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Svar status

Observasjoner
Totalt

676

Ikke svart

0.0%

Avvist

0.0%

Ufullstendig

63.6%

Gjennomført

36.4%

Hvordan er du tilknyttet basketball?
Velg et eller flere av alternativene
100%

75%

50%
51.2%
36.1%
25%
21.5%
14.9%

5.7%

12.5%

1.1%

Styremedlem

Landslag/regio
nslagtrener

9.2%

0%
Frivillig

Styreleder

Klubbtrener

Spiller

Dommer

13.4%
Tilskuer

Forelder/foresat
t

2.4%

2.2%

Ansatt i klubb

Annet

Observasjoner
Totalt
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543

Hvor lenge har du vært involvert i basketball i Norge?
100%

75%

50%

54.3%

25%
21.9%
2.9%

4.4%

15.8%

-6 mnd.

7-12 mnd.

1-2 år

0.6%

0%
3-4 år

5+ år

Vet ikke

Observasjoner
Totalt

543

Hvor gammel er du?
100%

75%

50%

34.3%

25%

33.9%

5.5%

6.8%

20-25 år

26-35 år

18.4%

1.1%
0%
-12 år

13-19 år

36-50 år

51 år +

Observasjoner
Totalt

543

Kjønn

Observasjoner
Totalt

543

Kvinne

30.9%

Mann

68.7%

Annet

0.4%
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Hvor i Norge bor du?
(region)
100%

75%

50%

52.7%

25%
27.1%
3.1%

11.4%

Nord

Midt

5.2%
0.6%

0%
Vest

Sør

Øst

Utenfor Norge

Observasjoner
Totalt

543

Hvilken del av NBBF er det hovedsakelig du ønsker å evaluere? (velg et eller flere alternativer)
100%

75%

50%
50.8%

25%
25.4%

23.6%
11.8%

2.8%

NBBF Region Midt

NBBF Region Nord

6.3%

0%
NBBF sentralt

NBBF Region Sør

NBBF Region Vest

NBBF Region Øst

Observasjoner
Totalt
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543
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Aktiviteter du deltar på årlig

100%

75%

63.7%
50%

25%
25.9%
18.9%
11.7%

12.4%

Benytter ikke
NBBFs
aktivitetstilbud

BLNO kvinnner

10.4%

0%
BLNO menn

Regionalt seriespill

3X3

3.0%

1.3%

Rullestolbasket

Tilrettelagt basket
(STAR)

10.2%
Klubbmøter i region
og/eller nasjonalt

Landslag/regionslag

100%

75%

50%

25%
7.6%

9.8%

0%
Talentcamp

19.6%

7.2%
11.7%
Den Store
Trenerhelgen (DST)

Det Store
Klubbledermøtet
(DSK)

Dommerkurs

12.4%
Trenerkurs

11.7%
Easybasket

Spillerutviklingsprog
rammet (SPU)

3.5%
8.0%
Basketballtinget/Min
itinget

Annet

Observasjoner
Totalt
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460

Hvor ofter deltar du på en eller flere av våre aktiviteter?
100%

75%

50%

25%

28.7%
21.1%

7.3%

5.3%

6.9%

7.8%

Hver 2-3 måned

2-3 ganger i året

Aldri deltatt i NBBF
aktiviteter

11.9%

11.0%
0%
Daglig

En gang i uken eller
oftere

2-3 ganger i uken

En gang i måneden

Vet ikke

Observasjoner
Totalt

436

Hvor fornøyd er du generelt med våre aktiviteter?
100%

75%

50%
41.6%
25%
26.1%
19.9%
2.5%

3.4%

1 - Svært misfornøyd

2

6.5%

0%
3

4

5 - Svært fornøyd

Vet ikke

Observasjoner
Totalt

356

Hvordan kan vi forbedre våre aktiviteter?

356
Åpne svar

Observasjoner
Totalt
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356

Hva mener du om vårt prisnivå i forhold til aktivitetene?
100%

75%

50%
45.1%
25%
6.0%

15.8%

6.0%

15.8%

4

5 - Lavt

Vet ikke

11.2%
0%
1 - Høyt

2

3

Observasjoner
Totalt

366

Hva mener du om vårt prisnivå i forhold til andre idretter?
100%

75%

50%

33.9%

25%

24.6%

22.1%
3.3%

4.6%

1 - Betydelig høyere

2

11.5%

0%
3

4

5 - Betydelig lavere

Vet ikke

Observasjoner
Totalt

366

Noen produkter som skiller seg ut pris/kostnadsmessig?

366
Åpne svar

Observasjoner
Totalt
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366
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Hvilke informasjonskanaler bruker du når du leter etter informasjon om norsk basket?
100%

75%
74.3%
65.9%
50%

57.2%

53.3%

25%
23.1%
5.4%

5.4%
9.6%

0%
Informasjon via egen
klubb

basket.no

Våre sosiale medier
(facebook, instagram,
twitter, tiktok)

MinBasket appen

Pressemeldinger

Kurs og møter

Epost

Andre kanaler

Observasjoner
Totalt

334

Hvilke kanaler ønsker du helst å informasjon via?
100%

75%
68.9%
50%

54.8%
47.0%

44.0%
25%

26.9%
6.9%
2.4%

9.0%

0%
Informasjon via egen
klubb

basket.no

Våre sosiale
mediekanaler
(Facebook, Instagram,
Twitter, Tiktok)

MinBasket appen

Pressemeldinger

Møter og kurs

Epost

Andre kanaler

Observasjoner
Totalt
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334

Hvordan vurderer du informasjonen som formidles til deg?
350
325
300
275
250
225
200
175
150
125
100
75
50
25
0

29.9%

26.9%

13.5%

23.7%

36.8%

39.8%
35.3%

22.5%

22.5%

Informasjonen er relevant

Informasjonen som formidles har god
kvalitet

14.4%

Informasjonen er inspirerende

Observasjoner
Totalt
1 - Helt uenig
2
3
4
5 - Helt enig
Vet ikke
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334
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Ranger følgende påstander omhandlende NBBFs arbeid med korona-situasjonen
325
300

11.2%

16.3%

275
250

25.6%

26.5%

225

25.2%

51.4%

30.0%

200
175

27.2%

150

28.1%
25.9%

125
100
24.0%

75

11.5%
15.0%

20.4%
17.6%

50
9.3%

25

26.2%

18.2%
13.7%

13.1%

8.9%

NBBF er raskt ute med
relevant informasjon

Det er enkelt å finne
informasjon om koronasituasjonen på
basket.no

9.6%

7.7%

0

NBBF kommuniserer
tydelig

Det er enkelt å komme i
kontakt med NBBF for
svar på koronarelaterte
spørsmål

NBBF håndterer
koronasituasjonen på
en god måte

Observasjoner
Totalt
1 - Stemmer absolutt ikke
2
3
4
5 - Stemmer godt
Vet ikke
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Har du hatt kontakt med en ansatt sentralt eller regionalt i løpet av de siste 12 månedene?

Observasjoner
Totalt

306

Ja

50.0%

Nei

44.4%

Vet ikke

5.6%

Hvem har du hatt kontakt med i NBBF?
(velg ett eller flere alternativer)
100%

75%

50%
44.8%

44.8%

25%
22.4%
18.2%

5.5%

4.8%

NBBF Region Nord

NBBF Region Sør

1.8%

0%
NBBF sentralt

NBBF Region Midt

NBBF Region Vest

NBBF Region Øst

Andre i NBBF

Observasjoner
Totalt
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165

På hvilken måte hadde dere kontakt?
(velg ett eller flere alternativer)
100%

75%
72.1%
50%
49.7%

25%

29.7%
24.2%
3.0%

0%
Epost

Telefon

Fysisk møte

Møte over nett

Annet

Observasjoner
Totalt

165

Hva kontaktet du NBBF om?
(velg et eller flere alternativer)
100%

75%

50%

25%
20.5%
6.0%

6.0%

4.6%

14.6%

7.9%

0%
En bestemt
aktivitet

Overgang

Lisens/forsikring

Landslag/regionsl
ag

5.3%

7.3%

Klubbutvikling

Dommer

19.9%

7.9%
basket.no

Kurs/utdanning

Lov- og
reglement

Annet

Observasjoner
Totalt
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151

Er problemet løst, fikk du svar på dine spørsmål?

Observasjoner
Totalt

151

Ja

74.2%

Nei

9.9%

Delvis

15.9%

Hvordan kan vi forbedre vår kontakt med dere som brukere?

151
Åpne svar

Observasjoner
Totalt
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151

Vurder følgende påstander om kontakten med NBBF
160
140
120
100

49.7%

49.7%

55.0%

24.5%

25.8%

23.2%

8.6%

8.6%

8.6%

45.7%

45.7%

27.2%

18.5%

80
60
40

11.9%
20

10.6%

7.9%
9.3%

0
Personen ga et
profesjonelt inntrykk

Personen hadde den
nødvendige
kunnskapen for å løse
problemet

Personen var svært
hjelpsom

Informasjonen som
personen ga meg var
tydelig

Henvendelsen ble løst
på en rask og smidig
måte

Observasjoner
Totalt
1 - Stemmer absolutt ikke
2
3
4
5 - Stemmer godt
Vet ikke
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151
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Har du besøkt nettsiden vår basket.no i løpet av de siste 6 månedene?

Observasjoner
Totalt

284

Ja

81.0%

Nei

18.0%

Vet ikke

1.1%

Hva var du på jakt etter
100%

75%
70.9%
62.1%
50%

25%

30.4%

29.5%

33.5%

22.0%

19.4%

6.2%

3.1%

0%
Nyheter om
basketball

Kontaktopplysninge
r til ansatte eller
klubber

Informasjon om
seriespill/turneringer

Informasjon om
kurs/utdanning

Dokumenter, maler
eller skjemaer

Lov- og reglement

Landslag

Husker ikke

Annet

Observasjoner
Totalt
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227

Fant du det du lette etter?

Observasjoner
Totalt

227

Ja

59.5%

Nei

5.3%

Delvis

31.7%

Lette ikke etter noe spesielt

3.5%

Du trykket på at du ikke fant det du lette etter, kan du spesifisere hva du ikke fant?

