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STYRETS BERETNING
VEDRØRENDE COVID-19
Hovedtyngden av denne beretningen ble utarbeidet før koronasituasjonen oppstod i mars
2020, og som fremdeles ikke var helt avklart da denne beretningen ble vedtatt. Derfor har
styret valgt å ikke innlemme dette inngripende temaet i dette dokumentet, men vil heller
fremlegge en egen rapport, som et tilleggsdokument på Baskettinget 2020, omhandlende
covid-19-situasjonen for NBBF.

GENERELT OM NBBFS VIRKSOMHET 2018 og 2020

Tillitsvalgte fra mai 2018
Forbundsstyre							KLUBB
Jan Hendrik Parmann (President) 				

Loddefjord IL

Tor Christian Bakken (1. visepresident) 			

Sandvika BBK

Anya Sødal (2. visepresident) 					

Nordstrand BC

Nicholas A. E. Phillip (Styremedlem) 				

Ulriken BBK

Tennaz Javid (Styremedlem) 					

Ytrebygda Basketballklubb

Eirik Petri Vaaja (Styremedlem) 				

Tromsø Storm Ungdom

Astrid Hagland Gjerde (Styremedlem)			

Haugesund Basketballklubb

Simen Anker-Olsen (Vara) 					

Centrum Tigers

Komiteer:
Dommerkomiteen
Jan Korshavn (Leder)						Fredrikstad BBK
Linda Evensen (Medlem)					Singsaker Basketballklubb
Kjell Løvold (Medlem) 					

Flau Bris Basketballklubb

Sanksjonskomiteen
Joacim Holter (Leder)						Søreide IL
Håvard Helstrup (Medlem 1)					

Landås BBK

Per Kristian Larsen (Medlem 2)				

Nordstrand BBK

Karina Messel (Vara leder)					

Asker BC

Siri Strømme (Vara 1)						

Sverresborg Hoop Basket

Vegard Slettli Hansen (Vara 2)				

Flau Bris Basketballklubb
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Appellkomiteen
Hugo Henstein (Leder)					

Flau Bris Basketballklubb

Pernille Arneberg Børset (Medlem 1) 				

Nordstrand BBK

Hjørdis Steinsvik (Medlem 2)					

Frøya Basket

Martin Bryn (Vara leder)					

Ammerud Basket

Arne Fjellstad (Vara medlem 1)					
Christine Madsen (Vara medlem 2)				

OSK

Kontrollkomiteen
Helge Gullaksen (Leder)					Hop BBK
Fredrik Hannestad (Medlem) 					

Bergen Elite

Eva Male Davidsen (Medlem) 					

Høybråten BBK

Siri L. Andersen (1. vara)					

Sandvika BBK

Hans Eric Prestårhus (2. vara) 				

Express IL Basketball

Lovkomiteen
John Hammervoll (Leder)					Bislet BBK
Henriette Goksøyr (Medlem frem til ansettelse 01.02.19)

Bønes Basketballklubb

Sturla Sand (Medlem)						Nordberg Basketballklubb

Hederstegnkomiteen
Helle C. Stokke 						Ammerud Basket
Jeanette H. Antoniazzi					Frøya Basket
Ørjan Sandvik Hansen						Tromsø Basket

Valgkomitè
Per Tøien
Ingvild Sanford
Geir Schønberg
Anita Lervik (Vara)
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Likestilling:
Forbundsstyret består av 3 kvinner og 4 menn, samt ett mannlig varamedlem.
Arbeidsutvalget består av 1 kvinne og 2 menn, hvorav presidenten er mann.
I komiteene er det 17 menn og 13 kvinner, inkludert varamedlemmer.
Det registreres at antall kvinnelige medlemmer av NBBFs styre og komiteer har økt med to siden forrige valg.
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FORBUNDSSTYRE OG KOMITEER

Forbundsstyrets arbeid
Forbundets virksomhet har i perioden 2018-2020 fulgt organisasjonsmodellen fastlagt i lovverket. I tillegg har
det vært oppnevnt selvstendige komiteer og utvalg.
Nytt forbundsstyre ble valgt på Forbundstinget 2018. Styret har i perioden fordelt ansvarsområder ut fra den
enkeltes forutsetninger, interesser og ønsker, som følger:

Fokusområder etter tema:
Verdier, idrettspolitikk og anlegg: 		

Anya Sødal

Organisasjon og klubbutvikling: 		

Eirik Petri Vaaja

Lover og regler: 				

Tor Christian Bakken

Internasjonale forhold: 		

Tor Christian Bakken

Dommere: 					Tor Christian Bakken
Ungdomsutvalg: 				Tennaz Javid
Inkludering og integrering: 			

Tennaz Javid

3MOT3 					Anya Sødal
						Simen Anker-Olsen
Sportslig plan, landslag og spillerutvikling: Nicolas A. E. Phillip
						Anya Sødal (høsten 2019)
BLNO: 						Astrid Hagland Gjerde
						Eirik Petri Vaaja
Arrangement og produkt: 			

Astrid Hagland Gjerde

Marked og kommunikasjon: 			

Astrid Hagland Gjerde

						Simen Anker-Olsen
Økonomi: 					Simen Anker-Olsen
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Foruten arbeidsutvalgets faste medlemmer, som er bestemt av NBBFs lov, ble følgende inndeling av varamedlemmer for arbeidsutvalget besluttet:
Nicolas A. E. Phillip (1. varamedlem)
Astrid Hagland Gjerde (2. varamedlem)
Eirik Petri Vaaja (3. varamedlem)
Tennaz Javid (4. varamedlem)
Simen Anker Olsen (5. varamedlem)

Det skal, så langt det lar seg gjøre, sikres at arbeidsutvalget alltid består av begge kjønn.
Kjønnsprioriteringen skal gå foran rangeringen av varamedlemmene ved bruk av disse.

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.
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Styret har besluttet følgende faste relasjonspunkter mot andre organisasjonsledd og instanser:
Region Øst: 				

Anya Sødal (Primærrelasjon)

					Tor Christian Bakken (Sekundærrelasjon)
Region Vest: 				

Nicholas A. E. Phillip (Primærrelasjon)

					Jan Hendrik Parmann (Sekundærrelasjon)
Region Midt: 				

Simen Anker-Olsen (Primærrelasjon)

					Eirik Petri Vajaa (Sekundærrelasjon)
Region Nord: 				

Eirik Petri Vajaa (Primærrelasjon)

					Nicholas A. E. Phillip (Sekundærrelasjon)
Region Sør: 				

Astrid Hagland Gjerde (Primærrelasjon)

					Tennaz Javid (Sekundærrelasjon)

Norges Idrettsforbund og Olympiske

Jan Hendrik Parmann

og Paralympiske Komité: 		

Idrettskretser og idrettsråd: 		

Anya Sødal

Anlegg:				

Anya Sødal

Antidoping Norge 			

Anya Sødal

FIBA World og FIBA Europe 		

Tor Christian Bakken

					Jan Hendrik Parmann

Det nordiske samarbeidet 		

Tor Christian Bakken

					Jan Hendrik Parmann
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Styret at vedtok følgende utvalg skal nedsettes:
-

Sportslig utvalg

-

Markedsutvalg

-

Ungdomsutvalg, dette er blitt utsatt til neste tingperiode på grunn av mangel på kapasitet i forbundsstyret.

Det har i perioden vært avholdt 18 ordinære og 7 ekstraordinære styremøter. De ordinære styremøtene har i
hovedsak vært avholdt som heldags styremøter og som kveldsmøter (fjernkonferanser). Det har vært avholdt
11 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, unntatt presidenten, en studiedag
hos administrasjonen, der det spesielt ble lagt vekt på den enkeltes fokusområder i styrearbeidet, samt at
styret samlet gjennomførte 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 komme kunne frem til beslutninger, til
tross for at styremedlemmer tydelig har belyst forskjellige og ofte avgjørende perspektiver og syn i sakene.
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STYRESAKER

Styret har behandlet faste saker iht. styrehåndboken og styrets årshjul. Vesentlige saker i så henseende
gjelder økonomi, områder innenfor strategi, handlingsplan, tildelinger, budsjett og turneringsformer for de
nasjonale ligaene. I tråd med NBBFs åpenhetspolitikk, er innkallinger og protokoller lagt ut i sin helhet på
basket.no, med de unntak som følger av styrets åpenhetsvedtak i 2016.

Styret har videreført arbeidet fra forrige tingperiode med NBBFs kjernesaker slik disse er nedfelt i Strategiplan 2016-2020 som ble vedtatt med justeringer på Basketballtinget i 2018. Videre har styret hatt til behandling løpende saker, nye initiativer, søknader, protester, fastsetting av lisenser samt hatt kontakt med
de ansatte i administrasjonen, dommerkomitéen (DK), regioner og utvalg, NIF/NOK, andre særforbund, SFF
(Særforbundenes Fellesorganisasjon) og FIBA.
Styrets medlemmer har også rapportert sine gjennomførte og planlagte aktiviteter innenfor sine fokusområder til styrekollegiet før hvert styremøte.
Styrets oppfølging i forhold til tingvedtatt strategiplan har hovedsakelig skjedd gjennom behandling, vedtak
og oppfølging av NBBFs handlingsplan. NBBFs handlingsplan utarbeides for hvert kalenderår etter en prosess
ledet av generalsekretæren. Den er gjenstand for revisjon gjennom hele planåret og evalueres rutinemessig
midtveis i perioden. Administrasjonen har ansvaret for å iverksette og drifte handlingsplanen etter at den
er vedtatt. For å sette sterkere fokus på resultater knyttet til «klubbutvikling» (som er et prioritert område i
Strategiplanen for 2016 – 2020), og dermed også på rekruttering og trenerutvikling, vedtok styret følgende
presisering da man besluttet Handlingsplanen. Klubbutvikling og klubboppfølging, samt kontinuiteten i dette
arbeidet, skal vektlegges og gis et større fokus. Styret har i tillegg lagt vekt på økonomiske barrierer med
blant annet INKLU Basket prosjektet.

Alle NBBFs ting valgte komiteer har vært i funksjon i perioden.

Beretninger fra komiteene er vedlagt i Beretning 2020.
Sanksjonskomitéen behandlet i 2018, 10 saker i 2019 og så langt 3 saker i 2020. 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 3 saker i perioden, se komitéens egen rapporter.
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Andre organer:
I de overordnede organene som NBBF er tilknyttet (NIF, FIBA og IWBF), var det i 2019 ting/generalforsamlinger i NIF, FIBA World og FIBA Europe, med tilhørende valg.
Spesielt NIF og FIBA er viktige premissleverandører for NBBF, også når det gjelder økonomisk støtte. Det er
derfor viktig og forventet at NBBF engasjerer seg sterkt i disse organisasjonsleddene. FIBAs rolle vil bli ytterligere sentral for NBBF i takt med seniorlandslagenes økte aktiviteter.
Det er presidenten som har vært styrets kontaktpunkt inn mot NIF og FIBA, men også begge visepresidentene
fungerer aktivt som direkte relasjon i så måte, med Tor Christian Bakken ift. internasjonale saker og Anya
Sødal ift. nasjonale saker. Gode langsiktige personlige relasjoner, spesielt inn mot miljøet i FIBA, viser seg
viktig i disse organene. Den kunnskapen og kontinuiteten som styret spesielt besitter gjennom Tor Christian
Bakkens mangeårige internasjonale deltakelse i så måte, har således vært verdifull for NBBF i disse sammenhengene.
Styret vedtok å nominere to kandidater til verv i Norges Idrettsforbund inn mot valget i mai 2019, hvorav
Joacim Holter ble valgt inn i NIFs domsutvalg. Styret vurderte utfordringene som NIF var gjennom i forrige
tingperiode, og konkluderte med at det bør gjøres utskiftninger i det sittende idrettsstyret. Styret gikk også
aktivt ut og støttet idrettspresidentkandidaten som ble valgt på idrettstinget.
Styret nominerte også kandidater til verv i FIBA Europe, der det var valg i mai 2019; Tor Christian Bakken som
styremedlem og Marcela Bustos som medlem i ungdomskomiteen. Ingen av dem ble valgt/oppnevnt. Styret
registrerte seg at oppløpet til valget i FIBA Europe var forbundet med mye lobbyvirksomhet og alliansebygging, med tydelige fraksjoner. Ingen nordiske kandidater ble valgt inn i det nye styret. Relasjonene til FIBA
anses likevel som gode, også etter dette valget.
Norge deltar også aktivt i det nordiske samarbeidet som består av Danmark, Finland, Island, Sverige, Norge
og også Estland. Disse landene samarbeider mye, med tette personlige relasjoner, blant annet i forbindelse med nordiske mesterskap, utviklingsprosjekter, erfaringsutvekslinger, strategiske- og idrettspolitiske
spørsmål. Fra styret deltar Tor Christian Bakken og Jan Hendrik Parmann i dette forumet, sammen med generalsekretæren og sportssjefen fra administrasjonen. Det nordiske samarbeidet møtes rutinemessig i oktober
hvert år, og er nå i en prosess for å redefinere samarbeidet. Med 12% av stemmene utgjør det nordiske samarbeidet en betydelig del av FIBA Europe.

