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Årsberetning 2021 
 

Medlemmer 
Klubben hadde 220 betalende medlemmer pr 31.12.2021 mot 180 tilsvarende periode forrige år. 
Økningen skyldes i hovedsak økning blant rekruttpartiet.   

Styret mener det er viktig at klubben tar imot de unge spillere på en god måte og at vi bygger en god 
kultur i klubben og i lagene, slik at vi hindrer frafall. Engasjement hos foreldre og andre supportere er 
viktig for å drive lagene og få til engasjement rundt kamper og arrangementer. Klubben må også ta vare 
på ungdommene og seniorene, og legge til rette for gode tilbud og sosiale tilbud for å hindre frafall.  

Det er fortsatt utfordrende å få alle som trener i klubben til å registrere seg. Det gjelder særlig yngre 
barn, og voksne som ikke spiller kamper. I 2019 opprettet styret en egen e-postadresse slik at 
registrering av medlemmer skal gå direkte dit og være uavhengig av hvem som har ansvaret for 
medlemsregisteret. Dette fungerer godt.  

På grunn av pågang av nye spillere på yngre lag engasjerte klubben flere trenere fra og med høsten 2021.  

Styret 
Styret har bestått av følgende personer etter årsmøtet 9. juni 2021: 

Leder: Peder Wiborg 
Nestleder: Knut Halvor Stensrud  
Styremedlem: 
Styremedlem: 
Varamedlem:  

Runar Almsengen 
Gry Oleivsgard Laugen 
Ane Nyrud Stray-Pedersen 

  
  

Drift av klubben 
Styret har i 2021 avholdt 4 styremøter. I tillegg jobber styremedlemmene med oppgaver mellom 
møtene. Det har også vært avholdt arbeidsmøter for et utvalg av styremedlemmene.  

Styret har stått for den administrative driften av klubben, mens den operative driften for det meste   
drevet av lagkontakter, foreldre og trenere. Dette inkluderer gjennomføring av Easy Basket-
arrangementer, hjemmekamper, samt hallvakt i Persbråten VGS.  

Administrasjon av medlemsregisteret og fakturering blir fulgt tett opp. Det er viktig slik at klubben får 
korrekte inntekter fra aktive spillere, men også viktig med tanke på at spillere er forsikret i tilfelle det 
skulle skje ulykker på trening eller kamper. Det er kun spillere 13 år og eldre som må løse lisens for å 
kunne spille kamper, og dermed også er forsikret.  

Styret ser fortsatt behov for å engasjere flere foreldre i de aldersbestemte lagene i klubbens aktiviteter. 
De lagene som lykkes, både sportslig og sosialt, har flere aktive foreldre. Det er viktig, og styret mener 
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det er viktig at lagkontaktene får med seg flere av foreldrene slik at hvert lag har et godt støtteapparat. 
Det vil også gjøre at lagene blir mindre sårbare ved skifte av trenere og lagkontakter.  

Ole Gunnar Moss ble engasjert igjen som hovedtrener i sesongen 2021/2022. Moss har ansvaret for det 
sportslige opplegget i klubben. Styret er fornøyd med innsatsen alle lagkontakter, trenere, hovedtrener 
og foreldre legger ned i klubben. Det er helt avgjørende for det sportslige tilbudet.  

 

Arrangementer 
På grunn av pandemien har det vært svært få arrangementer i klubben.   

Det ble arrangert to Easy Basket arrangementer. Det som ble gjennomført i oktober og desember som 
planlagt. Klubben skulle hatt flere arrangementer, men disse ble avlyst pga. sosial nedstenging av Oslo 
kommune.  

Treninger 
Vi fikk tildelt treningstid kun tre hele dager i Persbråten VGS for sesongen 2021/2022, samt to 
treningstider øvrige dager. I tillegg har klubben hatt treningstid på Holmen skole og i gamle pershallen. 
Styret skulle gjerne sett at klubben hadde mer tilgjengelig treningstid for å gi lagene tilstrekkelig med 
treningstid og for å kunne bygge opp nye lag.  

Persbråten VGS 
Klubben har fortsatt driftsansvaret for idrettshallen på Persbråten VGS. Dette har i stor grad har gått bra 
gjennom god dialog med Coor Management som drifter hallen for eier Skanska.  

