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Sportslig aktivitet
På forrige årsmøte ble sportsplanen vedtatt. Den styrer all sportslig aktivitet i klubben og er rettesnor
for trenere og spillere. Det er viktig at alle kjenner til denne.
2017 var et godt år, også sportslig sett. Noe av det mest gledelige er at vi har eget jentelag, og dette
er et lag som hevder seg i konkurranse med mer etablerte klubber. Det ble rekruttert 15 nye jenter,
og lagene J13 og J15 er største treningsgruppe, med 20 deltakere. Jentesatsingen vil vi fortsette, også
i kommende sesong.
Det er gledelig å se på slutten av sesongen 2017/2018 at G19 og G17 begge ligger øverst i sine serier.
Det har vært en god sesong for laget og trener Tony Wilkins.
Det ble på høsten etablert en ny treningsgruppe med spillere som er født i 2002 og 2003. De har spilt
flere gode kamper, på tross av lite erfaring, og endte på 4. plass i sin serie. Gruppen har stadig vokst.
G14 hadde en svært god sesong i sin serie, vestre Østland, det det deltok 10 lag. De endte på en sterk
2.plass i 2018. J13 fikk også 2.plass i sin serie.
I kommende sesong ser styret for seg at vi jobber enda mer med det sportslige arbeidet i klubben.
Det må utdannes og kurses flere trenere, lagledere må etableres på lagene, nye dommere må kurses
og ikke minst kommer en sportslig leder kommer på plass.

Lagene og trenerne våre
EB gutter 2006-2010 har vært trent av Kjersti Odden Christensen.
J13 har vært trent av Jan T. Millaa med Alexander Ramirez og Trond Eilertsen som assistenter.
G13 har vært trent av Stig Korpelin.
J15 Trond Eilertsen og Alexander Ramirez.
G16 har blitt en stor gruppe, og den har vært trent av Rokas Rasikas.
Tony Wilkins har hatt ansvaret for G19 og G17.
Jan T. Millaa har trent G14, med god assistanse fra Benny Markussen.
Rokas Rasikas har også hatt ansvaret for herrelaget, 2M.

Dommere
Greg Knudson (regionsdommer)
Alex Ramirez (regionsdommer)
Adam Sypula (forbundsdommer fra 2017)
Aspirantdommere: August Dalene, Tobias Andersen, Tobias Innleggen, Lars Nilsen, Tony Wilkins,
Christian Aronsen, Cedric Finkenhagen.
Vi må fortsatt satse på rekruttering av nye dommere, av begge kjønn, og ikke minst gi dem
dommeroppgaver.
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Rekruttering
I 2017 fortsatte arbeidet med Aktiv 365. Det ble besøkt barneskoler og ungdomsskoler rundt omkring
i fylket, fra Sannidal til Nissedal, til Porsgrunn og Skien. Dette arbeidet er viktig for å spre idretten vår
og få flere til å oppdage sporten.
Tilsiget av jentespillere har vært bra og vi har fått en og annen ny spiller på herrelaget. På
guttelagene dukker det også opp nye spillere som vil prøve seg.
Klubben fikk et viktig tilskudd til G17 og G19 da Tobias Gudim meldte overgang fra Larvik sommeren
2017. Dette gjorde at man fikk en U16-landslagsspiller.
Kjersti Odden Christensen som har trent EB-gjengen har vært et stort pluss for klubben. Hun er
fortsatt en aktiv spiller på Kongsberg.
Det ble arrangert egen Ghosts-basketcamp i august, en egen Jentebasketdag i oktober og klubben
var godt representert på Barnas Idrettsdag, også i oktober.
Det er holdt egne treninger for flyktninger og det er holdt eget basketballkurs for Team Fritid i Skien
kommune.

Gjennomføring av kamper
Hjemmekampene i Mælahallen har foregått uten store problemer. Det kan bemerkes at forbundet
reserverer hele dagen om det er kamp, men dette koster klubben ekstra om det kun er en eller to
kamper. Dette må vi følge med på. Ved to eller flere kamper på en dag holdes kiosken åpen. Da er
tilbudet som regel kaffe, brus og kaker. Frukt bør også være et alternativ.
Det arbeides med innkjøp av ny tavle og bygging av nytt sekretariatsbord (på hjul). Dette vil forenkle
oppsett på kampdagene; lagbenkene og sekretariatet settes under den store tavlen i hallen, og
publikumsområde og kiosk blir like innenfor døren til hallen. Fra neste sesong må det på plass rutiner
med innesko/fotposer for de som skal lenger inn i hallen. Et eget utesko-område bør merkes opp.
Det har ikke vært uheldige episoder der noe inventar er skadet eller alarmer utløst. For klubben er
det viktig med et godt forholdt og samarbeid med ungdomsskolen.
Høyt på prioriteringslisten ligger sliping av parkettgulvet i hallen og merking av banen som er i
henhold til nye retningslinjer for basketball. Håpet for kommende sesong er at hallen blir forbeholdt
basketballaktivitet.
På enkelte lag har det vært noen utfordringer med å få alle foreldre til å kjøre til bortekamper i
helgene. Denne sesongen har allikevel gått bedre enn tidligere og belastningen på foreldre har vært
jevnere. Når kampoppsett er klart må man sjekke kamptider slik at man ikke får altfor tidlige
avreisetider fra Skien. Bortekamper spilles i Vestfold, Buskerud, Oslo og Akershus.
EB har hatt egne turneringer som de har deltatt og hatt arrangert i Mælahallen.