227
Åpne svar

Observasjoner
Totalt

Powered by Enalyzer | 21. april 2021, 09:36

227

Vurder følgende påstander om nettsiden
250
225
200

19.8%

14.5%

15.0%

16.7%

22.9%

175
33.5%

150

37.4%
45.8%

36.6%

125

42.7%

100
28.6%

75

28.6%

30.4%

50

26.9%
18.5%

25

22.9%

14.1%
7.9%

0
Nettsiden har et
tiltalende design

Det er lett å navigere
på nettsiden

Nettsiden er
brukervennlig

Innholdet på nettsiden
er interessant

Nettsiden presenterer
aktuell informasjon

Observasjoner
Totalt
1 - Helt uenig
2
3
4
5 - Helt enig
Vet ikke
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227
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Hvordan oppfatter du NBBFs evne til å ta til seg innspill og iverksette disse?
100%

75%

50%

35.9%

25%
20.7%
6.2%

18.1%
11.2%

8.0%

0%
1 - Ikke god

2

3

4

5 - Svært god

Vet ikke

Observasjoner
Totalt

276

I hvilken grad synes du NBBF følger opp basket-Norges behov og NBBFs vedtatte planverk?
100%

75%

50%

37.7%
25%
24.6%
5.4%

6.9%

1 - I liten grad

2

13.8%

11.6%

0%
3

4

5 - I stor grad

Vet ikke

Observasjoner
Totalt
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276
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Hvor fornøyd er du med NBBF i sin helhet?
100%

75%

50%

25%

2.9%

1.8%

1 - Svært
misfornøyd

2

5.5%

19.6%
4.4%

0%
3

4

10.5%

9.8%

5

6

7

22.2%

8

10.5%

9.5%

9

10 - Svært
fornøyd

3.3%
Vet ikke

Observasjoner
Totalt

275

Hvor godt oppfyller NBBF dine forventninger?
100%

75%

50%

25%

3.6%

3.6%

3.3%

1 - Ikke i det
hele tatt

2

3

20.7%

6.5%

0%
4

10.5%

9.5%

5

6

7

19.3%

8

5.5%
9.1%

8.4%

9

10 - Helt og fullt

Vet ikke

Observasjoner
Totalt

275

Forestill deg et forbund som er perfekt i alle henseender. Hvor nær eller langt fra et perfekt
forbund plasserer NBBF seg?
100%

75%

50%

25%
6.5%

3.6%

1 - Lang fra

2

14.2%

2.2%

10.5%

9.8%

3

4

5

0%

16.4%

16.0%

3.6%
8.7%

6

7

8

9

8.4%
10 - Svært nær

Vet ikke

Observasjoner
Totalt
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275
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Hvordan vil du beskrive NBBF med 3 ord?

253
Åpne svar

Observasjoner
Totalt

253

Kortfattet, hva opplever du er de sterkeste sidene til NBBF?

253
Åpne svar

Observasjoner
Totalt

Powered by Enalyzer | 21. april 2021, 09:36

253

Kortfattet, hva opplever du er de svakeste sidene til NBBF?

253
Åpne svar

Observasjoner
Totalt

253

Hva er DEN viktigste endringen NBBF kunne gjøre for at du skulle bli en mer fornøyd bruker?

253
Åpne svar

Observasjoner
Totalt
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253
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Hvilke av NBBFs sponsorer kjenner du navnet på?

249
Åpne svar

Observasjoner
Totalt

249

Hvilke av NBBFs landslagssponsorer kjenner du navnet på?

249
Åpne svar

Observasjoner
Totalt
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249

Har du benyttet deg av medlemsfordeler fra NBBFs sponsorer og samarbeidspartnere
synliggjort på basket.no

Observasjoner
Totalt

249

Ja

10.8%

Nei

89.2%

Har du benyttet deg av kampanjer fra NBBFs sponsorer og samarbeidspartnere
markedsført på NBBFs digitale plattformer?

Observasjoner
Totalt

249

Ja

9.6%

Nei

90.4%
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Ønsker du å være med i trekningen av flotte premier?