Driftsavtalen gir en vesentlig inntekt til klubben. Vi har en god dialog med Coor Management og 
Persbråten VGS. Driftsavtalen med Bymiljøetaten er forlenget til 1.7.2024.  

Sportslige resultater, lag og trenere 
Klubben hadde i sesongen 2021 12 lag som spilte seriespill. Dessverre ble både seriespill først halvår 
utsatt. Tabellen nedenfor viser lag og trenere, i tillegg har flere assistenttrenere. 

Lag Trenere 
1M-1 Ole Gunnar Moss 
1M-2 Marius Puzaras 
2K Daffy Werner Englund 
3M Runar Almsengen 
G19 Arne Stray-Pedersen 
G16 Martin Nygaard 
G15 Aleksander Tufte 
G14 Fredrik von der Lippe 
J16 Ole Reinert Omvik 
J13 Harald Onarheim 
Rekrutt jenter Thomas Eeg 
Rekrutt gutter Morten Syrrist og Runar Almsengen 
Skills  Trygve Tvethaug 
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Sesongen er blitt påvirket av tiltakene i forbindelse med koronapandemien og oppstart av sesongen ble 
utsatt og avsluttes i mai 2022.  

Styret vil igjen benytte anledningen til å rette en stor takk til trenere som har gjort en kjempeinnsats for 
klubben. Uten trenere stopper klubben opp. Vi er fortsatt avhengige av at eldre og yngre spillere stiller 
som trenere på de yngste lagene.  

Strategi og sportslig plan 
Året 2021 har som forrige år vært svært vanskelig og det har vært krevende å følge opp strategien og 
sportslig strategi som ble vedtatt på ekstraordinært årsmøte i november 2018. Klubbens visjon er å være 
"En basketfamilie som vinner sammen". Det blir brukt i markedsføringen av klubben. Alt arbeid skal 
bygge på verdiene levende, målrettede og lagspillere. Styret mener klubben må jobbe enda bedre med å 
bruke verdiene aktivt i utvikling av lagene og klubben. Det er særlig viktig for å forebygge trakassering.  

Utdanning 
I 2021 har det vært begrenset med mulighet for deltakelse av kurs grunnet koronapandemien. Styret 
ønsker at flere trenere tar kurs som gir formell kompetanse og trener-lisens. Klubben har for få trenere 
som har Trener 2-lisens. Styret har derfor lagt inn avtaler om bonus i aktuelle trenerkontrakter for å få 
flere til å fullføre utdanningen. Det er særlig viktig siden det stilles strengere krav enn tidligere til 
trenere som skal være trenere under Norgesmesterskap.  

Det er viktig at utvikling av trenere starter tidlig. Derfor mener styret klubben bør fortsette å rekruttere 
trenere fra egen spillerstall. Det er bra for klubbens utvikling, samt at det gir våre ungdommer attraktiv 
arbeidserfaring og kompetanse.   

Materiell  
Klubben har kjøpt inn flere draktsett til lagene. Det er også kjøpt inn flere skuddklokke, basketball og 
annet treningsmateriell. Styret oppfordrer alle medlemmer til å passe godt på utstyret i hallen og bidra 
til at materialrommet holdes ryddig.  

Dugnader 
Klubben har i 2021 kun gjennomført to Easy Basket-arrangementer med sekretariatsansvar og kiosksalg i 
regi av regionen. Inntektene fra disse arrangementene inngår i klubbens dugnadsinntekter og 
overskuddet av kiosksalget og deltakeravgiftene går til driften av klubben. Det er viktig at klubben 
melder seg for flere slike arrangementer i 2022 siden det gir gode inntekter og nyetablerte lag får gleden 
av å spille kamper. Annen dugnad bestod i hovedsak av hallvakt i Persbråten VGS.  
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Økonomi 
Klubben har god kontroll på økonomien og fikk i 2021 i et overskudd på kr 98 869. Styret er fornøyd 
med det positive resultatet til tross for effekten av pandemien som har medført redusert aktivitet. 

Per 31.12.2021 hadde klubben en egenkapital på kr 1 385 068.  

Klubben er med i Frivillighetsregisteret slik at vi skal kunne ta del i dette som en inntektskilde fremover. 
Hver gang noen som har gitt grasrotandelen til Persbråten Basketballkubb tipper eller spiller på lotto 
støtter de klubben. 

