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Stavanger, 7. april 2014 

Årsberetning for 2013 

Denne årsberetningen oppsummerer klubbens aktivitet for perioden fra og med januar 2013 og fram 

til og med desember 2013.  

Klubben er pålagt å følge kalenderåret når det gjelder årsberetning og regnskap.  

Styret 2013 

Styrets sammensetning 
Siden siste valg 8. april 2013 

  

Leder Ståle Amland 

Sekretær:  Stig Hognestad 

Kasserer:  Nils Eggen 

Nestleder: Ole Jørgen Narvestad 

(materialforvalter) 

Styremedlem:  Gjert Meling (IT ansvarlig) 

Styremedlem:  Bart Maas (Politiattest ansvarlig) 

Styremedlem:  Ida Nilsen (permisjon) 

 

Styrets arbeid og aktiviteter i klubben 

Styrets arbeid 

Overnevnte styre har avholdt 8 styremøter i løpet av 2013 (i tillegg avholdt forrige styre 3 møter i 

perioden januar til mars 2013), samt tre styremøter innen utgangen av mars i 2014. Det har vært et 

stabilt og godt oppmøte blant styremedlemmene bortsett fra Ida som har hatt permisjon pga. reise.  

Styret har i sitt arbeid hatt fokus på økonomi, drift og utvikling av klubben. Driftsmessige 

utfordringer har vært å få halltid nok i forhold til aldersgrupper og størrelser på lag.   

 

Trenersituasjonen har vært stabil etter som Vilhjalmur Steinarsson ble engasjert som hovedtrener i 

et samarbeid med Wang Toppidrett, og det har i tillegg vært gode og stabile trenere for alle lag.  

 

Vi har fått på plass en trenerhåndbok for klubben, noe som er med på gi trenere og spillerne en fast 

sett med systemer å trene/spille etter på tvers av lag og en klubbidentitet.  Innholdet i håndboken er 

satt sammen av Villi og Nils har bidratt til utforming. 

 

Styret sier seg godt fornøyd med at klubben det siste året har hatt minimale utgifter relatert til bøter 

fra basketballforbundet, det har ikke vært noen bøter siden april 2013. 

 

 

Dugnader: 

Dugnadsånden har vært bra i året som har vært, med mange aktiviteter og god inntekt, men det er 

et enda større potensialet, og dette er en sosial og god måte å bli kjent med andre på og få opp 

lagånden i klubben.  Takk for innsatsen til alle dere som deltok. 
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Dugnader Stavanger Forum: 

Som året før fikk vi mange dugnader fra Kenneth Sørvang og Stavanger Forum, totalt 14 dugnader 

bidro til kr 91.500 i kassen, vi måtte frasi oss en dugnad. 

Alle aldersbestemte lag stilte til 2 eller 3 dugnader hver, med god deltakelse.  Senior lagene deltok 

og, men her er det de ”samme få” som stiller opp. 

Bedriftserie ble startet og organisert av klubben på dugnad for å få mer interesse om basketballen, 

et bedre tilbud til senior spillere og inntekt til klubben. 

Kiosksalg:  

Det var organisert kiosksalg ved fire anledninger – takk for organisering kaker og andre godsaker.  

Harlem Globetrotter i Stavanger indrettshall:   

Noen få gjorde en utrolig innsats her for at dette ble et godt arrangement for arrangøren. 

Ny utendørs basketballbane:  

Kenneth Sørvang tok inititativet til å organisere dugnader for å lage Bokkaskogen basketballbane 

ved Mosvangen, med nye korger, oppgradering av asfalt og oppmaling av bane – for dette mottok 

klubben støtte for Stavanger kommune og Sparebankstiftelsen slik at det ble minimalt med utgifter 

for klubben, men med en ny utendørsbane for byen. 

All-star game:  

Kenneth arrangert All-star game 21. april 2013 med tilhørende aktiviteter, som sesongavslutning 

for alle i klubben, noe alle satte utrolig stor pris på. 

