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Forslag til dagsorden  

1. Godkjenning av forretningsorden og dagsorden  

2. Valg av dirigent og referent, samt to signaturvitner til protokollen  

3. Godkjenne de fremmøtte representanters fullmakt  

4. Behandle årsberetning 2020 

5. Behandle regnskap 2020 

6. Vedta budsjett for kommende sesong  

7. Behandle innkomne forslag  

8. Valg  

  

Styrets forslag til forretningsorden  

Forhandlingene ledes av dirigent  

Forslag og vedtak føres inn i protokollen med antall stemmer for og imot  

Protokollen underskrives av de valgte personer, samt leder  

    

 

 

 

 

 

 

 



HBBK-ÅRSMØTESAK 2021 

Årsberetning for året 2020 - sesong 2020/21 

Styrets sammensetning per valg ved årsmøte 2020: 

Rolle  Navn  Periode  

Leder  Darlén Marie Lund Valgt for 1 år 

Nestleder  Maria H. Wang  Valgt for 1 år  

Kasserer  John Einar Hulsund  Valgt for 1 år  

 

Styremedlem  Anita Cecilie Skram Valgt for 1 år  

Styremedlem  Marianne Skogh  Valgt for 1 år  

Styremedlem: Alexander Bjerke  Valgt for 1 år 

Varamedlem:   Rolf Erik Nordby  Valgt for 1 år 

Varamedlem: Sven Stranger  Valgt for 1 år 

   

2 Revisorer:  Terje Akselsen 

Tom Ivar Bjørnstad 

Valgt for 1 år. 

 

Styrets arbeid  

Styret har gjennom sesongen 2020/21 fokusert på å løse utfordringer mht. etablering av 
nye lag - årganger med trenere og bedring av trang økonomi. Den basale driften er 
opprettholdt og økt, med god hjelp fra trenere, spillere, lagkontakter og foreldre. 

I sesongen nå mistet vi det eldste guttelaget, men det ble etablert et nytt lag født 09/10. 
På Grunn av covid har økingen av medlemmer vært vanskelig og sesongen er ikke spilt. 
Vi har også innledet et godt samarbeid med HTH og Volleyball om driften av kiosken på 
Remmen. Vi har også et godt samarbeid med ny bruker til kamper på Remmen - 
Fredrikshald/Pristina futsalklubb. 

Som poengtert sterkt i årsmelding 2019 var en viktig satsning for klubben å få opprettet 
nye lag – og det har vi også lyktes med i 2020: 

Klubben har nå 1 ny treningsgruppe: 

Mix-lag 09/10 - trener på Låby 

Enda flere yngre lag er under planlegging. 



ETABLERING AV NYE LAG I ÅR INNEBÆRE AT EN VIKTIG SAK FOR KLUBBEN 
FREMOVER BLIR Å BLI TILDELT MER HALLTID FRA HIR FREMOVER! 

Den økte lagaktiviteten fordrer at vi får mer treningstid i hall. På Halden idrettsråds 
årsmøte 19.03.19 fremmet således HBBK forslag om at tildelingen av treningstider må 
undergis en omfattende gjennomgang og revisjon fra neste sesong av, og at det vedtas 
skrevne retningslinjer for denne tildelingen. Slikt forslag ble vedtatt enstemmig på HIR 
sitt årsmøte og vil snarlig bli igangsatt med arbeidsgruppe for dette med alle 
hallbrukende klubber representert - inkludert HBBK. 

Klubben fikk sommer 2018 hjelp fra kommunen til å oppgradere utebanen på Porsnes 
med to nye kurver, og nå håper vi også at kommunen i samarbeid med Halden 
idrettsråd kan få gjort noe med det ødelagte plastdekket – helst fjernet det - tror vi er det 
rette nå - vanlig asfalt under. Fordi vi driver en hallidrett i haller som styres av de 
offentlige skolenes/HIØFsine åpningstider er utebanen på Porsnes det eneste stedet 
klubben har for trening i den lange tiden hallene er stengt i feriene.  

