ROS TIL ALLE!

ÅRSMELDING 2020
Til årsmøte i ROS Basket 11 mars 2021 og i IL ROS (Hovedstyre) 22 mars 2021.
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Administrasjon
Det ble i 2020 avholdt løpende styrebehandling/beslutninger i egen lukket Facebook gruppe ila året.
Gruppen er fremdeles i vekst til tross for koronarestriksjoner. Foreløpig er det oversiktlige og korte
beslutningsveier fra foreldre til lagledelse og styret.
Styret besettes med lagledere for hvert årskull. Dette ble innført fra opprettelsen og er en god måte
å sikre korte linjer til foreldregruppene. Årskullene står fritt til å fremme andre kandidater.
Styrets besetning (f.o.m. ordinært årsmøte 2020).
Styreleder:

Bjarte E. Grostøl <begrosto@online.no>

Økonomiansvarlig:

Fung. Bjarte E. Grostøl

Styremedlem/sportslig:

Jon Ølstad <jon@malleus.no>

Styremedlem/drift:

Siv Myrbo <SMY@klaveness.com>

Styremedlem/2006:

Anne Marte Wetting Johansen <annemartewjo@gmail.com>.

Styremedlem/2007:

Vegard Wang <vegard@entrade.no>

Styremedlem 2008-10:

Sverre Kersenboom Johnsen <sverre@kersenboom.com>
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Generelt
Ved utgangen av 2020 hadde IL ROS Basket ca 65 medlemmer. Medlemmene er fordelt på årskullene
2006-2010. Inkludert 4 medlemmer som ungdomstrenere i 2020.
Antallet spillere har vært svakt økende i 2020. Ungdomstrenere forlot klubben sommeren 2020 pga.
skolegang og flytting ut av området/kommunen.
Gruppen hadde 7 trenere tilknyttet klubben i hele eller deler av året. Det er pt. ikke grunnlag for å
danne seniorlag til tross for flere interesserte.

Økonomi
Økonomien i gruppen er beskjeden men sterk og gir grunnlag for videre drift og utvikling. Klubben
har en bankbeholdning pr 31/12 2020 på 139 555. Dette til sikring av uforutsette utgifter og videre
utvikling av klubben. For eksempel trenerkurs, dommerkurs og sosiale sportslige arrangementer.
Salgs og driftsinntektene, uten lagkasser, ble i 2020 på NOK 165 435 mot NOK 137 412 i 2019/året
før. Inkludert lagkasser var driftsinntektene på NOK 196 777 mot NOK 202 800 i 2019/året før.
Resultatet for tredje hele driftsår inkl lagkasser ble på NOK 42 508 og uten lagkasser NOK 33 213 mot
NOK 27 819 i 2019/året før.
Gruppens lag/årskull har i liten grad gjennomført dugnader for å finansiere egne aktiviteter pga
koronapandemien. Disse aktivitetene føres inn og ut av klubbens regnskaper som hhv inntekt og
utgift. Ved opphør av et årskull tilfaller kassen klubben som inntekt i sin helhet. Differansen legges
derfor til som klubbens eiendeler i årsregnskapene.

Hall/bane – Anlegg
ROS Basket har ila 2020 leid hall kapasitet på Spikkestad, Hyggen og Midtbygda barneskoler. Styret
har fordelt tildelt hallkapasitet mellom lagene gjennom dialog i trener/laglederforum.
Hjemmearena for kamper er fremdeles satt av NBBF til Leikvoll/Risenga i Asker pga kapasitet og
manglende dommere i egen klubb. Klubben ønsker Midtbygdahallen som hjemmearena.
Midtbygdahallen er ila 2020 blitt den prefererte treningsarenaen pga bedre plass og fasiliteter enn
spikkestad og Hyggen. Det er et ønske med tilgang på mer hallkapasitet og gruppen jobber
kontinuerlig for dette sammen med HS/Daglig leder i IL ROS.

Kommunikasjon
Kommunikasjon har blitt gjort på Facebook, Messenger, mail og Spond. Gruppen har webside under
IL ROS til å legge ut statisk informasjon. Det har også vært gjennomført foreldremøter for årsklassene
ila sommermånedene for 2006, 2007 og 2008/10 hvor sesongen 2020 og utvikling av klubben er vist.

Sportslig
Kullet 2001; Ila 2020 har de fire gjenstående unge voksne fra årskullet forlatt klubben pga studier og
flytting ut av kommunen. 2001 Laget ble oppløst/nedlagt i 2019 som følge av frafall pga
studier/andre prioriteringer fra flere av spillerne.
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Kullet 2006; Laget er i sitt tredje år og har to ukentlige treninger. Laget har ikke ønsket å delta i
seriespill og trener i Hyggen. Laget har hovedtrener og hjelpetrener fra foreldrene etter at trenere fra
2001 takket for seg sommeren 2020.
Kullet 2007; Årskullet er i sitt tredje år og har to ukentlige treninger fordelt på to grupper/lag. Lagene
har dessverre ikke fått deltatt seriespill pga koronapandemien. Det ene laget har hovedtrener og
hjelpetrener fra foreldregruppen. Det andre laget har ekstern trener fra Holmsbu/Hurum.
Kullet 2008; Gruppen ble ila 2020 skilt ut som egen treningsgruppe fra 2009/10 og meldt opp i
seriespill. Laget har basert seg på eksterne trenere, to ungdomstrenere og en ekstern voksen trener
fra Drammen. I tillegg er det supplert med to trenere og to lagledere fra foreldregruppen.
09/10; Årskullene er i likhet med 2008 inne i andre driftsår. Laget har mål om deltagelse i EasyBasketturneringer ila 2020/21 sesongen, men dette har ikke vært mulig pga koronapandemien høsten 2020.
Laget trenes av en foreldretrener og er på let etter lagledere og assisttrener fra foreldregruppen.

Trener situasjon
Det er anbefalt at ungdomslag bør ha eksterne trenere og ikke trenere fra foreldregruppen. Generelt
sett er det en utfordring å skaffe eksterne trenere til alle årskull som ideelt sett bør ha dette.
Som beskrevet i årsmeldingen for 2019 ble utsiktene for 2020 bekreftet. Klubben var og er inne i en
kritisk fase da 2001 kullet som bekledde flere trenerposisjoner har forlatt klubben av naturlige
årsaker dvs pga studier/militærtjeneste mv. Klubben ber om assistanse fra foreldre på alle årskullene
til å hjelpe til enten gjennom egne innsats eller med å skaffe kontakt med mulige trenere.

ROS Basket i NBBF.
ROS Basket ble i 2017 tatt opp i IL ROS og ble siden også tatt opp i Norges Basketball Forbund, NBBF.
Gruppen klarte i 2019 å nå ambisjonen om å stille med lag i serien for 2019/20 sesongen. Dette ble
fulgt opp ved at flere lag ble meldt på seriespill for sesongen 2020/21.

Rekruttering / sommerskoler
Sommeren 2020 var det lagt opp til flere arrangementer som alle ble avlyst pga koronapandemien.
Planen var å gjennomføre en sommerskole og en treningsdag med en ekstern vel remittert trener.

Avslutning
Basketstyret vil takke alle foreldre og spillere for en god 2019-sesong. Samtidig ønsker vi alle lykke til
med kommende sesong.

Røyken, 8. mars 2021 - IL ROS Basket
Styreleder Bjarte E. Grostøl, Sign.
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