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Innledning 
 

2020 has been a highly unusual year for our club. 

As feared, the Corona pandemic has had a major effect on the daily business of our club. Season 
‘19/’20 was left unfinished and also the current season ‘20/’21 is still uncertain how it will be 
concluded. 

The board, trainers and coaches of the Nesodden IF Bobcats did try to facilitate to the best of our 
abilities an offering within the health guidelines that were set out for us on a national and local level. 
This resulted in that before the summer we conducted training on outside courts while keeping a 
good handwashing regime in place. 

Our 3-on-3 Kiwi Flaskebekk tournament had to be cancelled, but the yearly basket sommer skole 
was held. With a total of 80 participants the sommerskole was a big success. Kevin Juhl Thomson 
(coach of the national boys U-16 team) and Viktor Petrov respectively were the head coaches for the 
older and younger groups. If all goes according to plan, this year we will be able to organise both 
events during the summer. 

Season ‘20/’21 was started with a significant change to the “kampskjema”, instead of paper based, 
all kampskjema are now conducted “LIVE” and electronically. The driftsgruppe did a terrific job in 
getting us match ready for the season. Particular mention are for Dennis Brækhus and his daughter 
Iana who have ensured the LIVE kampskjema worked as intended, and to Marit Jensen and Eigil 
Jørstad for doing a terrific job with sorting out our new outfits. 

Due to the lockdowns no games have been played since late November, December and 
January. Training was not conducted either in large parts of these months. 

On a more positive note, despite the challenges we faced, the number of members our club 
has remains at a solid level (334 active members now vs 321 Last year). 20+ year olds have 
not been allowed to train, however particularly due to the work we have conducted with 
SFO we have seen a great influx of new members in the youngest age brackets. In the ages 
9+ the division boys vs girls is approximately 2:1, in our youngest brackets it is closer 1:1. 

Though there will be a degree of uncertainty with what the year will bring, due to the 
ongoing Corona situation, it is the intention of the board of the Nesodden IF Bobcats to 
continue to build a solid foundation for this club to continue growing into the future.  

It is the desire of the sportslig gruppe to implement a new structure into the club for how 
we manage our teams going forward to help us build up this foundation, some work is still 
being done, and once the plans are finalised the club will communicate the plans. 

We fully intend to continue to invest into developing the coaching capabilities of our active 
members, and offer them at least assistant roles to put their skills into practice. It is the 
clubs belief and vision that investing in the capabilities of our members now, will help the 
club to also develop on the mid and longer term. 

 



Nesodden IF Bobcats will continue with its Lead4Peace programme. The next trip is planned 
for the summer! Lead4Peace is a fantastic way for our members to develop various 
leadership skills combined with Basketball capabilities. Also by meeting many people from 
various backgrounds they build friendships that often last long beyond the L4P trips. 

The sponsor contract with our main sponsor KIWI Flaskebekk came to an end, at the end of 
the last season. We are very happy to have been able to re-negotiate the contract and have 
KIWI Flaskebekk as our main sponsor for another year, KIWI now contributes 45 000 NOK 
per year. 

In 2020 we also established 3-on-3 basketball as a new sport within the NIF and our club. 
Going forward we will offer specific training options, and organise more 3-on-3 events. 
Currently we are establishing the in-house capabilities to be official FIBA 3on3 organiser. 

We will continue to utvikler både mennesker og basketspillere and will continue to instill our 
values of “ Fellesskap, Respekt, Engasjement og Målrettet” in the club where we can. 

The club has a great pool of young referees that the club is helping to develop further. Knut 
Myhre has been a driving force behind the referee development, and he is supported by 
Larse Ryde (forbundsdommer) to help develop these kampledere. Our focus is to help our 
kampledere now move on to the stage of aspirant dommer and beyond! 

The club’s financial situation is solid. As we are developing the technical capabilities within 
the club it means that in the future more money will be needed to be generated to fund all 
the activities that we hope to employ. We will endeavour to keep the treningsavgift 
unchanged so basketball remains affordable to most people, and will need to find new and 
additional revenue streams to fund our ambitions. 

Thank you to all the players, trainers, team leaders, parents and guardians, for your 
continued contribution to our club. You all make it possible for us to steer this club through 
this difficult time. We know that not having been able to train and play games comes as a 
disappointment to all, but we are encouraged by the understanding shown by everybody 
and the positive attitude with regards to the future. 