Observasjoner
Totalt

248

Ja

55.6%

Nei

44.4%
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Hvordan kan vi forbedre våre aktiviteter?
1. 252 Ingen kommentar
2. Gi mer forklaring for ting dere bestemer.
3. Temakvelder, teams møter for frivillige. F.eks.
4. La seriespill fortsette
5. At du ikke trenger på betale for å spiller kamper etter at du har fylt 13 år
6. I forbindelse med Covid 19 har det vært minimal informasjon vedrørende kamper/oppstart/ikke oppstart, SPU mm. Regionen har nesten ikke vært
på banen med informasjon i det hele tatt.
7. Flere serie kamper
8. Han vennskapskamper der vi splitee lag. F.eks noen Hop spillere spilelr da med gimle og noen av gimle med Hop
9. Landslag/regionslag kamper for yngre, feks deltagelse i EYBL
10. Ikke avlyse NM
11. Seriespill
12. Treningene har veldig lite variasjon ved at korona ikke lar oss trene inne. Samtidig savner jeg å ha kamper.
13. Gjerne ordne det sånn at man har to dommere på hver kamp som kan se alt
14. Promotere mer. Lage reklamer spesielt på online plattformer som YouTube, Instagram, Snapchat osv.
15. Enklere å finne ut hva som blir bestemt i styre
16. Gjør kamper mer tilgjengelig
17. Mer kamper
18. Trener-guider, som feks. NBA jr, fra easy basket og oppover med gode øvelser.
19. Det ville vært bedre med kamper, men der går jo ikke på grunn av korona
20. Ha mere åpne haller som man bare kan gå og skyte når man vil når som helst
21. Dommerne må bli bedre, de må dømme rettferdig og de må ikke ta med seg fortiden inn i andre kamper
22. S
23. Ansette bedre dommere
24. Ikke avlyse nm
25. Mer informasjon om easybasket. Mer regionssamlinger.
26. Flere dommerkurs med praktisk gjennomgang av kursinnholdet
27. Ingen
28. Oftere
29. Bedre fasiliteter for spillere og tilskuere
30. Serien bør kanskje tilrettelegges lag som er ny-opprettet. Man har godt av å spille kamper, men det kan være demoraliserende å møte veletablerte lag.
31. Gjøre det mulig å trene på flere lag for ekstra trening og impulser, selv om en spiller kamper med samme lag
32. To dommere på hver kamp.
33. Bedre treningstider, det er mange sene treningstider i klubben. Prøve å unngå to kamper samme helg. Vi sliter med å restituere til kamp nr 2 i
tillegg til at det fort blir fler skader (typisk belastningsskader og overtråkk). Ved skader så sliter vi med å få nok folk til begge kampene.
34. I have been seeing very unqualified young teams playing in older series, for example from U12 to U13/U14, from U13 to U14, from U14 to U16.
When that happens, no one learns anything. I would suggest to add a qualification event for those young teams that want to play in an older level. They
should be at least some of the best in their age group. What is the goal of winning a match versus a younger team by more than 100 points difference?
This happens in Norway very often. Also, some of the referees are very low-level experienced for U10 to U16. We have been getting only 1 low-level
experienced referee for U14 matches, that cannot happen. In EB matches/events, some of the referees are just running from one side to another. It is
important at that age that players get feedback from the referees.
35. Mer musikk og underholdning i pauser Blno menn. Landsdekkende Førstedivisjon menn vil heve nivået. Mer basket i skole - arrangere
skolemesterskap
36. bedre gjennomføringer, måloppnåelse, fokusområder
37. Det er eit flott og inkluderande opplegg med samlinger og tilbod uavhengig av ferdighetsnivå
38. Trenere på spillerutvikling burde lære seg navnet på alle deltakere.
39. Bruk større resurser i Regionene der virksomheten skjer.
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40. Endre den slappe holdningen i dommerstanden i Region Vest, som skiller seg dramatisk fra de andre Regionene
41. Være mer åpen. MYE bedre samarbeid mellom region og klubb. Ja det har vært Corona men dette er under enhver kritikk
42. Få flere alternativer, mye oftere enn nå
43. Bli mer profesjonelle i alle ledd
44. Arrangere mye mer turneringer og 3x3
45. Jobbe for mer publikum på BLNO-kampene (1. Gjør det enklere å finne en oversikt over alle kommende kamper og arenaer)
46. Klimaet for samtaler underveis i kamper mellom spillere og dommere er særdeles dårlig. For at dommerene skal få en naturlig autoritet og respekt
på banen er de nødt til å vise respekt mot spillere, da i form av å lytte til det spillerne har å si og faktisk gi svar. Det skjer altfor ofte at dommer overser
spillere som snakker til dem, og unnlater å svare på henvendelser. Dette er ikke en hensiktsmessig situasjon for noen parter. Situasjonene jeg referer
til handler i utgangspunktet om når spilleren er rolig og behersket i sine henvendelser. Det skal åpenbart ikke aksepteres at en spiller roper og skriker
eller bruker profaniteter i sin kommunikasjon med dommere. Likevel må dommere være i stand til å vise skjønn for hvilken temperatur det er i
kampbildet og ha en forståelse for at følelser er en stor del av idrett på et visst nivå. Å ha en nulltoleranse for alle former for følelsesutbrudd er å kvele
idrettsgleden til spillerne sakte, men sikkert Dommere som dømmer i BLNO får gode skussmål når de er på oppdrag i utlandet. Jeg velger dermed å
tro at det har noe med holdningene på hjemlig arena og ikke kunnskaps- eller ferdighetsnivået. Man forventer uansett ikke dommere i verdensklasse i
en liga som BLNO, men man forventer å bli behandlet med alminnelig verdighet og folkeskikk. Jeg håper inderlig dette kan være et fokusområde i
fremtiden.
47. Flere kamper. Bedre dommere
48. Sorry that i have to write in english, in my opinion, I think the league has developed well and provides a good environment for the kids to develop
and enjoy the game of basketball. I would say though, since I am involved with a club that is located in a small community that support from the league
has not been as good as I would expect. One of the issues is that our club is required to have 2 refs in order to play home games. This is a very tough
requirement and should be changed to help with the growth and development of the sport in smaller communities. Places like oslo,do not have the
same challenge as communities that have only 15000 residents. i hope that in the future that this changes it would go a long way to increase the
interest in small communities.
49. Å legge til rette likt for hele landet
50. Bedre samarbeid mellom regioner ettersom noen er veldig mye mindre enn andre (sør spesielt)
51. Følge mere opp til regionale deler utenfor Oslo serien.
52. Bedre mediedekning / foromtaler / informasjon / opptak
53. Ta bedre vare på alle de gode kreftene som finnes, både de som allerede er der og de som kommer til. Det er de som legger grunnlaget for all
aktivitet og utvikling. Det er mye som kan sies om dette, her er noe: Gjør det enklere å bidra og å komme inn i aktivitetene våre. Det er ikke alle
reglene som er like viktige i aldersbestemte kamper som de er i landskamper på seniornivå... Ta åpenhet, ærlighet og respekt på alvor. Forstå at
respekt handler mye mer om innhold enn om form. Forstå at lojalitet er til fellesskapet, ikke enkeltpersoner eller mindre grupper. Ha en mye større
lojalitet til vedtak, og legg bort uvanen med å velge hvilke vedtak og regler man forholder seg til. Legg også bort uvanen om at regler og vedtak gjelder
strengt for noen og i svært liten grad for andre. Innse i langt større grad at det er mange gode og svært forskjellige mål, at det ikke må være negativt at
de er forskjellige, men at det kan være en styrke, og at det er mange gode gode veier til disse målene. Ha en langt større ydmykhet for at kunnskap og
kompetanse kan sitte andre steder enn man flrst ser for seg. Og ikke gå i den fella det er å la den samme engere kretsen ha definisjonsmakten. Innse
i langt større grad at det er store forskjeller rundt i landet, og at regler og vedtak må reflektere dette om man ønsker utvikling (og det er det i hvert fall
en del av oss som gjør). Få en mye sterkere forståelse i organisasjonen for at tinget er vår øverste myndighet. Og i samme slengen: Ta en kikk på
baskettingene som er filmet. Der er det mye god læring om rolleforståelse for den som er læringsvillig.
54. Mer begeistring!
55. Mer tilgjengelig for at samlinger foregår i andre byer og få mer tilskud fra staten
56. Landslag, regionslag for yngre, feks deltagelse i EYBL
57. Ha mer fokus på en bredere breddeidrett i regionene, inkludere flere klubber i seriespill fra andre regioner enn Bergen
58. Slutte å nedprioritere kvinnebasket
59. Sex
60. Utdanne flere trenere til jentelag Tilby trenerkursnivå 1 til flere, feks personer uten EB lisens, men som har trent U14/15 lag en sesong
61. mye folk, untenom corona da.
62. Mer oppdatert info på nettsidene - har manglet oppdatert info på f.eks landslagsamlingene i hele vinter.
63. Det bør jobbes hardere med å øke allmenninteressen for basketball.
64. mere info om arrangemangene
65. Region midt har ikke vært noe positiv opplevelse for spillere sist serie spill vi var med i.
66. Hvilke aktiviteter snakker vi om? Generelt i basket-Norge? vest? sentralt?
67. Bli mer åpen utadrettet og inovativ.
68. Mer fokus på anleggsutvikling
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69. Utforme et format og utvikle en læreplan for foreldre og spillere som skal delta på et kampleder, Aspirant, regionalt dommerkurs. I tillegg til coach
EB, Trener 1, Trener 2 & Rullestolbasket- intruktør kurs via Teams. Disse kursene vil bli gjennomført på føderasjonsnivå, ikke på regionalt nivå.
70. Ikke legge spillerutvikling/andre viktige samlinger til feriehelgee
71. Mere annonsering av tilbud angående trener kurs og kamp muligheter for mindre lag.
72. utestenge birger etter hans dårlige oppførsel ved moss-hvaler kampen ifjor
73. Mer profesjonelt over flere nivåer
74. Gi kvinne-basket like muligheter som basket for menn. Like mye treninger osv..
75. Det er vel egentlig mer opp til klubben og trenerne som skal legge opp treningene. Pluss at alt er påvirket av korona
76. Flere aktiviteter !
77. Sørge for mer utspredt tilbud for seriespill og løsninger. Rogaland-Sørland serie spill Lag fra rogaland som stiller i Bergen burde prioritere rogaland
serie i tillegg for å øke basket tilbudet lokalt. Mer kursing og mulighet for oppfølging av forbund
78. Veldig krevende under Covid-19. Stor utfordring med tanke pa plannlegging.
79. I en serie med f.eks 10 lag, ville jeg hatt en enkel serie for å kartlegge nivå på lagene i del 1 av sesongen. Del 2 av sesongen kan da være en
dobbel serie mellom lagene som holder samme nivå. En slik løsning kan brukes forskjellig avhengig av alder. Tenker ofte at kanskje svake lag hadde
holdt lengre sammen (flere hadde blitt i sporten vår) om de ikke fikk oppleve å tape med 50+ poeng gang på gang. Hadde de fått oppleve flere jevne
kamper hvor de mestrer å skåre og stoppe motstandere så ville kanskje gleden vart lengre. Som trener gjennom flere år, ser jeg ikke at svake lag får
utbytte i å tape med 50+ poeng og gode lag har ikke noe poeng i å vinne med 50+ poeng.
80. Klubbmøter i NBBF-regi kan gjerne legge opp til mer diskusjon, og ikke så mye enveis kommunikasjon. Det er også et poeng at diskusjonen ikke
bare dreier seg om å dele tips og triks mellom klubbene, men det hadde vært lurt å involvere klubbene mer i det som skjer i NBBF - nå sist avgjørelsen
om å avlyse NM. Denne viser seg å være veldig dårlig forankret i klubbene, og man får cowboyer som ønsker å dra i gang noe på egen hånd, uten
forankring i hverken klubb eller forbund - fordi den opprinnelige avgjørelsen ikke er tilstrekkelig forankret i klubbene.
81. Proffesjonalitet
82. For mange kamper på kort tid når det ble åpnet for kamper igjen etter korona-nedstengning. Det føltes ikke trygt at laget skulle spille 2-3 kamper
mot lag fra ulike bydeler samme helg.
83. Kjører flere trener og dommerkurs i Regionene. Trener 2 burde kunne kjøres regionalt også.
84. Keep up the good work
85. Ha ett minikurs: hvordan konvertere foreldre til trener (hjelpe trener).
86. Bedre kommenikasjon
87. Flere kamper
88. Verve flere barn og gi kurs til ungdom slik at de blir trygge trenere. Corona ødelegger litt nå, men ønsker mer engasjement blant foreldre. Ha oftere
klubb kafé, dvs en gang i måneden kunne det være lokalt kafé i forbindelse med trening. Lage pizza eller annet fornuftig til ungene og kaffe og kaker,
vaffel så foreldre kommer og ser på. Alt for lite foreldre som ser på trening. Da må klubben lokalt organisere noe så de kommer. Trivsel på alle ledd da.
89. Fjerne Korona sånn at vi kan begynne å spille igjen? ;)
90. Standardisering som gjør det enkelt og likt å arrangere. Synliggjøring av tilbud.
91. Rekruttering av dommere må bli bedre.
92. Mer markedsføring
93. Habiliteten til de som jobber på kontoret til forbundet. Når en saksbehandler skjønner at saken dreier seg om moderklubb etc, bør han gi den i fra
seg fortest mulig så det ikke oppstår noen som helst tvil. Eivind Jensen er dessverre borti saker som han aldri burde tatt i.
94. Få trener 2 utdannelse i Bergen.
95. Forbedre dommernettverket. Gjør det lettere så dommere har lyst til å dømme kamper lenger unna. F.eks gjøre at man får betalt etter 30km
istedenfor 40km
96. Sørge for at de gjennomføres
97. Corona ødelegger
98. Har gjort mange positive grep de siste årene, og vi har vært gjennom en krevende periode. Ser behov for mer guidance og faglig påfyll også for
trenere av de helt yngste.
99. Mer gjennerell utvikling i basketball. Det er alt for stor forskjell mellom lagene i området til at noen lag blir bedre. Majoriteten av kampene er enten å
vinne med 30 eller å tape med 30. Lag blir ikke bedre av å spille slike kamper. I tillegg kan det bli stilt større krav til mange dommere. Noen dommere
holder seg ikke oppdatert. De kan for eksempel ikke de nye skritt reglene. Det er svært frustrerende å ikke vite hvilke regler dommerne komme til å
dømme etter fra kamp til kamp.
100. På SPU hadde jeg ikke muligheten til p delta alle gangene. Jeg følte at jeg ikke ble «sett» nok på samlingen
101. Flere turneringer, og gi informasjon om hvordan og når å melde seg for 3v3 turnering
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102. Mer proffesjonell tilnærming når det kommer til BLNO kamper. Mer media promotering for lag og kampene slik at flere tilskuere kan komme til
kampene.
103. Mer hall tid
104. Utføre basketball sånn at det er flere som har lyst til og spille.
105. Mer fokus på dommer utvikling når det gjeller holding og respekt de skall ha for spiller og lag leder. Slutt med den makt misbruk de elsker å visse
fram som ødlegge den glede barn ønsker å ha når de spille. Trussel fra lagleder som altså har en stilling i forbunden er heller ikke moro for barn og
lagledere og til slutt må forbund slutte å beskytte voksen som begår fysikk vold mot barn.