Administrativ ledelse:
Generalsekretær Silje Særheim, Organisasjonssjef Espen A. Johansen, Sportssjef Brent D.D. Hackman og
Økonomisjef Hanne Funder.

Dispensasjoner:
Styret, arbeidsutvalget og den administrative ledelsen har behandlet en rekke dispensasjonssøknader forbundet med blant annet spilletillatelser og klubbsamarbeid, og behandler slike saker etter de mandater som er
gitt av NBBFs lov, kampreglement og/eller NBBFs styrehåndbok.
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Rammebetingelser:
Styret og Arbeidsutvalget har satt økt fokus på rammebetingelsene det arbeides etter, og da spesielt på utvelgelsesprosesser som gir fordeler og muligheter. Dette gjelder for eksempel utnevning av instruktører, landslagstrenere og -spillere, uttak til utdanningsmuligheter gjennom NBBF med mer. Disse rammene er viktige
for å sikre en rettferdig og nøytral behandling og for å unngå spekulasjoner rundt attraktive fordelinger og
uttaksbeslutninger. Dette er en prosess som er pågående.
Administrasjonen har nå også utviklet tydeligere arrangementskrav for fremtidige arrangementer.
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MØTER/REPRESENTASJON NASJONALT OG INTERNASJONALT
FIBA Europe Styremedlem (fram til mai 2019)			

Tor Chr. Bakken

FIBA World Congress (august 2019)					

Jan Hendrik Parmann

									Tor Chr. Bakken
FIBA Europe General Assembly (mai 2018)				

Tor Chr. Bakken

FIBA Europe General Assembly (mai 2019)				

Tor Chr. Bakken

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

Int. Olympic Academy (Athen), Juni 2018 				

Nicholas Phillip

Tatt ut og finansiert av NIF

NIFs Idrettsgallaseminar og arrangement 2018			

Jan Hendrik Parmann

									Silje Særheim
									Espen A. Johansen

NIFs Idrettsgallaseminar og arrangement 2019			

Jan Hendrik Parmann

									Anya Sødal

Nordisk møte Oslo (oktober 2018):					

Jan Hendrik Parmann

									Tor Christian Bakken
									Brent Hackman
									Hanne Funder
(teknisk arrangør)
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Nordisk møte Reykjavik (oktober 2019):				

Jan Hendrik Parmann

									Tor Christian Bakken
									Silje Særheim

Særforbundsmøter (Særforbundendenes Fellesorg. og NIF)		

Jan Hendrik Parmann

Det avholdes 4 Særforbundsmøter pr. år.				

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
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Særforbundsalliansen							Espen A. Johansen

FIBA EasyBasket samling, Sveits 2019				Øyvind Lundestad

I tillegg har styret og administrasjonen vært representert på klubbledermøter, styremøter i regionene, klubbarrangementer, rullestolbasket-arrangementer, premieutdelinger, sluttspill- og åpningshelg for KL og BLNO, UNM arrangementer, nordisk Mesterskap, STAR arrangement.
Forbundsstyret har i denne tingperioden også fokusert på arbeid mot seksuell trakassering og økonomiske barrierer.
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.
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SENTRALADMINISTRASJONEN
Følgende har vært ansatt i NBBF sentraladministrasjon i perioden:
Generalsekretær							Silje Særheim
Organisasjonssjef							Espen Andre Johansen
Sportssjef								Brent Hackman
Økonomisjef 								Hanne Funder
Turneringsansvarlig 							Eivind Jensen
Bredde- og ungdomskonsulent					Martin Wroblewski
(sluttet 31.01.2020)
Marked- og arrangementsansvarlig 					
			

Øivind Lundestad
(sluttet 24.04.2020)

Administrasjonssekretær 						Merete Andersen
(60% stilling)
Trener- og dommerkoordinator					Torkild Rødsand
Klubb- og utviklingskonsulent					Ragnhild Riis
Utviklingskonsulent 			

Andre Wallace
(sluttet 31.12.2018)

Utviklingskonsulenter							Kristin Kvalvik
(50% til og med 31.12.19 og 100% fra
01.01.20 og
									Henriette Goksøyr
(50% til og med 31.12.19 og 80% fra
01.01.20)
Sentraladministrasjonen ble i 2018 delt inn i avdelinger for å sikre et bedre tverrfaglig samarbeid.
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Avdelingene er organisert på følgende måte:
Sportslig avdeling som ledes av Brent Hackman:
Turneringsansvarlig Eivind Jensen
Bredde- og ungdomskonsulent Martin Wroblewski (sluttet 31.01.2020)
Trener- og dommerkoordinator Torkild Rødsand
I tillegg tilhører landslagsstab til denne avdelingen

Organisasjonsavdelingen som ledes av Espen A. Johansen:
Marked- og arrangementsansvarlig Øivind Lundestad (sluttet 24.04.2020)
Klubb- og utviklingskonsulent Ragnhild Riis
Utviklingskonsulent Kristin Kvalvik
Utviklingskonsulent Henriette Goksøyr
Administrasjonskonsulent Merete Andersen

I tillegg tilhører daglig ledere i region og deres ansatte samt journalist Arild Sandven til i denne avdelingen.

Hanne Funder tilhører området økonomi og er derfor ikke organisert inn under sportslig eller organisasjonsavdelingen.

Ved utgangen av 2019 hadde følgende personer følgende arbeidsoppgaver/stillingstitler:
Silje Særheim
Generalsekretæren er øverste leder for NBBFs administrasjon, står for den daglige ledelsen av organisasjonen,
og er ansvarlig for alle administrative funksjoner og beslutninger som gjøres av og i NBBF.

Espen André Johansen
Organisasjonssjef og leder for organisasjonsavdelingen med ansvar for strategier, handlingsplaner, kommunikasjon og marked. Organisasjonssjefen er generalsekretærens stedfortreder og administrasjonens nestleder.
Ansvar for oppfølging av ansatte ift. levering på handlingsplan og administrativ oppfølging av NBBFs regioner.
Bistår generalsekretæren med diverse oppgaver, deltar på og utfører forarbeid og etterarbeid ifm. forbundsstyremøter.
Brent Hackman
Sportssjef og leder for sportsligavdeling. Under sportsavdelingen faller ansvaret for internasjonale turneringer, FIBA prosjekter, landslagene og NTC, Olympiatoppen, nasjonale serier og turneringer, dommer- og
trenerutvikling, 3X3, Paraidrett samt bredde og rekruttering.
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Hanne Funder

Økonomisjef med ansvar for oppfølging av Idrettens regnskapskontor og klargjøring av
økonomirapporter til forbundsstyret og NIF mv. I samarbeid med generalsekretær forberedende
arbeid med budsjett mv. Kontrollfunksjon i forbindelse med prosjekter, og de ansattes fagområder
samt økonomistyring i samarbeid med den enkelte fagansatte.
Eivind Jensen
Turneringsansvarlig med ansvar for nasjonale seriene BLNO menn og kvinner. It-ansvarlig og ansvarlig for
basket.no (teknisk). Behandler søknad om parallellespilletillatelser, protestsaker og andre brudd på NBBFs
kampreglement.
Torkild Rødsand
Trener- og dommerkoordinator med ansvar for praktisk gjennomføring av trenerkurs nivå 2 og 3, samt Den
Store Trenerhelgen, Nasjonalt regionsdommerkurs, følge opp dommerutviklingsprosjekter, ansvar for langsiktig trenerutviklingsstrategi og trenerrekruttering og kontaktperson mot dommerkomiteen.
Martin Wroblewski
Bredde- og ungdomskonsulent med ansvar utvikling og oppfølging av 3MOT3-satsingen gjennom 3MOT3
TOUR, utvikle og ferdigstille søknader, prosjektbeskrivelser og presentasjonsmateriell for overnevnte tiltak,
utvikle overordnet rekrutteringsstrategi for bredde- og ungdomsaktiviteten. Oppfølging og utvikling av Rullestolbasket. Utvikling og ferdigstilling av rapportsystem for post 3. Ansvarlig for samordnet rapportering.
Martin Wroblewski sluttet i NBBF 31.01.2020. Dette gjorde at fra og med 01.02.2020 overtok utviklingskonsulent Kristin Kvalvik oppfølgingen av 3X3 og utviklingskonsulent Henriette Goksøyr oppfølgingen av rullestolbasket. De andre arbeidsoppgavene er fordelt på flere fagansatte.
Merete Andersen
Administrasjonssekretær med ansvar for post, lisensregister, trenerregister, overganger, spillerlisenser, lisenskontroll, lageroversikt, fakturering, innkjøp, basketrshop.no og øvrig forefallende kontorarbeid.
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Øivind Lundestad
Marked- og arrangementsansvarlig, tidligere prosjektleder klubbutvikling, nye og eksisterende prosjekter:
Frem til august 2019:
-

Klubbutvikling nasjonal tour

-

EasyBasket nasjonalt løft

-

Basket i skolen Jets

-

NM-veka 2019

-

Ungdomslekene på Lillehammer

-

InkluBasket

Fra høsten 2018 har Øivind hatt ansvar for utvikling av grafikkpakke, kommenteringsrutiner og opplæring av
klubber i forbindelse med BLNO streaming via Amedia sine lokalaviser.
Markedsutvikling og medlem i markedsutvalget har blitt mer fokusert på mot slutten av året.
Etter august 2019:
-

Produktutvikling og markedsarbeid

-

Utvikle anleggsplan og implementering av denne

-

U16- og U19NM (fra 01.01.20)

-

Grafisk design og profilhåndbok

Øivind Lundestad sluttet i NBBF 24.04.2020
Ragnhild Riis
Klubb- og utviklingskonsulent med ansvar for klubbutvikling gjennom opptak, oppfølging, veiledning og
kompetanseheving i klubb, inkludert planlegging og gjennomføring DSK. Ansvar for EasyBasket Nasjonalt
løft prosjekt. Ansvar for arbeidet med post 2 og 3 rapportering, samordnet rapportering, arbeid mot seksuell
trakassering og overgrep, politiattester o.l.

Andre Wallace: Region Vest (sluttet 31.12.2018)

2 utviklingskonsulenter som begynte i 2019, Kristin Kvalvik og Henriette Goksøyr
Kristin Kvalvik og Henriette Goksøyr
Utviklingskonsulentene i NBBF jobber i hovedsak med å imøtekomme de krav som stilles av
kulturdepartementet via Norges Idrettsforbund på barn- og ungdomsidrett, post3.
I tillegg utfører utviklingskonsulentene arbeid for regionene, både i den regionen de har hovedfokus
(Øst og Vest), men også for de regioner som har mindre eller ingen administrative ressurser.