Summer Camp:  

Villi og Elin arrangerte 1-ukes ‘Summer camp’ 24. – 27.  juni 2013 på Kannik skole hvor 14 

strålende fornøyde spiller deltok på 5 inspirerende treningsdager. 

Juleavslutning:  

Det ble også i 2013 organisert juleavslutning. 

Bedriftsserien: 

Kenneth Sørvang tok våren 2013 initiativ til å opprette en bedriftsserie i Stavangerområdet, og 

i samarbeid med Rogaland Bedriftsidrettslag ble det høsten 2013 etablert en serie for bedriftslag. 

Målet var at man sammen med kolleger skulle få  oppleve gleden med å spille basketball. Etter at 

Kenneth startet serien tok Bart Maas seg av gjennomføringen. 

Det ble en forsiktig oppstart for sesongen 2013-2014 med 7 deltakende lag. Serien har blitt 

gjennomført over 7 spilledager, hvor de fleste får 2 kamper hver spilledag. Hver kamp spilles over 

4 x 8 minutter. Hvert lag har minimum 5 spillere og kan  benytte maksimalt 12 spillere i hver 

kamp. Seriesystem og regler er ennå ikke helt ferdigutviklet, men klargjøres i god tid før neste 

seriestart. 

 

SBBK har tatt ansvar for dømming, så her er det ingen krav om at lag må stille med dommer. Dette 

året har Nikolaj tatt ansvar for dømmingen med sine kollegaer Rifat og Medjam. 

Serien er en god plattform for å vise fram Stavanger Basketballklubb til bedrifter i regionen og 

målet er å fortsette neste år med flere lag. I nåværende oppsett står klubben igjen med 17.150 Kr 

etter serien. Planen er å organisere serien som en del av dugnadsordningen neste år. 
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Å sitte i sekretariatet for bedriftsserien krever definitivt ikke noe sekretariatkurs. Her føres det kun 

opp poeng på poengtavlen samt feil på spillere på kampskjema. Man trenger ikke å føre opp 

hvilken spiller som skårer, eller om det var straffe, 3-poenger etc. Dette er en fin mulighet for alle 

å involvere seg! 

 

I tillegg er månedlig styrearbeid, trenerarbeidet og lagleder rollene sentrale for en effektiv drift og 

sporstlig suksess i Stavanger basketballklubb. 

  

Tusen takk til alle som har stått på for spillerne i klubben – uten dere hadde det ikke vært noen 

klubb. 

 

 

Klubbstrategi 

I 2013 har vi fortsatt fokuset på å styrke økonomien i klubben.  Vi har i perioden ikke leid ekstra 

halltid eller deltatt i Bergensserien med noe lag for å holde kostnadene nede.  I stedet har styret 

valgt å delvis betale for en hovedtrener i klubben.  Resultatet har vært svært gledelige resultater 

sportslig sett for de fleste lagene.  

På lengre sikt er målet fremdeles å få en større bredde og økt satsing på de yngre i klubben som 

igjen skal bygge grunnlaget for å kunne satse i nasjonale serier.  

Mål for klubben, definert for 5-års perioden ‘09-‘13 står fremdeles ved lag 
 

Arbeide for økt rekruttering av barn 

 Skal øke andelen av barn og unge som lærer å spille basket i 5års perioden, bla ved hjelp 

av annonsering for start av Basketskolen. 

 Ha aldersbestemte lag ned mot U10 

 Jobbe mot å organisere basketballskoler i nær miljøet for å nå ut til flerne medlemmer. 

 Satse på interne turneringer i klubben for å få mer kamptrening og mer fellesskap. 

 

Arbeide for økt medbestemmelse for ungdom. 

 Utdanne flere trenere, ledere og dommere fra egne medlemmer ned til 14-årsalderen. 

 Skal øke antallet lisensierte utøvere fra 40 til 80 i perioden. 