Klubben var også godkjent for Bingospill i 2021 som i 2020. 

Informasjon og GDPR  

Hjemmesidene vedlikeholdes av styret.   

Klubben er fortsatt veldig aktiv i sosiale medier. Dette er stort sett ivaretatt av styreleder. Styret mener 
det bør vurderes å få engasjert flere medlemmer og supportere i dette arbeidet.  

Klubben har på plass interne rutiner og prosedyrer for behandling av personopplysninger i henhold til 
det nye personvernreglementet i EU. Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som knytter 
seg til en enkeltperson. Dokumentasjonen er lagt på klubbens hjemmesider.  

Oppsummering 
Klubben har hatt et krevende år som følge av pandemien. Treninger, kamper og kvalifisering til NM har 
blitt avlyst. Likevel er det også mye positivt i klubben. Styret vil særlig peke på tilstrømmingen av 
spillere på rekrutt og yngre lag. Det er veldig bra at mange foreldre og spillere er engasjerte i klubbens 
drift. Uten dette engasjementet stopper klubbens utvikling opp.  

Styret mener det er svært positivt at det kommer flere yngre spillere til klubben. Det er viktig at 
klubben klarer å ta vare på spillerne, særlig etter den lange nedstengingen som har vært og fortsatt 
pågår. Så snart det blir mulig med vanlig aktivitet igjen, vil styret oppfordre alle lag til å få i gang 
treninger og sosiale aktiviteter. Økonomien i klubben er fortsatt god og vi vil med den ha mulighet til å 
støtte den sosiale aktivtien i lagene. Styret er også opptatt av at klubben tiltrekker seg og utvikler flere 
trenere og bruker ressurser på dette i årene som kommer.   

Styret må styrkes med representanter fra flere lag. Det er fortsatt en høy arbeidsbelastning på noen få. 
For at vi skal få en levende og voksende basketballklubb trenger klubben en innsats på alle nivå, fra 
rekrutt til senior menn og senior kvinner. Styret arbeider videre med å ansette flere dedikerte trenere, 
spesielt for de aldersbestemte lagene.  

Oslo, 15. mars 2022 

 

      
Peder Wiborg Knut Halvor Stensrud  Runar Almsengen Gry Oleivsgard Laugen 
Leder  Nestleder  Styremedlem Styremedlem 
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Dokumentet er signert digitalt, med Penneo.com. Alle digitale signatur-data i 
dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det 
opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra 
en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig 
validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er orginalen?
Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i 

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av Penneo e-
signature service <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i 
dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i 
dokumentet, med Penneo validator - https://penneo.com/validate

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument." 

Gry Oleivsgard Laugen
Styremedlem
Serienummer: 9578-5999-4-1104048
IP: 213.52.xxx.xxx
2022-03-15 20:11:35 UTC

Knut Halvor Stensrud
Styremedlem
Serienummer: 9578-5993-4-1492901
IP: 188.95.xxx.xxx
2022-03-15 20:16:38 UTC

Peder R Constantin Wiborg
Styreleder
Serienummer: 9578-5994-4-518940
IP: 51.175.xxx.xxx
2022-03-15 20:34:40 UTC

Runar Almsengen
Styremedlem
Serienummer: 9578-5998-4-887622
IP: 185.176.xxx.xxx
2022-03-15 22:47:54 UTC
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                    Erklæring og samtykke
                

                
                    
                        Med min signatur aksepterer jeg innholdet og alle datoer i de følgende dokumenter, identifisert med sin dokumentnøkkel og kryptografiske hash-verdi.
                    

                    
                        Jeg aksepterer at mitt fulle navn, min aktuelle IP-adresse samt mitt offentlige sertifikat lagres og oppbevares digitalt, med det formål å kunne påvise signaturens gyldighet.                    

                    
                        Opplysningene blir innebygd i signaturen, og er altså tilgjengelig for alle med adgang til det signerte materiale.
                    

                    
                        Med min signatur godtar jeg herved den til enhver tid gjeldende sluttbruker-lisensavtalen (EULA) for bruk av Penneo Digital Signature Platform: https://penneo.com/eula                    
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