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1. Om arrangementet 

EasyBasket er Norges Basketballforbunds barneidrettstilbud. Konseptet 
EasyBasket er utviklet for å ivareta barnets helhetlige idrettsutvikling og 
idrettsopplevelse. Konseptet består av EasyBasket aktivitet i klubb og 
EasyBasket-arrangement i regi av NBBF og underliggende regioner.  

EasyBasket følger NBBFs verdier; Inkluderende, Målrettet og Gøy gjennom 
følgende prinsipper: 

 

EasyBasket er inkluderende 

 EasyBasket er en arena der barn får oppleve sosial tilhørighet, trygghet og 
mestring 

 EasyBasket passer for alle, og alle som ønsker skal få mulighet til å delta  
 EasyBasket verdsetter arrangører, kampledere, lagledere og trenere som 

viktige ressurspersoner for å sikre et godt miljø for utvikling  
 

EasyBasket er målrettet 

 EasyBasket lar barn utvikle seg allsidig, så vel fysisk og mentalt, sosialt og 
emosjonelt 

 EasyBasket er tilrettelagt for at barn skal oppleve mestring ut fra egne 
forutsetninger og alle skal få utfordringer de kan strekke seg etter 

 EasyBasket bidrar til at barn blir ansvarlige lagkamerater gjennom sosial 
utvikling og deltakelse i felleskapet 

 

EasyBasket er gøy 

 EasyBasket gir barn mulighet til å konkurrere gjennom lek og øvelser, og 
legger til rette for kamper med mål om å øke motivasjonen for å utvikle 
egne ferdigheter 

 EasyBasket gir barn mulighet til å utvikle seg gjennom opplevelse av 
idrettsglede i nærmiljøet og bli så gode som de selv vil 

 EasyBasket gir vennskap, positive opplevelser og rent spill 

 

Et EasyBasket-arrangement er et ekstra aktivitetstilbud til utøvere, hovedsakelig i 

alderen 6 til 12 år. Arrangementet skal gi barna variasjon i aktiviteten og være en arena 

der de kan prøve ut nye ferdigheter. EasyBasket-arrangementet gjennomføres etter 
samme prinsipper som EasyBasket-aktiviteten generelt.  

EasyBasket-arrangement for U7 til U10 består av 2 kamper og en felles aktivitetsdel med 
lek og konkurranser. EasyBasket-arrangement for U11 til U13 består av 2 kamper.  
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2. Arrangementsrammer 

EasyBasket U7 – U10 

• To kamper per deltakende lag, på 6 perioder på 5 minutter løpende tid  

• En felles obligatorisk aktivitetsdel med lek og konkurranser 

Kommentar: Dersom begge lag ønsker, kan kampene kortes ned til 4 perioder 
på 5 minutter løpende tid og felles ekstra felles oppvarming/bli kjent aktivitet 
legges inn på starten av arrangementet.  

 Bane 1 Bane 2 
10:00 A - B C - D 
10:50 E-F G - H 
11:40 Felles aktivitet 
12:10 B – C  D – A 
13:00 F- G H - E 
13:50 Avsluttes 

 

EasyBasket U11 – U13 

• To kamper per deltakende lag, på 6 perioder på 5 minutter løpende tid 

Kommentar: U13 er en del av EasyBasket. Etablerte U13 lag deltar i 
ordinært seriespill som følger EasyBasket regler og retningslinjer med 
tilpasninger til U13. Nyetablerte eller mindre erfarne U13 lag har mulighet 
til å delta i EasyBasket-arrangementer.   

