ÅRSRAPPORT
2016
FANA IL BASKETBALL

U17M laget, sesongen 2016-17, klar for rullestolkamp mot Kirkevoll Dragons:
Bak fra v. Simon J, Andreas D, Vetle R E, Mikael S,
Foran fra v. Erlend B R, Carl Erik L, Eirik W S
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1. Innledning, kort historikk:
Etter søknad om opptagelse av basketball som ny idrett, ble det på Fana IL Hovedlag
sitt årsmøte 23. mars 2015 vedtatt å ta opp basketball som ny idrett i Fana IL.
For øvrig idrett nr 12 i idrettslaget.
Fana IL Basketball ble, etter søknad til Norges Basketballforbund (NBBF) i mai 2015,
godkjent som klubb tilsluttet NBBF.
For sesongen 2015/16 ble det i mai 2015 påmeldt ett lag til seriespill for klubben.
Ett guttelag med spillere født 2000 og 2001, ble påmeldt i klasse U17M (G17).
Inneværende sesong, 2016-17, er Fana IL Basket påmeldt i klasse U17M (G17),
samme serie som i fjor. I fjor var laget oppmeldt 1 klasse, derfor spilles det i samme
klasse to år etter hverandre.
2. Styret:
Basketballgruppen har hatt flg styremedlemmer i sitt 2. år
Henriette R Ellingsen har fungert som styreleder og kontaktperson for gruppen.
Endre Raa, oppmann og foresatt, har tatt seg av det sportslige tilbudet for gruppens
foreløpig ene lag, G U17 (U17M).
Styremedlemmer,
Stig O Saure og Ludvig Haar (sønn sluttet høst -16/far ut av styret).
Sportssjef i Fana IL, Gisle E, har også bidratt til å få basketball-gruppen i gang. Blant
annet med tilrettelegging av lotteri og treningstider.
3. Antall medlemmer/spillere:
Guttelaget, U17M, har i sin 2. sesong bestått av 9 spillere våren -16 og 7 spillere
høsten -16.
Disse er: Mikael Solheim (-00), Vetle R Ellingsen (-00), Erlend B Raa (-00), Eirik
W Saure (-01), Andreas Dixon (-01), Carl Erik Landsvik (-01),
Simon Johnstad (-00), Mikal Haar (-01) og Fredrik Kjøde (-01)
(2 sistnevnte sluttet høst -16).
4. Treningstilbud 2016-17:
Trener for laget har også denne sesongen vært Brede R Ellingsen (28). Han har gode
meritter som spiller, med bla spill i USA/Arkansas og BLNO-spill i eliteserien i Norge
I 2016 har laget hatt følgende treningstilbud,
Alle treninger på Nordahl Grieg videregående skole.
Tirsdag kl 19-20
Torsdag kl 20-2130
Fredag kl 20-2130
5. Sportslig 2016-17
Etter at gruppens ene lag, U17M, i fjor spilte «opp» en klasse, og endte opp med kun 1
seier i løpet av sesongen, så har denne sesongen (2016-17), gått langt bedre sportslig.
Pr 31 januar 2017, står laget med seks seire og tre tap og ligger på en sterk 2. plass på
tabellen.
I tillegg til ordinær serie, så har laget deltatt i serien for rullestolbasket.
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Kun en kamp spilt foreløpig. Den endte med tap 28-12 mot Kirkevoll Dragons.
Uansett, en god erfaring å ha med seg videre og noe som gav guttene innsikt i hvor
krevende det er å beherske teknikken i en handicapidrett.
.
Det har vært nødvendig å be om at noen av våre oppsatte kamper omberammes til nytt
kamptidspunkt. Bakgrunnen for dette er at fem av våre spillere også er aktive i
friidrett, hvor de trener mye for å utvikle seg. Hittil i sesongen har dette vært gjort i
forhold til tre oppsatte kamper, da disse har kollidert med innendørs friidrettskonkurranser-/samlinger.
6. Arrangement:
Laget har spilt seks hjemmekamper i 2016, tre i vår- og tre i høstsesongen.
Lagets hjemme-arena har vært Slåtthaug-hallen, hvor vi har blitt møtt av god
tilrettelegging av kommunens ansatte (tavle/tidtaking/kurver). En av de omberammede
kampene ble imidlertid spilt i idrettshallen på Nordahl Grieg Videregående skole.
Kampen ble gjennomført i vårt lags treningstid.
Motstander var Frøya og de vant kampen 102-68. Ved alle lagets hjemmekamper har
vi hatt to personer i sekreteriat. Øvrige foresatte har gitt god støtte fra tribunen
7. Økonomi/Dugnad:
Fana IL Basket fikk tildelt, etter søknad, oppstartmidler på kr 30 000 fra hoved-laget i
Fana IL i 2015. En sum som skulle gå til å dekke bla trenergodtgjørelse, påmelding til
seriespill og dommerbetaling på seriekampene.
I 2016 er Basketballgruppen tildelt kr 10 000 fra hoved-laget i Fana IL.
Inntekter i 2016 har utover dette vært kontingent, 1500,- pr spiller pr halvår.
Det har ikke vært avholdt lotteri i regi basketballgruppen i 2016, slik som før jul i
2015.
Regnskap: Etter et 1 driftsår som viste underskudd, grunnet blant annet
oppstartskostnader som nye drakter/baller,
så viser tallene for 2016 et overskudd på 5 000 kroner.

8. Oppsummering/Konklusjon/Veien videre:
Etter at 3 nye spillere kom inn i laget i starten av 2016, så har imidlertid 2 av dem
sluttet i løpet av året (høst-16).
Slik at laget ved utgang av 2016 består av 7 spillere (se pkt 3/antall medlemmer).
Målet på sikt er å kunne gi et treningstilbud for flere lag og aldersklasser.
Realisering av den nye idrettshallen på Slåtthaug, kan muliggjøre dette, blant annet
gjennom tilgang til mer treningstid.
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