Regionlag og landslag
Cedric Finkenhagen har hatt plass på U16 for 2018. Spilleren er skadeplaget, så utsiktene er usikre.
Lars Nilsen og Tobias Gudim spilte landskamper for U16 i 2017. De spilte både i Nordisk Mesterskap i
Finland og Europamesterskapet i Bulgaria. Lars Nilsen ble toppscorer på laget i begge turneringene
og Tobias Gudim var nøkkelspiller på laget. I desember 2017 fikk begge spillere invitasjon til å
prøvespille for U18.
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På spillerutviklingssamlingene har disse spillere født i 2004 deltatt:
Kenneth Gulbrandsen, Jonathan Millaa, Ole-Petter Sjøber og Mykolas Navisckas.
Vi har også hatt to spillere født i 2005 som deltakere her, Lars Førstøyl og David Ellingsen.

Organisasjon
Klubben har ikke hatt en egen sportslig leder. Vi skal ha på plass en sportslig leder etter årsmøtet i
2018. Oppgaven går ut på å samordne trenerne og deres aktiviteter. Vi ønkser også å starte arbeidet
med en organisasjonsplan og klubbhåndbok som inneholder blant annet årshjul. Sakte men sikkert
bygger vi opp en klubb, og vi blir bedre for hvert år.
I desember ble det klart at Toppidrettsgymnaset i Telemark (TiT) åpner tilbud om en egen basketballlinje fra høsten 2018. Dette er bra for klubbens synlighet og kan trekke til seg enda flere spillere
utenfra. Som del av tilbudet foreslår styret at det gis gratis medlemsskap det første året til
nyinnflyttede spillere som begynner på TiT.
Vi har fortsatt noe å gå på med tanke på markedsføring og synliggjøring av klubben. Vi ønsker at flest
mulig skal få prøvd basketball, ikke bare i Skien, men også i Porsgrunn. Rekruttering er avgjørende for
klubbens fremtid.

Styrets sammensetting og arbeid
På årsmøtet i februar 2017 ble følgende valgt:
Jan T Millaa, leder
Espen Nilsen, nestleder
Kjersti Førstøyl, kasserer
Ingvild Svendsen
Rokas Rasikas
Arnstein Auråen
Greg Knudson (aktiv frem til november 2017)
Det har vært fem styremøter. Dette er nok litt snaut – frekvensen bør økes.

Medlemsutvikling
Ved utgangen av 2017 (31. desember) var det 160 medlemmer i klubben. Dette er en økning på 50
medlemmer fra 2016, en fantastisk vekst på 45 %.

Kompetanse
I 2017 har det blitt gjennomført trenerkurs 1 og trenerkurs 2. På trenerkurs 1 har Jan T Millaa, Greg
Knudson og Tony Wilkins deltatt. På trenerkurs 2 har Tony Wilkins og Greg Knudson deltatt.
Det har blitt holdt sekretariatskurs med treningskamper med aspirantdommere for G13, G14 og G16.
Medlemmer fra styret har også deltatt på kurs i Klubbadmin i regi av idrettskretsen.
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Representasjon på sentralt initierte basketarrangementer
-

-

Klubben var representert ved Den Store Trenerhelga i januar 2017.
Det ble arrangert en 3X3-turnering i mai 2017. Arrangementet var planlagt utendørs, men kald
og vått vær gjorde at man flyttet dette inn i Mælahallen. Herrelaget fra Skien kom helt til finalen,
som ble spilt i Oslo i juni.
Klubben har ikke deltatt på serieoppstartsmøte – det må ikke skje igjen.

Økonomi
Klubben har en solid økonomi. Ved årets slutt (31.12.2017) viste regnskapet et pluss på ca 140 000
kr. Av disse er 70 000 kroner som skal gå inn arbeidet med ny utebane.
Klubben har fått på plass bedre rutiner for innkreving av spilleravgifter og medlemskontingent.
Klubben inngikk i 2016 en avtale med Sport1 på Arkaden om innkjøp av klubbtøy. Vi har fått en avtale
om 25% rabatt på Adidas-produkter på utvalget produkter. Det er 15% rabatt på alle andre
produkter. Avtale om drakter ble inngått med Soulsport i 2017.
En av våre hovedsponsorer, med varighet ut 2017, var Sparebank 1 Telemark. Vi håper å fornye
avtalen med dem. Pizzabakeren var ny hovedsamarbeidspartner i 2017.

Oppsummering
2017 var et år der driften ble bedre, men fortsatt mangler det litt på ressurspersoner og personer til
å fylle sekretariatsoppgavene. Styret ønsker at flest mulig skal delta på opplæring og ta ansvar for sitt
lag ved hjemmekamper. Jo flere som bidrar, jo lettere er det å gjennomføre kamper. Vi unngår også å
brenne ut ildsjeler som uansett bidrar.
Vi har fått nye tilskudd av frivillige og trenere, men det er fortsatt behov for flere på grunn av stor
vekst av spillere og nye lag. Enkelt av trenerne har måttet trene flere lag.
Styret takker alle tillitsvalgte, trenere og foreldre som har stilt opp for klubben. Uten at noen kjører
til bortekamper, sitter i sekretariatet, baker kaker eller står i kiosk så ville ikke det være enkelt å gi et
tilbud til barn og unge som er interesserte i å spille basketball. Tusen takk!
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