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Stort bilde av laget U17M 
 

 

 



Innledning, kort historikk: 

Etter søknad om opptagelse av basketball som ny idrett, ble det på Fana IL Hovedlag`s 

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 1 lag til seriespill for klubben.  

1 guttelag med spillere født 2000 og 2001, ble påmeldt i klasse U17M (G17).  

 

1. Styret: 

Basketballgruppen har ikke hatt ett fullverdig styre i sitt 1 virksomhets-år.  

Henriette R Ellingsen har fungert som styreleder og kontaktperson for gruppen.  

Videre har oppmann, Endre R, tatt seg av det sportslige tilbudet for gruppens foreløpig 

ene lag, G U17 (U17M).  

Sportslig leder i Fana IL, Gisle E, har også bidratt til å få basketball-gruppen i gang, 

med bla tilrettelegging av treningstid for laget og innkjøp av draktsett til laget. 

 

2. Antall medlemmer/spillere: 

Guttelaget, U17M, har i sin 1 sesong bestått av kun 7 spillere.  

Disse er: Mikael Solheim(-00), Vetle R Ellingsen(-00), Erlend B Raa(-00), August 

Birkeland(-00), Eirik W Saure(-01), Andreas Dixon(-01), Carl Erik Landsvik-01. 
Like før jul -15, sluttet 1 av spillerne, noe som gjorde situasjonen vanskelig for laget. 

Imidlertid så har 3 nye spillere fra Kirkevoll BBK trent med laget i desember -15.  

Får vi disse spilleklar for seriespill inneværende sesong, noe vi har tro på, så ser det 

med ett litt lysere ut. 

 

3. Treningstilbud 2015: 

Laget, U17M, hadde sin 1 treningsdag tirsdag 25 august kl 18-20, på Nordahl Grieg 

Videregående skole. Trener for laget har vært Brede R Ellingsen (27). Han har gode 

meritter som spiller, med bla spill i USA/Arkansas og BLNO-spill i eliteserien i Norge 

Høsten 2015 har laget hatt følgende treningstilbud, alle treninger på Nordahl Grieg 

videregående skole.  

Tirsdag kl 18-1930 

Torsdag kl 20-2130 

Fredag kl 20-2130 

 

4. Sportslig 2015 

Høsten 2015 har, som nevnt tidligere, vårt ene lag deltatt i seriespill, i klassen U17M. 

Lagets 1 kamp ble spilt mot Sandnes BBK, søndag 20 september kl 13. 

Kampen var jevn lenge, kun 3 poeng bak til pause, men endte tilslutt med tap. Resten 

av høstsesongen gav ytterligere 3 tap, men gav også lagets første seier i kampen mot 

Sandviken BBK lørdag 7 november. Kampen ble spilt i Slåtthaughallen, lagets 

hjemmebane, og sluttsifrene ble 73-65. Lagets toppscorer her ble Erlend B Raa, med 

hele 42 poeng, derav 6 trepeongsskudd.  

 

5. Arrangement: 

Laget har spilt 1 hjemmekamp i 2015, nevnte kamp mot Sandviken BBK. Vi stilte 

med 2 personer til sekreteriatet, tidtaker og protokollfører. Tilskuere var ivrige 

foresatte fra hhv Sandviken og Fana.  

 



6. Økonomi/Dugnad: 

Fana IL basket fikk tildelt, etter søknad, oppstartsmidler på kr ------? fra hovedlaget i 

Fana IL. En sum som skulle gå til å dekke bla trenergodtgjørelse, påmelding til 

seriespill og dommerbetaling. 

Inntekter høst 2015 har vært kontingent på 1500,- pr spiller, samt at laget 

gjennomførte et jule-lotteri, hvor det ble solgt lodd for 6000,-. Lotteriet ble trukket 24 

desember og gevinstene ble utlevert i løpet av romjul 2015. 

 

7. Oppsummering/Konklusjon/Veien videre: 

 


