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U19M laget, sesongen 2017-18, etter kvalifisering for U19 NM:
Bak fra v. trener Brede, Mikael, August A, Eirik, Erlend, oppmann Endre
Foran fra v. Vetle, August B, Andreas
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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 1 lag til seriespill for klubben.
1 guttelag med spillere født 2000 og 2001, ble påmeldt i klasse U17M (G17).
Foregående sesong, 2016-17, var Fana IL Basket påmeldt i klasse U17M (G17),
samme serie som i lagets første sesong. Inneværende sesong 2017-18 spiller laget i
U19M serien og består fortsatt av spillere født -00 og -01.
2. Styret:
Basketballgruppen har hatt følgende styremedlemmer 2017:
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, Lisbeth Solhem, Simon Johnstad (spillernes
representant/sluttet imidlertid høst -17, ny repr ikke valgt)
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).
For sesongen 2017-18 er vårt ene lag påmeldt
i seriespill i klassen U19M (f-99 og senere).
Laget består av 9 spillere.
Nye spillere høst -17 er:
Johannes Ytre Arne (-02),
August Aamodt Kristiansen (-00) og
August Birkeland (-00).
Desember -17 sluttet Johannes Y A og valgte å melde overgang til Gimle BBK.
Mens Håkon Heradstveit (-00) meldte overgang til Fana Basket, fra Hop BBK.
Velkommen til klubben, Håkon.
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4. Treningstilbud 2016-17/ 2017/18:
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 2017/18 har laget hatt følgende treningstilbud,
Alle treninger på Nordahl Grieg videregående skole.
Tirsdag kl 19-20
Torsdag kl 20-2130
Fredag kl 20-2130
Åpning av Fana Arena, våren 2018, kan bety tilgang til mer og kanskje bedre
tilrettelagt treningstid.
5. Sportslig 2016-17/ 2017/18
Etter at gruppens ene lag, U17M, i fjor spilte «opp» en klasse, og endte opp med kun
én seier i løpet av sesongen, så har denne sesongen (2017-18), gått langt bedre
sportslig.
Ved sesongslutt seriespill 2016-17, hadde Fana Basket U17M kun ett lag foran seg,
Hop BBK, og endte altså som nr 2 i serien. Gratulerer.
Sterkt, og viktig for motivasjonen hos våre spillere,
som hadde en tøff første års sesong.
I tillegg til ordinær serie, så har laget deltatt i serien for rullestolbasket.
To ordinære seriekamper er spilt og begge endte med tap 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 handicap-idrett.
.
Det har vært nødvendig å be om at noen av våre oppsatte kamper omberammes til nytt
kamptidspunkt. Bakgrunnen for dette er at fem-5 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-3 oppsatte kamper, da disse har kollidert med innendørs friidrettskonkurranser-/samlinger.
Siden U19M-laget vårt ikke består av mer enn 9 spillere totalt, bør vi, med en gang
neste sesongs serieoppsett er klart, omberamme kamper hvor vi VET at vi ikke er
fulltallige. Spesielt med tanke på at vi neste sesong vil ha ambisjoner om å vinne
U19M-serien, samt å gjøre en god prestasjon i U19NM, våren-2019.
Høst 2017, i U19M, har alle våre oppsatte kamper vært spilt etter ordinært oppsett.
For våren 2018 må vi nok, som i fjor, påregne å be om flytting av 3 kamper, grunnet
kollisjon mellom friidretts-konkurranser og treningsleir i Spania i påsken.
Desember 2017 deltok laget i U19NM-kvalifisering. Den ble spilt siste helgen før
jul og laget endte som nr 4 av 6 lag, etter seier mot Tromsø, og tap mot Ulriken,
Sverresborg og Frøya.
Dermed er laget kvalifisert for U19NM, som spilles i Bergen, Haukelandshallen,
20-22 april 2018.
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6. Arrangement:
Laget har spilt 6 hjemmekamper i 2016-17 sesongen,
mens det høst-|17 har vært spilt 4 hjemmekamper.
Lagets hjemme-arena har vært Slåtthaug-hallen, hvor vi har blitt møtt av god
tilrettelegging av kommunens ansatte (tavle/tidtaking/kurver).
Ved alle lagets hjemmekamper har vi hatt 2 personer i sekreteriat.
Det er behov for at flere foreldre kan sitte i sekreteriatet. Dermed ønskelig at det tilbys
kurs i løpet av året. Torsdag som kursdag, bør unngås.
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 2017 er Basketballgruppen tildelt kr 10 000,- fra hoved-laget i Fana IL.
Inntekter i 2017 har utover dette vært kontingent, 1500,- pr spiller pr halvår.
Det har vært avholdt ett lotteri i regi basketballgruppen i 2017.
Tilrettelagt av Gisle Ellingsen, Fana ILs sportssjef.
Lotteriet ble trukket desember 2017.
Regnskap: Etter gruppens to første driftsår som har vist henholdsvis underskudd
(2015) og overskudd (2016), så viser tallene et overskudd på kr 11 246 for 2017.
8. Oppsummering/Konklusjon/Veien videre:
Anita Bolstad Raa, Erlend sin mamma, har ivaretatt publisering av resultater og saker
med bilder på basketball-gruppens hjemmeside.
Hun har også publisert saker på gruppens FB-side.
En stor takk til Anita, for at hun har utført denne viktige jobben.
U19M-laget teller pr januar-18, ni spillere,
etter at tre nye spillere begynte ved sesongstart høst -17.
En spiller, lagets spillerepresentant, Simon,
valgte dessverre å slutte ved sesongstart, høst -17.
Det er vanskelig å rekruttere nye spillere til lag i eldre klasser, men siste årets tre nyinnmeldinger, lover godt foran neste sesong, 2018-19.
En sesong som kan bli spennende sportslig sett, siden laget også da kan spille i U19M.
Målet på sikt er å kunne gi et treningstilbud for flere lag og aldersklasser.
Realisering av den nye idrettshallen på Slåtthaug, Fana Arena, kan muliggjøre dette.
Hallen er beregnet ferdigstilt april 2018.
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