20

Generalsekretæren og organisasjonssjefen har hatt ansvar for sakstilrettelegging til styre- og AU- møtene
samt for å føre protokoll fra disse og oppfølgingen av styrets og AUs vedtak. Generalsekretæren vektlegger
jevnlig medarbeideroppfølging og evaluering av administrasjonens arbeid gjennom ukentlige møter, seminarer og andre møteplasser. Generalsekretærene har vært involvert i nyansettelser i regionene og har vektlagt
ansettelser som kan bidra til at det administrative ledd, sentralt og regionalt, kan fungere som en helhet. Administrasjonen må tilpasses og organiseres slik at den til enhver tid kan være målrettet og resultatorientert i
forhold mål i strategiplan og handlingsplan og vi må organisere oss slik at vi tilpasser oss de krav som til enhver tid er gjeldende.

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 tre ansatte i 2016 til 2018. 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					Axel Langaker
Fag- og tiltakskonsulent			

Mark DiGiacomo

Dommer- og aktivitetskoordinator		

Akrem Dagnew

Organisasjonskonsulent			Erika Lundin

NBBF Region Vest:
Daglig leder					Lene Instebø
Fag- og tiltakskonsulent			

Edmunds Gabrans

NBBF Region Midt:
Daglig leder					

Viola Gyorgyi (60 %)
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KOMMUNIKASJON
Styret vedtok i desember 2016 en kommunikasjonsplan (tidligere kommunikasjonsstrategi) for NBBF. Styret
opplever at planen nå er fullt ut implementert på en god måte. Kommunikasjonsplanen følger overordnet
strategiperiode og skal i hovedsak bygge opp under Basketballtingets vedtatte målsetninger. Planen brukes
både som en overordnet plan, men også som et arbeidsdokument og gjør at NBBF er åpne, tydelige og faktabaserte i sitt kommunikasjonsarbeid. I tillegg til betydelig økning i antall publiseringer og følgere på sosiale
medier og innføring av nye digitale plattformer som Snapchat og MinBasket, er det nå fokus på å systematisk
å evaluere arrangementer og tiltak. Basketbarometeret er NBBFs brukervennlighetsundersøkelse og bidrar til
at NBBFs utvikler seg og blir mer faktabaserte i arbeidet. Et annet viktig punkt i planen er å feire seire og synliggjøre alt det gode som skjer i hele landet (ref. Merkevareutvalgets rapport 2014). Arild Sandven er journalist og er leid inn for å gi god dekning av seriespill og andre hendelser, i denne dekningen benyttes også den
anerkjente sportsfotografen Erik Berglund. Det jobbes også for å engasjere skribenter i miljøet som skal sørge
for at hele landet får mere og bedre dekning på NBBFs digitale plattformer.
Digitale verktøy:
Administrasjonen har kartlagt hele NBBFs digitale situasjon og verktøy, og la frem for styret en kortsiktig
og langsiktig plan for bruken av disse. Planen baserer seg i stor grad på idrettens egne systemer. Styret har
vedtatt å gjennomføre planen og innføre nye og mer effektive systemer. Et utslag av dette arbeidet er Min
Basket-appen som har vist seg å bli svært populær. Den har i skrivende stund over 14 500 nedlastinger og 2,8
millioner sidevisninger siden lanseringen 1. september 2017.
Klubbutvikling:
I mars 2019 og januar 2020 ble Det Store Klubbledermøtet (DSK) arrangert. Arrangementet ble avhold samtidig
med Minitinget i 2019 og gikk parallelt med Den Store Trenerhelgen (DST) på Norges Idrettshøgskole i 2020.
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 og klubbene.
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.
Sanksjoner
Det er blitt nye rutiner så vedtak fra sanksjonsutvalget legges nå ut på Basket.no.
Administrasjonen har nå utviklet tydeligere arrangementskrav for fremtidige arrangementer.
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KOMMUNIKASJONSSTRATEGI
Forbundsstyret vedtok i desember 2016 NBBFs kommunikasjonsstrategi. I revideringen desember 2019 ble
navnet endret til kommunikasjonsplan. Planen er basert på NBBFs overordnede strategi og NBBFs profilhåndbok. 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. I perioden er snapchat og Basket-podden innført og lagt til i kommunikasjonsplanen
NBBF kommuniser via følgende kanaler:
-

Personlig kontakt og møter er når vi er i dialog med enkeltmedlemmer eller klubber via telefon, epost
og Skype, eller holder foredrag, deltar på klubbledermøter, på Basketballtinget og når vi møter medlemmene på NBBFs og klubbenes arrangementer. Dette gir oss en mulighet til å kommunisere direkte og
dermed både gi informasjon og lytte til enkeltmedlemmer og klubber.

-

www.basket.no er forbundets hjemmeside og den digitale hovedplattformen for nyheter og informasjon om norsk basket. Basket.no skal være en moderne og inspirerende kanal basert på NBBFs visjon
og verdier som bl.a. bidrar til rekruttering og eksponering av basketballsport i Norge. Nettsiden er
også et informasjonsmessig samlingspunkt for alle målgrupper i norsk basket.

- Sosiale medier er viktige for å kunne møte medlemmer der de er, og fungerer som en viktig lyttepost
og inspirasjonskilde i medlemsmassen. Styrken til sosiale medier er at de inspirerer til dialog og åpner
opp for dynamisk informasjonsutveksling i langt større grad enn nettsider. For tiden ønsker NBBF å
være aktive på Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat og podcast.
-

MinBasket er en applikasjon som skal forenkle arbeidet i klubb og på en enklere måte tilgjengeliggjøre informasjon og tjenester. MinBasket inkluderer alle serier og turneringer som arrangeres i regi av
NBBF sentralt og regionalt. Tjenester som lisensbetaling, kampanjer og nyhetspush brukes for å nå
ut med informasjon og for å forenkle hverdagen for klubber og medlemmer. MinBasket er i stadig utvikling og følger vedtatt målsetning om digital omlegging 2020.

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.

23

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.
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ORGANISASJONSUTVIKLING
Mål:
•

Det skal utvikles en felles plan for klubbutviklingsstrategi i samarbeid med klubbene

Klubbutviklingsplan 2020-2024 ble vedtatt av forbundsstyret i desember 2019 og er under implementering i organisasjonen. Planverket er i tråd med overordnet planverk og forslag til ny langtidsplan 2020-2024, Basketplan 24.
Mål:
•

Organisering, rutiner og felles møteplasser i alle ledd av organisasjonen skal optimaliseres

Det er i perioden blitt arbeidet med å utvikle møteplassen for klubbledere og ressurspersoner i
klubb. Det Store Klubbledermøtet (DSK) er gjennomført to ganger og har blitt evaluert etter gjennomføring. Tilbakemeldingene er tatt med i oppdateringen av arrangementshåndboken. Politisk
møte for forbundsstyret, politisk ledelse regionalt og administrativ ledelse er gjennomført to ganger
i perioden og har vært viet til arbeid med ny langtidsplan og samarbeid mellom regioner og NBBF
sentralt. Alle ansatte i NBBF har vært samlet en til to ganger pr. år til seminar, for å jobbe med administrativt samarbeid på tvers av regioner og gjennomgå viktige temaer. I 2019 har ny langtidsplan
blitt prioritert.
Mål:
•

Det skal settes fokus på lederskap og lederutviklingsprosesser i forbundsstyret og i det administrative ledd. Måloppnåelse, etterlevelse av verdier og etablering av internkontroll skal stå i fokus
for disse prosessene

Det ble i starten av perioden gjennomført «studiedag» for styremedlemmene på Ullevål for å sikre
felles forståelse for de fagområder og arbeidsoppgaver som skal løses. De ansatte har gjennom medarbeideroppfølging satt seg utviklingsmål og flere har deltatt på kurs internt og eksternt. NBBF deltar årlig i utarbeidelsen av et styringsbarometer i regi av Idrettsforbundet, som er basert på en intern
anonym spørreundersøkelse blant sentralt ansatte og tillitsvalgte. Denne inneholder spørsmål om
så vel egenevaluering som ikke minst en vurdering av samarbeidet mellom de styrende- og administrative organer. Dette gjennomgås så samlet, og man kommer frem til tiltak på grunnlag av denne.
De siste to årene har trenden på svarene i denne undersøkelsen vist en tydelig forbedring av så vel
tilliten internt i organisasjonen som selve arbeidsmiljøet, og NBBF har nå en god score sammenlignet
med andre organisasjonsledd tilknyttet NIF.
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Mål:
•

Skaffe faktabasert kunnskap om våre medlemmers tilfredshet med NBBF sentralt og regionalt
gjennom «Basketbarometeret»

Basketbarometeret har vært gjennomført både i 2018, 2019 og 2020. Resultatene fra undersøkelsene
er blitt analysert og brukt i tiltaksplaner som igjen har vært et verktøy for endringer og ansattoppfølging. Resultatene er brutt ned på regionene. Regionene har fått tilgang til dette materialet og har
hatt ansvar for egen oppfølging lokalt.
Utviklingen av resultatene fra Basketbarometeret er positive, noe som viser at bruken av dette som
et utviklingsverktøy fungerer og at den generelle tilliten til NBBF som organisasjon bedres.
Mål:
•

Møteplasser og nasjonale tiltak skal systematisk evalueres for å styrke og forbedre organisasjonen innenfra

Alle nasjonale arrangement evalueres. Dette har den enkelte fagansvarlige i administrasjonen ansvaret for. I etterkant av evalueringen analyseres resultatene og det lages en tiltaksplan som igjen
brukes for å oppdatere arrangementshåndbøkene. Målet med dette er å ha en tettere kontakt med
medlemmene våre og for å heve kvaliteten på våre arrangement på et faktabasert grunnlag.
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Følgende klubber har hatt oppfølging på ulike nivåer i løpet av perioden:
NBBF Region Midt:
Klubbesøk 2018:
− Trygg Lade
− Ranheim
− Nidaros Jets
− Sverresborg Hoops Bredde
− Utleira

NBBF Region Øst:
Klubbesøk 2018:

Klubbesøk 2019:

− Langhus

− Arendal

− Ammerud

− Asker

− Bislet

− Borgen

− Bygdøy

− Bøler

− Centrum Tigers

− Drammen Rivers

− Høybråten

− EB-85

− Kjelsås

− Eidsvoll

− TNT

− Nesodden

− Sandefjord

− Oppsal

− Larvik

− Ås

− Årvoll

− Raumens Årnes

Utviklingsprosess 2018:
− Langhus
− TNT
− Nesodden
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NBBF Region Vest:
Klubbesøk 2018:

Klubbesøk 2019:

− Buøy

− Bønes

− Lura

− Frøya

− Haugesund

− Fyllingen

− Stavanger

− Gimle
− Hop
− Kirkevoll
− Ytrebygda

NBBF Region Sør:
Klubbesøk 2019:
− IL Express
− Lauvåsen
− Kristiansand Pirates

NBBF Region Nord:
Klubbesøk 2018:
− Griffen Harstad
− Tromsø Storm Ungdom
− Narvik
− Innstranda IL Basket
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MEDLEMSUTVIKLING
NBBFs hovedmål er 16.250 medlemmer innen utgangen av 2022. Etter idrettsregistreringen for 2019
har nå medlemstallet passert 13.000, og norsk basket er i rute i forhold til hovedmålet som var definert i NBBFs strategi 2016-2020. Hvorvidt delmålet på 14.380 medlemmer etter 2020 oppnås, vil bli
klart etter idrettstellingen for 2020, som vil være gjennomført i løpet av våren 2021.

