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STYRETS BERETNING
GENERELT OM NBBFS VIRKSOMHET 2020 OG 2021
Tillitsvalgte etter Basketballtinget i september 2020
FORBUNDSSTYRET
Jan Hendrik Parmann (president)
Tor Christian Bakken (1. visepresident)
Anya Sødal (2. visepresident)
Marcela Bustos (medlem) NY
Terje Roel (medlem) NY
Kristine Skorpen (medlem) NY
Eirik Petri Vaaja (medlem)
Stian Emil Berg (varamedlem) NY

Loddefjord IL
Sandvika BBK
Nordstrand BC
Kjelsås IL
Trondheim Rullstolbasketballklubb
Asker BC
Tromsø Storm Ungdom
EB85

KOMITEER:
Dommerkomiteen
Jan Korshavn (Leder)
Linda Evensen (Medlem)
Per-Kristian Larsen (Medlem) NY

Fredrikstad BBK
Singsaker Basketballklubb
Nordstrand BC

Sanksjonskomiteen
Martin Bryn (Leder) NY
Håvard Helstrup (Medlem 1)
Vilde Tveito (Medlem 2) NY
Karina Messel (Vara leder)
Are Evju (Vara 1) NY
Vegard Slettli Hansen (Vara 2)

Ammerud
Landås BBK
Ulriken
Asker BC
Persbråten
Flau Bris Basketballklubb

Appellkomiteen
Hugo Henstein (Leder)
Pernille Arneberg Børset (medlem 1)
Hjørdis Steinsvik (medlem 2)
Arne Fjellstad (vara leder)
Rune Arctander (vara medlem 1) NY
Robert Stenvik (vara medlem 2) NY

Flau Bris Basketballklubb
Persbråten
Frøya Basket
Gimle Basketballklubb
Kjelsås Basket
Asker Basket

Kontrollkomiteen
Sturla Bentsen Sand (leder) NY
Helge Gullaksen (medlem)
Siri L. Andersen (1. vara)
Finn Szczesny (2. vara) NY

Nordberg Basket
Hop BBK
Sandvika BBK
BSI

Lovkomiteen
Hans Erik Johnsen (leder) NY
Thomas Mjøs (medlem) NY
Maja Føleide (medlem) NY

Persbråten Basket
Centrum Basket
Ulriken Basket
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Hederstegnkomiteen
Eva Salvesen (medlem) NY
Jeanette H. Antoniazzi (medlem)
Sigurd Bognæs (medlem) NY

Sandvika Basket
Frøya Basket
Bergkameratene

Valgkomiteen
Lars Olav Sparboe (leder) NY
Ellen Hamremoen (medlem)
Kurt-Ali Ouakkaha Størseth (medlem) NY
Ingri Reithaug (varamedlem) NY

Tromsø Storm Ungdom
Ullern Basket
Gimle Basket
Centrum Basket
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FORBUNDSSTYRE OG KOMITEER
Forbundsstyrets arbeid
Forbundets virksomhet har i 2020 og 2021 fulgt organisasjonsmodellen fastlagt i lovverket. I tillegg har
det vært oppnevnt selvstendige komiteer og utvalg.
Styret har i perioden fordelt ansvarsområder ut fra den enkeltes forutsetninger, interesser og ønsker,
som følger:
Økonomi:
Juridisk:
Verdier og antidoping:
Ungdomsutvalg:
Internasjonale forhold:
Organisasjon:
Klubbutvikling:
Sport:
Anlegg:
Marked, produkt og kommunikasjon:
Inkludering og parabasket:

Terje Roel og Eirik Petri Vaaja
Kristine Skorpen og Tor Christian Bakken
Anya Sødal og Marcela Bustos
Kristine Skorpen
Tor Christian Bakken og Marcela Bustos
Tor Christian Bakken
Anya Sødal
Stian Emil Berg og Kristine Skorpen
Terje Roel og Anya Sødal
Eirik Petri Vaaja og Stian Emil Berg
Marcela Bustos og Terje Roel

Styrerelasjonspunkter for styremedlemmene:
NBBF Region Nord:
Eirik Petri Vaaja (primær) og Anya Sødal (sekundær)
NBBF Region Midt:
Terje Roel (primær) og Tor Christian Bakken (sekundær)
NBBF Region Vest:
Stian Emil Berg (primær) og Jan Hendrik Parmann
(sekundær)
NBBF Region Sør:
Kristine Skorpen (primær) og Tor Christian Bakken
(sekundær)
NBBF Region Øst:
Marcela Bustos (primær) og Anya Sødal (sekundær)
NBBFs Dommerkomité:
NBBFs Lovkomité:
NBBFs Kontrollkomité:
NBBFs øvrige komiteer:
Norsk Basketballdommer union (NBU):

FIBA og FIBA Europe:
Det nordiske samarbeidet:
Norges idrettsforbund:
Idrettskretser:
Idrettsråd:
Antidoping Norge:
IWBF*:

Tor Christian Bakken
Tor Christian Bakken
Jan Hendrik Parmann
Jan Hendrik Parmann
Jan Hendrik Parmann og Tor C. Bakken
Jan Hendrik Parmann og Tor Christian Bakken
Jan Hendrik Parmann og Tor Christian Bakken
Jan Hendrik Parmann og Anya Sødal
Anya Sødal og Terje Roel
Anya Sødal og Terje Roel
Anya Sødal og Marcela Bustos
Terje Roel (primær) og Jan Hendrik Parmann (sekundær)

(*=International Wheelchair Basketball Federation)

Varamedlemmer for arbeidsutvalget:
1. Marcela Bustos
2. Eirik Petri Vaaja
3. Terje Roel
4. Kristine Skorpen
5. Stian Emil Berg
•
•

Rangering av varamedlemmer er gjort etter følgende kriterier: Ansiennitet i forbundsstyret og deretter
ansiennitet i styrer på krets-/regions- og forbundsnivå.
Hvis Arbeidsutvalget mangler et kjønn, prioriteres varamedlem av kjønnet som mangler.
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Styret at vedtok følgende utvalg skal nedsettes:
-

Sportslig utvalg
Markedsutvalg
Ungdomsutvalg

Styrets og arbeidsutvalgets arbeidsform og prosesser har vært styrt av NBBFs Styrehåndbok,
vedtatt av forbundsstyret.
Samtlige styremedlemmer har vært involvert i styrets løpende håndtering av økonomi og
videre påløpende styresaker gjennom perioden.
Forbundsstyret har i denne tingperioden også fokusert på arbeid mot seksuell trakassering
og økonomiske barrierer.
Det har i perioden vært avholdt 12 ordinære og 0 ekstraordinære styremøter i 2020 og i 2021
har det blitt avholdt 9 ordinære og 2 ekstraordinære styremøter. De ordinære styremøtene
har i hovedsak vært avholdt som heldags styremøter og som kveldsmøter (fjernkonferanser).
Det har vært avholdt 19 arbeidsutvalgsmøter i form av tele-/videokonferanse eller elektronisk.
I tillegg til dette har styrets og arbeidsutvalgets medlemmer hatt løpende kontakt seg imellom
og med administrasjonen i form av møter og telefonkonferanser i enkeltsaker innenfor sine
fokusområder.
I begynnelsen av styreperioden gjennomførte samtlige styremedlemmer et styrekurs i regi av
NIF.
Styret anbefaler at det i neste styreperiode gjennomføres tilsvarende aktivitet, med fokus på å
sikre at styret og administrasjonen blir kjent med hverandre og hverandres roller og ansvar
for å sikre god samhandling mellom organisasjonsleddene.
Avdelingsledere har presentert, informert og fremlagt saker som omhandler deres
fagområde.
Styrets varamedlem har i praksis fungert som et fullverdig styremedlem, med møte-, tale, og
forslagsrett i styret. Varamedlemmet har også hatt stemmerett i behandlingen av alle saker
der styret ikke har vært fulltallig.
Styrekollegiets samarbeid har vært preget av et godt samarbeidsklima, og at avgjørelsene i
perioden har blitt avgjort gjennom konstruktive diskusjoner, med konklusjoner som et samlet
styre alltid har kunnet stille seg bak. Endelige voteringer har som regel ikke vist seg
nødvendig for å kunne komme frem til beslutninger, til tross for at styremedlemmer tydelig
har belyst forskjellige og ofte avgjørende perspektiver og syn i sakene.
Beretninger fra komiteene er vedlagt i Beretning 2022.
Sanksjonskomitéen behandlet 8 saker i 2020, 3 i 2021. SK har behandlet saker knyttet til
diskvalifiserende foul og usportslig opptreden i forbindelse med kampavvikling i nasjonale
serier, samt regionale saker om vold og trusler om vold.
Appellkomiteen har i alt behandlet 0 saker i perioden, se komitéens egen rapport.
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NBBFS HÅNDTERING AV COVID-19 SITUASJONEN
Beredskapsgruppen
Beredskapsgruppen i NBBF har mandat gjennom NBBFs styrevedtatte kommunikasjonsplan
og ledes av generalsekretæren.

