
Basketballgruppen, Sotra SK.  

Årsmelding 
2022 har vært et krevende år med noe vokse smerter i en nylig oppstartet Basketball gruppe. Svært 
gledelig har det vært å se at basketball har sterk appell blant lokale barn og unge. Pågangen med 
nye spillere har vært god. På den negative siden må det trekkes frem at mangel på treningstider, 
trenere og treningslokaler har skapt utfordringer både for basketball gruppen og Sotra SK og skapt 
mye frustrasjon for spillere, foreldre og gruppens tillitsvalgte. Økonomien i gruppen er ved utgangen 
av 2022 god. 

Vi begynte året med en liten gruppe med to trenere og en foreldrekontakt og omkring 10-15 unge 
spillere som har hatt felles treninger på Liljevatnet skole. Spillerne var i aldersgruppen 6 klasse til 9 
klasse. Utover våren fikk vi inn en ny trener og fikk betydelig bedre treningsforhold da vi flyttet til 
Bildøyhallen. Gruppen ble delt i to med en egen ungdomsgruppe og en Easybasket gruppe. Fra 
sommeren etablerte vi et U 15 lag og et U13 lag samt at vi videreførte Easybasket som en egen 
gruppe. U 13 og U15 har deltatt i seriespill. 

Utover høsten trente de tre lagene i samme lokaler i Bildøyhallen fram til høstferien. Dette fungerte 
relativt greit. Etter høstferien flyttet Easybasket og U13 laget til Fjell ungdomskole. Vi har hatt etter 
hvert betydelig utfordringer med at fjell ungdomskole er i ferd med å bli for liten for fellestreninger 
med disse lagene. Omkring 20 medlemmer i hver gruppe er i overkant av hva denne hallen kan klare. 
U15 laget har slitt med å finne egnede treningslokaler og har etter mye fram og tilbake trent på 
liljevatnet skole på torsdager og i Bildøyhallen på fredager.  

Det har som nevnt vært store utfordringer knyttet til treningslokaler, treningstider og trener tilgang i 
2022. Det er vesentlig for en fortsatt vekst å få tilgang på bedre og stabile treningslokaler samt finne 
flere nye trenere. Ved utgangen av 2022 måtte vi vurdere å legge ned U15 laget pga disse 
utfordringene, noe som naturlig nok skapte stor misnøye blant spillerne. Vi har stor forståelse for 
frustrasjonen spillerne følte. Heldigvis løste situasjonen på tampen av året med at vi fikk rekruttert 
en ny trener «Reiner Saar». 

I tillegg kan det trekkes frem at kommunikasjonen mellom klubb og gruppe samt mellom gruppe og 
utøvere / foresatte kan forbedres. Rubic har mange fordeler, men er foreløpig ikke en fullverdig 
kommunikasjonsplattform.   

Vi har også i løpet av våren prøvd å opprette ett herre seniorlag. Dette var dessverre ikke vellykket i 
første omgang. Fra høsten 2022 ble det imidlertid opprettet ett dame senior lag. Dette ser ut til å ha 
etablert seg, og selv om de foreløpig ikke er mange spillere så er dette en motivet gjeng som vi tror 
over tid vil kunne rekruttere flere spillere.  

Den store motivasjonsfaktoren til gruppen og spesielt undertegnede er den store spillegleden barn 
og ungdom har hatt i løpet av året. Vi har til tross for overnevnte utfordringer fått en veldig flott 
spillergruppe som viser internt samhold og stor glede over idretten sin. Basketball i sotra sportsklubb 
er liv laga, og vi forventer at rammebetingelsene kommer mer på plass i 2023. 

Antall medlemmer i gruppen har økt betydelig og vi er ved nyttår et sted mellom 50-60 aktive 
medlemmer. Antall trenere i gruppen er fire fra nyttår. Vi har i tillegg mistet en hjelpetrener og fått 
inn en ny hjelpetrener. Det er behov for minst to nye trenere i gruppen. 
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