Gjennom året har det blitt behandlet styresaker om:  

 Lag, trenere og seriespill  

 Serieoppsett og gjennomføring av kampdager  
 Å skaffe trenere og halltider  
 Rekruttering  
 Økonomi  

Klubben gjennomgikk et rekrutteringsskifte idet også klubbens senior herrelag ble 
nedlagt fra sommeren 2016, og vi har ingen konkrete planer om å gjenopprette slikt i 
vanlig seriespill. 

HBBK er således nå en ren barne-og ungdomsklubb med fokus på breddeidrett. Dog 
har klubben tilbudt ledig treningstid til seniormosjonister (ex våre basketspillere) både 
kvinner og menn i hall 4 på Remmen tirsdager kl. 20.00 - og her det det godt oppmøte. 
Vi krever vanlig medlemsavgift av dem og det betaler! Klubben mener dette er et viktig 
tiltak for klubbfølelsen også hos både våre yngre og eldre. 

En svært gledelig utvikling er at flere tidligere seniorspillere nå kommer tilbake med sine 
barn til klubben og selv stiller opp som kvalifiserte og dedikerte trenere. 

Vi ser derfor nå i klubben en positiv utvikling mht. etablering av nye lag og 
treningsgrupper.  

Våre lag og grupper sesong 2020/21: 

HBBK har i sesongen 2020/21 da hatt 3 lag i seriespill i Region Øst: 

RØN G16 (05/06) ØST - et nytt lag med bare gutter, coachet av Simon Nilsen og Sindre 
Hulsund. 

G14 07/08 trener 3 ganger i uka av Elias Stranger, de har hatt en veldig bra rekrutering. 

J14 07/08 trener 3 ganger i uka av Maria Wang og Sunniva Olsen.  

Øvrige grupper: 

Mix 09/10 oppstartet av Maria Wang og Sunniva Olsen, trener to ganger i uka. 



Mix 11/12 etablert med trening torsdager på låby, de vil veldig gjerne inn på Remmen 
igjen – også entusiastisk coachet v/headcoach Henning Skogh – assist Gjermund 
Skogh 

  

Rekrutering av nye dommere og trenere er noe vi bør tenke på, er noen av lagene som 
trenger nye trenere i år. 

Sondre som er vår erfarne regionsdommer har dømt mange kamper på remmen og 
dette er vi stolte og veldig takknemlige for. Styret er både stolte og takknemlige for hans 
innsats for Haldenbasketen (det er nå et økonomisk straffesanksjonert krav fra 
forbundet at hver klubb må fremskaffe egne dommere). 

Gøteborg-cupen! 

Det blir ikke noe Gøteborg cup i år grunnet covid. 

Sportslig arbeid. 

Bortsett fra halltidssaken ser vi at utdanning av trenere og kampledere/dommere på 
ungdomsnivået gir klubben uante muligheter og gjør klubben sterkere. I år satser vi 
således på å sende flest mulig av våre interesserte ungdommer på Easy-Basket-
trenerkurs (basis trenerkurs i trenerstigen), og Kamplederkurs (basis dommerkurs i 
dommerstigen). Økt samlet klubbkompetanse her gir oss langt mer fleksibilitet og styrke 
i våre basale funskjoner: 

 Å ha trenere 
 Å ha dommere 
 Å ha kampsekretariat 

Sammen med lagene født 09/10/11/12 ønsker vi neste sesong å gjenoppta tradisjonen 
med å avholde en offisiell Easybasket-turnering på Remmen – med disse ungdommene 
som sentrale aktører i arrangementet. 

Økt kontakt og samarbeid med NBBF – Region Øst - og øvrige klubber i Østfold 

Klubben har sterkt økt sin deltaking på arrangementer i regi av NBBF-Region Øst og 
har et utmerket og tett samarbeid med dem. Vi har vært på flere trenersamlinger, Den 
lille trener- og klubblederhelgen, hatt fellesmøte nylig mellom Region Øst og 
Østfoldklubbene i Fredrikstad, og vi har noen deltakere på SPU (uttaking til 
aldersbestemte landslag).  