Utdrag fra NBBF Kommunikasjonsplan 2016-2020:
«Gruppen skal håndtere alle alvorlige hendelser knyttet til NBBFs virksomhet som berører
ansatte, utøvere, tillitsvalgte eller andre. Lederen av beredskapsgruppen avgjør om en
hendelse er av en så alvorlig karakter at gruppen må samles.
Lederen fordeler oppgaver og ansvar til de andre medlemmene og vurderer om man trenger
bistand fra støttegruppen.»
«Presidenten bistår om det vurderes som nødvendig. Presidenten skal alltid kontinuerlig
informeres og holdes oppdatert når det oppstår en hendelse. Presidenten informerer
forbundsstyret eller arbeidsutvalget (AU) ved behov. »
Støttegrupper/-personer har i perioden jobbet kontinuerlig. Lederer av beredskapsgruppen
har brukt støttegrupper for bistand. Støttegrupper skal om nødvendig bistå
beredskapsgruppen med konkrete arbeidsoppgaver. Støttegrupper har i dette tilfellet vært:
• NBBFs arbeidsutvalg
• NBBFs Økonomisjef
• Daglig leder i Region Øst
• Lege Arne Stray Pedersen
• NIFs Covid-19-gruppe
Disse har alle bistått i arbeidet med å håndtere Covid-19-situasjonen.

Det har i hele perioden blitt lagt mye vekt på informasjon til, og kommunikasjon med,
organisasjonen og klubbene. Her har det har blitt benyttet sosiale medier, hjemmeside samt
direkteinformasjon på mail til klubber, regioner og organisasjonen generelt. Det er blitt
opprettet en egen side med oppdatert informasjon, https://www.basket.no/omnbbf/koronatrusselen/
NBBF har hele tiden jobbet med å ha helt oppdatert informasjon, med retningslinjer over
myndighetenes begrensninger og muligheter, publisert på alle digitale plattformer, og så godt
som mulig tilgjengelig for alle. Dette har vært et tidkrevende og omfattende arbeid.

NBBF har i hele perioden ment at smittevernhensyn skal tas på alvor, og har ikke ønsket å
utfordre de innførte restriksjonene. NBBF ser at en del av de generelle restriksjonene sikkert
kunne vært tilpasset vår idrett, eller andre, på en bedre måte. I den situasjonen landet er i
mener NBBF imidlertid at det som gjelder resten av samfunnet, også skal gjelde for norsk
basket.
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Samarbeid med NIF
NBBF har deltatt i grupper hos NIF i perioden etter 12. mars 2020.
Generalsekretær Silje Særheim har deltatt på ukentlige møter i regi av NIF for
generalsekretærer i særforbund om Korona situasjonen.
Sportssjef Brent Hackman har deltatt i NIFs beredskapsgruppe for oppstart av breddeidrett
senior (sammen med NIF, håndball, bandy, amerikanske idretter og ishockey). Her har
protokoller for gjenåpningen blitt utarbeidet. Arbeidet utført i denne gruppen har lagt
grunnlaget for veilederen NBBF bruker ved gjenåpninga av basketaktiviteter. Veilederen
inkludere alle fagområdene i NBBF og oppdateres ukentlig. Sportssjef har ukentlig dialog med
sportssjefene i andre forbund i forbindelse med endringer gitt av regjeringen og/eller NIF.

NBBF deltok på seminar med NIF og NFF i forkant av åpningen av Toppidretten. En protokoll
for gjenåpning av BLNO ble utarbeidet og formidlet til klubben i juli. Alle BLNO-lagene var i
gang iløpet av august.
NBBFs beredskapsgruppe har fattet vedtak om at det ikke skal organiseres kamper med
kontakt på tvers av regionsgrensene ut 2020. Dette er helt i samsvar med det unntaket som
følger av forskriften. Dette vil si at dersom en skal organisere idrettskonkurranser med
deltakere fra ulike regioner, så må disse gjennomføres med minst 1-meters avstand mellom
utøverne. Beredskapsgruppen i NBBF har valgt å følge covid-19-forskiften, og NBBF har ikke
mulighet til å dispensere fra denne.
Det har i perioder vært stans i basketaktivitet på grunn av kommunale nedstenginger ved
store smitteutbrudd.

Kompensasjonsordninger
Myndighetene har utlyst kompensasjonsordninger for idrett og kultur. I perioden så har det
vært 4 ordninger. Klubbene og regionene har selv måtte selv søke på
kompensasjonsordningen, men etter avtale med Lotteri- og Stiftelsestilsynet (som
administrerte ordningen) og sluttspillklubbene i BLNO/Firi, kunne NBBF søke om
kompensasjon for hele sluttspillet i 2020 og 2021.
Tapte lisensinntekter og medlemsavgifter dekkes ikke av kompensasjonsordningen til
idretten.
Det er mange og store usikkerhetsmomenter, noe som medfører at NBBFs administrasjon må
ha en fleksibilitet så lenge som mulig når det kommer til forvaltning av et eventuelt
ekstraordinært regnskapsmessig overskudd som et resultat av covid-19-situasjonen. Det er
vedtatt av forbundsstyret at NBBF ikke skal styre mot et overskudd som et resultat av
innsparinger i forbindelse med koronasituasjonen. Hvordan et eventuelt overskudd skal
avsettes til kompenserende tiltak er fremdeles meget usikkert, da det fremdeles er stor risiko
for tapte inntekter fremover.
NBBF vurderer at følgende områder blir prioritert ved en omdisponering av et eventuelt
ekstraordinært overskudd:
•

Utvikling av NBBF
o Egenandeler topp og bredde
o Digitale løsninger i regi av NBBF
o Avsetting til regional drift /aktivitet som følge av Covid-19
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•

Forskjøvet landslagsaktivitet

Situasjonen med Covid 19 påvirket aktiviteten og organisasjonen i hele 2020 og 2021. NBBF
ser at organisasjonen ligger etter med planer, planlagte aktiviteter og
marked/kommunikasjonsarbeid. Grunnen til dette er mange og store krav fra
Idrettsforbundet, Kulturdepartementet etc. Ifb. med rapporteringer mm..
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MØTER/REPRESENTASJON NASJONALT OG INTERNASJONALT
Det har vært sterkt redusert møtevirksomhet og representasjon i 2020 og 2021 grunnet
Covid-19, flere av møtene har blitt utsatt eller blitt gjennomført på Teams/Zoom
NIF Ledermøter

Jan Hendrik Parmann
Silje Særheim

NIF styrelederforum i perioden

Jan Hendrik Parmann
Silje Særheim

(Det avholdes normalt 2 styrelederforum hvert år)
NIF Workshop i forbindelse med moderniseringsprosessen:

Jan Hendrik Parmann

Særforbundsmøter (Særforbundendenes Fellesorg. og NIF)
Det avholdes 4 Særforbundsmøter pr. år.

Jan Hendrik Parmann
Silje Særheim
Espen A. Johansen
Anya Sødal

Diverse Regionsting:

Jan Hendrik Parmann
Silje Særheim
Espen A. Johansen
Anya Sødal
Tor Christian Bakken
Astrid H. Gjerde

I stab SFF Lederprogram for generalsekretærer

Silje Særheim

NIF utviklingsprogram for generalsekretærer og organisasjonssjefer

Silje Særheim

NIF Generalsekretærforum

Silje Særheim

NIF Fellesforum

Silje Særheim
Espen A. Johansen

NIF – Fellesforum IK og SF

Silje Særheim
Espen A. Johansen

NIF – Referansegruppe IT

Espen A. Johansen

NIF – kompetanseutvalget

Espen A. Johansen

Særforbundsalliansen

Espen A. Johansen

FIBA Europe General Assembly 2020 (digitalt)

Tor Christian Bakken

FIBA Europe diverse møter om Covid-19 (digitale)

Tor Christian Bakken
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FIBA Europe General Assembly 2021 (Sarajevo)

Jan Hendrik Parmann
Tor Christian Bakken

FIBA Europe møter om koronasituasjonen (digitale)

Tor Christian Bakken

Nordisk møte 2020, flyttet til 2021 (digitalt)

Jan Hendrik Parmann
Tor Christian Bakken
Brent Hackman

Nordisk møte 2021 (Stockholm)

Jan Hendrik Parmann
Tor Christian Bakken
Brent Hackman

I tillegg har styret og administrasjonen vært representert på klubbledermøter, styremøter i
regionene, klubbarrangementer, rullestolbasket-arrangementer, premieutdelinger, sluttspillog åpningshelg for BLNO og STAR arrangement.
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SENTRALADMINISTRASJON

Følgende har vært ansatt i NBBF sentraladministrasjon i perioden:
Generalsekretær

