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Medlemstall 

Søgne & Mandal Basketballklubb har i 2018 hatt 29 medlemmer. Vi har derimot en utfordring 

med innsamling av medlemskontingent, og det er dermed kun et fåtall av disse som faktisk er 

betalende (og dermed offisielle medlemmer). Det offisielle medlemstallet vil derfor ikke stemme 

med faktisk antall medlemmer i klubben. 

Styret 

Styret i Søgne & Mandal Basketballklubb har i 2015 bestått av følgende medlemmer 

Styrets leder:  Svein Gustav Steimler 

Nestleder:  Tim Harald Markussen Kelly 

Styremedlem:  Radek Stalsberg 

 Stian Lunde 

  

Lag 

Klubben har hatt følgende lag: 

• EasyBasket (mini) Mandal 

• Rullestol Mandal 

• Senior Mandal 

Det har ikke vært noen aktivitet i Søgne, da det er begrenset med personer som kan basketball i 

Søgne.  

Sportslig 

 EasyBasket har hatt en utfordring på trenersiden etter at Mads Petter sluttet. I tillegg er 

treningstider en utfordring. Flere har derfor valgt å slutte som en konsekvens av dette. 

 Rullestolbasket seiler opp som det største laget i klubben. Det er flere meget engasjerte 

foreldre som er involvert, og antall deltakere er tosifret. Vi har i tillegg klart å få til en 

egen serie for rullestol i spillformen 3MOT3 i NBBF Region Sør, hvilket gir deltakerne 

muligheten til å spille kamper mot andre lag fra andre klubber. 

 Seniorlaget tok 3.plassen i serien og 4.plassen i sluttspillet i 2017-2018. Laget begynte 

2018-2019 godt og kjemper nå konsekvent i toppen av serien.  

 Det planlegges en rullestolturnering i august 2019. Et eget utvalg jobber med planene her. 

Flere norske og utenlandske lag har vist sin interesse. 
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Utdanning 

Det har ikke blitt gjennomført noen kurs i 2018. 

Økonomi 

Regnskapet viser et underskudd på 35.000,- noe som er 11.000 bedre enn budsjettert. Inkludert i 

dette ligger en betydelig post på drakter, da ny utstyrsavtale med Adidas gjorde at klubben måtte 

(og trengte) nye drakter. Det ble også kjøpt inn til barne- og ungdomslag. 

Utover dette har vi mottatt vesentlig mer støtte fra diverse instanser enn vi hadde budsjettert, 

men vi har en utfordring på innsamling av kontingenter.  

Sponsorjobben er tung og vanskelig, når man konkurrerer med klubber som fotball og håndball. Vi 

har likevel fått til noen avtaler som gjør at vi ikke er så langt unna målet vårt om 42.000 inkludert 

gave fra Sparebanken Sør. 

Hallkapasitet 

Halltid har vært en bøyg for klubben i mange år. 2018 ble intet unntak, da vi kun ble tildelt samme 

treningstider som tidligere. Det betyr at alle som skulle gå fra EasyBasket til U14 enten måtte 

fortsette å trene med EasyBasket eller slutte. Dessverre valgte en del å slutte som følge av få 

treningstimer og dårlig sportslig tilbud. 

Søgne, 22.2.2019 

 

Gustav Steimler 

Styreleder 

 