 Skal øke antall aktive fra dagens 110 til 200+ 

 

Etablere et lag i BL.NO 

 Skal jobbe målbevisst på å etablere et lag i topp divisjonen, forutsatt at det er nok bredde 

og økonomi i klubben til å bære et slikt lag. 

 

Å arbeide for bedre rammebetingelser i idrettshallene 

 SBBK skal arbeide målrettet for å øke hallkapasiteten og tilgjengeligheten for basketball 

idretten i Stavanger regionen. Videre er det en langsiktig drøm om å få en «hjemmearena» 

til klubben.  Foreløpig fokuseres det på å arrangere treninger og kamper i færre haller hvor 

flerne medlemmer kan møtes og dermed skape en mer sammensveiset klubb. 

 

Å arbeide for bedre økonomi 

 Det skal arbeides langsiktig og målrettet for å ha en sterk økonomi i klubben med fokus på 

sponsorer og god oversikt over medlemmene.  Målet er å ha en langsiktig hovedsponsor. 
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SBBKs verdigrunnlag 

 Vi er en klubb som er inkluderende og som tar vare på mangfold. 

 Vi ønsker en trenerkultur som er bevisst på relasjonsbygging og miljø. 

 Ved rekruttering tilrettelegger vi for at klubben kan ta imot nye spillere på alle nivåer. 

 Vi organiserer arrangementer der vi bygger samhørighet og samhold innen klubben, samtidig 

som vi profilerer oss. De eldste spillerne i klubben er gode forbilder og skal inspirere gjennom 

samlinger og oppmøter på de yngre lagenes treninger og arrangementer. 

 Vi har et styre som arbeider for å fremme basketballen i Stavanger regionen. 

  

Økonomi 

Klubbens økonomi fortsatte å være god i 2013, hvor resultatet for året endte på kr 57415 og vi 

endte året med kr 205630,27 i banken ved årets slutt.  Der er flere grunner for at en klarte 

overskuddet for året: 

 Meget god innsats på dugnader med inntekter som endte 16 500 kr over budsjett 

 Cup inntekter fra Summer Camp 2013 på 12 350 kr   

 Betydelig høyere andel av kontingentinnbetaling pr. faktura pga. elektronisk fakturering 

 Reisekostnader 21 000 kr lavere enn budsjettert (Mer effektivt serieoppsett i år) 

 Seriekontingenter/gebyrer 43 000 kr lavere enn budsjettert (Kun 5 seriepåmeldte lag) 

 Kostnader til drakter og klubbartikler ca. 25 000 kr lavere enn budsjett. 

 Trenerhonorar 11 000 kr lavere enn budsjett  

Inntekter:  

Totale inntekter (Kr 397 602,50) var 27 % høyere enn i 2012 (Kr 312 591,74) hovedsakelig pga. 

mye høyere betalingsgrad på kontingentfakturaer, økte dugnadsinntekter, cup inntekter og noen nye 

kilder til tilskudd.     

Kostnader:  

Klubben største utgifter har vært innleie av profesjonell trener (Kr 110 000) serieavgifter og start 

kontingenter (Kr 37 100), reiser (Kr 39 250) og klubbartikler (Kr 35 047,47). 

Sponsor gruppe:  

Det har vært svak fokus på sponsorinnhenting da vi var for få medlemmer i styret.    

Hovedsponsor (kr 25,000 eller mer):  

         Ingen 

Draktsponsor: 

         Ingen 

WEB-sponsor: 

         Windoornet AS 

         Pro Team 

         Rafoss Eiendom 

         Shell  

Arbeidet fortsetter i 2014 hvor en kommer til å fokusere på å få en hovedsponsor med en horisont 

på 3+ år.  
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Driftsregnskap 
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Balanse 
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Budsjett for 2014 
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Representasjoner  

Kurs om nytt administrasjons system – Klubbadmin. 16. september 2013. 