Silje Særheim

(sluttet 01.10.2021)
Espen A. Johansen
Assisterende Generalsekretær og daglig leder Region Øst

Axel Langaker

Organisasjonssjef
Sportssjef

Espen A. Johansen
Ragnhild Riis (01.09.2021)
Brent Hackman

Økonomisjef

Hanne Funder

Turneringsansvarlig

Eivind Jensen

Sports- og kommunikasjonskonsulent

Kjetil Kleveland

Marked- og arrangementsansvarlig

Sjur Berg

Administrasjonssekretær

(begynte 01.09.2020.)
Merete Andersen (60%
stilling, sluttet 31.12.2021)

Trener- og dommerkoordinator

Torkild Rødsand

(sluttet 30.11.2020)
Klubb- og utviklingskonsulent

Ragnhild Riis

Utviklingskonsulenter

Kristin Kvalvik
Henriette Goksøyr
Kevin Juhl-Thomsen

Sports- og utdanningskonsulent

Avdelingene er organisert på følgende måte:

Sportslig avdeling som ledes av Brent Hackman:
Turneringsansvarlig Eivind Jensen
Sports- og utdanningskonsulent Kevin Juhl-Thomsen
Sports- og kommunikasjonskonsulent Kjetil Kleveland
I tillegg tilhører landslagsstab til denne avdelingen

Organisasjonsavdelingen som ledes av Ragnhild Riis
Klubb- og utviklingskonsulent Ragnhild Riis
Marked- og arrangementsansvarlig Sjur Berg
Utviklingskonsulent Kristin Kvalvik
Utviklingskonsulent Henriette Goksøyr
Administrasjonskonsulent Merete Andersen (sluttet 31.12.2021)
I tillegg tilhører daglig ledere i region og deres ansatte samt journalist Arild Sandven til i
denne avdelingen.
Hanne Funder tilhører stab og har en støttefunksjon til Generalsekretær og mellomledere.
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NBBF REGIONER

Tre av fem regioner har ansatte. Region Midt har en 60% stilling, Region Øst og Region Vest
har hatt henholdsvis tre-fire og to ansatte i 2020. I Midt har man valgt å ha hovedfokus på
Basket i skolen og utvikling av aktivitet. Region Nord har ordinært styre. Organisasjonssjefen i
NBBF har fungert som daglig leder av regionen og hovedfokus har vært gjennomføring av
handlingsplaner og oppfølging av interimsstyret som ble valgt.

NBBF Region Øst:
Daglig leder
Fag- og tiltakskonsulent
Dommer- og aktivitetskoordinator
Organisasjonskonsulent

Axel Langaker
Mark DiGiacomo
Akrem Dagnew
Erika Lundin (sluttet 01.07.2021)

NBBF Region Vest:
Daglig leder
Fag- og tiltakskonsulent

Lene Instebø
Edmunds Gabrans

NBBF Region Midt:
Daglig leder

Viola Gyorgyi (60 %)
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KOMMUNIKASJON
Klubbutvikling:
Det Store Klubbmøtet (DSK) og Det Lille Klubbmøtet (DLK) har blitt gjennomført årlig.
DSK 2020 ble gjennomført i januar 2020, samtidig med Den Store Trenerhelgen.
Arrangementene ble gjennomført på Norges Idrettshøgskole og Idrettens Hus Ullevål Stadion.
DLK 2020 ble gjennomført digitalt september 2020.
DLK 2021 ble gjennomført digitalt januar 2021 og DSK 2021 ble utsatt til september pga.
koronasituasjonen og ble gjennomført på Idrettens Hus Ullevål Stadion.
Vi ser godt oppmøte blant klubber og ledere i regionene. Arrangementet har vært gjenstand
for evaluering og er blitt videreutviklet iht. deltagernes innspill. Det har i stor grad vært fokus
på å ha temaer som er relevante for de utfordringer som klubbene opplever i det daglige
arbeidet. Det har vært fokus på å knytte tettere bånd mellom ansatte, klubbene og regionene.
Det ble i 2021 gjennomført digitale klubbmøter hvert kvartal, både nasjonale og regionale
klubbmøter i regi av NBBF, med mål om å opprettholde informasjonsflyt, dialog og
erfaringsutveksling mellom forbund, region og klubb.
Klubbutviklingsprosjektet 2021-2023 ble startet i 2021, hvor elleve klubber søkte om
deltakelse. Målet med prosjektet er å bidra til utvikling av klubbene fra dagens situasjon til
ønsket fremtidig situasjon, gjennom tett oppfølging og tilgang til ressurspersoner og kurs.

Dispensasjoner:
Administrasjonen har, som første instans, behandlet en rekke dispensasjonssøknader
forbundet med blant annet parallelle spilletillatelser, klubbsamarbeid og øvrige
dispensasjoner etter de fullmakter som er gitt til generalsekretæren i NBBFs styrehåndbok.

Rammebetingelser:
Styret og Arbeidsutvalget har satt et økt fokus på rammebetingelsene for NBBFs arbeid og da
spesielt på utvelgelsesprosesser som gir fordeler og muligheter til klubber og medlemmer.
Dette gjelder for eksempel utnevning av instruktører, landslagstrenere og spillere, uttak til
utdanningsmuligheter gjennom NBBF med mer. Det er vedtatt et prinsippdokument som gir
klare retningslinjer for hvordan disse prosessene skal gjennomføres. Disse rammene er
viktige for å sikre en rettferdig og nøytral behandling og for å unngå spekulasjoner rundt
attraktive fordelinger og uttaksbeslutninger. Fremtidige styrer forutsettes å følge opp at
prinsippene etterleves.
Idrettsforbundet har også gitt klare signaler om at bruken, rapporteringen og evalueringen av
tippemidlene, og da spesielt Post-3-midlene, er gjenstand for endringer og strengere krav ved
fremtidige tildelinger.

Sanksjoner
Det er blitt nye rutiner så vedtak fra sanksjonsutvalget legges nå ut på Basket.no.
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Administrasjonen har nå utviklet tydeligere arrangementskrav for fremtidige arrangementer.
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KOMMUNIKASJONSPLAN
Kommunikasjonsplanen legger klare føringer for hvordan NBBF skal jobbe med
kommunikasjon og er et oppslagsverk for organisasjonen. Som et resultat av systematisk
arbeid med kommunikasjon har NBBF økt antall følgere, betydelig bedre spredning på
publiseringer og en tydeligere profil på de forskjellige plattformene.

MARKEDSPLAN
Markedsarbeidet er profesjonalisert og arbeid med nye samarbeidspartnere er intensivert
sammenlignet med forrige periode da fokuset var utvikling av planverk og markedspakker.
Administrativt er det to personer som arbeider med marked, ikke i fulle stillinger, men i
kombinasjon med kommunikasjon og arrangementsutvikling. I tillegg til NBBFs egne avtaler
er forbundet med i den administrative samarbeidsgruppen Særforbundsalliansen (SFA). Via
dette samarbeidet har NBBF et samarbeid med forsikring og hotellbransjen, NBBF er bundet
til disse avtalene så lenge man er en del av SFA.
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ØKONOMI
Årsregnskapet for 2021 viser et overskudd på kr. 749 815. Dette medfører at NBBF pr. 31.12.21
har en positiv egenkapital på kr. 4 118 330.

Generelt
NBBFs økonomi er stabil. Forbundets likvide situasjon er meget sterk, noe som har kommet
godt med i 2021 og utfordringene rundt Covid-19.
Styret har vedtatt budsjettforslag for året som kommer og som vil gi rom for godt arbeide
med vekst og strategi.
Driftsåret 2021 har vært annerledes og utfordrende grunnet Covid-19.

Aktiviteter
Det har vært et sterkt redusert aktivitetsnivå i 2020 og 2021, både sentralt og regionalt.

Reiseutgifter ledelsen:
På grunn av covid-19-situasjonen, har det vært redusert reiseaktivitet for styret.
Styret med presidenten har samlet hatt reisekostnader (transport/fly og hotell) som avrundet
utgjorde kr 180 800 i tingperioden. I NBBFs styre er det representanter fra hele Norge. Dette
gjør at de fleste styremedlemmene må reise med fly. I forrige tingperiode utgjorde samlede
reisekostnader for styre og presidenten avrundet kr. 532 000.
Utlagte beløp under reisen, som ikke var relevant for de personlige reiseutgiftene, er
fratrukket.
Det utbetales kompensasjon for tapt inntekt til styret i NBBF på totalt kr. 145.000, av dette
utbetales 100.000 kr til presidenten.