 Bane 1 Bane 2 
10:00 A - B C - D 
11:00 B – C  D – A 
12:00 E -F G – H 
13:00 F- G H - E 
14:00 Avsluttes 

 

3. Tildeling av arrangement 

Kriterier for tildeling 

EasyBasket-arrangement tildeles av region på vurdering av følgende kriterier: 

• Gjennomført og godkjent deltakelse på arrangørkurs 

• Oppfyllelse av arrangementskrav 

• Geografisk spredning 

• Ha EasyBasket tilbud i klubben 

• Være «Godkjent klubb»  

Interne EasyBasket-arrangementer, f.eks. arrangement tilknyttet egne lag, skolelag e.l. i egen 
klubb, tildeles av region på vurdering av søknad og følgende tilleggsforutsetninger: 

• Erfaring med EasyBasket 

• Potensial for økt EasyBasket-aktivitet 

• Plan for rekrutteringsarbeid og gjennomføring av EasyBasket-aktivitet i klubb 



EasyBasket Arrangementshåndbok 

 
 

3  
 

4. Arrangementskrav 

For å kvalitetssikre arrangementet er det stilt en rekke krav for til arrangøren. 

 

Anlegg 

Anlegget må imøtekomme følgende krav for å arrangere EasyBasket: 

Bane Minimum 2 stk EasyBasket-baner 
Kurv Kurver 2,60m høyde 
Tavle Tidsur på vegg med lydsignal 
Lyd Lydsystem for speaker og musikk 
Kiosk Mulighet for oppsett av kiosk 
Garderobe Minimum 2 stk garderober 
Tribune Galleri og/eller sitteplasser rundt banen (stoler/benker) 

 

 

Aktivitetsavvikling  

Innhold hovedsekretariat: printer, laptop, felles klokke, innbytteprotokoll, retningspil, 
kampledere, speaker, kiosk, felles aktivitetsdel (U7-10) og dommeransvarlig. 

Aktivitetsavvikling  
Kampleder • Utdannede kampledere (nivå 0 og nivå 1) 

Kampledere settes opp av arrangørklubb. Ved behov for støtte fra 
region, må region kontaktes senest 2 uker før arrangement. 

Arrangør • Klargjøring av arenaen  
• Ta imot lag, vise til garderober og være synlig kontaktpunkt 
• Kiosk 
• Aktivitetsledere i EB U7-10 til aktivitetsdel 
• Felles hovedsekretariat for hele arrangementet 
• Felles tidsur for hele arrangementet 
• Speaker 
• Dommeransvarlig (se eget punkt) 
• Hente og skrive ut, og henge opp kampoppsett fra TA 
• Henge opp Fair Basket plakater 
• Skrive ut innbytteprotokoll på arrangementsdag og oppdatere 

spillerstall med deltakende lag (hentes i TA) 
• Sende inn arrangementsrapport til regionen i etterkant 

Dommeransvarlig 
(ikke nødvendig 
med erfaring som 
dommer.) 

• En ansvarlig person som skal følge opp og være støttende for 
kamplederne under arrangementet 

• Være kontaktpunkt mellom kampledere, lagledere, trenere og 
arrangør 

• Rapportere til hovedsekretariat ved brudd på innbytteregler og 
uønskede hendelser. Arrangør nevner eventuelle brudd og 
hendelser i arrangementsrapporten 

Banesekretariat • Innbytteprotokoll føres av sekretær fra hjemmelaget 
• Retningspil styres av sekretær fra hjemmelaget 

Førstehjelp • Førstehjelpsskrin må være tilgjengelig 
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Kommersiell virksomhet 

Klubben kan ha inntekt på arrangementet etter følgende spesifikasjon: 

Billettsalg Ikke tillatt 
Kiosk Krav om at arrangør stiller med kiosk (til klubbens inntekt) 
Klubbshop Arrangør kan sette opp klubbshop ved ønske (til klubbens inntekt) 
Sponsorer Synlige sponsorer i hallen og inngangsparti, så lenge det ikke er til hinder 

for NBBFs kommersielle rettigheter som er skissert under. 
 