Klubbledermøte 4. september 2013: 

Møte med Torkild Rødsand fra Norsk Basketballforbund region vest. Møtet ble avholdt i Rogaland 

Idrettskrets hvor Stavanger Basket og Frisinn møttes. Torkild informerte hvordan basketforbundet 

og seriene er organisert, med det formål å lære opp nye styremedlemmer i hvordan dette fungerer. 

 

 

Utdanning 

Her har tilbudene vært helt fraværende til tross for ønske og oppfordring fra vår side til regionen. 

 

Medlemmer og fordeling på grupper 

Lag Antall

Basketskolen 5

U12Mix 8

2 Div M 19

3 Div M 29

Sr. kvinner 8

U14M 21

U16M 23

U19M 9

TOTALT 122  
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Trenere og lagkontakter 

Trener og lagkontakter har vært følgende i sesongen 2013/2014: 

Lag Hovedtrener Hjelpetrener Lagkontakt 

Basketskolen I (Onsd.) Tom-Even 
 

Gjert 

Basketskolen II (Onsd.) Tom-Even 
 

Gjert 

U12 Mix (mandag) Nenad 
 

Gjert 

U12 Mix (torsdag) Magnus 
 

Gjert 

U14 Menn Villi Simen Kjell 

U16 Menn John-Kristian Villi Hege / Bård 

U19 Menn Villi Arturas   

U19 Kvinner Tove-Mette 
 

Linda 

3. Div. Menn B Kenneth 
 

Kenneth 

2. Div. Menn Arve 
 

Arve 

Senior Kvinner May-Elin (lagkontakt)   May-Elin 

Trenere E-mail   Mobil 

Vilhjálmur Steinarsson villi.steinars@gmail.com 

 
90271474 

John Kristian Aanonsen johnkristianaa@hotmail.com  41230543 

Arturas Krivickas kriviskasa@gmail.com  

 
92502723 

Simen Urianstad simen-urianstad@hotmail.com 46423350 

Tove-Mette Sædberg saedberg@stavanger-chamber.no  93266401 

Nenad Kolak nenad.kolak@exprogroup.com  40295841 

Tom Even Pollack tomevenp@hotmail.com  

 
93211909 

Magnus Freyer magga1234@gmail.com  

 
99480512 

Kenneth Sørvang sorvang@gmail.com 

 
92060750 

Arve Gravdal arvegravdal@gmail.com  

 
90929698 

May-Elin Hegland mayelinhegland@gmail.com     

Lagkontakter E-mail   Mobil 

Gjert Meling gjertmeling@gmail.com  

 
400 60 053 

Kjell Sørbø kjell@sbre.no 
 

40402295 

Hegel Kerefsen hege.kerlefsen@gmail.com 
 

95904018 

Bård Mæland baard.maeland@mhs.no  

 
49496029 

Linda  lindus_us@yahoo.com 
 

93093436 

        

 

Navnene over representerer ”ryggraden” i klubben fortjener all honnør for den store 

innsatsen de gjør! Tusen takk! 

mailto:villi.steinars@gmail.com
mailto:johnkristianaa@hotmail.com
mailto:kriviskasa@gmail.com
mailto:simen-urianstad@hotmail.com
mailto:saedberg@stavanger-chamber.no
mailto:nenad.kolak@exprogroup.com
mailto:tomevenp@hotmail.com
mailto:magga1234@gmail.com
mailto:sorvang@gmail.com
mailto:arvegravdal@gmail.com
mailto:mayelinhegland@gmail.com
mailto:gjertmeling@gmail.com
mailto:baard.maeland@mhs.no


 
 

www.stavanger.basket.no Årsberetning 2013 Side 12 av 14 
 

 

Sportslig resultater 

Det er vanskelig å måle utviklingen i de sportslige resultatene midt i sesongen, men inntrykket er at 

lagene generelt spiller bedre og vinner flere kamper enn foregående år.  