 

  



 

2) Styrets sammensetning 
 

Zoran Milivojevic – Leder, Sponsoransvarlig, hovewdkontakt mot NIF og kommunen 

Ståle de Lange Kofoed – nestleder og ansvar for rekruttering 

George Turk – arrangementsansvarlig, kontaktperson Easy Basket 

Svein Erik Strand Rødvik – Økonomiansvarlig, kontaktes ved refusjon av utlegg, påmeldinger til cuper 
etc. 

Eivor Eriksen – Kommunikasjon og grafisk design 

Karianne Hjallen – Sportslig gruppe, søknader og øverige aktiviteter 

Marit Jensen - Driftsansvarlig 

Sjur Larsen – Lead 4 Peace, bidrar I arrangementsgruppe 

 

The club’s board has met at least once every 5 weeks since last summer, and in addition due to 
Corona we have had to have additional ad hoc meetings when needed. The club will continue having 
8 board members, all with a specific role or contribution to our club.  

  



3) Antall Utøvere og Lag 
At the end of calendar year 2020-2021 Nesodden IF Bobcats had 419 members. 

No senior/trim lag 

8 Serie lag (5 Boys/3 girls) 5 Easy Basket Teams 
 

 

 

Many SFO! (approx 80 members) 

 

Ved årsskiftet 2020-21 talte basketgruppa 419 medlemmer. Det er en økning på 84 i forhold 
til fjoråret. Disse medlemmene fordeler seg på åtte lag i seriespill, og 5 lag som spiller Easy 
basket (inkludert SFO-lagene). 
I tillegg har vi opprettet 3Mot3-basket som en egen gren i klubben, og med én egen trening 
per uke for dette formatet. Vi har 77 medlemmer som også er registrert som 3Mot3-
spillere.  
 
Nesodden IF Bobcats er i skrivende stund en av Norges største basketballklubber. Særlig 
gledelig er det at 250 av 419 medlemmer er under 13 år, og at vi har en svært høy andel 
jenter som medlemmer. 
 



4) Rekruttering 

 

Rekruttering av nye spillere har vært utfordrende i 2020. Det har vært flere perioder uten 
muligheter for å trene sammen eller møtes. Vi klarte likevel å fortsette tilbudet for SFO-barn 
på barneskoler på Nesodden. Interessen for å være med på SFO-basket/Basketgøy har vært 
skyhøy, og med den fantastiske innsatsen våre unge trenere legger ned, så har 
medlemstallet nok et år økt kraftig blant de yngste spillerne. 
 
Klubben arbeider målrettet med å gi et godt sportslig tilbud også til tenåringene i klubben. 
De er i en alder der de kan velge å gå til andre klubber for å satse videre, eller det er en 
alder der de gir seg med organisert idrett. I en situasjon der vi har alt for lite tildelt tid i 
haller og gymsaler, er det dessverre ikke mulig for noen av våre lag å bli tildelt trening mer 
enn to ganger per uke - og med unntak for vårt gutter under 19-lag (som trener sent på 
kvelden) er det heller ingen som kan trene på en banestørrelse lik den kampene spilles på. 
For å kunne arbeide seriøst videre med rekruttering, håper vi å bli tildelt mer halltid i neste 
periode 2021-23, noe som i noe større grad vil reflektere vårt behov for treningsflater. 
 
 
 

  



5) Sportlig 
 

Sesongen forløp som normalt for alle våre lag fram til begynnelsen av mars 2020. Etter 
nedstengingen var det en lang periode fram mot sommeren uten mulighet for organiserte 
treninger innendørs. Mange av trenerne og lagkontaktene skal ha mye skryt for å ha 
gjennomført individuelle treningsaktiviteter, virtuelle samlinger og sosialt opplegg innenfor 
de til enhver tid gjeldende rammer.  
 
Ved oppstart for høsten 2020, var det håp om en mer normal situasjon, i hvert fall for våre 
spillere under 19 år. Seniorlagene og trimgruppene for menn og damer har dessverre ikke 
hatt anledning til å trene organisert siden mars. Perioden fra august til begynnelsen av 
desember ble en fin tid med både treninger og kamper for alle våre barne- og ungdomslag. 
Økt smittespredning i desember første dessverre til nok en nedstenging av alle 
treningsaktiviteter. 
 
Mange av våre lag hadde planer om å delta på cuper før sommeren, både i Eskilstuna i 
Sverige, og i Pirates Cup i Kristiansand. Disse ble dessverre alle avlyst. Gutter U19 skulle i 
desember spille kvalifisering om å få bli med i Norgesmesterskapet. Denne kvalifiseringen er 
hittil utsatt på ubestemt tid. 
 