Norges Basketballforbund har rettighet til å benytte arrangementet for kommersiell 
virksomhet på følgende måte: 

• Navnerettighet til arrangementet 

• Roll-up i inngangsparti 3 stk 

• Skilt i hallen 4 stk 

 

Media 

Ved publisering av bilder eller video/streaming skal det alltid innhentes samtykke fra alle 
som lett kan identifiseres på bildene før de publiseres. Dersom de som er avbildet er under 

15 år, må samtykke hentes inn både av barnet selv og foresatte. NBBF følger 
Idrettsforbundets retningslinjer for publisering av bilder og film:  

• Før bildet eller film publiseres skal det være innhentet samtykke fra alle på bildet, og 

fra deres foresatte dersom barna er under 15 år. 

• Ved innhenting av samtykke til å publisere bilder og film bør samtykkeskjema 

brukes. Det er kun et aktivt samtykke som kan gi grunnlag for å publisere bilder og 

film. 

• Dersom et barn ikke ønsker at bilder eller film skal publiseres skal dette overstyre 

foreldrenes ønske om publisering. 

• Vær bevisst i hvilke situasjoner det tas bilder eller film. Ta aldri bilder av nakne 

personer og vær varsom med å ta bilder av lettkledde barn. Vis måtehold ved bruk 

av fullt navn på barn. 

• Det skal alltid samtykkes særskilt for hvert enkelt bilde eller film som skal benyttes til 

medier. 

• Et samtykke kreves også ved publisering av bilder og film i lukkede grupper på nett, 

som for eksempel Facebook, eller andre nettsteder som er passord beskyttet. 

• Dersom et samtykke trekkes tilbake, må publiserte bilder og film slettes. 

Samtykkeerklæring finnes på basket.no.  

 

NBBFs verdi- og holdningsskapende arbeid i samarbeid med 

Antidoping Norge og Redd Barna  

Det er et krav at arrangør kjenner til og gjennomfører EasyBasket-aktivitet i samsvar med 
NBBFs verdi- og holdningsskapende arbeid. Informasjon om dette finnes på basket.no. 
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5. Økonomi 

Økonomiske betingelser, som for eksempel arrangementsstøtte, utgifter til premier, hall-leie 

og andre økonomiske elementer, er definert i dokumentet «EasyBasket – Økonomiske 
Betingelser», og justeres fortløpende av NBBF.  

 

6. Arrangementspakke 

Arrangører vil motta en arrangementspakke på starten av sesongen med materiell som skal 

benyttes i forbindelse med avviklingen av arrangementet. Arrangementspakken vil bli tildelt 

arrangør basert på antall arrangement, og inneholder: 

• Plakat «God Trener» 2 stk 

• Plakat «God Tribune» 1 stk 

• To stk. EasyBasket retningspiler  
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7. Tidsplan 

Denne håndboken er et overordnet dokument for alle EasyBasket-arrangement.  

Hva  Hvem  Hvordan Når  
Tildeling av arrangement Region   September 
Påmelding av lag Klubb Via TA Frist 3 uker før 

arrangement 
Sette opp 
arrangementsoppsett 

Region Via TA Frist 2 uker før 
arrangement 

Sette opp kampledere Arrangørklubb Benytte egne, dersom 
region skal bistå må de 
ha beskjed senest 2 
uker før arrangement 

Frist 2 uker før 
arrangement 

Hente ut kontaktinfo til 
deltakende lag  

Arrangørklubb Via TA  Før 
arrangementet 

Hente og skrive ut 
innbytteskjema  

Arrangørklubb Via TA Før arrangement 

Korrigere innbytteskjema Arrangør I samarbeid med 
lagleder når laget 
ankommer 
arrangementet 

Ved 
arrangementsstart 

 Dommerhonorar Arrangør Tar imot 
dommerbetaling fra 
deltakende lag i 
kiosken kr. 300,- og 
utbetaler 
dommerhonorar ved 
arrangementsslutt  

På arrangementet 

Rapport Arrangør Fyller ut rapport som 
sendes til region 

Senest 1 uke etter 
arrangement 

Trekking av deltakende 
lag 

Deltakende lag Via TA Senest 3 uker før 
arrangement 

 