Vi satser også sterkt på mer samarbeid og tettere kontakt med basketklubbene i 
Fredrikstad, Moss, Askim og Sarpsborg og samarbeider med disse nå om Easybasket, 
lokale trener- og kamplederkurs, samt minicuper kun for lag i Østfold. 

Fremtiden. 

Styrets plan fremover er fortsatt at vi skal opprettholde en basketklubb og et basketmiljø 
i Halden – men også å bli større og bedre – og være en klubb som greier å gi et tilbud til 
barn og unge som er interessert i denne flotte sporten – og bære klubbens stolte 
tradisjoner som Østfolds eldste basketklubb videre. 

Klubben hadde pr. 31.12.20 - 12 kvinner (15%) + 66 menn (85%) = 78 totalt – en samlet 
økning fra 2019 på 4 personer. 

 



Økonomi. 

Økonomisk går klubben bra p.g.a. 

 Økende medlemstall 
 God innsats på dugnader 
 God økonomistyring og kostnadskontroll   

Regnskapsresultat året 2020 viser et overskudd på kr. 5 818.  

Klubben har deltatt i dugnader – Grenserittet, som har gitt gode dugnadsinntekter 
tidligere, ble avlyst i i 2020 p.g.a. pandemien. Isteden har klubben hatt salg av kaker 
som gav gode inntekter til klubben. Vi trenger også flere sponsorer – noe styret igjen vil 
prøve å fokusere på. 

Halden Basketballklubb takker sponsorer og samarbeidspartnere for nok en vellykket 
sesong.  

En spesiell takk gis til klubbens medlemmer og ildsjeler: spillere, trenere og ikke minst 
lagkontakter og foreldre som stiller opp på vegne av klubben i året som gikk. Uten disse 
ville det ikke vært mulig å drive vår klubb med vårt viktige tilbud til barn og ungdom. 

Takk til dere alle fra styret! 

Halden, 27.05.2021  
 

På vegne av styret i Halden basketballklubb 
 

Darlén Marie Lund, leder  

 

********************* 

 

 

 

04/5-21 1 Lagrapport: 

 G16 Spillere: 

-Nikolai Odden  

-Omar Ahmed  

-Teodor Gran  

-Yahye Saleban  



-Abdallah Ali  

- Fred Andre Karlsen  

- Aksel Eriksen  

- Yonis Saleban  

- Max Julian Köhler  

- Noah Johanne Bjerke  

- Sebastian Wold  

- Patrick IIunga  

- Gilbert IIunga  

 

Rapport H2020: Bra oppmøte på treninger, og generelt mye motivasjon i laget. 

Både for å gjøre det bra i seriespill, og på treninger V2021: Stort frafall av spillere. 

Ukene før idretten ble satt på vent pga Korona var vi kun 2-4 spillere på hver 

trening. Noen spillere gitt tilbakemeldinger på at treningstidene tidlig på 

ettermiddagen (typisk 16-18) er vanskelig å møte til pga transport, skole etc. Har 

også inntrykk av at flere kanskje syns det litt for mye med fire treninger i uka, og 

at det til høsten kanskje burde kuttes en tid. (Det bør uansett diskuteres med de 

som skal være med videre) Før sesongen starter opp igjen til høsten tror jeg 

minimum dette bør avklares: -Hvem er med videre (dette er litt uklart nå med 

tanke på oppmøte/tilbakemeldinger) -Hvor mange treninger bør man ha slik at 

flest mulig kan møte til hver trening -Mål med seriespill 04/5-21 2 Ellers fortsatt 

mange som virker ivrige, og har utviklet seg som spillere til tross for 

omstendighetene. 