Spillerutviklingssamlingene (SPU) i regi av basketregion Øst er et tilbud gjennom hele 
sesongen for de ivrigste og mest motiverte spillerne i 13-15 års alderen. Flere spillere fra 
klubben har deltatt på dette tilbudet, inntil det ble innstilt på våren. Vi er også stolte av at 
Nesoddenjentene Camilla Wold Wægger og Nittaya Velten Klubbenes har vært tatt ut til 
landslagssamlinger i 2020.  
 

  



6) Arrangementer og Samarbeidprosjekter 
 

Prosjektet- Peace Players lederskapsprogram for ungdom «Lead 4 Peace» 

Nesodden idrettsforening (IF)-basket gruppe har et samarbeid med fredsorganisasjonen 
PeacePlayers -både i Kypros, Midt Østen, Sør Afrika og Nord-Irland. Som nevnt i innledende 
tekst har vi et godt etablert lederskaputviklingsprogram for ungdom kalt «Lead 4 Peace». 
Lead4Peace er et fantastisk prosjekt som gir våre unge utøvere i alderen 14 — 20 år 
muligheten til å utvikle seg som både leder, basketspiller og ikke minst som menneske. 
Kulturell forståelse, respekt, inkludering, toleranse og menneskesyn er viktig fokus i 
Lead4Peace. I tillegg spiller vi mye basket og har dyktige trenere med oss på alle turer. 

Prosjektet har så langt mottatt over nesten 3,5 millioner kroner av Aktiv Ungdom. Disse 
midlene betyr at ungdommer som deltar får reise til alle land og møte ungdommer og spille 
basket samt utvikle seg personlig gjennom aktiviteter, workshops og samhold. Vi søker nå 
om en ny tur og håper å kunne reise til Kypros eller Nord Irland i 2020 med både nye og 
gamle deltagere. 

I tillegg har vi nok en gang fått støtte til å bruke ungdom fra Peace Players som trenere 
gjennom utvekslingsprosjekt kalt EVS, nå kalt Solidaritetskorpset. Ungdommer som 
utveksler gjennom EVS fungerer som aktive trenere for klubben, driver opplæring og støtte 
for yngre trenere, og er tett på Basketgøy.Ståle  

Lead 4 peace er hett i tråd med vår visjon hvor fokuset på å utvikle mennesker er viktig. Alle 
deltagere Lead 4 peace viser seg å bli viktige for klubben som både rollemodeller, trenere og 
dommere. 

NIF basket takker Aktiv Ungdom for den uvurderlige støtten! 

 

NIF Bobcats basketskole 2020 

In the summer of 2020 we organised our sommerskole. 16+ trained at Nesodden VGS and 
were led by head coach Kevin Juhl-Thomson, landslag trainer for GU16. At Bjørnemyr our 
own Viktor Petrov was head coach conducting the basketskole for younger participants. 

In total we had 90 participants at our basketskole. It proved a challenge to organise it all 
within the existing Corona rules, and we had to cut things such as serving food, or mixing 
too much between groups. Though many basketskoler in Norway were cancelled, we are 
happy to have been able to organise a safe and fun event for our members. 

 

Sesong Tip-Off 

Tip-Off was conducted in an alternative fashion in 2020. We decided to hold an online event 
with a focus on information dissemination to our members. The event was not so well 
attended having had around 20 participants, we hope to be able to organise a physical 
event in 2021. 

 



Easy Basket turneringer 

Konseptet EasyBasket er utviklet for å ivareta barnets helhetlige idrettsutvikling og 
idrettsopplevelse. Konseptet består av EasyBasket aktivitet i klubb og EasyBasket-arrangement i regi 
av NBBF og underliggende regioner.  

I 2020 arrangerte Nesodden Bobcats bare to turneringer på grunn av Covid-19 situasjonen. Disse ble 
arrangert i februar og oktober. Begge var store suksesser, med den siste turneringen som satte 
rekord for lagoppmøte. 

Nesodden Bobcats tar for seg å være vert for omtrent fire turneringer hvert år. I tillegg oppfordrer vi 
lagene våre til regelmessig å delta i turneringer arrangert av andre klubber.  

 

Klubbmesterskapet I straffeskyting & Christmas 3 on 3 

These activities have been postponed/cancelled due to corona. If we see an opportunity to 
organise them later in the season we will. 