Der er mer fokus på organiserte treninger, hvor system er blitt innført i de aldersbestemte lagene, 

dette samt økt disiplin ser ut til å bære frukter da våre U12Mix, U14M og U16M lag har utviklet seg 

svært positivt fra foregående år og vinner de fleste kampene.  I skrivende stund er U16M på 2 plass 

i serien og U14M på delt 1 plass i serien og U12Mix har vært overlegne i Minicupene.  

 Seniorlagene og U19M har prestert mer på linje med foregående år, hvor det spesielt er 2DivM 

som hevder seg i serien og alltid er med og kjemper i toppen av tabellen.  Dessverre ble det ikke 

tilbudt seriespill for damelaget pga for få lag i regionen. 

Lag og grupper og tabeller 

Easy Basket Challenge / Easy Basket 
I løpet av sesongen har Basketskolen og U12 deltatt på seks Easy Basket Challenge/Easy Basket 

turneringer, hvorav to arrangert av SBBK. Vi har deltatt med to U12 samt ett lag fra Basketskolen. 

Andre deltakende klubber var Lura IL, Tysvær Magic, Haugesund Basketballklubb og Hop Giants 

fra Bergen. 

  

Basketskolen 

 Basketskolen har denne sesongen trent på St. Svithun Ungdomsskole på Storhaug onsdager 17-18. 

Det har vært mellom 8 og 12 spillere i alderen 6 – 9 år på treningene. Rutinerte Tom Even har gitt 

ungene et meget godt grunnlag med fokus på  basiskunnskaper. Basketskolen har stilt et lag ved 

hjemmekamper i Easy Basket Challenge. 

  

 U12 Mix 

 U12 har hatt trening på ISS mandager og torsdager 18-19. Det har vært ca. 20 spillere hvorav to 

jenter på treningene som har vært ledet av Nenad og Magnus. Vi stilte med to U12 lag i Pirates Cup 

2013 og satser på to lag også i 2014. U12 har hatt to lag i Easy Basket denne sesongen. 

   

U14 Gutter 
U14 Gutter har trent på ISS mandager og torsdager.  Vi har hatt et lag i U14 serien som bestod av 

fire lag denne sesongen. Det har vært ca 25 spillere på trening og fullt lag ved alle seriekamper. 

Laget har hatt en god sportslig fremgang under Villi og Simen sin kyndige ledelse, og kom på en 

god andreplass i serien. Vi stilte med to U14 lag i Pirates Cup i 2013 og regner med to lag også i 

2014. Det ble arrangert skillstrening i Lurahallen våren 2013 og Sebastian Rosnes ble sendt videre 

på regionsamling. 

I skrivende stund ser det ut til at vårt U14 lag blir nr. 2 i sin serie etter Haugesund  

 

U16 Gutter 
U16 gutter består av ca 25 spillere ved slutten av 2013 og er ledet av John Kristian med støtte fra 

Villi. Fokuset på disiplin har gitt resultat med bedre oppslutningen på treninger og kamper.  Det er 

nå minst 12 spillere som stiller på kampene for å spille eller støtte laget – fantastisk!   

 

En tredje trening tibys nå i fjellhallen på Tasta, her er det gjevnlig 6-10 spillere som kommer, vi 

forstår det er ubeleilig tidspunkt og plass for mange, men er glade for å kunne gi dette tilbudet. 

  

Sportslig har laget utviklet seg betydelig, laget endte i år på 2 plass i serien hvor det er 6 lag med.  

Vi har og en spiller fra laget som ble tatt ut til regionslaget.  Basert på utviklingen i laget kan dette 

bli en sterkt lag med gode muligheter også i de kommende årene. 
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U19 Jenter 

Stavanger meldte opprinnelig på et U16 jente-lag i serien, men ettersom det var få andre U16 lag 

ble det etablert en U19 serie med ISS, Sandnes og Stavanger.  Det ble snart klart at Sandnes ønsket 

å satse på jentene men hadde ikke nok jenter til å stille et lag i serien (ca. 6 – 8 jenter).  Etter at 

Sandnes trakk sitt lag ble det satt opp serie med 2 lag: ISS og Stavanger.  Dette virket ikke særlig 

rasjonelt etter som vi kan spille treningskamper mot ISS ”når vi vil” etter som ISS har egen hall.  