Søknader/stiftelsesmidler til aktivitet:
Det er søkt om og mottatt midler fra FIBA Europe og ulike stiftelser til følgende prosjekter
gjennom 2020 og 2021
•
•
•

•
•

Trenerutvikling – FIBA Europe (mottatt)
FIBA Girls – FIBA Europe (mottatt)
Rullestolbasket – Kulturdepartementet (rullestoler) og Sparebankstiftelsen (til aktivitet
og kompetanseheving) (mottatt)
INKLU Basket, Sparebankstiftelsen og BUFDIR
STAR Basket, Gjensidigestiftelsen, DAM (mottatt)

Helse - miljø - sikkerhet HMS
NBBFs virksomhet medfører verken forurensning eller utslipp som kan være til skade for det
ytre miljø. Styret anser arbeidsmiljøet for tilfredsstillende. Det forekommer ingen
forskjellsbehandling grunnet kjønn, seksuell legning eller annen etnisk bakgrunn. Fraværet er
beskjedent, og det er ikke forkommet skader eller ulykker.
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SPORT
Landslag
NBBF hadde i 2020 planlagt aktivitet for ni landslag.
Alle turneringene ble avlyst på grunn av Covid-19. Det ble heller ikke gjennomført nasjonale
landslagssamlinger på grunn av restriksjoner.
- U15 gutter og jenter Copenhagen Invitational
- U16 gutter og jenter Nordisk mesterskap og B-EM
- U18 menn og kvinner Nordisk mesterskap og B-EM
- U20 menn B-EM
- Senior Kvinner EM Small Countries
- Senior Menn Jones Cup i Taiwan.
Det ble gjennomført regionale ungdomslandslagssamlinger i september og oktober 2020 for
et bredt utvalg av spillere i alle regioner. Samlingene ble ledet av landslagstrenere nevnt
ovenfor. Tiltaket var en ekstraordinær aktivitet for å engasjere spillere som opplevde strenge
COvid-19 restriksjoner.

NBBF hadde i 2021 planlagt aktivitet for åtte landslag
- U16 gutter og jenter Nordisk Mesterskap og B-EM
- U18 gutter og jenter Nordisk mesterskap og B-EM
- Senior Kvinner EM Small Countries
- Senior Menn Jones Cup i Taiwan.

Det var kun U16 gutter og jenter som fikk reist og konkurrert. Laget hadde to nasjonale
samlinger før deltakelse i Nordisk Mesterskap.
U18 gutter og jenter fikk to nasjonale samlinger, men på grunn av påvist koronasmitte i laget
og karantene på de øvrige deltakerne fikk laget ikke reist.
Small Countries ble utsatt fra juni til juli 2021 på grunn av koronarestriksjoner. På grunn av
innreiserestriksjoner i juli ble laget trukket fra mesterskapet.
Aktivitet for U15 gutter og jenter, samt Jones Cup for senior menn ble avlust på grunn av
koronarestriksjoner.
Det ble gjennomført regionale landslagssamlinger for U15 og U16 i september og oktober
2021 for et bredt utvalg av spillere i alle regioner.
SPU
SPU ble stanset grunnet korona restriksjoner. Det ble prioritert en utvidet aktivitet for U15
landslaget via regionale talentsamlinger.
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Nasjonale serier og turneringer
BLNO MENN FINALE 2020

BLNO menn grunnserie 2019/20 ble ferdigspilt med Kongsberg Miners seriemester.
Sluttspillet ble avlyst på grunn av Covid-19-nedstenging.
Det ble ikke delt ut kongepokal i 2020
BLNO KVINNER FINALE 2020

BLNO kvinner grunnserie 2019/20 ble ikke ferdigspilt på grunn av Covid-19-nedstenging.
Sluttspillet ble også avlyst på grunn av Covid-19-nedstenging.
Det ble ikke delt ut kongepokal i 2020
U16 og U19NM 2020

Ungdomsmesterskapene U16 og U19 for gutter og jenter ble avlyst på grunn av Covid-19
nedstigning.
BLNO MENN 2020/21

Seriespillet ble stanset i januar 2021 på grunn av koronarestriksjoner. Sluttspillet ble avlyst i
mars 2021 på grunn av korona restriksjoner.

BLNO KVINNER 2020/21

Seriespillet ble stanset i januar 2021 på grunn av koronarestriksjoner. Sluttspillet ble avlyst i
mars 2021 på grunn av korona restriksjoner.

U16- og U19NM 2021

Ungdomsmesterskapene for U16 og U19 gutter og jenter ble avlyst på grunn av korona
restriksjoner.

Kurs og utdanning

Digitaliseringsprosjekt
I 2021, med støtte fra Lott Stift ble det påbegynt et prosjekt med mål om å digitalisere
kursvirksomheten i NBBF. Prosjektet gir NBBF muligheten til å investere i utstyr som gjør det
mulig å dele informasjon hurtigere, gir muligheten for deltakere fra ulike geografiske områder
og nye verktøy til å bruke under kursene.
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Trenerutvikling
Den store trenerhelgen 11 (2020) ble avholdt på Norges Idrettshøyskole. Over 180 deltakere
følget forelesningene.
Trener 3 ble gjennomført i 2020 med 18 deltakere. På grunn av Covid-19 nedstenging ble
gjennomføringen av kurset utsatt fra våren 2020 til høsten 2020, samt at store deler av kurset
ble digitalt.
Trener 2 ble gjennomført i 2020 med 13 deltakere. På grunn av Covid-19 nedstenging ble
gjennomføringen av kurset utsatt fra våren 2020 til høsten 2020, samt at store deler av kurset
ble digitalt.
Det ble gjennomført 1 trener 1 kurs, 14 EasyBasket trenerkurs i 2020. Det ble gjennomført 9
tiltak for instruktørkurs i RSB.
I mai og juni 2020 ble det gjennomført 10 foredrag digitalt for å engasjere spillere og trenere
som opplevde strenge COvid-19 restriksjoner.
Den lille trenerhelgen ble endret til en nasjonal digital samling. På grunn av Covid-19
restriksjoner organiserte NBBF et felles opplegg for alle regioner.
Den Store Trenerhelgen 12 (2021) ble avholdt heldigitalt på grunn av korona restriksjoner. Det
var 160 deltakere.
Den Lille Trenerhelgen 2021 ble avholdt som en nasjonal digital samling med 42 deltakere.
Det ble ikke holdt Trener 3 kurs i 2021.
Trener 2 ble gjennomført i 2021 med 20 deltakere. Kurset ble for det meste avholdt digitalt.
Trener 1 Elite ble gjennomført i 2021 med 9 deltakere.
Det ble gjennomført totalt 2 trener 1 kurs med 36 deltakere og 4 EasyBasketkurs med 68
deltakere i 2021.
I 2021, i forbindelse med digitaliseringsprosjektet, ble det gjort endringene i trenerløypen.
Endringene tar utgangspunkt i en fornyelse av innholdet i de ulike modulene, samt endring i
metode da løypen skal gjøres noe mer digitalt og ha flere praksis-elementer.
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Dommerutvikling
DK arrangerte forbundsdommerkurs med XX deltakere. På grunn av Covid-19
smittevernstiltak ble gjennomføringen av kurset utsatt fra våren 2020 til høsten 2020, og et
kurshelg utsatt til vår 2021.
Det ble gjennomført 4 regionsdommerkurs, 4 aspirantdommerkurs og 13 kamplederkurs i
2020.
Det ble gjennomført 3 dommerkurs for 3X3 og 1 dommerkurs RSB.
Talentprogrammet for regionsdommere ble utsatt til 2022 på grunn av Covid-19nedstengingen.
I 2021 ble det utdannet 115 kampledere, 21 aspirantdommere og 5 regionsdommere.

3X3
I perioden har prosjektet «Fremtidens 3MOT3» jobbet med utviklingen av konseptet. 3MOT3
er endret til 3X3 for å større grad å gå i takt med det internasjonale konseptet. I januar 2019
ble 3X3 tatt opp som idrettsgren i Norges Idrettsforbund og det er blitt jobbet med
registrering av medlemmer og veiledning av klubber som ønsker å tilby 3X3.
Egne lisenssatser for 3X3 er vedtatt av forbundsstyret med fokus på å ivareta
lavterskelaspektet, man kan bedrive 5v5 og 3X3 med et lite tillegg på eksisterende 5v5 lisens.
På grunn av Covid-19 nedstengingen ble 3X3 Tour og Basketfestivalen avlyst. Planlagt
oppstart av 3X3 Pilotprosjektet utsatt til 2021 på grunn av Covid-19 restriksjoner.
I 2021 ble det kun arrangert en turnering, StreetBasketFestivalen. Den ble avholdt september
2021 med 12 deltakende lag.
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INKLUDERING
Minoriteter, integrering og flyktningsituasjonen
Flere klubber har tatt gode initiativer til å organisere et tilbud til blant annet asylsøkere og
innvandrere. Eksempler på dette er alt fra organiserte treningsgrupper og
arrangementsinvitasjoner, til mer dyptgående involvering i integreringsprosessene for
enkeltindivider. Dette er viktige samfunnsbidrag som det legges merke til, og ikke minst en
mulighet for den videre utviklingen i Norge for den internasjonalt ledende idretten vi er.
Her kan også NIF bidra for å realisere prosjekter gjennom «NIFs flyktningefond». Det finnes
også flere stimuleringsmuligheter til slike prosjekter gjennom Idrettskretser og det offentlige.