 

Kurs- og kompetanseheving 

During the Easy Basket Tournament held in Oktober our Kampledere had another 
opportunity to develop their skills. Otherwise we are in the process of obtaining an official 
3on3 competence, and has one of our referees, Anathalia obtained an official 3on3 dommer 
certificate. 
Otherwise Coach Viktor is helping our coaches to progress in the CDP, but we have had few 
opportunities for additional external trainings. 

Sekretariat training was done at the beginning of the season to help our members manage 
the game sheets. 

 

Kampsekretariat 

Sesongen 2020/2021 var det duket for innføring av digitalt kampskjema fra forbundets side. I 
Bobcats bød det på nye utfordringer ifm utstyr og opplæring, men vi stilte rimelig godt forberedt til 
første kamp med nytt opplegg. Etter en litt trang fødsel for det nye systemet grunnet kritiske bugs i 
den tekniske løsningen hos forbundet, har de fleste kampene fungert rimelig greit med digitale 
skjema. 

Sekretariatet i klubben består for det aller meste av klubbens eldre spillere, og disse håndterer 
oppgavene godt, litt vanskeligere har det tidvis vært for trenere som ikke helt har gjort alle 
nødvendige forberedelser før kampstart. 

Men også dette blir tidsnok en rutine for alle involverte. 

Den største utfordringen med organisering i år (utenom korona-avlysinger etc) har vært at det 
hovedsakelig er tre lags spillere som er med i rotasjonen, noe som har ført til litt problemer når alle 
involverte lag spiller bortekamper, så sekretariatet tar gjerne imot nye interesserte! 

 



Så får vi bare håpe det blir mer seriespill snart, og til sist takk til alle som har stilt opp og velvillig 
hjulpet nye fjes inn i sekretariatsoppgaver. 

 

Kioskdrift 

Klubben har organisert og gjennomført kioskdrift på de få basketarrangementene som lot seg 
gjennomføre i 2020. Dette er normalt et viktig bidrag til klubbens økonomi i tillegg til å skape en 
sosial setting og hyggelig atmosfære i Bjørnemyrhallen. Omsetningen i 2020 var selvfølgelig lavere 
enn budsjettert og endte på kr 36 945,-. Med utgifter på kr 15 005,- fikk vi et pent overskudd likevel 
på kr 21 940,-.  

Ansvaret for kiosken er nå en del av et helhetlig «Hallansvar», og rullerer for alle lag i seriespill. 
Styret oppfordrer hvert lag med respektive lagkontakter å støtte fullt opp om avvikling av kiosken på 
deres dager med «Hallansvar». Vi anbefaler at dere er tidlig ute med å informere om hvilke dager 
deres lag har ansvar, og setter opp fordeling med bytte internt om noen ikke kan.  

Tusen takk til alle lagkontakter og foreldre for vel avholdte kioskdager med duften av vafler og 
”hjembakst” i Bjørnemyrhallen. Har du noen lure ideer for hva som kan være populært å ha i 
kiosken, så del det gjerne med oss. 

 

 

Streetbasket (3mot3) 

Ble dessverre avlyst 
 

 

7) Økonomi 
 

Basketgruppas økonomi i 2020 har selvfølgelig også vært preget av corona-pandemiens 
nedstenginger og arrangement-forbud. Gledelig at vi fikk arrangert basketskolen før skolestart med 
høy aktivitet og flott overskudd. Vi har også mottatt støtte fra Gjensidigestiftelsen, 
Sparebankstiftelsen og støtte for Melissa som EVS-trener, totalt nesten 265 000. Vi har også søkt og 
fått midler for tapte inntekter fra Norges Idrettsforbund som følge av pandemiens nedstenginger (ca 
35 000). Tar vi med at flere medlemmer gir økte inntekter og  støtte fra kommunen; får vi også i 
2020 en god økonomi.  

Vi budsjetterte med inntekter på 1 018 000,- og utgifter på 1 053 000,- og endte året med et solid 
overskudd på 425 000,-. Overskuddet tilskrives det lave aktivitetsnivået og derav lavere utgifter som 
følge av nedstenging og avlysninger. Den største sparte utgiftsposten er avgifter til kretsen for 
seriespill, avgifter til cuper osv på 190 000,- i tillegg til sparte lønnskostnader.  

Regnskap for 2020 og budsjett for 2021 legges ut på våre nettsider i forbindelse med basketgruppas 
årlige møte (15. februar) . På dette møtet vil det bli gitt ytterligere redegjørelser og avklaringer rundt 
gruppas økonomi. 

 


