBK har også i 2022 hatt tilsynsvakter i Sandslihallen og Søreidehallen. Det har også være aktivitet i 
kiosk i begge hallene. En ser en økt interesse fra yngre lag om mulighet til dugnadsinntekter.  
 

Easy Basket arrangement 
Vi hadde arrangement både i Sandslihallen og Søreidehallen. Arrangementene var vellykket og var 
arrangert etter konseptet til Norges Basketforbund. 

Avslutning 

Ytrebygda basketballklubb kan se tilbake på et år med vekst i antall lag og ansettelse av daglig leder. Det 
har vært en positiv utvikling for klubben og det er satt i gang flere spennende prosjekter. Det har også 
vært et år der mange har valgt å slutte i klubben og det må jobbes videre med å beholde eksisterende 
spillere. 

Klubbens viktigste ressurs i tillegg til våre spillere, er daglig leder, trenere og laglederledere som skaper 
aktivitet de fleste dagene av året. Vi ser at noen lag har økt engasjement i foreldregruppen, noe som er 
positivt både for spillerne og for klubben. Det vil være viktig å dele den erfaringen på foreldremøter og 
møter for lagledere, slik at entusiasmen smitter over til flere lag. 

YBBK er en forholdsvis liten klubb der driften i sin helhet har vært basert på frivillig arbeid. Mye av 
arbeidsbelastningen i 2022 før daglig ledere ble ansatt, falt på trenere, oppmenn, kasserer og styreleder. 
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Klubben har vært helt avhengig av engasjerte foreldre for å drive klubben vår. Det er nå kommet til et 
generasjonsskifte i klubben, der mange som har vært med i styret og daglig drift i mange år ikke lenger 
har barn i aldersbestemte lag. Det er derfor viktig å få involvert nye foreldregrupper til styreverv og 
frivillig arbeid i klubben. Håpet er at ansettelse av daglig leder skal føre til videre vekst og en klubb som 
drives forsvarlig. Styret oppfordrer flest mulig foreldre til å engasjere seg og bidra inn mot klubben og 
lagene. 
 
Styret vil takke alle øvrige som bidrar til at klubben kan ha et godt tilbud til våre medlemmer. 
 
For styret i YBBK  
 
Dagny-Elise Ulvøy 
Styreleder 
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