INKLUBasket
InkluBasket – Inkludering gjennom basketball
Vår visjon: Basketball er den mest inkluderende idretten i Norge
Hva er InkluBasket?
• Startet som samarbeid mellom Inklu AS og NBBF

«Hensikten er å gi utsatte og sårbare samfunnsgrupper tilhørighet og
mestringsglede gjennom basketball»
•

Prosjektet outsourcer aktiviteten til Firi-liga og breddeklubber ved å tildele
midler og stille kvalitetskrav. Det er kriterier for tildeling ved søknad og
klubbkontrakter signeres.
• Prosjektet prioriterer klubber i områder hvor det er mange personer med
minoritetsbakgrunn og/eller lav betalingsevne.
• Fokus på inkludering i rekrutteringsarbeidet. Mål om at deltakere blir medlem i
klubb 2021-2024-sesongene.
Kvalitetskrav
•
•
•
•
•
•

Klubber
2018/2019
Sandvika
Gimle
Asker

Minimum 4 timer aktivitet per uke i sesong (1.okt.-1.mai)
Minimum 2 trenere per økt, språk- og kompetansekrav
Aktiviteten skal skje rett etter skolen og i skolens lokaler
Aktiviteten på skolen er gratis!
Aktivitetstilbud klart i klubb
Vedta medlemskontingent for gruppen kr. 50,2019/2020
Sandvika
Gimle
Asker
Tromsø storm
ungdom
Fyllingen
Nidaros
Kongsberg
Ammerud
Centrum

2020/2021
Sandvika/Bærum
Gimle
Asker
Tromsø storm
ungdom
Fyllingen
Kongsberg
Ammerud
Centrum
Ulriken
Hønefoss
Skjetten

2021/2022
Ammerud
Centrum
Frøya Basket
Gimle
Hønefoss
Kongsberg
Molde
Oppsal Basket
Sandvika/Bærum
Tromsø storm
ungdom
Ulriken
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Tall
•
•

InkluBasket-prosjektet har i dag aktivitet i 11 klubber.
Totalt deltar 983 barn i basketaktivitet gjennom prosjektet hver uke, 562 gutter
og 421 jenter. *
• Klubbene har så langt fått 215 nye medlemmer gjennom prosjektet.
• *2 klubber har hatt utfordringer med lokale koronarestriksjoner, og er ikke med
i opptellingen
Økonomi
•
•
•
•
•

Støtte fra Sparebankstiftelsen DNB
Fikk tildelt midler 2018-2021, og fikk fornyet tillit 2021-2024
240 000 fordelt over 3 år, starter på 110 000, og trappes gradvis ned, for å
oppmuntre til å få inn lokale sponsorer
Klubbene leverer revisorgodkjent regnskap etter prosjektperioden
Støtten kan gå til honorar, utstyr, administrasjon o.l., men skal ikke gå til
ordinær drift av klubben.

Parabasket
Rullestolbasket

NBBF har de siste årene jobbet med kompetanseheving og utvikling av rullestolbasketen som
del av vårt tilbud.
Vi har 4 aktive lag (Bergen Wheelers, BHIL, Kirkevoll og Trondheim), og mosjonsgrupper i
Ammerud, Søgne & Mandal og Mauseidvåg (Ålesund)
Alle de etablerte lagene spiller i egne regionale RSBasket serier der gående setter seg i
rullestoler. I region vest spiller Kirkevoll Ungdomsrullestolbasketlag spiller i en U19 rullestolserie.

STAR
•
•

•

•

•

Regelverk på plass NBBF har sammen med SOEE og NIF jobbet for å få et tilpasset
regelverk på plass i 2020.
1 trener gjennom internasjonal trenerutdanning via Special Olympics Europe/ Eurasia
En trener har gjennom 2021 gjennomgått intensiv kursing (e-læring og seminarer) for
å bli tildelt SOEE sin trenerkompetanse.
Denne treneren vil videre bli brukt i utviklingen av STARS EVU.
Utvikling av trenerutdanning for STARS trenere
Utviklingen av STARS EVU er godt i gang, og vil bli ferdigstilt i løpet av 2022.
Utdanningen vil bidra til at trenere skal kunne legge til rette for STARS utøvere i
ordinær aktivitet, samt at STARS skal ha kompetente trenere.
Deltakelse i Erasmus+ prosjektet Unified Youth Basketball
NBBF deltar i perioden våren 2021 til høsten 2022 i Erasmus+ prosjektet Unified Youth
Basketball. Prosjektets hovedmål er å spre kompetanse om Unified Basketball
(utøvere+ partnere spiller på samme lag). Prosjektet tilbyr også kompetanseheving til
trenere og ressurspersoner. Prosjektet avsluttes med en Unified Turnering i Italia
oktober 2022. Det er 15 land med i prosjektet.
STAR Challenge
Verktøy til aktivisering under pandemien. Utøvere samler poeng ved å trene og mestre
øvelser alene, eller sammen med andre på laget. Poengene byttes inn i premier.
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•
•
•

Første STARS turnering i november 2021
Hop og Ammerud spilte de første kampene i Apalløkka november 2021.
Tildelt midler av gjensidige stiftelsen
Tildelt midler for å utvikle konkurransetilbudet og STAR challenge i 2020/2021.
Tildelt midler fra stiftelsen dam for å videreutvikle konkurransetilbudet og STAR
challenge i 2021/2022.

ANLEGG
NBBFs forbundsstyre vedtok i desember 2019 «Anleggsplan 2020-2024» som legger opp til
systematisk arbeid med anlegg i organisasjonen.
En arbeidsgruppe utarbeidet forslaget til anleggsplan som ble sendt ut på høring til alle ledd i
organisasjonen. Som grunnlag for arbeidet ble det gjennomført en undersøkelse hvor alle
landets klubber kunne komme med sine innspill i forhold til anleggsbehov. Svarene fra
undersøkelsen underbygger hvilke store begrensninger anleggsutfordringene setter for drift
og utviklingsmuligheter i klubbene.
Eksempler på fokusområder i anleggsplanen er utarbeidelse av nasjonale anleggskrav (eks
utforming, anbefalt teknisk utstyr), nærmiljøanlegg utendørs og klubbers representasjon i
idrettsråd (og lignende organisasjoner) for å drive politisk påvirkningsarbeid. Temaet anlegg
er også lagt inn i forbundets klubbveilederkurs.
Vi har besvart høring fra NIF angående anleggsbehov og fordeling av spillemidler, og deltatt
på aktuelle møter i regi av NIF, SFF og regioner/kommuner.
Flere fra styret og administrasjonen har i perioden vært sterkt deltakende i forbindelse med
utbyggingen av ny Fornebu Arena sammen med de andre hallidrettene. Initiativet ble tatt av
Norges håndballforbund.
Det har også vært jobbet med ny storhall i Tromsø.
Utover dette støtter NBBF opp om prosjektet «Gode idrettsanlegg» via SIAT (Senter for
Idrettsanlegg og teknologi - NTNU) og er behjelpelig ved henvendelser fra klubber og
kommuner i anleggsspørsmål.
NIFs ordning med spillemidler til utstyr er videreført i perioden. Ordningen fungerer slik at
klubber søker NBBF om tilskudd til innkjøp av godkjent utstyr som kurver, 24-sek-klokke,
rullestoler mm.
Det er svært hyggelig å registrere at det stadig dukker opp nye nærmiljøanlegg hvor
basket/basketkurver har fått en sentral plass.
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UTMERKELSER I PERIODEN
NBBFs hederstegn:
- Eva M. Salvesen (2020)
- Arild Buen (2020)
- Helge Gullaksen (2020)

NBBFs klubb- og trenerpriser
Klubbpriser 2020:

-

Årets Vekstpris: Kristiansand Basket
Årets Jentepris: Nesodden IF Basketball
Årets Nettpris: Frøya Basket
Årets Unge Leder: Sivert Røseid
Årets Klubbleder Tomas Johansen
Årets Ildsjel: Helle Cecilie Stokke

Trenerpriser 2020:

- Årets trener entusiast: Ingvild Sanford, Ulriken Eagles
- Årets Topptrener: Audun Eskeland, Gimle Basketballklubb
- Årets Trenertalent: Ole Andreas Teigen, Skjetten Basket
- Årets Hederstegn: Baard Stoller
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KONKLUSJON
Vi passerte i 2019 13.000 og nærmet oss 15 000 medlemmer i 2020 etter en uavbrutt vekst
siden 2015, og er i rute for å kunne nå målsetningen om 18.250 medlemmer i 2024. Man kan
derfor nå se at resultatene av et endret strategisk fokus i norsk basket nå har gitt en positiv
trend over flere år. Men det er variasjoner i måloppnåelse på medlemsvekst i de forskjellige
regionene, der spesielt Region Øst og Midt utmerker seg positivt. Det er viktig at NBBF videre
analyserer dette og iverksetter effektive tiltak som sikrer bedre vekst også i de øvrige
regionene, med kompetanseheving og anleggsutvikling i fokus.