Spillere som ikke betaler kontingent er ikke regnet med i tellingen, så som blant annet deltakerne i
InkluBasket-prosjektet, noe som utgjør et betydelig antall.
Det er spesielt Region Øst som utmerker seg med den mest betydelige veksten i antall spillere, mens
utviklingen i de øvrige regionene er marginal, og det nye styret anbefales å granske i årsaken til
dette, gjøre påfølgende tiltak.
Region Nord har prosentuelt et stort frafall, men mye av årsaken til dette ligger i at en større klubb
ved en feil ikke hadde innkrevd kontingenter i 2019, og derfor ikke kunne registrere sine medlemmer.

Medlemstallet er det høyeste som er registrert siden 1993, det eneste året som det tidligere har vært
registrert over 13.000 medlemmer. Det var på den tiden en tydelig popularitetseffekt av TV Norges
sendinger fra NBA, en topp som da ikke vedvarte.
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Grunnlaget for å beregne antall medlemmer var på den tiden ikke sammenlignbar, da man i mye
større grad brukte skjønn basert på antall lag, og også talte med deltakere på enkeltarrangementer
som minidager, SFO-tiltak etc.
Jenteandelen er fremdeles for lav, men er også i vekst. En betydelig andel av jentespillerne er i alderen 6-12 år, noe som er positivt.
Registreringen av 3X3-utøvere har ikke kommet skikkelig i gang enda, og det ble kun innrapportert
«symbolske» 248 spillere her, og det forventes en stor vekst her etter hvert som idrettsgrenen får
etablert seg. Etableringen av 3X3 aktualiserer også alternative medlemsformer, utover vanlig klubbmedlemskap.
Idrettstellingen er i dag meget detaljert, og gir gode analysemuligheter. Dette er et kunnskapsbasert
verktøy som NBBF må utnytte i enda større grad i sitt videre utviklingsarbeid.
Videre henvises det til beretningens vedlegg nr. 1 omhandlende medlemsutvikling.
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ØKONOMI
Årsregnskapet for 2019 viser et overskudd på kr. 257 545. Dette medfører at NBBF pr. 31.12.19 har en
positiv egenkapital på kr 2 938 822. Med dette fortsetter den positive trenden, og den økonomiske
langtidsplanen for å gjenopprette en sunn økonomi for NBBF er dermed gjennomført.
Generelt
NBBFs økonomi er stabil, og det bygges egenkapital i et fornuftig tempo med en forutsigbar økonomisk drift,
men med rom for utvikling. Forbundets likvide situasjon er meget sterk, og som regel betraktelig høyere enn
den registrerte egenkapitalen. Årsaken til dette er at tunge inntekter forbundet med sesongavviklingen, som
bl.a. lisenser og kontingenter, periodiseres inn i det påfølgende kalenderåret for å kunne gjenspeile hele sesongen. Styret har vedtatt budsjettforslag for årene som kommer og som vil gi rom for godt arbeide med vekst
og strategi.
Driftsåret 2019 kom sent i gang på grunn av NIFs innføring av nytt regnskapssystem Visma Financial. Denne
innføringsprosessen har vært for uoversiktlig og ressurskrevende for alle involverte, og en bekymring for
styret og ansatte når det gjelder så vel manglende opplæring som en problematisk og forsinket implementering. På grunn av den gode likvide situasjonen som NBBF har opparbeidet seg, har disse forholdene

likevel ikke vært en trussel for gjennomføringen av NBBFs aktiviteter, men styret og den administrative ledelsen ser likevel svært alvorlig på den mangelfulle muligheten for god økonomisk styring i
implementeringsfasen som dette medførte. Saken ble derfor tatt meget alvorlig opp med NIF.
Aktiviteter

Det har vært et stabilt aktivitetsnivå i forbundet i 2018/2019 og 2019/2020, både sentralt og regionalt. Det
investeres mye i rekruttering på barne- og ungdomsnivå. Store deler av disse midlene kommer fra KUD/NIF
(Post 3-midler). Midlene blir fordelt og er gitt i direkte støtte til regioner, som igjen fordeler til klubbene. Post
3-midlene fordeles primært til hovedsatsningsområdene trenerutvikling, Basket i skolen og Easy Basket. Fordelingskriteriene har primært vært innlevert handlingsplan basert på gjeldende strategiplan og rapport på aktivitet. Gjennom dette sikres regionale og lokale aktivitetstilbud for barn og ungdom. Regionene tilføres også
ressurser fra Post 3-budsjettet gjennom økonomiske bidrag til klubbutvikling. Det har også vært prioritert
midler til å gi tilgang til bedre digitale verktøy og til å forbedre basket.no som et ledd i bedre kommunikasjon
og en modernisering av driften av NBBF.
Reiseutgifter ledelsen:
Presidenten har hatt totalt 90 reisedager i tingperioden på to år, og reiste for avrundet kr 212.000 i denne
perioden. Presidenten er bosatt i Bergen, mens hovedtyngden av aktivitetene er basert sentralt på Østlandet.
43 av presidentens 49 reiseoppdrag i perioden har vært til dette området, og utgjorde avrundet kr 158.000.
24 av reisene har vært dagsreiser uten overnatting. Presidentens reise til Beijing i august 2019, som beløp seg
på totalt kr 14.400, ble refundert fra FIBA med USD 1.500, men er medregnet i denne oversikten. På grunn
av covid-19-situasjonen, er det ikke gjennomført reiser etter 11. mars 2019, noe som medførte en redusert
reiseaktivitet på ca. 9 dager fordelt på ca. 5 reiseoppdrag for til sammen kr 18.000 sammenlignet med et normalår for presidenten.
Styret ellers har samlet hatt reisekostnader som avrundet utgjorde kr 320 000 i tingperioden. I NBBFs styre er
det representanter fra hele Norge. Dette gjør at de fleste styremedlemmene må reise med fly.
Utlagte beløp under reisen, som ikke var relevant for de personlige reiseutgiftene, er fratrukket.
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Aktiviteter:
Aktivitetsnivået, spesielt på grasrotnivå, har hatt en positiv utvikling med tanke på kvalitetssikringen av aktiviteten for de aller yngste (EB). Den positive utviklingen gjenspeiles gjennom den gode jobben regionene gjør,
innsatsen for tilrettelegging av aktivitet og økt antall EB-arrangement.
Store deler av barne-, ungdoms-, og breddeaktivitetsmidlene som mottas fra NIF (Post 3-midler) blir fordelt og
gitt i direkte støtte til våre regioner, som følge av dialog mellom region og forbund vedrørende handlingsplaner. Post 3 midlene fordeles primært til hovedsatsningsområder, som trener- /dommerutvikling og Easy Basket
(Challenge). Midlene blir fordelt etter innlevert handlingsplan basert på gjeldende strategiplan og rapport på
aktivitetstall og kompetanseheving hvert kvartal. Ordningen er ment å bidra til å muliggjøre regionale og lokale aktivitetstilbud for barn og ungdom. Regionene tilføres også ressurser via klubb- og trenerkoordinatorer
som utgjør en vesentlig andel av Post 3 budsjettet. Deler av klubbutviklingen finansieres også via Post 3 midler.

Søknader/stiftelsesmidler til aktivitet:
Det er søkt om og mottatt midler fra FIBA Europe og ulike stiftelser til følgende prosjekter gjennom 2018 og
2019:
•

Det Store Basketløftet Sparebankstiftelsen (mottatt), avsluttet 2019

•

Trenerutvikling FIBA Europe (mottatt)

•

FIBA Girls FIBA Europe (motatt)

•

Rullestolbasket Kulturdepartementet (rullestoler) og Sparebankstiftelsen (til aktivitet og kompetanseheving) (mottatt)

•

INKLU Basket, Sparebankstiftelsen og BUFDIR

•

STAR Basket, Gjensidigestiftelsen

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
Norge som basket nasjon, har ikke hatt de store internasjonale resultatene på mange år. De siste årene har
Norge tatt et steg i riktig retning, da flere landslag kommer hjem fra sommerens landslagsturneringer med flere
seire i lommen, og stort sett jevnere resultater. Resultatene fra sommerens landslagssesong viser at Norge har
tatt nye steg resultatmessig. Norge vant denne sommeren 17 kamper av totalt 79 spilte kamper.
Herrelandslaget hadde et todelt program. U24 spillerne deltok i Universiaden i Napoli, Italia. Laget presterte
meget godt, selv med skadefrafall fra sentrale spillere. Spillerne over 24 år spilte to treningskamper mot Sverige
i Jamtland, og landskampene mot Island i Bergen september 2018.
Damelandslaget var i Litauen på treningssamling og spilte tre kamper mot litauiske universitetslag. Landslagssommeren ble avsluttet i Nadderudhallen der Norge møtte Irland til to spennende landskamper.
U-landslagene presterte enda bedre i år rent resultatmessig. U16K endte på en fjerdeplass i B-EM, mens de
øvrige landslagene også presterte bra.
NTC ble avholdt i Tønsberg, med 182 spillere og 14 trenere i aksjon.

Landslags resultater 2018
Senior Menn
Hovedtrener				Mathias Eckhoff
Assisterende trener			

Audun Eskeland

Resultater:
Small Countries, San Marino
San Marino - Norge 			

44-84

Norge - Gibraltar			

65-60

Moldova - Norge			

78-94

Norge - Irland			

83-73

Norge - Malta			

59-75
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Senior Kvinner
Hovedtrener				Gunnar Nesbø
Assisterende trener			

Ståle Frey

Resultater:
Small Countries, Dublin
Norge - Irland				73-62
Kypros - Norge			

54-56

Luxembourg - Norge			

66-39

Danmark - Norge			

77-42

Norge - Malta			

59-67

U18 Menn
Hovedtrener				Brent Hackman
Assisterende trener			

Arne Ingebrigtsen

Resultater:
Nordisk
Norge Danmark 			

76-82

Finalnd - Norge 			

73-66

Estland - Norge 			

84-74

Norge - Sverige 			

67-86

Norge - Island 			

94-83

EM
Norge - Romania 			

71-76

Hviterussland - Norge 		

85-79

Portugal - Norge 			

79-80

Norge - Sveits 			

82-64

Polen - Norge 			

87-92

Norge - Ungarn			

67-99
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Norge - Island 			

88-80

Norge - Slovakia 			

79-71

U18 Kvinner
Hovedtrener				Axel Langaker
Assisterende trener			

Andre Wallace

Resultater:
Nordisk
Norge - Danmark			

42-74

Finalnd - Norge			

94-39

Estland - Norge			

69-61

Norge - Sverige			

43-55

Norge Island				53-62

EM
Luxenbourg - Norge			

61-30

Norge - Slovakia 			

51-66

Hviterussland - Norge		

94-34

Norge - Ukraina			

33-54

Kosovo - Norge 			

68-78

Norge - Østerrike			

35-60

Albania - Norge			

76-50

Norge - Georgia			

57-52
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U16 Menn
Hovedtrener				Kjetil Andresen
Assisterende trener			

Marco Sanders

Resultater:
Nordisk
Norge - Danmark			

58-73

Finlan - Norge 			

80-59

Estland - Norge 			

92-55

Norge - Sverige 			

49-72

Norge - Island 			

56-87

EM
Slovakia - Norge			

72-58

Norge - Danmark			

47-86

Norge - Belgia			

41-93

Russland - Norge			

111-30

Norge - Makedonia			

70-86

Sverige - Norge			

77-58

Norge - Kosovo			

84-72

Norge - Kypros			

58-59

U16 Kvinner
Hovedtrener				Ellen Hamremoen
Assisterende trener			

Joana Vitorino

Resultater:
Nordisk
Norge - Sverige			

45-43

Norge - Island 			

49-52

Norge - Danmark 			

57-70
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Finland - Norge 			

76-39

Estland - Norge 			

64-63

EM
Norge - Ukraina			

53-60

Finland - Norge			

82-67

Hviterussland - Norge		

77-42

Norge - Albania 			

73-35

Bosnia Herzegovina - Norge

45-62

Irland - Norge			

50-64

Estland - Norge 			

60-56

Montenegro - Norge		

64-43

Landslagsresultater 2019
U15 Kvinner
Trenerteam
Hovedtrener

Tommy Gundersen

Assisterende trener

Dana Meknas

Assisterende trener

Emanuell Davies

Resultater:
Norge - England 2 			

48-26

Wales - Norge 			

33-46

Norge - Sverige All-stars 		

37-64

Norge - Wales 			

42-52

Norge - Island 			

33-52
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U15 Menn
Trenerteam
Hovedtrener