 

Lagrapport for Jenter 07/08 sesongen 2020/2021 

 

Starten på sesongen var veldig fin, vi hadde flere treningskamper innad i klubben, samtidig som 

at vi fikk spilt et par kamper i seriespill før den ble avsluttet grunnet covid-19. Fordi vi var få 

spillere, hvorav flere spillere hadde skader, endte vi opp med å spille i G14 serien hvor vi lånte 

flere spillere fra G07/08 både på treninger og kamper. Jentene og guttene trener sammen hver 



tirsdag, og det har fungert godt og vært et fint tiltak hvor spillerne har blitt kjent og kunnet 

utfordre hverandre. Ellers så har vi trent tre ganger i uka, hvor oppmøtet var veldig bra frem til 

siste nedstenging. Vi har kjørt i gang noen treninger utendørs nå i nedstengingen, men disse har 

det vært relativt lite oppmøte på. Vi mener at det går veldig utover spillerne at det stadig er 

endringer i restriksjonene, og at det åpnes og stenges om hverandre. Det er forståelig at noen 

mister interessen, så vi håper det åpner igjen veldig snart.  

Til høsten så håper vi først og fremst på at vi er tilbake til normale treningstider innendørs, og at 

jentene fortsetter med den gode motivasjonen og den gode lagmoralen som de alltid har hatt. Vi 

håper på flere treningskamper innad i klubben, når dette lar seg gjøre, som et plaster på såret for 

en avsluttet serie.  

Vi trenere er veldig stolte over jentene, og er glad for at de har det gøy på treninger og for at de 

legger inn innsats på og utenfor banen. Vi ser stor fremgang hos hver enkelt, og gleder oss til å 

følge alle sammen forhåpentligvis lenge.  

 

 

Oversikt over trenere og spillere 

Trenere: 

 Sunniva Strømme-Olsen 

 Maria Wang  

 

Spillere: 

 Ida Emanuelsen (07) 

 Madelen Bjørnstad (07) 

 Kari Lie (08) 

 Mathilde Kristiansen (08) 

 Julie Lie (08) 

 Yaren Baykus (08) 

 Hermine Dahlquist (08) 

 Erle Nohr Skogh (Ny, ikke registrert enda, 08) 

 Sofia Skogh (Ny, ikke registrert enda, 08) 

 

 

Lagrapport for Gutter 09/10 sesongen 2020/2021 



 

Gutter 09/10 ble startet opp denne sesongen som et mix-lag, og var på et tidspunkt blandet med 

gutter og jenter, men står den dag i dag som et rent guttelag med ganske mange spillere. Det har 

vært en vanskelig sesong å starte opp et lag i, og sikkert en like vanskelig sesong for spillerne å 

begynne i. Til tross for mye nedstenging så har vi helt til slutten vært mange spillere på 

treningene, særlig mandagstreningene på Remmen har det vært ca. 8-12 spillere hver gang. Dette 

er utrolig morsomt, og vi trenerne stortrives på laget, og er veldig glad for at guttene er så 

engasjerte og klare for hver trening. Vi ser et stort potensialt i dette laget, og håper guttene vil 

fortsette inn i en forhåpentligvis bedre og lengre sesong.  

Til høsten håper vi at treningene er tilbake til normalen igjen, og at vi får deltatt i seriespill hvor 

vi tror guttene kommer til å klare seg kjempebra.  

Vi trenere gleder oss til å bli bedre kjent med guttene, og til å få oppleve nye ting i 

basketverdenen sammen med laget. Vi er stolte over guttene som har vært så motiverte og 

engasjerte selv i en tid som denne, og vi har et stort håp for laget! 

 

 

Oversikt over trenere og spillere 

Trenere: 

 Sunniva Strømme-Olsen 

 Maria Wang 

 

Spillere: 

 David Olav Hedin (2009) 

 Adrian Hoxha (2007) 

 Dion Hoxha (2008) 

 Paulius Laucius (2010) 

 Anton Stang Lund (2010) Ikke fått tilbakemelding enda.  

 Tim Erwin Arnesen (2010) 

 Eirik Fotland Holt (2009) 

 Josef Gittikorn Karlsen (2010) Ikke fått tilbakemelding enda.  