Måloppnåelse:
I den tingvedtatte Basketplan24 og de fem styrevedtatte utviklingsplanene er det definer flere
målsetninger. Den overordnede målsetningen i Basketplan24 er rekruttering, vi skal bli 18250
medlemmer i 2024. Om vi følger medlemsvekstkurven vi har hatt e siste årene er det er
oppnåelig tall, og i så måte kan vi si at organisasjonen styrer mot måloppnåelse på dette
området. Vi har to grunnpilarer i Basketplan24, det er kompetanseheving og samfunnsbidrag,
inkludering og mangfold. Dette er områder som skal prege alt vi gjør innenfor de strategiske
satsningsområdene anlegg, marked og sport. Måten man har søkt måloppnåelse på for de
grunnpilarene er at det er nedfelte målsetninger i utviklingsplanene som gjenspeiler de
målene som er vedtatt i Basketplan24. Disse målsetningene ser man igjen i handlingsplaner,
tildeling av prosjektmidler og politisk påvirkningsarbeid.
Organisasjonen står sterkt økonomisk og organisatorisk etter flere år med systematisk arbeid,
men vi vet at den positive utviklingen ikke fortsetter av seg selv. Det er derfor viktig at hele
organisasjonen søker å forankre sine tiltak i de nedfelte langsiktige planverk og
prioriteringer, selv om man i isolerte tilfeller kan føle at løsninger på tvers av disse kan virke
mere fornuftige på kort sikt.
Markedsinntektene har, i tråd med anbefalinger fra Basketballtinget, fortsatt å øke, noe som
har medført muligheter for meraktivitet og styrking av markedsarbeidet. Det styrenedsatte
markedsutvalgets involvering har vært positivt for forbundets markedsarbeid, de har kommet
med anbefalinger/innspill og vært døråpnere inn imot potensielt nye samarbeidspartnere.
Selv om NBBF nå har positiv egenkapital, og en tilfredsstillende likvid situasjon, er det viktig å
fremdeles ha søkelys på en streng økonomisk styring, slik at NBBF fortsatt kan være et
aktivum for den videre utviklingen av norsk basket. Siden norsk basketball fortsatt ikke er en
del av fordelingen av toppidrettsmidler er det avgjørende med god økonomistyring for å sikre
fortsatt drift og utvikling av våre landslag. Vi ser verdien av at landslagene våre gjør det bra
sportslig og med det skaper oppmerksomhet, noe som per nå må finansieres over lisens og
markedsinntekter.
NBBF må organiseres slik at vi tilpasser oss de krav Idrettsforbundet stiller for
tilskuddsordninger. Vi må omstille oss for å kunne klare å få ut mest mulig av tildelinger, noe
som igjen skaper høyere aktivitet. Administrasjon må tilpasses og organiseres slik at den til
enhver tid kan være målrettet og resultatorientert i forhold til våre planverk.
Trendene for norsk basket peker nå i riktig retning på de fleste områder. Det er viktig og
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riktig at alle aktører tilknyttet idretten vår unner seg å bruke dette som en inspirasjon for å
holde trykket oppe for videre utvikling og vekst, på alle nivåer. For det er fremdeles et stykke
å gå før verdens nest største idrett har den posisjonen på det norske idrettskartet som den
fortjener. Men den positive utviklingen som vi nå ser konturene av, viser klart at det er mulig
med videre målrettet, samlet og systematisk innsats i klubber, regioner og forbund.

Oslo, 20.04.2022

Jan Hendrik Parmann (sign.)

Tor Christian Bakken (sign.) Anya Sødal (sign.)

President

1. Visepresident

2. visepresident

Marcela Bustos (sign.)

Eirik Petri Vaaja (sign.)

Terje Roel (sign.)

Styremedlem

Styremedlem

Styremedlem

Kristine Skorpen (sign.)

Stian Emil Berg (sign.)

Espen A. Johansen (sign.)

Styremedlem

Styremedlem (vara)

Generalsekretær
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BUDSJETT 2022/23
Generelt
•

Aktivitetsnivå er fortsatt nøye tilpasset inntekter og plan for fremtidig resultatutvikling.

Kommentarer til hovedposter i budsjettet:
Inntekter
•
•
•
•
•
•
•

Post 2 tilskudd fra NIF –med en konservativ vekst, og forutsetter en svak øking i 2023.
Post 3 tilskudd fra NIF –med en konservativ vekst, og forutsetter en svak øking i 2023.
Annen aktivitetsbundet støtte – er lagt inn konservativt gjennom hele perioden.
Egenandeler og påmeldinger – er en konsekvens av planlagt aktivitetsnivå for landslag
og Firi.
Lisensinntekter – konservativ økning i budsjett 2022 i forhold til budsjett 2020/21,
beregnet ut fra vekst i antall lisenser., dvs. nye medlemmer.
Momskompensasjon – konservativt budsjettert i 2022 og for 2023.
Sponsorinntekter – forutsatt en økning i perioden grunnet økte personalressurser
sentralt som blant annet skal arbeide med dette.

Kostnader

•

•

•

Aktivitetsmidler bredde (Post 2, del 2 og Post 3)
– Generell økning i perioden
– Endelig nivå avhengig av tilskudd, må vurderes årlig
– Klubbutvikling – økning gjennom perioden
– Økning i trener- og dommerutvikling
– Rekruttering – søkt satsing på flere medlemsklubber
– 3X3 - fortsatt satsing med Sparebankstiftelsen midler
– Parabasket – øremerkede midler fra Post 3, Gjensidigestiftelsen og DAM
Aktivitetskostnader toppidrett (landslag og eliteserier)
– Kostnader til landslag stabil gjennom perioden, hvor aldersbestemte landslag
og regionslag er prioritert.
– Kostnader eliteserier stabilt i perioden, eventuelle endringer må finansieres av
seriekontingenter
Lønns- og administrasjonskostnader
– Endring i administrasjonen økte kostnader.
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Budsjett 2022
Budsjett 2021 - BASKETBALLTING
VEDTATT

Kost
Avd 10

Inntekter

Avd 11
Avd 12
Avd 13
Avd 14
Avd 15
Avd 18
Avd 20
Avd 22

Administrasjonskostnader
Styrende organer
Nasjonale serier
Org. Utvikling
Sportsavdelingen
Dommer
Sponsor/markedsavdeling
Senior landslag

Avd 16
Avd 17
Avd 21

Ungdom/talentutvikling
Post 3 (BUNDNE MIDLER FRA NIF)
Trenere

TOTAL

680 000

Innt

Budsjett 2021 - VEDTATT FS møte 29.01

Res

Kost

Innt

Res

-11 430 000 -10 750 000

880 000

-10 330 000

Budsjett 2022
Reelt 2021

Res

Kost

-9 450 000

-14 567 748

1 180 000

Innt

Budsjett 2023

Res

Kost

-14 110 000 -12 134 000

1 180 000

Innt

Res

-14 530 000 -13 350 000

13 735 000
625 000
1 955 000
970 000
3 710 000
575 000
530 000
2 150 000

-5 375 000
0
-1 656 000
0
-1 766 000
-40 000
-3 380 000
-322 000

8 360 000
625 000
299 000
970 000
1 944 000
535 000
-2 850 000
1 828 000

13 635 000
495 000
2 155 000
910 000
3 630 000
485 000
530 000
1 900 000

-5 375 000
0
-1 856 000
0
-1 766 000
-30 000
-2 130 000
-1 570 000

8 150 000
495 000
299 000
910 000
1 864 000
455 000
-1 600 000
330 000

8 008 228
263 010
610 655
235 388
1 784 699
305 847
-640 843
1 305 336

14 150 000
880 000
2 005 000
1 080 000
4 580 000
585 000
550 000
4 350 000

-4 775 000
-310 000
-1 656 000
-25 000
-2 046 278
-40 000
-2 420 000
-3 360 000

9 375 000
570 000
349 000
1 055 000
2 533 722
545 000
-1 870 000
990 000

14 450 000
850 000
2 055 000
1 080 000
4 830 000
585 000
550 000
4 350 000

-4 775 000
-150 000
-1 706 000
-25 000
-2 036 000
-40 000
-2 570 000
-3 360 000

9 565 000
700 000
349 000
1 055 000
2 794 000
545 000
-2 020 000
990 000

1 882 000
1 320 000
850 000

-1 150 000
0
-155 000

732 000
1 000 000
695 000

1 810 000
1 380 000
1 800 000

-1 150 000
0
-155 000

660 000
1 380 000
1 645 000

172 226
-1 829 750
147 552

2 025 000
3 180 000
1 940 626

-1 000 000
-200 000
-1 345 626

1 025 000
2 980 000
485 000

2 125 000
3 630 000
800 000

-1 150 000
-250 000
-155 000

975 000
1 805 000
645 000

28 372 000

-28 274 000

-222 000

31 000 000

-28 562 000

278 000

-749 815

35 930 626

-36 062 904

-132 278

35 860 000

-35 972 000

-112 000

I avdeling 12 – STYRENDE ORGANER
Utgjør honorar til styrets leder kr 100 000 og annen godtgjørelse kr 1 271
Øvrige styremedlemmer utgjør kr 45 000 i styrehonorar.
I budsjett for 2022 er det foreslått en økning av honorar til styrets leder til på kr. 55 000 til
155.000 kr.
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Dommerkomiteens rapporter 2020 – 2022
DK/NBBF HAR I PERIODEN BESTÅTT AV:
Leder: ............................................. Jan Korshavn
Medlem: ......................................... Linda Evensen
Medlem ........................................... Per-Kristian Larsen