Noen produkter som skiller seg ut pris/kostnadsmessig?
1. 309 Ingen kommentar
2. Deltaks avgift for mye penger
3. Vet ikke
4. sko og ball
5. Basketballer - litt dyrt
6. Lisensen
7. Lisens er veldig dyrt når man ikke får spilt engang
8. Ball
9. Landslaget
10. Nei
11. Basketballer er veldig dyre
12. Basketsko
13. Har ikke så gode kunnskaper om dette
14. Nei
15. Vet ikke
16. Lisens
17. Tallentcamp og unødvendig dyr lisens. De fleste har mye bedre forsikring privat.
18. Lisens burde vært avskaffet eller frivillig. Forsikringen er lite verdt i Norge. Inntekter til forbundet kan heller kalaniseres gjennom klubb og region
19. Lisenser
20. tilpasninger for reisevei, dommere og alle utgifter
21. Nei.
22. Ikke meg bekjent.
23. Spillerkontingenter
24. Kostnader til seriespill
25. Lisens. Har ikke vært borti at det kommer egen regning fra forbund om lisens. Mulig slikt har vært innebakt i prisen man betaler klubben ved andre
aktiviteter. Eller om det ikke er lisens. Vet ikke men uvant hvertfall
26. For 2M er 1300ish for lisens ufattelig høyt for 8 kamper. Det gjør det vanskelig å rekruttere og er generelt en utfordring for studenter.
27. Lisens
28. Lisens. Jeg synes spillerlisens er veldig høy for ungdommer 15+. Når foreldre i tillegg betaler klubbmedlemskap, treningsavgift, treningsutstyr +
kjøring til kamper, blir det summarum en stor sum per spiller per sesong. FOr oss som en klubb utpå bygda - som ikke har gratisprinsipp for
idrettsaktiviteter i kommunen og dermed må kreve inn treningsavgifter, og i tillegg ikke får spille hjemmekamper i egen hall pga dommerrekruttering
som er svært vanskelig - da mener jeg at alle kostnader for en yngre spiller blir veldig høy. Lisens på rundt 300,- i stedet for 900 vil være mer korrekt
29. Lisenssatsene er høye sammenlignet med andre idretter. Det gjelder spesielt satsene for utvidet lisens og hva man får igjen. Det er flau lesing å
sammenligne hva man får/betaler ekstra i f.eks. håndball og basket!
30. Basket-utstyr
31. Nakenhet
32. Gratis kamper. Kam godt ja en liten avgift på feks 30kr (håndball tar 60 i seriespill). Spesielt viktig for å dekke kostnad for smittevernsarbeid
33. O
34. Lisens elite er ganske høy
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35. Lisenser for 3 mot 3. Dette er en ny idrett og burde vært bortimot gratis for å introdusere idretten for folket. Generelt lisenser da
forsikringsdekningen i dem er svært begrenset. Dette er ikke en forsikring, men en avgift for at forbundet skal få inn midler. Bruk litt mer på
forsikringsdekningen
36. Lisenser
37. Kostnadene ved NBBF-sanksjonerte aktiviteter på regionalt nivå bør deles mellom alle regionale klubber. Hvis det ikke er noen
administrasjonskostnader som regionen betaler for, er det ingen avgift for klubber å delta i NBBF-saksjonerte aktiviteter. NBBF-lisens er nok
38. Dommerutgifter
39. Lisens for ungdom
40. Prisnivået er høyt i region sør i forhold til antall kamper man får i gjengjeld. Kvaliteten på dommere er også redusert
41. Må betale alt i blno selv, dyrt når vi må betale for å ikke få gjort noe pga korona
42. .
43. Som trener er lisensen et problem hvert år... Noen forveksler den med medlems kontigenten. F.eks: en familie med svak økonomi tar feil og betaler
medlems kontigenten på 1500kr, så må jeg som trener purre opp at lisens må betales for at spiller skal kunne spille kampen dagen etter. De har ikke
penger til å betale begge deler der og da. Min mening er at lisensen burde vært bakt inn i medlems kontigenten til klubbene på en eller annen måte.
Det er like kjipt hvert år å purre på lisens for at spillere skal få spille kamper, det er ikke deres feil at foreldrene har svak økonomi...Her er det på tide at
idretts Norge tar ansvar slik at alle får spille uten slike situasjoner!!
44. Jeg synes det var en stiv deltakeravgift på det digitale tinget. I tillegg synes jeg det er uforholdsmessig stor forskjell på prisen på vanlig lisens og
den oppgraderte, og jeg skjønner ikke helt hvorfor - det er veldig liten forskjell i dekning på de to produktene. I håndball er det under 300,- forskjell
mellom LISE og LISE+, og mye større forskjell mellom produktene.
45. Lisens
46. Sko koster en del
47. Egentlig ikke. Synes at prisene er greie i forhold til andre idretter men billig er det ikke.
48. Det kunne gjerne blitt innført en studentlisens ettersom denne gruppen har lavere betalingsevne, og studentidrett kan være en god måte både å
rekruttere nye medlemmer samt holde unge i idretten.
49. Ville gjerne hat en prisliste/veileder for hva det vil koste for hver aldersgruppe å delta i seriespill
50. Right now spillerlisens is “expensive” people pay full price but it is a question whether they get to play more than a few matches this season
51. Spillerlisens
52. Treningsavgift for barn i koronatid hvor alt er avlyst
53. Må etterstrebe å holde kostnadsnivået nede, både på forbund, region og klubbnivå.
54. Jeg vet lisens er dyrere enn mange andre idretter, derimot mener jeg det er alt for billig å komme inn på BLNO kamper i forhold til at det skal være
toppidrett.
55. Vanskelig å få tak i basketballsko for barn.
56. Drakter og overtreksdfakter kann være ganske dyrt viss du skall kjøpe denn.
57. Spillerlisens er dyrt
58. Spillerlisensen er altfor høy.

Hvordan kan vi forbedre vår kontakt med dere som brukere?
1. 119 Ingen kommentar
2. Det er litt for mye fokus på BLNO, veldig mange fancy, men stressende, begreper og forkortelser, som gjør det komplisert å følge med på hvilke
diskusjoner som blir sagt og ikke. Ønsker meg et enklere språk, enklere navn, enklere forkortelser, og mer info til bredden.
3. savner fokus på arbeid for barn og unge. Så masse ressurser tilgjengelig, og full stopp hos (dere)
4. Jeg tok kontakt pr telefon og pr epost, men fikk ikke svar. Vi fikk ordnet det i klubben, men jeg syns det var dårlig å ikke bli svart på henvendelsene
mine. Var lagkontakt for et lag da, og trengte svar på karantenereglene når man spiller på to lag.
5. Mer informasjon fra NBBF til Regionene om ting NBBF bidrar direkte til klubbene med.
6. Høre på klubbene!!!!!
7. Mer fleksibilitet Mer løsningsorientert
8. Bruke e-post direkte til mottaker
9. Følge opp nystartede klubber mere med regionalt og nasjonalt nivå.
10. Jeg synes at svartid og "ansvar/mandat" er tydelig. God hjelp via linker, veileder og video.
11. Jeg synes det fungerer veldig bra slik det er.
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12. Med noen få men hederlige unntak: ha en langt større ydmykhet. Vær mye tydligere i informasjonen på nettsidene. Mye av det som skrives er
svært mangelfullt og/eller utdatert, og mye er svært vanskelig å finne.
13. Vet ikke
14. Jeg får alltid fantastisk hjelp og forklaring til spørsmål av Edmunds Gabrans.
15. Skulle melde om en korrupt dommer
16. Tilrettelegg for streaming av kamper i seriespill. Viktig at foreldre som ikke slipper inn på kamp grunn av koronarestriksjoner får se kampene
17. Viktig å oppdatere all info på alle sider samtidig. Ikke bare legge ut en nyhetsoppdatering på forsiden.
18. Finne rett balanse mellom å inkludere klubbene i avgjørelser og "kjøre på". U-NM avgjørelsen i år om å avlyse NM er et eksempel hvor NBBF har
bommet.
19. Usikker Føler ikke det var noe å hente på å bli sett eller hørt Elendig oppfølging
20. Nå føler jeg at jeg ikke helt vet om jeg svarer mot NBBF eller regionen. Dette gjør at jeg ikke vet helt hva jeg skal svare da svarene til de to
leddene blir totalt forskjellig. Jeg svarer som det er til min egen region
21. utvikle et nyhetsbrevabonnement for folk å motta e-post ..
22. Ta mer kontakt for opplæring av registrering av medlemer og forsikring til spillere. Er en liten klubb med en aldersgruppe fra 14 - 40 år. 8 spillere på
16 år Trenger også hjelp med å finne lag å spille kamper imot.
23. Passe på å svare den som sender henvendelsen og ikke bare den som står som kopi.
24. Være raskere ute med info og klare rettnings linjer.
25. Involvere oss mer
26. Være mer serviceinnstilt
27. Keep up the good work
28. Gi svar på det vi spør om eller utfordrer dere på.
29. Tilgjengelighet. Gjerne bruk fraværsassistent og ha en stedfortreder som stepper inn når man er borte.
30. I think it is good enough, people try to help to their best ability when there are “difficult” questions and get them answered.
31. Vet ikke ? Alt e bra
32. Svar på saker når dere skal. Å ikke svare innfor en rimlig tid i håpe av saken skal forsvinne er tåpelig.
33. Det var bare mulig med ett svar her selv om det står at man kan velge flere alternativer. Fikk derfor ikke krysset av på at jeg også har vært i
kontakt med dere angående lisenser og kurs/utdanning.

Du trykket på at du ikke fant det du lette etter, kan du spesifisere hva du ikke fant?
1. 177 Ingen kommentar
2. Seriespill/turneringer
3. Koronasidene oppdateres ikke like raskt som nasjonale sider. Benytter defor andre kilder som oppdateres mer regelmessig.
4. Lette etter informasjon om regionssamlinger
5. Jeg fant det jeg lette etter
6. Rotete nettside. Vanskelig å navigere i den.
7. Vanskelig å finne frem til tabeller
8. Jeg ønsket å finne info om trener 2 kurs, men det stod ingenting på "for deg"/trener/kurs siden. Infoen hadde kommet som innlegg andre steder.
9. Synes generelt det er vanskelig å finne det man ser etter om man leter etter noe spesifikt
10. Jo jeg fant det jeg lette etter. Men vil benytte anledning til å si at NM for ungdomslagene ble avlyst for tidlig! Sent juni bør fremdeles være mulig. For
å holde spirit og mot oppe hos de unge ville det være betydelig bedre at de fikk beholde samhold i laget, det felles målet og optimisme i en tung
sesong
11. Dokumenter, maler og skjemaer
12. Klart regelverk i seriespill når man spiller på flere lag.
13. Jeg har flere ganger forsøkt å finne status på U15/U19 NM-kvalifisering, men det har vært lite informasjon å finne, samt at det ligger ute gamle
dokumenter om kvalifiseringsspill (region midt), som er forvirrende.
14. Her er det feil i programvaren. Jeg trykke ja på at jeg fant det jeg lette etter.
15. For gammel info om korona, var ikke oppdatert
16. Søkefunksjonaliteten på basket.no er ikke god
17. Det er mye som er vanskelig å finne, og en del ting mangler. Mye bra.
18. Koronasituasjoneb og planer for i gangsetting
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19. Synes det er en dårlig layout og mye rot.
20. Vanskelig å finne god BLNO-info og få en oversikt over kommende kamper. Fant tabell og masse nyhetssaker om kamper som hadde vært. Men
vil tro at det er flere enn meg som vil vite når kampene fremover er for å se om der passer å reise å se på en.
21. Konkrete regler ang. covid
22. Det er spesielt rundt korona situasjonen at jeg synes det tar lang tid før nyeste restriksjonene er oppdaterte på basket.no Jeg leter ofte etter
dokumenter og skjemaer og sliter litt med å finne fram til det rette.
23. Skjemaer, datoer, kontaktinfo...
24. Listen er svært lang...
25. Jeg fant ikke mal, "kampskjema" EB
26. U19 NM, kun gammel info
27. Informasjon om hvem som kan og ikke kan trene var mangelfull, forvirrende og utdatert
28. Hæ
29. Endring i regler fra U13 til U14/15
30. Lette etter oppdatert info om avvikling av kamper, landslagssamlinger, oppdatert info om alternativer rundt avvikling av seriespill osv osv.
31. Utstyrsleverandør til Kurver og slikt.
32. Dokument arkivet er ikke bra. Feil eller utilstrekkelig indeksert. Man finner ikke alt man leter etter. Nyhetene er bra.
33. Lite informasjon om corona, kom sent med informasjon
34. Hvis man skal inn på NBBFs side eller regionen sin side for å finne dokumenter, styrereferater så synes jeg at basen er tildels svært vanskelig å
lete i.
35. Nytt opplegg for SPU/Hva skjer med talentcamp 2021?
36. informasjon om hvordan man kommer seg på landslaget
37. Vanskelig å finne hvilke regler som gjelder mtp. Coronasituasjonen
38. Vedlegg
39. Fant ikke helt det jeg lette etter rund U-landslagene 15,16 og 18.
40. Kurs
41. Oppdatert informasjon. Referat fra klubbeledermøte og styremøter
42. Seriespill for er noen ganger litt uklart
43. Dommerkurs (for ungdom) og evt regler for hvor gamle de må være før de kan ta kurs/dømme.
44. Var vanskelig å finne oppdaterte opplysninger om spu
45. Kampoppsett
46. Finner ikke seriespill fra før fjorårets sesong
47. God statistikk
48. Jeg fant det, og trykket ja.
49. Fant lover og regler, men ikke helt enkle å tyde
50. En bestemt seier spill.
51. Dokumentsiden er veldig uoversiktlig og rotete.