Serien ble derfor avviklet. 

 

Sandnes ønsket å satse på U19 jenter med treningstid og ressurser.  Stavanger hadde 8 - 10 jenter 

som deltok på treningen.  Det ble derfor etablert et felles lag med Sandnes og Stavanger og etter et 

møte med spillere og foresatte ble det høsten 2013 bestemt at laget skulle tilhøre Sandnes.  Årsaken 

var at Sandnes har bedre tilgang til halltid og var villig til å satse på U19 jentene i Bergens-serien 

neste sesong (noe Stavanger ikke kunne love på grunn av økonomi).  Alle jentene på U19 ble derfor 

overført til Sandnes pr. 31.12 men fortsatte med en trening pr. uke i Stavanger ut 2013 – 2014 

sesongen. 

 

Laget trenes av Tove-Mette (med Maria som hjelpetrener), og har hatt stor sportslig fremgang i 

løpet av sesongen.  Laget har hatt en time trening på ISS på mandager og 1.5 time trening i Lura-

hallen (Sandnes) på torsdager. Målet for 2013 – 2014 sesongen er å delta i cuper, og så satse på U19 

Kvinner serien i Bergen fra 2014 – 2015. 

 

3 Div Menn Oldboys: 
3 Div herrer trener hver torsdag i Storhaughallen, med et oppmøte på mellom 10-15 spillere. Hele 

gruppen er på 20 spillere totalt. Sportslig sett har sesongen vært svak med 8 tap og inge seier. 

Trivselsmessig er dette et viktig lag for basketen i Stavanger og er med på å gi et element av 

nødvendig "lek" i uken til arbeidere fra 30 år og oppover. Men gitt at det er manko på treningstid i 

Stavanger er lagets videre eksistens under vurdering før neste sesong. 

Laget endte sist på tabellen. 

 

Senior Damer 
Damene har heller ikke i år vært med i serien etter som det ikke var nok spillere som var villige å 

satse på laget.  Treningene foregår i Storhallen tirsdager kl. 21 – 22 med et oppmøte på mellom 8 og 

15 spillere.   

 

Laget har denne sesongen som sist sesong, deltatt på veteran NM med stor suksess.  

 

I skrivende stund foregår det diskusjoner med laget angående satsingen for neste sesong.  Etter 

rundspørringer er det foreløpig kun 6 stykker som ønsker å satse på seriespill neste sesong, noe som 

dessverre er for lite. 

                                                                             

2 Div Herrer 
2 Div herrer har denne sesongen bestått av ca 20 spillere som har trent på ISS på mandager og 

torsdager i tillegg til Stavanger Idrettshall på tirsdager.  Arve har også i år hatt treneransvaret.  Det 

har vært en del yngre spillere innom på treningene, men her har vi en vei å gå. Villi og Jonny sitt 

arbeid med U16 og U19 begynner å gi resultater og vi må arbeide videre med å gjøre terskelen for 

de unge sin inntreden på 2. divisjons trening lavere. De sportslige resultater har også i år vært bra. 

Laget har en reell mulighet for opprykk til BL.no, men gjennomsnittsalder er for høy og stammen 

av spillere som er villig til å satse fullt er for liten for BL.no allerede neste sesong. 

 

Laget endte på 3. plass i Vestlandsserien 2013 – 2014. 
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Lederens oppsummering av 2013 

I 2013 har vi først og fremst fokusert på å utvikle klubben sportslig ved å engasjere en hovedtrener, 

fokusert på å stabilisere klubbens økonomi samt øke antall medlemmer. 