MØTER
Det er avholdt fire møter i løpet av perioden, samtlige på Teams. I tillegg til dette, har komiteen i en
rekke saker hatt løpende kontakt over internett/e-post og telefon. Det har vært også gjennomført flere
møter med administrasjonen.

OM NAVN
NBBF har nå fem aktive FIBA-dommere: Viola Györgyi, Nikola Bejat, Sturla Sand, Filip Szczesny og
Alexander Reiertsen. Alle har bestått obligatoriske tester og har fått autorisasjon for perioden 2021-23.
De fire første har dømt en rekke av FIBAs sommerturneringer for ungdom (EM), og har fått flere gode
nominasjoner i ulike europacuper de to siste sesongene. Györgyi har i tillegg til et stort antall kamper i
europacupene dømt FIBA Eurocup Final Four, Eurobasket kvinner, VM for U19, OL for seniorer, EMkvalifisering, VM-kvalifisering for kvinner og VM-kvalifisering for menn og er i skrivende stund
nominert til flere kvartfinaler i FIBA EuroLeague Women. Hun benyttes i stor grad som crew chief
(førstedommer).
Sesongen 2021-22 har vært ekstremt bra for våre FIBA-dommere som har fått et antall internasjonale
oppdrag vi aldri har sett maken til. Også Bejat har hatt en svært god sesong med mange oppdrag i
FIBAs cuper og er også nominert til kvartfinaler i FIBA EuroLeague Women.

Reiertsen fikk lisens som FIBA-dommer først sommeren 2021 og autorisasjonen går fram til høsten
2023 Han vil ventelig bli nominert som dommer på en av de kommende sommerturneringene etter å
ha vært på FIBA Referee Training i Hellas i januar og fått utdelt nødvendig utstyr.
Jan Korshavn har etter avlagte tester fått fornyet autorisasjon om FIBA-kommissær for perioden 202123 og har allerede hatt internasjonale oppdrag i europacupkamper.
Kjell Løvold er fortsatt FIBA National Instructor og i praksis ansvarlig for å følge opp de norske FIBAdommere og anbefale eventuelle nye kandidater. Både Løvold og Tor Christian Bakken har godkjenning
som internasjonale dommerinstruktører. Arnstein Gloppen er påmeldt FIBAs instruktørprogram FRIP
og skal på kurs i Hellas i slutten av april. Kurset sluttføres over en periode på 12 måneder der det
inngår aktiviteter som dommerinstruktør. Dersom kurset bestås vil også Gloppen ha kompetanse som
internasjonal dommerinstruktør og dermed står NBBF godt rustet til å arbeide med dommerutvikling
de kommende sesongene.

DOMMERSITUASJONEN
Den lange perioden med smitteverntiltak i 2020, og redusert kampaktivitet på alle nivåer, har tæret
sterkt på dommerinteressen både regionalt og nasjonalt.
Behovet for internasjonale dommere gjør at vi nå med fem FIBA-dommere er i stand til å stille
dommere på de turneringene norske landslag skal delta i, det har ikke vært tilfelle de senere årene der
vi har blitt nødt til å betale for dommere fra andre nasjoner.
Men antall aktive forbundsdommere i nasjonale serier har sunket drastisk fra ca. 35-36 får to år siden
til kun 23 ved inngangen til sesongen 2021-22. Årsaken er en blanding av sykdom/skade, endring av
livssituasjon og den enkeltes prioritering av dømming og bruk av egen fritid. Dette har gjort arbeidet
med dommeroppsett for Firi-ligaene svært vanskelig for dommerkomiteen.
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Tre av aspirantene fra forbundsdommerkurset er pr. mars 2022 godkjent som forbundsdommere og
har allerede fått oppdrag i nasjonale serier. DK håper at det blir ytterligere 5-6 nye forbundsdommere i
løpet av våren slik at høstens dommergruppe får en ønsket forsterkning.
DK har sett at også regionene sliter med dommerutvikling, både dommerkurs og oppfølgingsarbeid går
sakte, og vi har sendt NBBFs styre en bekymringsmelding på dette. Allerede i 2019 foreslo vi tiltak og
prioriteringer for å få alle inn på samme spor, men her mangler det fortsatt mye. Nå tas flere av
problemområdene opp i arbeidet som et pågående prosjekt skal se nærmere på det kommende året.

DOMMERSAMLINGER
De årlige dommersamlingene for dommere i de nasjonale serier ble avholdt 29.-30. august 2020 og
28.-29. august 2021, begge i Sandvika. FIBAs dommersjef Davorin Nakic, ønsket deltakerne lykke til
med sesongen ved oppstarten av møtet i 2021 og dommerinstruktør Andrej Jelen var med på noen
leksjoner, begge via Teams. I tillegg har Kjell Løvold, Joakim Arroub, Viola Györgyi, Tor Christian
Bakken og Jan Korshavn vært forelesere på dommersamlingene i denne perioden.
DK arrangerte i mars 2022 en sluttspillsamling for de dommerne som var aktuelle for NM-sluttspillet for
menn, det var 12 deltakere og 4 instruktører til stede i Sandvika. Det vil også bli avholdt en
sluttspillsamling i forbindelse med NM-sluttspillet for kvinner i Bergen, det er 12 aktuelle dommere i det
sluttspillet.

DOMMERUTVIKLING OG OBSERVASJON
Opplegget med videoevaluering via hudl.com fortsetter. Alle kamper i Firi-ligaene er tilgjengelig for
dommerne og dermed er arbeidet med evaluering blitt mye mer oversiktlig for både dommerne og
dommerkomiteen.
Dommerne benytter videoevaluering jevnlig i sine forberedelser, evaluerer situasjoner etter kampene
og i tillegg har DK mulighet til å se kamper og diskutere vanskelige situasjoner med dommerne. DK har
etablert en egen nettside for coachene på nasjonalt nivå. Denne er laget for å kunne skape en
konstruktiv kommunikasjonsform direkte mellom coach og dommerkomiteen. Selv om NBBF informere
om dette hvert år er det likevel et antall coacher som enten ikke vet om den eller ønsker å benytte den.
Men vi har fått konstruktive innspill fra flere coacher også i denne perioden, samtlige blir diskutert
grundig med dommerne før det gis tilbakemelding til aktuell coach.
I tillegg til videoevaluering har både Løvold, Bakken og Korshavn vært til stede på NM-sluttspillene for
senior og ungdom. Satsingen på flere instruktører med kurs fra FIBA vil ventelig bidra godt i arbeidet
med videreutvikling.

FORBUNDSDOMMERKURS
DK forsøkte å gjennomføre et nytt forbundsdommerkurs i oktober/november 2020. Instruktører var
Kjell Løvold, Viola Györgyi, Joakim Arroub, Torkild Rødsand, Per-Kristian Larsen og Jan Korshavn.
Det var opprinnelig 15 aspiranter på kurset, men da kurshelg 2 måtte utsettes på grunn av
smitteverntiltak, skapte det problemer for gjennomføringen av kurset. Kurset ble ikke kjørt ferdig før
høsten 2021 og da hadde 4 av deltakerne fra region Øst trukket seg. Ytterligere en aspirant ble syk
samme helg og dermed var antall deltakere nede i 10. Det ble gjennomført teorieksamen og alle som
har gjennomført kurs og bestått løpetest og teoritest blir tatt med i NM for U19 og U16 i april der de vil
kunne få praktisk eksamen. De som eventuelt utpeker seg der, vil kunne bli invitert til høstens
dommersamling og få oppdrag i Firi-ligaene kommende sesong.
Vi registrerer fortsatt en god effekt av at NBBFs nasjonale talentprogram har blitt kjørt i forkant av
forbundsdommerkurset. Men Torkild Rødsand har i mellomtiden sluttet i NBBF og DK er nå usikker på
hvordan forberedelser til forbundsdommerkurs vil bli håndtert. Her arbeider administrasjonen med
planer for dommerutvikling på alle nivåer.