Hvordan vil du beskrive NBBF med 3 ord?
1. Solid, dyktig, inspirerende
2. 123
3. Flinke, hardtarbeidende, åpne
4. Profesjonell, saklig og up to date
5. 1 2 3
6. Inkluderende lite informasjon
7. Flinke, hardtarbeidende, engasjert
8. 9. Ulikt fra lag til lag
10. Passiv dyrt gammeldags
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11. Trygg, kunnskap, hjelpsom
12. Ryddige profesjonelle ivaretagende
13. Gøy, inkluderende, målrettet
14. ?
15. Hyggelige, uprofesjonelle,
16. Ikke bra nok
17. Løsningsorienterte, kommuniserende, flinke
18. Nb, b, f
19. Inkluderende beslutningsraske engasjert
20. a b c
21. .
22. Hjelpsom, utvikling, motiverende
23. inkluderende, engasjert, positiv
24. Komplisert, avansert og uforståelig
25. Vekst Trender Inkluderende
26. Greit, ryddig, fungerer
27. Ikke tilstrekkelig offensivt
28. ok, potensiale, nesten
29. Hjelpe til med halltid
30. Veit ikkje
31. ut av boksen
32. ingen trening, ingen kamper, ingen NBBF
33. Ryddig, organisasjon, basket
34. X, X, X,
35. Har ingen forslag
36. Basket, gøy,
37. Dedikerte, ærlige, litt trauste
38. inkluderende, gøy og målrettet.
39. Ok ok ok
40. stille og pasiv
41. Foroverlent - solid - spennende
42. Ingen kommentar.
43. NN
44. Positiv, litt egen sekt
45. Samfunn, hjelpsomt, fantastisk
46. Vanskelig mtp. Korona
47. Lite samarbeidsvillig, stabeiser (de har alltid rett og er ikke villige til å finne gode løsninger),
48. Modig Aktiv Vennlig
49. 50. Iderik, produktiv og iverksettende
51. Engasjert -dugnadsbasert - inkluderende
52. gøy målrettet inkluderende
53. Potensial men tung
54. Kompetansedrevet, behjelpelig, fremoverlent
55. Stødig, arrangementer og kurs
56. Norges basketball forbund
57. .
58. Prioriterer ikke Rogaland
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59. Hjelpsom,lite prosjekter, forbundet
60. Basket er Gøy
61. Bra, Inspirerende , basketball
62. Tydelige, aktive, ansvarsfulle
63. Basket, positiv
64. Profesjonell, rettferdig, viser vei
65. Presis,
66. xxx
67. Vet ikke
68. Viste ikke om
69. Tungrodd, tuementalitet, bakoverlent
70. Beste idrett inne
71. Engasjert, utviklende og positiv
72. Gøy
73. Nei
74. disorganized, incomplete, x
75. lite handling lokalt
76. Fokusert på øst
77. bra, flink, bra
78. brukbar administrativ enhet
79. Fokusert usynlig østlandsdominert
80. Profesjonelt, Basketball, Norge
81. Basketball, Kul, Dyrt
82. Er meget bra
83. Bra
84. Engasjert, inkluderende, allsidig
85. Dårlig tilbud
86. Pioner, verdi, saklig
87. Profesjonelle, tydelige, insoirerende
88. vet ikke
89. Lite. Anonym. Usynlig
90. Har ingen kommentar
91. Aktiv, inkluderende, brukervennlig
92. Dyktige, forståelsesfulle, arbeidsomme
93. Oppdatert, seriøs, motiverende
94. Kunnskapsrike, løsningsorientert, handlekraftige
95. Bra
96. Tydelige, konkret, hyggelige
97. selvgod, ufokusert, uprofesjonell
98. Velmenende, fattige og hyggelige
99. Enkelt, trygt og inkluderende
100. ,
101. Profesjonelt, stort, tydelig
102. Ok
103. Ok
104. Nytt, lett, enkelt
105. Manglende vinnerkultur
106. Jeg vett ikke
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107. Inkluderende for noen
108. Inkluderende, gøy og viktig
109. kunne vært bedre
110. Fraværende, kvinnediskriminering
111. Informerer dårlig
112. Suger, suger, suger
113. Ryddig, proft, ambisiøst
114. BLNOfokus
115. 116. Sakt, unødvendig og meningsløs.
117. basket, fair play,
118. serviceinnstilt
119. O
120. jeg vet ikke
121. Ingen kommentar
122. hjelpsomme, aktive og lytter
123. Hardtarbeidende, inkluderende, ungdomsrettet
124. hyggelig, underbemannet, engasjert
125. God oversikt og inkluderende
126. Usikker
127. Hei
128. Virker veldig bra
129. Inkluderende, kjente fjes, gøy
130. Jeg vet ikke
131. Lukket, mangel på kreativitet, sure
132. målrettet, inkluderende, kompetansedrevet
133. konservative, forsiktig, komfortabel
134. flott
135. Moderne, inkluderende, flinke
136. Hjelpsom, pålitelig og pålitelig
137. Ambisjonsrik, tilstrekkelig, inkluderende
138. Forutsigbar
139. Hjelpsom organisert synlig
140. Inspirerende, snille og hensynfulle
141. lite iforhold til andre land
142. Uproft Ubalansert inkluderende
143. .
144. Tydelig, enkelt og bra
145. bakpå, konservativ, forsiktig
146. Bra tilstedeværelse
147. Passe godt, forvirrende
148. Inkluderende rotete
149. Seriøs målrettet spillerfokusert
150. ikke så aktive
151. Tenker ikke helhetlig
152. Kompisklubb så ikke inkludere andre
153. Organisert, bra, inspirerende
154. Inkluderende, god kommunikasjon, målbevisst
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155. Treg
156. Bra, interessante, brukervennlig
157. regelrytter, introvert, navlebeskuende
158. I stor utvikling
159. B B b
160. Bytte personale
161. Vet ikke
162. Grei,
163. Ingen kommentar
164. Følg drømmer, ikke skap usannaynelige.
165. Fremoverlente, Inkluderende, Kunnskapsrike
166. Bra, Godt Samarbeid og flink med corona tiltak
167. Informativ
168. Vet ikke, kjenner Nbbf dårlig
169. x x x
170. Serdeles bra greier
171. Artig givende aktiv
172. Hemmelig, reaktiv og selvgod
173. bli mer synlig
174. Dårlig
175. Åpen inkluderer utviklingsorientert
176. Solid,god forstålig
177. Involverende, Bra, interessant
178. God klubb
179. Komplisert
180. Usynlig Foregang Rettferdig
181. Uforutsett, bestekompis strategi, interessert
182. Ressurssvak engasjert under utvikling
183. Informativt, Profesjonelt, Forbedringspotensiale
184. Gammeldags- >Tungvint- lite nytenkende.
185. Pliktoppfyllende, hjelpsom og informativ
186. 0
187. Vet ikke hvordan
188. Stor sett bra
189. Inkluderende, hyggelig, enrådig
190. Idealistisk, samhold, fornuftig
191. Bra
192. Fortsett den gode informasjonene
193. byråkratisk, velfungerende, potensiale
194. Effektivt ryddig enkelt
195. Tilstrekkelig,
196. OK
197. Inkluderende, sporty, aktive
198. Trenger mye forbedring
199. Bra, flinke, Nice
200. Utydelige, rigide og fungerende
201. Glede trim sosialt
202. Kompiser. Firkantet.hørselshemmet
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203. Kjapp, tydelig og enkel
204. Fin, informativ, motivert
205. Positivt,glede, nøyaktig
206. Serviceinnstilte, imøtekommende, engasjerte
207. Enkelt, snill, inspirert
208. Topptungt, ineffektivt, velmenende
209. Lite Handlekraftig
210. Liten, sterk, god
211. Helt greit
212. Strukturert, hjelpsom, lærevillig
213. Smarte valg. Generelt gjør bra.
214. Gjør jobben, litt traust, forbedrer seg i sakte tempo
215. Anstrengelse, presisjon, fremover
216. Inkluderende, entusiastisk, praktisk
217. Proff
218. All skal med
219. Positive, inkluderende, informative
220. Ønsker ikke svare
221. jeg vet ikke
222. Vetikke
223. Effektiv,interessant,oppdatert
224. Ganske så ok
225. Basket er gøy
226. interessant, morsomt, smart
227. Kompetente, proaktive, inkluderende
228. Inkluderende, ryddig og engasjert.
229. Gøy inkluderende målrettet
230. Fellesskap, spillerutvikling, lærerik
231. Solid stole på og nøyaktig
232. Samhold menneskeverd miljø
233. Enkelt, trygt, idrett for alle
234. Punktlig, forsiktig, partisk (til tider)
235. Bra, enkelt, praktisk
236. Info, læring og bevissthet
237. Lite, uformelt, internt
238. Seriøs, vennlig, oppdatert
239. Jeg vet ikke
240. Samhold, vennskap og ikke rasisme.
241. Ryddig, empatisk, suverent
242. Flinke på tilpasning
243. Na Na Na
244. Dårlig Sløv Amerter
245. Tilgjengelig, oversiktlig
246. Jeg vet ikke
247. Semi-profesjonelt, målbevisst og positivt
248. Hjelpsom, Informativ og Sikkert
249. Vet ikke
250. Glede, entusiasme, kontroll
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251. Utfyller en viktig rolle for norsk basketball og utvikling
252. Endret moderne trygt
253. fraværende i pandemien