 Emanuel Elie Muteba (2010) 

 Andreas Lunde (2009) 

 Alex Haakestad (2009) 

 Oskar Næss Larsen (2009) 

 



Lagraport for gutter 07/08  

 

Sander Nilsson Aardahl 

Peder Adolfsen  

Henrik Akselsen 

Sander Bach Andersen  

August Beckhaug 

Matthew Nhat Doug Do 

Alexander Borring Hansen 

Daniel Øia Helgesen  

Jørgen Heli-Hansen 

Oscar Henriksen 

Eirik Fotland Holt 

Sondre Fotland Holt  

Mathias Hofgaard Johansen  

Hallvard Kolstad 

Teodor Redi Kynningsrud  

Daniel Soli Magnussen  

Max Alexander Markussen  

Alan Mizdin  

Marcus Leander Mober-Ingerø 

Arian Novolani 

Tobias Auensen Olsson  

Martin Røyter  



Muhammad Faizan Skiander  

Lucas Skram-Rørmyr 

Christian Clementz Snekketorp  

Mads Nordby Sæter 

Aksel Torgersen 

Justas Urmanaricius 

 

Jeg synes sesongen har vært veldig lærerik og morsom for gutta. De har fått spilt en del 

kamper hvor de har sett svakhetene og styrkene laget har. Å ha to lag i en serie har 

også fungert veldig bra. Alle har vært fornøyde med spilletid og har hatt det gøy. Noe 

laget ønsker å oppnå fra neste sesong er å vinne serien og bli bedre som et lag. 

 

Lagraport mix 11/12 

 

Siden det har vært en del arbeid i Låby-hallen og på grunn av covid har ikke vi trent på 

en god stund. Men, vi har vært en +/- 8 stykker på de treningene som har vært. Vi ser 

veldig frem til å starte opp igjen. Når vi starter opp igjen håper vi at kjernen kommer 

tilbake og at vi får flere nye spillere på laget. 

 

Årsmøtesaker HBBK 2021 

 

HBBK – Årsmøtesak - Budsjett for sesong 2021 

 

Innkommet sak: Forsalg til kontingent og treningsavgift: 

Kontingent settes til kr. 300,- pr. år. 

Treningsavgift settes til kr. 850 for aktive fra 14 år og over. Faktureres både høst og vår. 

Treningsavgift settes til kr. 850 for aktive under 14. Faktureres både høst og vår. 

 

FORSLAG TIL VALG HBBK SITT STYRE FOR NESTE DRIFTSÅR - 2021 



Etter HBBK sine vedtekter skal årsmøtet velge leder, nestleder, 4 styremedlemmer og 2 

varamedlemmer. For 2020 var følgende i styret til HBBK: 

Navn  Rolle  Periode  

Sven Stranger Leder  Valgt for 1 år 

Lajla Halvorsen  Nestleder   Valgt for 1 år 

John Einar Hulsund Kasserer  Valgt for 1 år 

Anita Cecilie Skram Styremedlem Valgt for 1 år 

Lajla Halvorsen Styremedlem  Valgt for 1 år 

Marianne Skogh Styremedlem  Valgt for 1 år 

Aleksander Bjerke Styremedlem Valgt for 1 år 

Rolf Erik Nordby Varamedlem Valgt for 1 år 

Sven Stranger  Varamedlem Valgt for 1 år 

Terje Akselsen 

Tom Ivar Bjørnstad 

 

Revisorer 

 

Valgt for 1 år 

 

Etter samtaler med de foreslåtte er styrets forslag til  

nytt styre for 2021 som følger: 

Navn  Rolle  Periode  

Darlèn Marie Lund Leder  Gjenvelges for 1 år 

Maria Wang Nestleder Gjenvelges for 1 år  

John Einar Hulsund Kasserer  Gjenvelges for 1 år 

Anita Cecilie Skram Styremedlem Gjenvelges for 1 år 

Lajla Halvorsen Styremedlem  Gjenvelges for 1 år 

Marianne Skogh Styremedlem  Gjenvelges for 1 år 

Rolf Erik Nordby Varamedlem Gjenvelges for 1 år 

Sven Stranger  Varamedlem Gjenvelges for 1 år 

Tom Ivar Bjørnstad 

 

Revisor Gjenvelges for 1 år 

 

Samtlige kandidater har sagt seg villig. 

For styret i HBBK 

Darlèn Marie Lund 27.05.21 