SEKRETARIATENE I NASJONALE SERIER – SERTIFISERING
DK har i en årrekke påpekt at kvaliteten på sekretariatene i våre nasjonale serier er for dårlig, og har
flere ganger foreslått at det innføres krav om kurs og sertifisering for sekretariatpersonell slik det også
gjøres internasjonalt. Vi håper at dette vil bli vurdert foran sesongen 2022-2023 etter at vi stadig ser
hendelser som har forårsaket problemer med kampavviklingen.
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DIVERSE
Arbeidet med oversettelse/utarbeidelse av materiell, regler og fortolkninger er en kontinuerlig prosess.
DKs leder har hatt ansvar for dette i perioden og har fått god hjelp av Linda Evensen. Siste store
regelendring fra FIBA kom høsten 2020 med etterfølgende versjoner av offisielle tolkninger helt fram
til januar 2022.
Jeg takker medlemmene i Dommerkomitéen for god innsats i denne perioden. En ekstra takk rettes
også til Kjell Løvold som har gitt både DK og dommergruppen uvurderlig hjelp.
Fredrikstad, 11. mars 2022,
Jan H. Korshavn (sign.)
Leder
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Valgkomiteen 2020-2022

NBBF
Valgkomiteen 2020-2022
Årsrapport
Valgkomiteen har i perioden 2020-2022 bestått av Ellen Hamremoen og Kurt-Ali
Ouakkaha Størseth som medlemmer og Ingri Reithaug som vara, og Lars Olav
Sparboe som leder.
Komiteen har ved tidspunktet for utarbeidelse av denne rapport hatt tre møter i
perioden, alle digitale. I tillegg har det i perioder vært god telefon- og epostkontakt
mellom medlemmene av komiteen.
Oppstartsmøtet for arbeidet var i februar 2022. Der ble komiteens arbeidsmåte og
spilleregler vedr. uavhengighet, gjensidig åpenhet og nødvendig konfidensialitet
gjennomgått og det ble vedtatt en arbeidsplan - som er fulgt i arbeidet.
Det ble også laget en intervjuguide til hjelp for en helhetlig og ens tilnærming til
intervjuer med sittende styre og kandidatene.

Komiteen har forespurt hele det sittende styret og er i gang med alle de tingvalgte i
NBBFs komiteer om de har ønsket gjenvalg. Det er gjennomført intervjuer med hele
styret, og potensielle kandidater er foreslått både av organisasjonen og av
valgkomiteen selv.
På tidspunktet for denne rapport gjenstår å utarbeide nytt forslag til styret, men
valgkomitéen ser lyst på å få på plass et godt og funksjonelt styre også for neste
periode.
Valgkomitéen ønsker for øvrig formidle at NBBF bør få på plass en instruks for
valgkomitéen, for å sikre oppstart, fremdrift og lik fremgangsmåte for alle fremtidige
valgkomitéer.
Tromsø, 15. mars 2022
Lars Olav Sparboe
Leder

Ellen
Hamremoen
Medlem

Kurt-Ali Ouakkaha Størseth Ingri Reithaug
Medlem
Vara
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Lovkomiteens rapport 2020-2022
Sammensetning
Hans Erik Johnsen, leder (Persbråten BBK)
Thomas Mjøs, medlem (Centrum Tigers)
Maja Føleide, medlem (Ulriken BBK)
Virksomhet:
Lovkomiteen har hatt to videomøter og for øvrig kommunisert via e-post eller telefon i
perioden. Dels har det ikke vært behov for fysiske møter og dels har det vært begrensninger i
muligheten for dette grunnet Covid-19 pandemien. Saksbehandlingen har skjedd praktisk og
effektivt og samarbeidet i Lovkomitéen har vært meget godt. Komitéen har fordelt oppgaver
på en hensiktsmessig og effektiv måte og opplever selv at samarbeidet med NBBFs
administrasjon har vært godt.
Lovkomiteens saker i perioden:
Det har vært svært få konkrete saker til behandling utover behandling av reviderte lov- og
regelverk i forbindelse med Forbundstinget i 2020 og regionstingene i 2021.
Lovkomitéen har gjennomgått og kommentert reviderte lovtekster etter Forbundstinget 2020
og ga i den sammenheng også anbefalinger knyttet til fremtidig revisjon av relevante lover og
regler.

Lovkomitéen har gjennomgått og kommentert forslag til endringer i kampreglement og
lovnormer før regionstingene i 2021. Vi påpeker at de endelige tekstene ikke er oversendt
Lovkomiteen etter at disse tingene ble avholdt. Disse er altså ikke revidert av komitéen. Det
ble i forbindelse med dette arbeidet også gitt enkelte råd om mulige fremtidige endringer
som burde vurderes.
Lovkomitéen har avgitt enkelte uttalelser til saker om lov/reglement fra NBBFs administrasjon
via e-post og telefon. Det har ikke vært henvendelser fra NBBFs styre i perioden.
Det har ikke vært saker i perioden som gir grunnlag for generelle påpekninger til NBBF,
regioner eller klubber utover det som følger ovenfor.
***
Lovkomiteens rapport er avlagt forut for de prosesser som relaterer seg til tinget i 2022.

Oslo/Bergen, den 22.02.2022

Hans Erik Johnsen

Thomas Mjøs

Maja Føleide

leder

medlem

medlem

(sign)

(sign)

(sign)
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Appellkomiteen rapporter 2020 – 2021
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Sanksjonskomiteens rapport 2020 – 2022
Sanksjonskomiteen har i perioden bestått av:
Leder: Martin Bryn Kjeldsmoen frem til september 2021 og Karina H. Messel fra
september 2021.
Medlem: Håvard Helstrup og Vilde Tveito.
Vara for leder: Karina H. Messel. Overtok som leder fra høsten 2021.
Varamedlem: Are Evju og Vegard Slettli Hansen

I 2020 ble det behandlet 8 saker, 3 saker i 2021 og 2 saker så langt i 2022. Sakene har
handlet om vold, usportslig opptreden og manglende varslingsplikt knyttet til
overgang.
NBBFs administrasjon har effektivt og ryddig forberedt komiteens saker, hvoretter
komiteen har behandlet de enkelte saker per Teams og telefon. Komiteen har hatt
gode rutiner for å behandle sakene innenfor de frister som er fastsatt i NBBFs
regelvek.
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Hederstegnkomiteens beretning 2020-2022,
For perioden 27. september 2020 - 1. mars 2022
Hederstegnkomitéen har etter Forbundstinget i september 2020 bestått av
•

Jeanette Haveland Antoniazzi, Frøya Basket (gjenvalgt)

•

Sigurd Bognæs, Kongsberg Miners (ny)

•

Eva M. Salvesen, Sandvika BBK (ny)

Det har i store deler av denne tingperioden vært redusert aktivitet på alle områder grunnet
koronapandemien, og først primo 2022 har situasjonen stabilisert seg på et tilnærmet normalt
nivå. Av samme årsak har det også vært begrenset aktivitet i komitéen, og det har ikke
kommet inn noen forslag til komitéen i perioden.
Kontakten mellom komitémedlemmene har i perioden vært gjennomført via telefon og mail.
Vinteren 2022 har komitéen, gjennom NBBF, gått aktivt ut på sosiale medier og mot klubber
og regioner og bedt om forslag, og håper på mange gode forslag etter en periode med liten
aktivitet. I informasjonsartikkelen på basket.no ble det også lagt ut en liste over tidligere
mottakere av Hederstegnet, og vi håper etter hvert å få etablert en fast oversikt på nettstedet
med oversikt over tidligere mottakere, kriterier for hvem som kan tildeles hederstegnet mv.
Det er komitéens oppfatning at dette vil gjøre det betydelig enklere for de som ønsker å
foreslå personer, ved at det finnes lett tilgjengelig informasjon om tidligere mottakere,
kriterier for tildeling (« …kan tildeles enkeltpersoner og organisasjoner som har gjort eller
gjør en fremragende innsats for norsk basketball eller har medvirket til å styrke det
internasjonale samarbeidet på en særdeles fortjenestefull måte») og hvordan
nominasjoner/innstillinger kan foretas («… forslag skal fremsettes skriftlig av klubbstyre,
regionstyre, idrettskrets eller forbundsstyremedlemmer»).
Komitéen håper en slik løsning vil være på plass i løpet av kort tid.

Mars 2022

Jeanette Haveland Antoniazzi

Sigurd Bognæs

Eva M. Salvesen

(sign)

(sign)

(sign)
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Årsregnskap 2020
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Revisjonsberetning 2020, signert
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VEDLEGG 1:
Medlemsutvikling 2015-2020 NBBF
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