Inge Kristiansen

Assisterende trener

Christian Grevstad

Assisterende trener

Terje Melhus

Resultater:
Norge - Island blå 			

23-53

Danmark svart - Norge 		

59-52

Norge - England			

40-51

Norge- Danmark rød 			

37-60

England 2 - Norge 			

67-50

U16 Kvinner
Trenerteam
Hovedtrener

Ola Gravem Knutsen

Assisterende trener

Baard Stoller

Team Manager

		

Stig Jacobsen

Fysioterapeut

		

Maria Seim

Resultater:
Nordisk
Norge-Island 				54-50
Norge-Finland 			80-49
Norge- Sverige 			

56-62

Norge-Danmark 			66-65
Norge-Estland 			51-37

Treningskamper
Litauen-Norge 			75-55
Tyskland-Norge 			78-44
Polen-Norge 				75-63
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EM
Norge-Irland 				50-31 (treningskamp)
Norge-Israel 				60-57
Kroatia – Norge 			

80-37

Norge-Sveits 				67-41
Slovakia-Norge 			45-62
Kosovo-Norge 			43-67
Ukraina-Norge 			50-68
Slovenia-Norge 			67-60
Norge-Kroatia 				45-49

U16 Menn
Trenerteam
Hovedtrener				Kevin Juhl-Thomsen
Assisterende trener

David Cox

Assisterende trener

Vasilios Tsernoff

Team Manager

		

Fysioterapeut

		

Christian Helvik
Jens Henrik Gjørven

Resultater:
Nordisk
Norge-Island 				53-78
Norge-Finland 			56-97
Sverige-Norge 			71-48
Norge-Danmark 			52-76
Estland-Norge 			80-57

EM
Norge-Bulgaria 			64-92
Sverige-Norge 			88-52
Norge-Polen 				64-92
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Kosovo-Norge 			65-57
Ungarn-Norge 			100-54
Georgia-Norge 			78-62
Norge-Østerrike 			53-73
Kosovo-Norge 			44-84

U18 Kvinner
Trenerteam
Hovedtrener				Kjetil Andresen
Assisterendetrener

		

Ellen Hamremoen

Assisterendetrener

		

Ole Andreas Teigen

Team Manager			

Niels Mathiessen

Fysioterapeut				Camilla Sørensen

Resultater:
Nordisk
Estland- Norge 			

58-35

Norge-Danmark 			39-86
Sverige-Norge 			98-41
Norge-Finland 			38-101
Norge-Island 				59-68

EM
Norge -Danmark			29-86
Slovenia-Norge			70-31
Finland-Norge 			68-28
Norge-Kosovo 			52-51
Estland-Norge 			61-56
Bulgaria-Norge 			56-51
Norge - Storbritannia 			

40-55
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U18 Menn
Trenerteam
Head Coach:				Axel Langaker
Ass. Coach: 				

Åke Barlin

Ass. Coach:				Marco Sanders
Team Manager:			

Mark DiGiacomo

Resultater:
Nordisk
Norge - Island 			

76-83

Norge - Finland 			

57-90

Sverige - Norge 			

75-57

Norge - Danmark 			

76-66

Estland - Norge 			

98-63

Treningskamper
1 seier og 2 tap

EM
Norge - Israel				46-93
Bosnia-Hercegovina - Norge 		

69-63

Luxembourg - Norge 			

42-67

Norge - Island 				

69-96

Tsjekkia - Norge 			

97-52

Norge - Kosovo 			

87-72

Danmark - Norge 			

85-57

Sveits - Norge 				

70-50

41

Senior Kvinner
Trenerteam
Hovedtrener				Gunnar Nesbø
Assisterende trener			

Ståle Frey

Fysioterapeut 				Lene Eide

Resultater:
Norge - Irland 				

69-67

Norge - Irland 				

46-69

Senior Menn
Trenerteam
Hovedtrener				Mathias Eckhoff
Assisterende trener 			

Audun Eskeland

Team Manager			

Stian Mjøs

Fysioterapeut				Lene Eide

Resultater:
Treningskamper
Sverige -Norge 			

88-74

Sverige -Norge 			

79-70

Universiaden
Australia - Norge 			

70-46 (Treningskamp)

Norge - Mexico 			

79-77

Norge - Russland 			

55-63

Finland - Norge 			

62-39

Norge - Canada 			

65-73

Italia - Norge 				

70-53

Norge - Tyskland 			

43-66
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SERIE OG TURNERINGER
Kongsberg miners vant både BLNO menn serien og Kongepokalen i sluttspills finale mot Gimle. Den avgjørende
kamp 3 gikk til ekstraomganger i en fullpakket Kongsberghallen.
Gimle avgjorde finalen mot Sandvika i BLNO kvinner sluttspillet med en skåring i siste sekund. Ullern, som ble
serievinneren, vant bronse. Sandvika var teknisk arrangør.
U19NM ble arrangert i Kongsberg med hjemmelaget som vinner på guttesiden med en overbevisende seier over
Sandvika i finalen. Ullern vant over Ulriken Eagles i finalen på jentesiden.
U16NM vant Asker i gutteklassen med en seier over Ullern. Ulriken Eagles vant klart over Hop i finalen. Arrangementet ble avholdt i Haukelandshallen i Bergen.
Ved oppstarten av sesongen 2018/2019 ble det inngått en streamingavtale med A-media, der samtlige BLNOkamper vises på A-medias plattormer/nettaviser. Dette medførte en økt belastning på arrangørklubbene på kort
varsel, noe som ble «kompensert» med at BLNO-klubbene det første året fritatt fra plikten å føre live statistikk
fra kampene, men kun live kampskjema. Spesielt for en del klubber i BLNO Kvinner har dette vært litt utfordrende med hensyn til bemanningskapasiteter.
Kvaliteten på streamingen har vært, og er fremdeles, varierende, man har blitt mye bedre hos de fleste. Det er
helt avgjørende for BLNO-produktets attraktivitet, verdi og videre mediemuligheter at streamingen fremstår
mest mulig profesjonelt, noe som vil fokuseres mere på frem mot sesongen 2020/2021.
Foran sesongen 2019/2020 ble det innført live statistikkføring på samme plattform som live kampskjema. En
av årsakene til å overføre dette til egne plattformer, utover ønsket om å eie egne data, har vært på grunn av at
den andre leverandøren er tilknyttet til et utenlandsk spillselskap, noe som strider mot norsk idretts verdier og
prinsipper.
Implementeringen av live kampskjema og live statistikker var gjenstand for «barnesykdommer», men etter
hvert som disse har vært avdekket, så har disse blitt utbedret.
Styret har videre vedtatt at også regionseriene nå skal gå over til live kampskjema på NBBFs plattformer.
BLNO MENN FINALE 2019
Kongsberg Miners - Gimle BBK		

72-68			

Kongsberghallen

Gimle BBK - Kongsberg Miners		

76-81			

Gimlehallen

Kongsberg Miners - Gimle BBK		

83-86			

Kongsberghallen

Asker Aliens - Kongsberg Miners

68-83			

Leikvollhallen B

Kongsberg Miners - Asker Aliens

68-79			

Kongsberghallen

Asker Aliens - Kongsberg Miners

70-93			

Leikvollhallen B

BLNO FINALE 2018
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BLNO KVINNER FINALE 2019
Sandvika - Gimle			74-75			Rykkinhallen

KVINNELIGAEN 2018
Ullern - Gimle				61-53			Bærum Idrettspark
Trenerutvikling
Det har vært stabilt utvikling i antall deltakere på trenerkurs i 2019. Nasjonalt ble det avholdt 18 EB-kurs med
197 deltagere og trener 1 kurs med 59 deltagere. 22 trenere fullførte i 2019 trener 2 kurset. Det ble ikke avholdt
trener 3 kurs i 2019.
DST 2019 hadde deltakere og totalt 154, som var en økning på 2 i forhold til DST 2018. DST 2020 økte videre til
185 deltakere.
Dommerutvikling
Kamplederkurset hadde en økning på 71 deltakere, og totalt 175 deltok i 2019. Aspirantdommerkurs hadde en
nedgang på 31 stk. i 2019. Nedgang har sammenheng med innføring av kampleder, men totalen er større i 2019
enn i 2018. Det var også en nedgang på regionsdommerkurs, fra 31 i 2018 til 12 i 2019. Det var en dobling på
antall deltakere i talentprogrammet i 2019. Det var totalt 12 dommere som deltok i programmet.
3x3
Høydepunktet i 2019 var NM Veka arrangert i Stavanger. Finalene ble sendt direkte på NRK. Griffen BBK fra
Harstad vant herrefinalen og Hot Shots fra Bergen vant kvinnefinalen. Touren i 2019 hadde 7 stopp hvor vinnerne av hver turnering ble kvalifisert til NM veka. Det ble i 2019 avholdt 4 dommerkurs og 4 arrangørkurs.
Stars

«Stars» er tilrettelagt basket-tilbudet til NBBF. I 2019 gikk forbundet aktivt inn for å utvikle et
reelt aktivitets- og konkurransetilbud for mennesker med utviklingshemminger. Etter oppstart av
prosjektet, er det startet opp 3 nye lag i basketkategorien «tilrettelagt». Foregangsklubben Hop
deltok i 4 turneringer i utlandet.
Rullestol Basket
Det ble avholdt to nasjonale samlinger i 2019. Rullestolsamlingen i Bergen er blitt en god tradisjon, og hadde
en økning på antall deltakere. I Mandal var det ca. 20 spillere fordelt på instruktørkurs og en intern turnering.
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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.

INKLU Basket
InkluBasket er et landsomfattende inkluderingsprosjekt i regi av Norges Basketballforbund og Inklu AS
Visjonen i prosjektet er: Basketball er den mest inkluderende idretten i Norge.
Med inkludering mener vi å rekruttere barn som vanligvis ikke deltar i fritidsaktiviteter inn i basketballklubber. Barna er ofte fra lavinntektsfamilier, og vi ønsker å få dem inn på de ordinære aldersbestemte lagene
i klubbene. Ønsket er at barn og etter hvert unge får et større nettverk og sosial kompetanse gjennom basketballklubbene. Dette kan være med på å forebygge utenforskap, rusutfordringer og kriminalitet - og gi stor
samfunnsøkonomisk gevinst.
Inklu Baskets aktivitet vil foregå på skolene hvor barna går, og rett etter skoletid. Det vil være et enkelt måltid
i forkant av treningen for dem som ikke går på SFO.
Inklu Basket har i dag 9 deltakende klubber. 33 trenere driver aktivitet på 23 skoler. 272 jenter og 365 gutter totalt 637 barn deltar i basketaktivitet gjennom prosjektet hver uke.
InkluBasket tildeler midler etter søknad fra BLNO-klubber. På bakgrunn av søknad vil styringsgruppen vedta
tildeling ut ifra tildelingskriterier. Antall tildelinger blir styrt av prosjektets inntektsgrunnlag og støtte fra eksterne organisasjoner.
Rullestolbasket /parabasket
NBBF har de to siste årene jobbet med kompetanseheving og kvalitetssikring av aktiviteten av rullestolbasketen som del av vårt tilbud. I 2019 ble det nedsatt et rullestolbasketutvalg som har jobbet med utvikling og
arrangementsgjennomføring.
Vi har 5 aktive lag (Ammerud, Bergen Wheelers, BHIL, Kirkevoll og Trondheim), og mosjonsgrupper i Søgne &
Mandal og Mauseidvåg (Ålesund)
Alle de etablerte lagene spiller i egne regionale RSBasket serier der gående lag setter seg i rullestoler. Kirkevoll Ungdomsrullestolbasketlag spiller i en aldersbestemt serie.
Tall fra samordnet rapportering viser at NBBF har 92 RSBasket-spillere, men det regnes med en økning nå
som det er antydning til at begge mosjonsgruppene etablerer seg som lag.
STAR
Star er basketball tilrettelagt for utviklingshemmede. I 2019 gikk forbundet aktivt inn for å videreutvikle eksisterende STAR miljøer og stimulere til nye. Det er per i dag 4 lag fordelt på 2 regioner.
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SAMLINGER
•

DST (Den store trenerhelgen)- samling med kompetansehevende fokus for interessenter innen RSBasket. Workshops felles treninger etc.

