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Ulriken har mye å være stolte over i 2018. Noe 

av det aller viktigste vi driver med er SFO 

prosjektene vår, og vår rekruttering av nye 

basketspillere.  Vi har drevet SFO basket ved 

Haukeland skole i 5 år, og i høst har vi startet 

opp SFO basket ved Kronstad skole også. Ved 

begge skolene er basketaktivitetene veldig 

populært. 

I EBC og EB aldersklasse har Ulriken 7 lag født 

i alder 2011 til 2007. Bland disse er et lag av 

nybegynnere fra Kronstad skole.  

I seriespill har vi lag i alle aldersgrupper. Det 

kan vi være stolte av! Det vi ser som en 

gjenganger er at Ulrikenlagene  ofte ligger i 

toppen av tabellen. I regionspill tok vi 9 gull i 

sesongen 2017/18. Dette viser at trenerne gjør 

en veldig god jobb. De har fokus på gode 

individuelle ferdigheter samt lærer spillerne  

godt samspill og teamwork. 

Godt fokus på utviklig av spillere og teamwork 

ser vi også gir resultater i turneringer både 

innenlands og utenlands, i NM og i 

landslagssammenheng.  

I 2018 tok Ulriken gull for både jenter og gutter i 

U16 NM. Gutten vant overbevisende over 

EB85, det samme gjorde Jentene over Hop 

BBK. I U19 NM tok jentene sølv, tapte bare 

med 11 poeng mot 4-5 år eldre jenter fra Ullern. 

Guttene tok 5. plass. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
[Skriv in bildetekst her] 

Side 2 

Scaniacup er en turnering som blir arrangert i 

påsken i Sødertelje i Sverige. Dette er et uoffesielt 

nordisk mesterskap for klubblag. Ulriken Eagles har 

de siste årene hatt flere og flere lag som har 

kvalifisert seg til Scaniacup. I 2018 reiste det 4 

Ulrikenlag; Gutter02, jenter 03, gutter03 og jenter 

05. Jenter 03 ble historiske og vant Scaniacup som 

første norske jentelag. De vant overlegent 76 – 42 

mot Brahe Basket. Ulriken har kvalifisert seg til 

Scaniacup 2019 med hele 7 lag. Ingen andre 

klubber har så mange invitasjoner. 

2003 jenter spilte også som første norske jentelag i 

Europa ligaen for jenter u15, EGBL. I seriespillet 

vant jentene 13 av 15 kamper og kvalifiserte seg til 

Superfinalen. Jentene tok en flott 3.plass etter jevne 

kamper mot begge finalelagene. 

Ulriken har aldri tidligere hatt så mange aktuelle 

spillere for landslag. I Nordisk og EM hadde Ulriken 

hele syv spillere i aksjon. På de aldersbestemte 

u15-u19 lagene var 13 spillere innvolvert. På 

seniornivå representerte Vilde, Anna og Stine Norge 

i en smånasjonsturnering i Irland. 

Kvinneligalaget vårt hadde en god sesong og tok 

bronse i NM-sluttspillet, og 5.plass i serien. 

Ulriken Eagles er gode på rekruttering og på å 

utvikle spiller, men vi er også gode på å arrangere 

turneringer. Hansacup er Norges største turnering, 

og blir arrangert hver vår. Sommeravslutning har vi 

på Demmen, EB/EBC-arrangementer og NBA 

nights når det trengs. Ikke minst er vi stolte av 

Veteran NM som blir arrangert hver høst. Dette er 

store arrangementer som vi kan ta på oss på grunn 

av den gode dugnadsånden og velvilligheten vi har i 

klubben. 

Vi ønsker alle  

ett riktig godt nytt år! 

Styret  