Sportslig har klubben utviklet seg veldig bra.  I sesongen 2013 – 2014 har klubben kun hatt et tap 

som følge av w.o. (selv om ett tap på w.o. er ett tap for mye).   Gjennomføringen av kampene har 

også blitt bedre og bedre.  Drakter er alltid en utfordring, men situasjonen denne sesongen har vært 

bedre enn på lenge noe som bl.a. skyldes god oppfølging fra materialforvalter og godt samarbeid 

med trenere og lagkontakter. 

Sportslig har sesongen 2013 – 2014 vært bra for de fleste lagene bortsett fra 3. divisjon Oldboys 

som endte sist i sin serie og U19 som har hatt varierende oppmøte på trening og kamper.  Styret 

valgte å engasjere Villi Steinarsson som hovedtrener i 2013 – 2014 sesongen.  Dette har bidratt til å 

profesjonalisere treningene med fokus på innsats og disiplin for de lagene der Villi har vært 

involvert.  Dessverre har Villi valgt å avslutte sitt engasjement med klubben fra og med juni 2013. 

Klubben kan alltid bli bedre på kommunikasjon. Selv om vi har hatt rimelig kontroll på 

medlemslistene dette året og dermed har hatt tilgjengelige sms-lister og mail-lister, er det her alltid 

rom for forbedring.  Målet må være å kunne tilby alle trenere og lagkontakter full oversikt over ”sitt 

lag” og muligheten for å sende sms og mail til ”sine spillere”.  Her har vi ikke hatt godt nok 

oppdaterte lister.  Fra og med sesongen 2014 – 2015 vil klubben gå over på idrettens nye system 

KlubbAdmin for administrasjon av medlemslistene.  Det er grunn til å håpe at situasjonen vil bli 

bedre. 

Veksten i klubben er positiv.  Høsten 2013 har vi også greid å rekruttere mange nye spillere til 

Basketskolen og U12Mix. På Basketskolen har Tom Even og Gjert gjort en flott innsats. Nendad og 

Magnus har vært trenre for U12Mix.  I tillegg har vi i 2013 – 2014 sesongen store grupper for U14 

og U16 med ca. 25 spillere i hver gruppe.   

Dessverre greier ikke klubben for tiden å tilby egne lag til jenter.  Dette er veldig beklagelig! Denne 

sesongen har vi satset på U12Mix og U14Mix.  For de litt eldre jentene har vi hatt et felles lag med 

Sandnes.  Dette laget er i sin helhet overført til Sandnes fra sesongen 2014 – 2015 og vil spille i 

U19 Kvinner serien i Bergen.  Styrets mål er at vi skal ha egne jente lag (U14 eller U16) i 2015 – 

2016 sesongen.  For å kunne tilby lagene seriespill er vi også avhengig av andre klubber stiller 

jentelag i region Sør. 

Økonomien i klubben er tilfredsstillende.  Det har vært viktig for styret å ha god kontroll på 

kostnadene og etablere stabile inntekstkilder fra dugnader.  Dette har vi lykkes rimelig godt med i 

2013.  Vi vil også i 2014 fortsette samarbeidet med Stavanger Forum som har sikret oss gode 

dugnadsinntekter de siste årene. 

Det nærmer seg vår og sommer og dermed også Pirates Cup (og andre cup’er).  Styret håper at det 

blir mange lag som vil delta også i år.  Samtidig vil vi minne alle om å passe på hverandre når vi er 

på tur.  Alle alderbestemte lag (med spillere under 18 år), må ha med minst 2 voksne som ledere.  

De siste årene har vi hatt en del ”nesten-ulykker” og vi må alle gjøre det vi kan for å unngå ulykker 

på tur, og det er et stort ansvar å være med som leder.  Tusen takk til dere som stiller opp! 

Jeg vil med dette ønske alle en god sommer og velkomme tilbake til ny sesong i august! 

7. april 2014,  

Ståle Amland 

Leder  