•

Nasjonal Rullestolbasketsamling, årlig samling for ALLE som spiller RSBasket, rullende og gående, teori, praksis og sosialt samvær. Instruktører; Ingmar Halbersma (Nederland), Arnon Pinner (Sverige).

•

Rullestolbasket elitesamling i Mandal med instruktørkurs

•

Turneringsspill under Hansa Cup, årlig turnering med egen RSBasket klasse. Denne ønsker vi å utvide
til aldersbestemte lag. Samarbeid med rehabiliteringsinstitusjonene Sunnaas og Beitostølen.

ANLEGG
NBBFs forbundsstyre vedtok i desember 2019 «Anleggsplan 2020-2024» som legger opp til systematisk arbeid
med anlegg i organisasjonen.
En arbeidsgruppe bestående av Øivind Lundestad, Rolf Halvorsen og Anya Sødal 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) for å drive
politisk påvirkningsarbeid. Temaet anlegg er også lagt inn i forbundets klubbveilederkurs.
Vi har også besvart høring fra NIF angående anleggsbehov og fordeling av spillemidler, og deltatt på aktuelle
møter i regi av NIF, SFF og regioner/kommuner.
Utover dette støtter NBBF opp om prosjektet «Gode idrettsanlegg» via SIAT og er behjelpelig ved henvendelser fra klubber og kommuner i anleggsspørsmål.
NIFs ordning med spillemidler til utstyr er fortsatt i perioden. Ordningen fungerer slik at klubber søker NBBF
om tilskudd til innkjøp av godkjent utstyr som kurver, 24-sek-klokke, rullestoler mm.

IVERKSETTING OG OPPFØLGING
NBBF arbeider etter den tingvedtatte strategiplanen 2016-2020 og langtidsbudsjett, samt årlige handlingsplaner og budsjetter som vedtas av styret. Drift av eksisterende aktivitet tar mye av kapasiteten sentralt og
regionalt. Det er frigjort mer tid enn tidligere til utvikling, noe vi ser resulterer i flere 3X3 spillere, flere deltagende på dommer og trenerkurs samt økning i antall følgere og engasjement på digitale plattformer. Det har
vært et mål å få hele organisasjonen administrativt til å jobbe sammen, både om driftsoppgaver og om utviklingsoppgaver. Tverrfaglig samarbeid internt i administrasjonene og samarbeid på tvers av særforbundene
har vært et viktig fokus i perioden, resultatet av dette er en mer dynamisk organisasjon og større måloppnåelse på flere viktige områder.
Det systematisk arbeidet med vårt planverk har fortsatt i perioden. Implementeringen av kultur og gode
prosesser knyttet til dette bør også ha fokus i årene fremover. Et mål for NBBF må hele tiden være at også
klubbene får et bedre eierskap til NBBFs strategier og handlingsplaner, kjennskap til bakgrunnen for disse og
ikke minst gode påvirkningsmuligheter. Dette er et viktig suksesskriterium for at vi skal lykkes med å nå våre
samlede mål.

46

UTMERKELSER I PERIODEN
NBBFs hederstegn:

- Peter-Nicolay Haakstad (2018)
- Jan Korshavn (2018)
- Per Tøien (2018)
- Reidar Skorpen (2019)
- Robert Stenvik (2019)
- Eva M. Salvesen (2020)
NBBFs klubbpriser

- Årets vekstpris 2018: Skjetten Basket
- Årets Jentepris 2018: Asker BC
- Årets klubbleder 2018: Odd Teigen (Skjetten)
- Årets Ildsjel 2018: Ståle de Lange Kofoed (Nesodden)
- Årets nettpris 2018: Bergen Elite
- Årets talent 2018: Jonas Kessler (prisen er sponset av Circle K)
- Årets vekstpris 2019: Nesodden IF Basket
- Årets jentepris 2019: Tromsø Storm Ungdom
- Årets klubbleder 2019: Kyrre Riis (Kolbotn)
- Årets ildsjel 2019: Berit Babik (Skjetten)
- Årets nettpris 2019: Tromsø Storm
- Årets talent 2019: Sigrud Lorange (prisen er sponset av Circle K)
Trenerpriser 2018:

- Frode Ramberg (Sverresborg) : Årets Trenerentusiast
- Baard Stoller (Kongsberg) : Årets Topptrener
- Nicholas Phillip (Ulriken) : Årets Trenertalent
- Geir Bangstad (Bergen Elite) : Årets Hederspris
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Trenerpriser 2019:
-

Ingvild Sofie Sanford (Ulriken) : Årets Trenerentusiast

-

Audun Eskeland (Gimle) : Årets Topptrener

-

Ole Andreas Teigen (Skjetten) : Årets Trenertalent

-

Baard Stoller (Tromsø) : Årets Hederspris

Gullfløyten (25 år som dommer):

-

Per Røgeberg (2018)
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KONKLUSJON

NBBF passerte i 2019 13.000 medlemmer etter en uavbrutt vekst siden 2015, og er i rute for å kunne nå målsetningen om 16.250 medlemmer i 2022. 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 også store variasjoner i måloppnåelse i de
forskjellige regionene, der spesielt Region Øst utmerker seg positivt. Det er viktig at NBBF videre analyserer
dette og iverksetter mere effektive tiltak som sikrer bedre vekst også i de øvrige regionene, med klubb-, trener- og anleggsutvikling i fokus.
Den positive trenden over tid som vi nå kan se konturene av, spesielt i Region Øst, kan også ses på som et
resultat av ønsket om et et mer utbredt og positivt samarbeid på tvers av klubbgrenser og organisasjonsledd,
der store deler av organisasjonen i større grad føler et eierskap til norsk baskets slagplaner, og søker å trekke
i samme retning.
Organisasjonen er mindre sårbar økonomisk og organisatorisk enn tidligere, men den positive utviklingen vil
ikke fortsette 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.
Markedsinntektene har, i tråd med anbefalinger fra Basketballtinget 2016, økt, 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.
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 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.
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Oslo, 29.05.2020
Jan Hendrik Parmann (sign.)
President

Nicholas Phillip (sign.)
Styremedlem

Astrid Hagland Gjerde (sign.)
Styremedlem

Tor Christian Bakken (sign.)

1.Visepresident		

Eirik Petri Vaaja (sign.)

Styremedlem		

Simen Anker-Olsen (sign.)

Styremedlem (vara)

Anya Sødal (sign.)

2.Visepresident

Tennaz Javid (sign.)

Styremedlem

Silje Særheim (sign.)

Generalsekretær
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DOMMERKOMITEENS RAPPORTER 2018 - 2020

Dommerkomiteens rapport 2018
DK/NBBF HAR I PERIODEN BESTÅTT AV:
Leder: .......................................... Jan Korshavn
Medlem: ..................................... Linda Evensen
Medlem....................................... Kjell Løvold
MØTER
Det er avholdt fire komitemøter i løpet av perioden. I tillegg til dette, har komiteen i en rekke saker hatt ukentlig kontakt over internett/e-post og telefon. Det har vært gjennomført to møter med administrasjonen.
OM NAVN
NBBF hadde i 2018 fem aktive FIBA-dommere: Torkild Rødsand, Per-Kristian Larsen, Viola Gyorgyi, Nikola Bejat og Sturla Sand.
Rødsand dømte sluttspillkamper i 7Days Eurocup i sesongen 2017/18, men er fra og med sesongen 2018/19
ikke lenger med i Euroleague og bestemte seg høsten 2018 for å gi seg som internasjonal dommer.
De øvrige dommerne har alle hatt internasjonale oppdrag i 2018, både europacup og landslagsturneringer.
Spesielt gledelig er de mange nominasjonene til Viola Gyorgy som har hatt jevnlig oppdrag i FIBA Euroelague
Women og nærmere 20 kamper i 2018.
Nikola Bejat ble invitert til en egen camp for unge dommere og dømte i april i den prestisjefylte turneringen
Albert Schweitzer Tournament.
Jan Korshavn og Stein Olav Moe har hatt flere oppdrag som internasjonale FIBA-kommissærer i perioden.
Etter at Kjell Løvold ble godkjent som FIBA Referee Instructor i juni 2018 har NBBF nå to internasjonale dommerinstruktører. Tor Christian Bakken er i tillegg FIBA National Instructor og ansvarlig for lisensprosessen for
dommere og kommissærer.
Amir Suljevic og Filip Szczesny deltok på dommercamp i Polen med instruktører som Jakub Zamojski, Luigi
Lamonica m.fl. Alexander Reiertsen deltok på Alan Richardsons Cando Basketball Camp i Leeds, England.
I Nordisk Mesterskap for U16 og U18 i Finland, dømte Viola Gyorgyi, Mantas Buinauskas, Tennaz Javid og Amir
Suljevic.
Kjell Løvold ga seg som dommer etter sesongen 2017/18 og ble valgt inn i Dommerkomiteen.
Torkild Rødsand ble Årets dommer i BLNO menn og Tennaz Javid ble årets dommer i BLNO kvinner.
DOMMERSITUASJONEN
I 2018 fikk vi et stort generasjonsskifte da 11 nye forbundsdommere kom inn i gruppen på 35 dommere som
dømmer i nasjonale serier.
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.
DK kartla regionenes dommeraktiviteter i 2017 og har i løpet av 2018 registrert at det kan være aktuelt med
en oppfølging av denne kartleggingen. Ønsket om nøytrale dommerkomiteer og årlige dommersamlinger for
oppdatering av dommerne er to av punktene som er viktige for utvikling av flere og bedre dommere, men
også bedre organisering av ordningen med observasjon og evaluering underveis i sesongen. Det vil bli fortsatt
fokus på dette arbeidet i 2019.
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DOMMERSAMLINGER
Den årlige dommersamlingen for dommere i de nasjonale serier ble avholdt 1.-2. september 2018 i Sandvika. Et 30-talls dommere deltok og Lars Klaar var vår internasjonale foredragsholder. I tillegg bidro sportssjef
Brent Hackman og dommerinstruktørene Tor Chr. Bakken og Kjell Løvold til de faglige programmet.
DOMMERUTVIKLING OG OBSERVASJON
Dommerne benytter videoevaluering via hudl.com rutinemessig i sine forberedelser, evaluerer situasjoner etter kampene og i tillegg har DK mulighet til å se kamper og diskutere vanskelige situasjoner med dommerne.
I tillegg til videoevaluering og kampobservasjon gjennom sesongen har Bakken, Løvold og Korshavn vært til
stede på NM-sluttspillene, samt at vi har fått hjelp av eksterne FIBA-instruktører i vårt arbeid blant annet under NM for U19 og U16.
FORBUNDSDOMMERKURS
Etter autorisasjonskamper i NM for U19 i Bergen ble følgende dommere autorisert som forbundsdommere:
Adam Antoniazzi, Semjon Buldakov, Nasser Dagnew, Josefine C. S. Haugom, Bereket Leta, Jørgen MongeNilsen, Alexander Svendberg, Gabriel Svendberg, Adam Sypula, Jone Eggen Westrum og Alicja Wilk. Samtlige
debuerte i nasjonale serier høsten 2018.
Vi registrerer at NBBFs nasjonale talentprogram har vist seg å være meget bra som forberedelse opp mot forbundsdommerkurset.
SEKRETARIATENE I NASJONALE SERIER - SERTIFISERING
DK har i mange år 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. Vi håper igjen at dette
vil bli vurdert foran sesongen 2019-2020.