Kortfattet, hva opplever du er de sterkeste sidene til NBBF?
1. 166 Ingen kommentar
2. Solid, dyktig, inspirerende
3. Tar imot forslag og er flinke til å prøve og utføre dette
4. Inkluderende
5. Gode og mange forskjellige tilbud. Mange gode trenere
6. Denne appen, undersøkelser
7. God informasjon
8. De beste dommerne er virkelig gode, streaming har vært bra, regelverket er ryddig, lederen gjør en god jobb, veteran-NM, U16NM, U19 NM
9. At de driver med basket
10. Kommer ikke på så veldig mange.
11. Er i positiv utvikling, og har vært det over tid. Markerer seg sterkere i norsk idrett.
12. Seriespillet i regionene
13. gode satsningsområder og gode på store tiltak
14. Et bra produkt
15. ingen trening, ingen kamper - ingen sterkeste siden
16. Jobber for å fremme basketsporten i Norge, noe jeg syns er bra.
17. Viljen til å gi service
18. Hyggelige mennesker i både administrasjon og styrer.
19. Organizacion god
20. God samfunn. Gode folk og trenere man kjenner alt og alle
21. ???
22. Deres mål og viljen til å nå de. Deres engasjement og ildsjeler.
23. Engasjement for sporten, med stor takhøyde for meninger
24. De har Stort potensial med flere med god kompentanse på forskjellige områder.
25. Kurs
26. Lett å svar
27. Å inkludere alle
28. Tydelige og tidlig ute
29. Organisert er nok
30. Barne og ungdomsbasket
31. Hyggelige mennesker
32. Hjelpe og tilrettelegge i region øst
33. Engasjert
34. At det er utrolig bra tilbud til kurser innom trener kurser og dommere kurser.
35. Kort kommandovei, tydelig kommunikasjon, sterkt ønske om utvikling/forbedring/vekst, bredt sammensatt administrasjon med komplementære
kompetanser
36. Informasjon. kan bli litt mange epost til tider, men like fullt nødvendig.
37. Utviklingsrettet
38. Alle de (svært forskjellige) flotte resurspersonene, utøverne og lagene som finnes over alt!
39. Administrasjonens vilje til og ønske om å være gode.
40. Blno dekning
41. Er der for barna og en inkluderende sport
42. Det er ingen
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43. Digitaltkampskjema God basketappp
44. At de svarer på henvendelser.
45. Kort vei til de som tar avgjørelser.
46. spillerne i klubben
47. Hyggelige folk i regionen som er hjelpsomme og tilstede
48. vi har verdens flotteste idrett.
49. Målrettet oppbygning av kompetanse
50. organisasjonsstruktur
51. Tydelighet, gjennomføringsevne
52. Hjelpsomhet vis du tar kontakt angående noe du lurer på
53. Inkluderingsevne og utdanning av dommere/trenere
54. Svare ordentlig på henvendelser og innen rimelig tid.
55. Mye fokus på at alle skal få en mulighet til å være med på det grunnleggende
56. det meste er ok, ikke bra eller dårlig
57. Inkludering av spillere
58. Tenke bergen,oslo
59. Har mye kompetanse som må brukes riktig.
60. En ny giv
61. Lite
62. Informasjonsdeling og kjøre kurs på nett.
63. Overblikket på hjemmesiden
64. Fleksibelt
65. Flinke enkeltpersoner, men ikke en enhet som trener i samme retning.
66. Står på for klubbene og de som spiller i klubbene. Lett å få svar på det en lurer på. Gjør godt arbeid opp mot regionsnivå.
67. Husker ikke, er så mye Korona og lite basket om dagen.
68. Inkludering sosiale lag og grupperinger
69. De ansatte som er aktiv og bidrar profesjonelt.
70. Engasjement
71. Inkluderende! Alle er med! Høye lave, store små, alle nasjonaliteter, de med ulike forutsetninger og det elsker jeg!
72. Sometimes things go slow, but I do feel the people behind OST are working hard and are doing the best they can in these difficult times. So the
strongest part of NBBF OST is the people behind it.
73. NBBF prøver
74. Hjelpsomhet
75. Imøtekommende Synlige og mye info via nettsiden og sosiale medier
76. Fine folk med gode intensjoner. Oppriktig ønske om å ta et oppgjør med arven etter tidligere tider. Har endringsvilje (om ikke helt evne...)
77. Prinsippfaste og dermed rettferdig ovenfor alle. Mye klaging på at man skal se nyanser for enkelt individer, men her mener jeg NBBF gjør godt ved
å ha samme prinsipper ovenfor alle.
78. God struktur og gode dommere
79. Kommunikasjon. Raskt ute med nytt informasjon. Gjør det riktig med korona. Generelt bra norsk standard ikke helt globalt men bra nok.
80. Har vist mer endringsvilje og ydmykhet de siste årene. Knyttet til seg flinke folk. Bedre transparens. Fått frem gode stories.
81. Godt styrt. God på de hverdagslige oppgavene rundt kamper og turneringer.
82. Alle som vil kan spille basket, og alle virker som hyggelig oppgående personer
83. Raskt med ny informasjon
84. Dyktige ansatte som jobber profesjonelt.
85. Deres arrangementer
86. Samhold åpent for alle
87. Klare over forbedringspotensial
88. God til å legge tilrette
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Kortfattet, hva opplever du er de svakeste sidene til NBBF?
1. 168 Ingen kommentar
2. Informasjon
3. Svak promotering av kamper. Lite «show» på kamper F.eks halftime show, lys show i introduksjon av spillere osv. altså gjøre noe mer ut av det
4. Ujevn serie på lavere nivå Lite informasjon
5. Samarbeid mellom basket lag i samme by
6. Landslagsuttak er tilfeldig, landslagstrenere holder et lavt nivå og har ikke god statistikk, trenerutdannelsen er dårlig fundert, lite siling av dommere,
en del BLNO-dommere holder ikke mål over tid, det slåes i altfor liten grad ned på fisking av spillere, for stor organisasjon
7. Ikke bra nok programmer, initiativ, np ut til nye spillere og vært fall tilbud for å trene er helt latterlig dårlig
8. Enkel, lettfattelig og relevant info er de svake sidene. For opptatt av å profilere toppidretten.
9. Fremdeles et stykke igjen til å få basket opp i Norge. En del BLNO-klubber må bli mere proffe.
10. For mye fokus på østlandsregionen
11. Mangler engasjement, ildsjeler og struktur i arbeidet. Virker som korona har gitt nbbf en pause, når de burde jobbet hardere.
12. Ikke står opp for at basketklubber blir underprioritert i halltid og burde få til NM
13. Make it simle !
14. ingen kamp for basketball
15. Litt vanskelig å få kontakt inn, ellers har jeg ikke så mye å komme med.
16. Kunne vært mer foroverlent, spesielt mht det kommersielle
17. Litt svak på en del informasjon.
18. Vil mer spille på Europa eller andre - ikke bare i No.
19. Samarbeid, åpenhet,
20. Må være strengere til ulike tiltak og ønsker folk ber om
21. Utnytte basketball som en «kul» ungdomskultur til å fremme sporten. Ikke synlige og gode nok på presse
22. Topp tung, de forskjellige vet lite utover kun sitt ansvar virker det som. Ofte lite løsningsorientert. Til tider lite forståelse for klubbers arbeid, realitet.
23. Lite action, uskjent, live tv sending
24. Seniorbasket, dommer rekruttering.
25. At forbundet, både nasjonalt og regionalt TROR man vet hva behovet til klubbene er. Det uttrykkes at dere vet, men når det kommer innspill, føler
man seg ikke hørt eller føler at man er tatt med på laget i avgjørelser som har stor betydning for klubbene. Det er klubbene som generer medlemmer,
og innsatsen bør ligge i å faktisk lytte til og imøtegå ønsker og behov så langt det lar seg gjøre. Det oppleves også at regionale behov ikke
imøtekommes for beslutninger som taes nasjonalt.
26. Lite arbeid i de mindre regionene
27. For dårlig oppfølging av basketball utenfor storbyer eller Oslo serien.
28. Økonomi, "muskler", medlemstall
29. Det er vanskelig å rekruttere nye spillere i små klubber når det er krav om å ha to egne dommere før vi kan spille hjemmekamper. Bortearena som
hjemmearena gir dårlig rekrutteringsgrunnlag.
30. Løper noen ganger i fra "grasrota"
31. Jeg har nevnt nok.
32. Økonomi + styret
33. Enkeltpersoner tar avgjørelser som ikke blir kvalitetssjekket. Det føles til tider ganske amatørmessig.
34. Fokus på rett trenerutvikling og fokus på regionene
35. At de ikke er noe kritisk til NIFs og spesielt NIF presidenten sin håndtering av corona-situasjonen.
36. Alt er dårlig
37. Jentebasket Trenerutdanning med tanke på god sportsånd.
38. Det blir mange dugnader i klubben jeg tilhører og ting som får meg til å jobbe gratis og ofentlig for klubben, men ingen kamper eller treninger.
39. Manglende informasjonsflyt, særlig til yngre spillere. At de vektlegger bredde, på bekostning av eksisterende talent
40. Innavl. NBBF bærer preg av et lite miljø på godt (korte veier...) og vondt.
41. Lite demokratisk Uprofesjonelt
42. bør høre mer på spillerne
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43. Altfor mange sentralt som har for mange like oppgaver, hvem skal man kontakte? Er uoversiktlig for oss forbrukere.
44. Vi har verdens flotteste idrett, men klarer ikke å kapitalisere på den.
45. Involvering i bygging og vedlikehold av basketballanlegg.
46. føderasjonsansatte utvikler flere aspekter av organisasjonen
47. Evne til å promotere basket som en nasjonal idrett. Kurver på alle skoler, ute og inne. Mer markedsføring og stimulere klubber til å øke rekruttering.
48. Ambisjoner for BLNO, kontra hva BLNO leverer som helhetlig produkt. Åpenbart varierende fra klubb til klubb.
49. forsette en profesjonell karriere innenfor basketball i andre land
50. Veldig uprofft. Vanskelig å få informasjon om ting som landslag og BLNO muligheter med mindre man har familie inkludert i norsk basket lenge
51. Ekstremt dårlig håndtering av corona-situasjonen. Man er alt for tidlig ute med å avlyse, kun for å virke flinke ovenfor høyere myndigheter. Virker
ikke som andre konsekvenser blir vurdert, som f.eks. At ungdommer slutter som igjen kan skape større problemer
52. Flere arrangementer som får med spillere fra alle lag, kan være 3v3 kamper eller aktiviteter, dugnader for gode saker eller til NBBF selv
53. mangel på ambisjoner. Basket har enormt potensiale, men sporten er i dag såvidt i periferien.
54. Organiseringen denne sesongen
55. De ser ikke Norge og baksket interessen under ett. Stort fokus på sør, tildeles vest, ingenting nord i landet
56. Ikke ser vekst i små regioner
57. Informerer ikke godt nok til bredden.
58. Det virker som det brukes mye tid på det en synes er artig, og kanskje ikke fullt så mye tid på det som kunne lette arbeidet for klubbene
59. Mer fokus på herrer enn damer. Bruker de samme landslagstrenerne om og om og om igjen. Vi sier vi vil "videre" uten å tørre å prøve noe nytt. Et
av de yngste landslagene nå skal ledes av en som kun spiller sone med sitt klubblag. Det er ikke noe bra signal !!!
60. Feil kompetanse på de ansatte
61. Planlegging
62. For sentralisert - lite synlig i regionene for å forstår utfordringene i distriktene.
63. Etter å ha vært involvert i basket i snart 4 år, fremstår individuelle utviklingsmuligheter, kriterier og uttak som diffust, regionlag/landslag. Hvor, når,
hvem, hvilke kanaler, hva er talent i NBBF (alder?) - hvor, når etc foregår uttakene? Har spurt x antall trenere om dette, ingen gir klare svar. Her er det
et betydelig forbedringsområde hva gjelder åpenhet og tilgjengelig informasjon. Hvordan skal hardsatsende spillere vite hvordan de kan nå målene sine
når det ikke foreligger klar og forståelig informasjon.
64. Jobbe opp utstyrsavtaler (har ikke sjekket om det finns).
65. Hemmeligholdelse. Om vi skal være en åpen organisasjon, kan man ikke ha taushetsplikt på det som skal behandles i regionene og styrer. Untatt
er selvfølgelig personopplysninger.
66. Komplisert For mange "ord' Rotete brukergrensesnitt
67. Klubbutvikling Beholde spillere gjennom tenårene, lite rom for dem som ikke satser hardt. Her går vi glipp av mange "late-bloomers".
68. De ansatte som ikke er aktive, og virker ustabile.
69. Ressurser
70. Markedsføring Pengebruk Noen rare avgjørelser, NM ol
71. Muligheten for klubbene og lagene til å ta del i viktige avgjørelser. Avlysning av serier, arrangementer og nm bør skje i dialog med de aktuelle
lagene og informasjon bør gis ut fortløpende. Det føler jeg og flere at de jeg kjenner har vært utfordrende og kjipt.
72. Nå ut til barn/ spillere med informasjon.
73. Tidvis føles det ut som at beslutningstager er langt unna de faktiske deltagerne. Mer åpenhet og innsikt hadde vært fint
74. Virker som NBBF har litt sin interne boble i Oslo/Skjetten
75. I do feel the website sometimes is lacking the latest information, though in the last two years it has been much better than before! At the same time,
sometimes I feel that mandatory or super important information (COVID) is simply put on the site, but without receiving a notification directly (or maybe
app in the future?) you could simply miss what is the latest and important info. I don’t need standard PR notifications but as club leader it would be good
to get notifications of what is super important info that needs something done with.
76. Utførelse
77. Lett for og gi opp
78. Ineffektiv organisasjon, sliter med å peppe menigheten og skape troverdighet, kommunikasjon utad. Prøver å tekkes for mange og har for lite kraft.
Klarer ikke leve opp til ambisjonen om å være kompetansedrevet.
79. Utvikling og rekruttering av nye dommere
80. Fortsatt litt traust, har endel å gå på.
81. Enkelte ganger kommer praktiske beslutninger litt sent. Må vente på ting. Liten organisasjon, mange har et bredt arbeidsområde som kan gi
manglende oppfølging av klubbene
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82. Å gjør basketball mer utbredt i norge
83. Å få alle som har et forhold til basket til å vite om deres tilbuder osv.
84. Promotering
85. Har ikke peiling på ting de tro de har peiling på. Dårlig til å høre etter og er veldig hevn gjerre.
86. Mer fokus på talenter, fremme kvinnebasket