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 og Knut Myhre. Ny regelbok
var klar og ble distribuert høsten 2018.
Jeg takker mine medarbeidere i Dommerkomitéen for god innsats i denne perioden.
Fredrikstad, 10. mars 2019
DK/NBBF
Jan H. Korshavn (sign.)
Leder
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Dommerkomiteens rapport 2019
DK/NBBF HAR I PERIODEN BESTÅTT AV:
Leder: .......................................... Jan Korshavn
Medlem: ..................................... Linda Evensen
Medlem....................................... Kjell Løvold

MØTER
Det er avholdt to komitemøter i løpet av perioden. I tillegg til dette, har komiteen i en rekke saker hatt ukentlig
kontakt over internett/e-post og telefon. Det har vært gjennomført flere møter med administrasjonen.
OM NAVN
NBBF har fra høsten 2019 fire aktive FIBA-dommere: Viola Gyorgyi, Nikola Bejat, Sturla Sand og Filip Szczesny.
Både Torkild Rødsand og Per-Kristian Larsen har gitt seg internasjonale, Rødsand er fortsatt aktiv i Norge.
Gyorgyi ble nominert til både VM for U19 kvinner og Eurobasket Women og hadde 13 nominasjoner i FIBAs to
europacauper for kvinner og til sammen 33 internasjonale kamper.
De øvrige dommerne har alle hatt et antall internasjonale oppdrag i 2019, både europacup og landslagsturneringer. Nikola Bejat ble også nominert til Universiaden i Napoli og har fått oppdrag i mellomspillet i FIBA Europe
Cup for menn.
Jan Korshavn har hatt flere oppdrag som internasjonale FIBA-kommissærer i perioden.
Kjell Løvold har nå tatt over etter Bakken som FIBA National Instructor og er ansvarlig for lisensprosessen for
dommere og kommissærer. Både Løvold og Bakken har status som FIBA Referee Instructor.
I Nordisk Mesterskap for U16 og U18 i Finland, dømte Filip Szczesny, Finn Szczesny, Andrzej Rakowski, Alexander Reiertsen og Josefine Caroline Stokke Haugom. Tor Chr. Bakken var med som dommerinstruktør.
Sturla Sand ble Årets dommer i BLNO menn og Tennaz Javid ble årets dommer i BLNO kvinner.
DOMMERSITUASJONEN
I 2019 ble det igjen endringer i NBBFs dommergruppe som dømmer nasjonale serier. Tre rutinerte dommere
ga seg (Bakken, Larsen, Javid), to nye (Songve, Sumskis) kom inn. Antall tilgjengelige dommere i Bergen har
gjort dommeroppsettet både vanskeligere og i praksis dyrere, men situasjonen ble noe bedre etter nyttår da en
dommer kom tilbake etter noen måneders pause.
Behovet for internasjonale dommere gjør at vi nå med fire FIBA-dommere igjen sliter å stille dommere på de
turneringene norske landslag skal delta i. Når en av de fire i tillegg får oppdrag som nøytral dommer i mesterskap blir det vanskelig å få alle oppdrag til å gå opp med de tre gjenværende dommerne. FIBA har i flere år hatt
problemer med alle sommerturneringene og nominerer ofte de dommerne som stiller seg tilgjengelig til flere
turneringer.
DOMMERSAMLINGER
Den årlige dommersamlingen for dommere i de nasjonale serier ble avholdt 31. august. -1. september 2019 i
Sandvika. Et 30-talls dommere deltok og FIBA Instructor Andrej Jelen (SLO) var vår internasjonale foredragsholder. I tillegg bidro sportssjef Brent Hackman og dommerinstruktør Kjell Løvold til det faglige programmet.
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DOMMERUTVIKLING OG OBSERVASJON
Dommerne benytter fortsatt videoevaluering via hudl.com rutinemessig i sine forberedelser, de evaluerer situasjoner etter kampene og DK kan både se kamper og diskutere vanskelige situasjoner med dommerne.
Alle henvendelser fra coacher om vanskelige situasjoner blir analysert og diskutert med video fra Hudl som
grunnlag.
I tillegg til videoevaluering og kampobservasjon gjennom sesongen har Bakken, Løvold og Korshavn vært til
stede på NM-sluttspillene for senior og ungdom. DK jobber med å øke gruppen med observatører og Linda
Evensen, Arnstein Gloppen, Per Kristian Larsen og Jan Henrik Lunde har alle bidratt med evaluering av dommere.
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.

Ny regelbok var klar og ble distribuert høsten 2018, men gjennom vinteren kom det flere korrigeringer til de
internasjonale tolkningene og senest i januar 2019 kom det nye som er gjort tilgjengelig på norsk og engelsk via
NBBFs nettside og basketballdommer.com.

Jeg takker mine medarbeidere i Dommerkomitéen for god innsats i denne perioden.

Fredrikstad,08. mars 2020
DK/NBBF

Jan H. Korshavn (sign.)
Leder

54

Valgkomiteen 2018-2020
Valgkomiteen har i perioden 2018 – 2020 bestått av Geir Schønberg og Ingvild Sanford som medlemmer, Anita Lervik som varamedlem, og Per Tøien som leder.
Komiteen har hatt tre møter i perioden, to digitalt og ett fysisk. I tillegg har det i perioder vært god telfonkontakt mellom medlemmene av komiteen.
Oppstartsmøtet for arbeidet var i mars 2019. Der ble instruks for komiteen gjennomgått. Da ble det også vedtatt en fremdriftsplan med milepæler – som er fulgt i arbeidet.
Det ble også enighet om spilleregler for komiteen når det gjaldt uavhengighet, gjensidig åpenhet og nødvendig taushetsplikt, og om arbeidsform som inkluderte hele komiteen i prosessen. Det ble også laget en intervjuguide til hjelp for en helhetlig og ens tilnærming til intervjuer med kandidatene.
Komiteen har forespurt hele det sittende styret og alle tingvalgte i NBBFs komiteer om de har ønsket gjenvalg. Det er gjennomført intervjuer med hele det sittende AU og med både nåværende og tidligere styremedlemmer, og potensielle kandidater foreslått både av organisasjonen og av valgkomiteen selv.
På tidspunktet for nedstenging av idretten og ved beslutningstidspunkt for å utsette tinget til september 2020,
hadde komiteen en fulltallig og omforent liste med kandidater til alle poster.
Det vil være nødvendig for komiteen å tre sammen igjen etter sommerferien i 2020, for å forsikre seg om at
kandidater fortsatt vil være innstilt på valg under tinget i september.
Oslo, 16. juni 2020
Per Tøien 		

Geir Schønhaug 		

Ingvild Sanford 		

Anita Lervik

leder 			

medlem			

medlem 		

varamedlem
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Lovkomiteens rapport 2018-2020
Sammensetning
John M. Hammervoll, Leder
Sturla Bentzen Sand, Medlem
Kun 2 medlemmer fortsatt (og siden 2017)
Virksomhet:
Lovkomiteen har kun hatt møter per epost eller telefon i perioden; altså ingen fysiske møter da behovet ikke
har vært der. De få sakene som har kommet opp er behandlet via telefon og e-post.
Kristine Nyegaarden trakk seg som medlem av lovkomiteen 3.juli 2017, og det er ikke funnet noen erstatter til
henne. Det har heller ikke vært tatt initiativ fra noen for å erstatte henne, og komiteen opplever heller ikke
behov for ytterlig et medlem.
Lovkomiteen har i perioden behandlet:
Gjennomgått og kommentert reviderte lovtekster etter Forbundstinget 2018.
Avgitt uttalelser til oversendte saker om lov/reglement fra klubber, regioner og NBBF sentralt.
Avgitt uttalelse om innkomne forslag til Forbundstinget 2019 og 2020.
Lovkomiteen har besvart diverse telefonhenvendelser og e-poster fra ulike organisasjonsledd om fortolkning
av lover og regelverk.
Lovkomiteen benytter anledningen til å minne om at endringer i lov og reglementer for regionene skal godkjennes av NBBF. Lovkomiteen skal gi innstilling til Forbundsstyret.
Likeledes minner vi klubbene om at alle spillerkontrakter skal forelegges NBBF for godkjenning (Kfr. NBBF
Kampreglement, kapittel 9C Spillerkontrakter).
Oslo, den 10.06.2020
Sturla Bentzen Sand		

John M. Hammervoll

Medlem 			Leder
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Appellkomiteen rapporter 2018 - 2020

Årsberetning 2019-2020
Appellkomiteen har i perioden fra sist miniting og frem til i dag ikke behandlet ytterligere saker. Det
antas vanlig at de fleste sakene kommer etter regelendringer på Basketballtingene.
Det har ikke vært annen aktivitet i komiteen utover videresendelse av protokoller etc. fra forbundsstyret
Appellkomiteen er tilfreds med arbeidsformen og samarbeidet med NBBF’s administrasjon.
På vegne av Appellkomiteen
Hugo Henstein
leder
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Sanksjonskomiteens rapport 2018 - 2020
Sanksjonskomiteen har i perioden bestått av:
Leder: 		

Joacim Holter

Medlem:

Håvard Helstrup

Per Kristian Larsen

Vara for leder: Karina Messel
Varamedlem: Siri Strømme

Komitéen behandlet saker i 2018, 10 saker i 2019 og så langt 3 saker i 2020. Det har blitt 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.
Komiteen har i perioden behandlet ett sakskompleks hvor komiteen oversendte to saker til Forbundsstyret
med anbefaling om påtale til NIFs Domsutvalg. Forbundsstyret påtalte begge saker, hvoretter de to innklagede
ble utestengt i ett år av Domsutvalget.
NBBFs administrasjon har effektivt og ryddig forberedt komitéens saker, hvoretter komitéen har behandlet de
enkelte sakene per telefon eller Skype. Komitéen har hatt gode rutiner for å behandle sakene innenfor de frister som er fastsatt i NBBFs regelverk.

Bergen, 6. mars 2020

Joacim Holter
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Hederstegnkomiteens beretninger 2018-2020
Beretning fra Hederskomiteen for perioden 2018 og frem til 1. mars 2019

Hederskomiteen er spredt ut med lokasjon, Oslo, Bergen, og Tromsø, og har av den grunn jobbet på mail og
telefon.

Komiteen konstituerte seg 19. 10.2018
Helle Cecilie Stokke Ammerud Basket som fortsetter som leder av komiteen,
Jeanette Haveland Antoniazzi Frøya Basket medlem
nytt medlem fra Tinget 5-6 mai 2018 Ørjan Sandvik Hansen Trømsø Basket.

Vinteren 2018 jobbet komiteen videre med tiltak som ble startet i 2017.
Komiteen var opptatt av å få synliggjort hvem som innehar hederstegnet og hvorfor, hva de har gjort for
norsk basket. Samt krav og retningslinjer for nominasjon. Jobbe med kontoret og andre sentrale personer for
å få historikk tilgjengelig.
Vi gikk aktivt ut mot kretser, regioner, styret, DK og klubber for å få nominasjoner inn. Oversikt ble lagt ut på
nettsidene. Vi forsøkte tipse om hvilke personer de kunne snakke med for eventuelt å få inn nødvendig informasjon for nominasjon, folk i miljøet som har vært med lenge, tidligere mottakere som fortsatt er aktiv.

Noe av problemet vi møtte rundt om var at det i de fleste klubber, regioner, kretser og til dels forbundet, sitter
nye og yngre folk som ikke kjenner til personene/deres meritter og som burde bli nominert. Det andre problemet er å få innhentet informasjon om hva personen har utrettet uten å ta kontakt med dem direkte. Klubbene,
kretsene, regioner og også NBBF har svært mangelfull historikk/arkiv.
Tredje problemstilling er at de fleste som sitter i styre har så mye å gjøre, at å ta tak i en nominering av en
person, ikke er en prioritering.

Etter mange samtaler, telefoner og mailer, fikk vi gledelig inn hele 17 nominasjoner.

Det var flere meget sterke kandidater, men hederstegnet er vår høyeste utmerkelse, og vi mener det er viktig
at det ikke blir delt ut til for mange samtidig.
At vi landet på 5 personer i 2018, begrunner vi som følger
De personene som vi landet på burde vært nominert tidligere, og vi fant det ikke riktig å utsette hedring av
disse ytterligger.
Det var jubileumsår, og vi mente at vi derfor kunne ta dem med i 2018. Imidlertid mente vi at vi fikk holde det
til 5.
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Under jubileums arrangement til Tromsø 17.01.2018 ble
Peter-Nicolay Haakstad Tromsø BBK tildelt prisen. Under Tinget 5-6 mai 2018 fikk
Per Tøyen Kjelsås basket, og Jan Korshavn Fredrikstad basket utdelt hederstegnet.

Reidar Skorpen og Robert Stenvik begge Asker basket fikk prisen utdelt på Asker Aliens sin siste BLNO kamp
denne sesongen 27.022019 (vedtatt 2018 og vil derfor stå som mottaker 2018).

En oversikt er laget med de nominasjoner som vi har mottatt nå i 2017,2018, og vil bli ivaretatt slik at den informasjon som er funnet på kandidater er tilgjengelig, og ved ny nominasjon av disse kandidater kan det holde med supplering.

Vi har hatt noe mail og telefonkontakt høsten vinter 2019.

Det har ikke kommet inn noen nye nominasjoner innen fristen på 1. Mars.

Helle Cecilie Stokke		

Jeanette Haveland Antoniazz		

Ørjan Sandvik Hansen

Leder				medlem				medlem
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Beretning fra Hederstegnkomiteen for perioden mars 2019 og frem til 23. mai 2020
Hederstegnkomiteen er spredt ut med lokasjon, Oslo, Bergen, og Tromsø, og har av den grunn jobbet på mail
og telefon.

Komiteen konstituerte seg 19. 10.2018.
Helle Cecilie Stokke, Ammerud Basket, fortsetter som leder av komiteen.
Jeanette Haveland Antoniazzi, Frøya Basket, medlem

Ørjan Sandvik Hansen, Tromsø Basket, medlem.

Vi har jobbet med forbundsadministrasjonen for bl.a. å få ut info om frist for nominasjon på sosiale media og
til klubbledelse. Komiteen har bedt forbundsadministrasjonen om å få lagt inn informasjonen på hederstegnmottakere med begrunnelsen, at det synliggjøres på sosiale media. Dette er informasjon som folk bør kunne
finne lett på www.basket.no. Dette arbeidet er ikke ferdigstilt og vi er usikre på hvor mye av arbeidet som
gjenstår.
Det vil antagelig kunne være til hjelpe for klubber i vurdering av aktuelle kandidater hos seg.

Det har også blitt sett noe på lover og vedtekter hvor komiteen har diskutert noe om behov for endringer,
uten at dette arbeidet førte frem. Kan være noe å jobbe videre med.

Vi gikk aktivt ut mot kretser, regioner, styret NBBF, DK og klubber for å få nominasjoner inn. Oversikt ble lagt
ut på nettsidene.

Høsten 2019 fikk komiteen inn 2 nominasjoner fra 2 klubber. Komiteen fikk også inn noen forslag som ikke
ble støttet opp av klubber og dermed ikke kunne vurderes. Komiteen prøvde å få klubbstyrene på banen, for
å kunne få vurdert disse kandidatene.
En av nominasjonene måtte etter samråd med generalsekretær og styreleder vurderes kun av 2 av komiteens
medlemmer, da nominasjonen gjaldt en av komiteens medlemmer. Det ble først foreslått at den ble vurdert
direkte i NBBF sitt styre, men det ble besluttet at de to gjenværende medlemmene kunne behandle nominasjonen. Det ble vist til vedtektene
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§ 11
Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll
(1)
Når ikke annet er bestemt, er styrer, komiteer og utvalg i NBBF vedtaksføre når et flertall av medlemmene er
til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.

Innstillingen ble da sent inn til forbundsstyret og generalsekretær på 2 kandidater. Styret valgte imidlertid å
kun innstille 1 kandidat, med begrunnelse av at det ikke var innsendt av en samlet Hederskomite..

Eva Salvesen, en svært verdig kandidat, mottok hedersprisen på Bærums siste hjemmekamp i mars, og komiteen er svært fornøyd med at det nå endelig har kommet en kvinne med på hederstegns lista til NBBF.
Vinteren 2020 fikk vi inn nominasjon kun fra én klubb, nominasjonene er behandlet av komiteen.

Helle Cecilie Stokke

Jeanette Haveland Antoniazzi		

Ørjan Sandvik Hansen

Leder				medlem				medlem
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Kontrollkomiteens beretninger 2018-2020
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Årsregnskap 2019
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Revisjonsberetning 2019, signert
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Årsregnskap 2018
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Revisjonsberetning 2018, signert
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Dette budsjettet ble vedtatt før Covid-19.

Budsjett 2020
Budsjett 2020 og 2021
Generelt
•

Prioriteringene i Strategiplan 2016-2020 ligger til grunn for budsjettet.

•

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

•

Budsjettet viderefører en kontrollert oppbygging av egenkapitalen – i en noe mer redusert fart enn
langtidsbudsjett. Dette begrunnes i at det er ønskelig med mest mulig midler til aktivitet, den økonomiske gjenoppbyggingsplanen fra 2012 er gjennomført samtidig som forbundets økonomiske situasjon
er under kontroll.

Kommentarer til hovedposter i budsjettet:
Inntekter
•

Post 2 tilskudd fra NIF – har en endring på 120 000 kr. i forhold til LB2020, dette er etter i hht. tildeling
i 2019 med en konservativ vekst, og forutsetter en svak øking i 2021.

•

Post 3 tilskudd fra NIF – har en endring på 200 000 kr. i forhold til LB2020, dette er etter i hht. tildeling i 2019 med en konservativ vekst, og forutsetter en svak øking i 2021.

•

Annen aktivitetsbundet støtte er lagt inn konservativt gjennom hele perioden.

•

Egenandeler og påmeldinger er en konsekvens av planlagt aktivitetsnivå for landslag og BLNO.

•

Lisensinntekter konservativ økning i budsjett 2020 i forhold til budsjett 2019, beregnet ut fra vekst i
antall lisenser.

•

Momskompensasjon konservativt budsjettert i 2020 og for 2021.

•

Sponsorinntekter forutsatt en økning i perioden grunnet økte personalressurser sentralt som blant annet skal arbeide med dette. Dette har resultert til en ny avd. 20, Sponsor og markedsavdeling.

Kostnader
•

Aktivitetsmidler bredde (Post 2, del 2 og Post 3)
–

Generelt betydelig 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 og Gjensidigestiftelsen
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•

•

Aktivitetskostnader toppidrett (landslag og eliteserier)
–

Kostnader til landslag stabil gjennom perioden, hvor aldersbestemte landslag og regionslag er
prioritert senior landslag forutsatt fra 2019

–

Kostnader eliteserier stabilt i perioden, eventuelle endringer må finansieres av seriekontingenter

Lønns- og administrasjonskostnader
–

Endring i administrasjonen økte kostnader.
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Budsjett 2019

Avd 10 Inntekter
Total sum inntekter:

Reelt 2019

Budsjett 2020

LB2020

Budsjett 2021

Kost

Innt

Res

Kost

Innt

Res

Kost

Innt

Res

-7 710 000
-11 260 000

-7 085 000
-10 635 000

975 000
975 000

-7 080 000
-10 480 000

-6 105 000
-9 505 000

680 000
680 000

-7 830 000
-11 430 000

-7 150 000
-10 750 000

9 190 000

13 595 000

-5 375 000

8 220 000

-7 125 000
-10 375 000

-6 816 830
-10 272 415

625 000
625 000

7 392 000

7 246 475

13 145 000

Post 2 Del 1:
Avd 11

Administrasjonskostnader

Avd 12

Styrende organer

Avd 13

Nasjonale serier

Avd 14

Org. Utvikling

Avd 15

Toppidrett

Avd 18

Dommerkomiteen:

Avd 20

Sponsor/markedsavdeling

-5 125 000

8 020 000

-2 870 000

6 320 000

523 000

609 659

840 000

-280 000

560 000

495 000

-150 000

345 000

625 000

0

625 000

-510 000

-352 546

1 616 000

-1 656 000

-40 000

960 000

-937 500

22 500

1 955 000

-1 656 000

299 000

465 000

493 840

611 000

0

611 000

160 000

0

160 000

640 000

0

640 000

1 434 800

2 153 013

3 334 500

-1 136 000

2 198 500

2 300 000

-820 000

1 480 000

4 630 000

-1 336 000

3 294 000

335 000

279 824

325 000

0

325 000

310 000

0

310 000

325 000

0

325 000

0

0

455 000

-1 820 000

-1 365 000

0

0

0

530 000

-3 630 000

-3 100 000

9 639 800

10 430 265

20 326 500

-10 017 000

10 309 500

13 415 000

-4 777 500

8 637 500

22 300 000

-11 997 000

10 303 000

Post 2 Del 2:
32046 Rammetilskudd Post 2 Del 2

-610 000

-580 000

0

-580 000

-580 000

0

-610 000

-610 000

0

-600 000

-600 000

Avd 16

500 000

270 779

1 420 000

-850 000

570 000

1 052 000

-508 000

544 000

1 500 000

-750 000

750 000

-110 000

-309 221

1 420 000

-1 430 000

-10 000

1 052 000

-1 118 000

-66 000

1 500 000

-1 350 000

150 000

-2 500 000

Total Post 2 Del 1

Ungdom/talentutvikling

Total Post 2 Del 2 ungdom/talentutvikling
Post 3:

-2 473 342

0

-2 800 000

-2 800 000

0

-2 600 000

-2 600 000

0

-2 900 000

-2 900 000

Avd 17

Post 3 (BUNDNE MIDLER FRA NIF)

2 353 700

1 720 348

3 001 000

-1 560 000

1 441 000

2 530 000

-320 000

2 210 000

3 270 000

-1 150 000

2 120 000

Avd 21

73000 Rammetilskudd Post 3
Trener-/dommerutvikling

800 000

646 820

1 170 000

-225 000

945 000

978 000

-124 000

854 000

Total Post 3/Aktivitetsbundet tilskudd:

653 700

-106 174

4 671 000

-4 585 000

86 000

3 708 000

-3 044 000

684 000

4 260 000

-4 245 000

15 000

-191 500

-257 545

27 042 500

-27 292 000

-249 500

19 150 000

-19 419 500

-249 500

28 740 000

-29 022 000

-282 000

TOTAL

795 000
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Vedlegg 1:

Medlemsutvikling 2003 – 2018 med vedtatt målsetting frem til 2022
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