Hva er DEN viktigste endringen NBBF kunne gjøre for at du skulle bli en mer fornøyd bruker?
1. 158 Ingen kommentar
2. Bedre informasjon
3. Gjøre noe mer ut av kamper. Overdrive showet som de gjør i statene
4. Få til et 03 serie der det faktisk er lag. Gjør det attraktivt å få jenter til å spille basketball
5. Fornøyd som det er
6. Bedre treningstider og ikke kamper både lørdag og søndag (2 kamper på én helg) Svarene som er gitt i denne undersøkelsen er basert på
aktivitetsnivået før pandemien. Siden jeg er seniorspillere i Oslo har det vært minimalt med aktiviteter, noe som er helt forståelig.
7. Kuttet lisensen, erstattet med inntekter fra klubb (påslag medlemskontingent) og region, og slanket organisasjonen.
8. Bedre gjennom tenkt for framrid og ungespillere
9. Kunne tenke meg å spille mot alle lag en gang før vi spilte mot de igjen, og at alle lag har spilt noen Lunde samme antall kamper til en hver tid, i den
grad det lar seg gjøre. Mye å gå på her
10. Relevant info på breddenivå. Del de gode historiene fra klubbene rundt om, erfaringer, hva funker, do’s and don’ts. Frister for søknader. Tips til
inntekter.
11. Få BLNO-broduktet g kamparrangementer enda bedre, Fylle tribunene,
12. Fordele oppmerksomheten bedre - til klubber utenfor østlandsregionen.
13. Fokus på det daglige.
14. Klare NM
15. Ta mer plass i idrettsnorge og lokalt
16. gjøre det mulig for unge mennesker å spille basketball
17. Svare når jeg tar kontakt :)
18. Større aktivitet ift kommersielle aktiviteter (skape bedre økonomiske resultater, for seg og klubbene)
19. Bedre kommunikasjon og samarbeid mellom NBBF og Regionene. Det vil igjen føre til bedre samarbeid med klubbene, da de føler en større
tilhørighet til Regionene enn NBBF sentralt.
20. Samarbeid. Hvor er den avsluttende kommentarboksen. Vil bare si at alle svar er basert på Region Vest sin håndtering av Corona krisen og da
spesielt de siste 4-5 mnd.
21. Oversikt over alle sommercamp som finnes i Norge
22. Mer aktive og synlige i promoteringen av basket i samfunnet
23. Mer kjennskap til grasrota, klubbdrift.
24. Oftere arrangementer
25. Bedre dommer kontakter og bedre dommere
26. Ingenting
27. Sende live kamper og arrangere turneringer ute
28. Bedre hjemmesider. Satse på kvalitet istedenfor kvantitet i nyhetssaker (sjekk hva ulike målgrupper vil høre om). Nå blir mye borte i infostrømmen i
sosiale medier. Gi bedre verktøy/opplæring og stil krav til klubbene om å reposte og dele viktig info fra forbundet i sine kanaler.
29. Oppfordre til et bedre samarbeid mellom klubbene frem for å bidra til kulturen der alle sitter på sin egen tue og "vet best". Miljøet er lite, og vi har
ikke plass til slike konflikter i norsk basket. Dette er en idrett som er meget populær på barne- og ungdomsskoler over hele landet, men vi klarer ikke å
dra dem inn i hallene våre, og de få som klarer det holder på hemmelighetene sine fremfor å bistå andre.
30. Klubbene hadde sluppet å ordne sekreteriat selv
31. At vi får følelsen av at forbundet (regionen) jobber for oss, ikke at vi skal jobbe for vårt særforbund.
32. Fokusere på region sør i forhold til utvikling av spillere, trenere og dommere
33. Skaffe mere midler til kommunenes vedlikehold av utendørsbaner. De bygges, men vedlikeholdes for dårlig.
34. Satse mere på basketball i provinsen. Mindre byer som har gode talenter men ingen tilbud. Flere cuper noe Sverige er mye flinkere til å tilby...
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35. Skulle ønsker at basketball tar sin rettmessige plass i hierarkiet (en posisjon som gjøres og stadig blir bedre) og at vi ble flere medlemmer (også
en pågående jobb)
36. Fjerne kravet om egne dommere for å kunne spille hjemmekamper.
37. Enkelte regelendringer kanskje.. Skal man utvikle / bygge opp en basket som sport i klubber i distrikter der det ikke er mange ressurser å ta av,
hjelpe klubbene og gi dispensasjon til å spille hjemmekamper i egen hall tross krav til dommere ikke er hundre prosent oppfylt.
38. Mere i media
39. Når de skal et sted, alltid sjwkk hvor klubbene er..
40. Verdier er noe man lever, ikke vedtar.
41. Mer kapasitet til utadventhet, dvs. få fart på markedsarbeidet, skaff midler og bli en enda mer fremoverlent organisasjon.
42. Basket linje skoler
43. Landslag i alle årsklasser som kan prestere internasjonalt
44. Ha mer fokus på regionene
45. Bytte ut alle ansatte
46. Bedre sportsånd, unngå trashtalk og satse med på «win with grace». Lite motiverende for lag å tape med 80+ poeng i seriespill. Oppfølging av
usportslig opptreden
47. Begynne å ordne og sette opp kamper ved hjelp av klubbene i stedet for så mange unødvendige undersøkelser og ting for at klubbene skal holdes
opp økonomisk sett.
48. Oppdatere all sin info på sine nettsider.
49. Høre på klubbene mer.
50. Utdanne flere trenere og dommere - hvert år. Flere ganger (trener3 -annenhvert år?)
51. Mer anonyme tilbakemeldinger om trenere
52. Styrke regionene
53. Komme seg frem i skoen og prøve å selge vår flotte idrett.
54. SØRGE FOR AT DET BLIR BYGGET FLERE HALLER FOR BASKETBALL.
55. ikke å bli kalt bruker
56. Jobbe frem mer mediefokus på basket
57. Gi mer informasjon til distriktene angående tilbud for basketball. Gjerne hjelpe til med å starte klubber
58. Bedre live-sendinger av BLNO-kamper. Kreve skikkelige livesendinger fra alle lag. Få vekk alle små tekniske problemer som ødelegger
sendingene.
59. gi bedre oppfølging og rådgivere til de som ønsker å spille proff i andre land
60. Sende ut mer informasjon og ha flere åpne haller og turneringer
61. Ikke avlyse arrangementer før man er sikker på at det ikke vil bli mulig
62. Få på plass nasjonal første divisjon under BLNO. prioriter byer utenfor oslo slik at basket blir en nasjonal sport
63. Være mer tydelig, ta mer stilling til situasjonen
64. Se også Nordover! Basketen i Norge er tjent på størst mulig interesse i HELE landet!
65. Større landsdekkende serier for senior og junior
66. Raskere info og NBBF burde vurdert en info kanal for å få ut info til spillere fra 13 år og oppover.
67. Høre mer på hva klubbene ønsker at NBBF fokuserer på.
68. Hjelpe klubber med å få på plass mer treningstider/haller. Vi kommer ikke videre uten det. Vi trenger 12-15 store klubber i landet, med 4-600
medlemmer som kan trene "ubegrenset"
69. Annen type ansatte og bedre nettside
70. Vær mer synlig i Nord. Setter in ressurser for å kurse, landslagstrenere for SPU osv og mer PR stuntet for rekruttering.
71. Keep up the good work
72. Åpenhet og tydelige kriterier, klart utviklingsperspektiv (Les: det er ikke slik at trenere/foreldre eller andre kan avgjøre hvem som har størst
potensiale før 15 år.) Slutt å bruke talent som uttrykk.
73. Åpne opp. Legg ut referater og oppdaterte handlingsplaner. Tilvirke en informasjonsbrosjyre om styrearbeid som et hvert nytt styre som blir valgt i
klubbene kan få. Hvordan gjøt vi ting i basketballen? Hva er styreleders oppgaver? Hvilke tidsfrister må man følge? Hvilke møter og arrangement bør
man være med på? Osv. Dette vil gjøre arbeidet lettere i nyvalgte styrer slik at man slipper å slite ut halve styret før de kommer i gang.
74. Gjøre ting enklere, bedre grensesnitt. Eks denne undersøkelsen her. Altfor lang. Må være flere ting her som egentlig er urelevant. Forenkle ofmg
gjøre tydeligere. Mindre ord/ bla bla.
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75. Mer kontakt ut mot regionene og klubbene.
76. Ressurser
77. Bedre på sosiale medier, slik som Nba for eksempel
78. Det meste !!
79. Bedre nettside
80. La alle aktuelle klubber bli med og ta avgjørelser!
81. Som trener, flere åpne haller for barn, flere 3 mot 3 turneringer, på kveldstid, i helger.
82. Veldig fornøyd med tv2 samarbeidet. Det er nok et stort steg inn i et bedre basket norge
83. Utførelse
84. Hatt litt mer vilje til og finne løsninger.
85. Forvalte arbeidskraft og midler bedre
86. Høre på brukerne og hele tiden jobbe med innspill.
87. Bare fortsette med det dere driver med og hvis noe går galt så bare lær fra feilene.
88. Enda mer fokus på transparens. Fokus på kompetanseheving hos de som trener de yngste spillerene, med f.eks. enkle nettbaserte moduler. Der
man gir konkrete forslag til driller, og legger vekt på hva man bør prioritere de første årene. Og hvordan man skal motivere, skape lagfølelse etc.
89. Gjør basketball mer utbredt i Norge. Eventuelt få BLNO kamper på tv og større oppmerksomhet i sport delen
90. Flere turneringer og bedre informasjon om 3v3
91. Mer info via minbasket
92. Promotering. Rettferdighet mellom de andre regionene slik region øst blir prioritert.
93. Lettere å finne BLNO-Stats
94. Endre holding demmes. Den «gutte boys klubb» må det bli slutt med
95. Få basket på TV og sendt kamper på en god og sikker plattform
96. Bedre satsing på senior landslag, de unge trenger noen å se opp til

Hvilke av NBBFs sponsorer kjenner du navnet på?
1. 138 Ingen kommentar
2. Molten Amedia Diadora Thon Hotels
3. Molten, Thon hotell, Gjensidige, gresshoppa sport, Amedia
4. Cirkel K
5. Molden?
6. Ingen
7. Circle K, Gresshoppa, Soulsport
8. Molten, Thon, Gresshoppa,
9. Circle k
10. Molten, Diador, Thon
11. Molten, grasshoppa
12. MiraiEx, Diadora, Molten, MM, Amedia, Thon
13. ingen
14. Macron
15. Diadora
16. Ingen
17. Ingen
18. Molten, Gresshoppa, Thon,
19. Miraiex, Amedia, Molten, Didadora,Thon Hotels, Gresshoppa Sport.
20. Thon Mygame Molten Diadora Gjensidige
21. Ingen pr. Dags dato
22. Gresshoppa
23. Gresshoppa Molten
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24. Diadora, Molten, Thon, Gjensidige
25. Circle K
26. Cirkle k, Thon, gresshoppa, diadora.
27. Gjensidige, gresshoppa sport
28. Craft
29. Ingen
30. Molten Tron Hotels Diadora
31. Ingen
32. Molten
33. molten
34. Ingen
35. ingen
36. ingen
37. Ingen
38. Molten, Diadora, Sign-On, Main-Move, Coop, Thon, Gresshoppa, Gjensidige
39. Diadora
40. diadora, molten, gresshoppa, move
41. Thon, Gjensidige, Basketballens venner, Gresshoppa, Norsk Tipping, OBOS, Coop, Diadora, Molten
42. Ingen
43. Circle K
44. Molten
45. Thon, Gresshoppa,
46. Molten VG TV2
47. Gresshoppa
48. molten?
49. diodora
50. Ingen
51. Cirkle C
52. cirkle k obos molten macron
53. Gresshoppa
54. Tv2
55. Diadora Thom Amedia
56. Diadora, Cirkle K
57. Ingen
58. Gresshoppa, Obos,
59. Gresshoppa
60. alle
61. Ingen
62. Circle K Macron (?) Gresshoppa Sport
63. Macron
64. Grasroten circle k
65. ingen
66. Diadora,molten, Gjensidige
67. ingen
68. Ingen.
69. Circle k
70. Cirkle k
71. Diadora

Powered by Enalyzer | 21. april 2021, 09:36

72. Molten
73. Ingeb
74. Vet ikke
75. Coop?
76. Ingen
77. CircleK
78. Diadora gjensidige
79. De fleste
80. Molten
81. diadora, macron
82. Circle k
83. molten, Gjensidige
84. Cirkle K, gresshoppa
85. Molten
86. Diadora
87. Husker ikke
88. Foodora
89. Molten.cirkel k.
90. Molten diadora amedia thon gjensidige
91. Molten Thon hotel Diadora Amedia Gjensidige
92. Circle K
93. Diadora.
94. Molten, Thon hotels
95. ?
96. molten, gresshoppa
97. Diadora, Molton, Thon Hotels, Amedia, Gresshoppa
98. Circle k, gresshoppa
99. OBOS
100. ingen
101. Ingen
102. Aner ikke
103. Thon, gjensidige, cirkle K, grashoppa, Amedia/tv2
104. Diadora, Coop?
105. Soulsport
106. Diadora, Molten, Amedia, Mainmovesport, Gjensidige
107. Cirkle K Møllers
108. Ingen
109. Ingen
110. Diadora
111. Gjensidige, Thon Hotel og Molten
112. Gresshoppa, Diadora, Thon, Amedia, SignOn, Mainmove,Buytec

Hvilke av NBBFs landslagssponsorer kjenner du navnet på?
1. 170 Ingen kommentar
2. Circle K
3. Circle K
4. CirkelK
5. Ingen
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6. Ingen
7. Circle K
8. Coop?
9. Circle K
10. Circle K.
11. Det er vel ingen aktive nå
12. ingen
13. Diadora
14. U15, U16, U19 de eksisterer ikke
15. Husker ikke, dessverre.
16. Ingen
17. Diadora, Cirkle K, OBOS, Molten.
18. Diadora
19. Ingen
20. Circle K
21. Cirkle K
22. Ingen
23. Ingen
24. Ingen
25. Ingen
26. ingen
27. ingen
28. Ingen, vanskelig å huske. Har ikke spilt kamp på lenge, gjelder begge spørsmålene
29. Coop? Diadora?
30. Sirkel K
31. ingen
32. Diadora, Molten, Basketballens venner
33. Ingen
34. Circle K
35. Obos
36. Adidas
37. Ingen
38. Visste ikke at NBBF hadde noen landslagssponsorer en gang - og det besvarer vel spørsmålet?
39. diadora
40. Obos
41. Circkle K
42. Ingen.
43. alle
44. Ingen
45. Circle K
46. Circle k
47. ingen
48. Diadora
49. ingen
50. Ingen.
51. Circle k
52. Circle K
53. Ingen
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54. Ingen
55. Ingen
56. Vet ikke
57. Circle k
58. De fleste
59. Ingen
60. Visste ikke at vi hadde
61. Diadora
62. Husker ikke
63. Cirkel k
64. Circle K
65. Ingen.
66. ?
67. Circle K
68. Circle K
69. Circle k
70. Ingen
71. ingen
72. Ingen
73. Vet ikke
74. Cirkle k
75. Coop, diadora
76. Molten, Giensidige, diadora
77. Cirkle K Møllers
78. Ingen
79. Ingen
80. Diadora og Coop
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