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1. Økonomi 

Norges Basketballforbund via underliggende regioner støtter EasyBasket-

arrangementer med kr 2 000,- per arrangement. Arrangørklubb er ansvarlig for å dekke 
påløpende kostnader. Regionen får inntektene av deltakeravgiften.  

Arrangementsstøtte 

Arrangør vil motta kr 2 000,- per arrangement i regi av regionen i arrangementsstøtte. 

Arrangementsstøtten blir utbetalt, ved nyttår og ved sesongslutt, fra region i etterkant 
av godkjent arrangementsrapport.   

Premier  

Deltakere i EasyBasket-arrangementer får utdelt medalje under siste 

EasyBasket-arrangement i sesongen. Dette dekkes av region. EasyBasket 

diplom kan brukes som premie på alle EasyBasket-arrangement, dette og 

utdeling av andre premier er valgfritt for arrangør.   

Halleie 

I de regionene dette er aktuelt, avklarer regionen ovenfor egne 

arrangørklubber eventuell støtte til halleie for gjennomføring av EasyBasket-

arrangement. 

Dommerutgifter  

Deltakende lag betaler kr 300,- i dommerhonorar i kiosken ved ankomst. 

Arrangørklubb har ansvar for å ta imot dommerhonorar via kiosk og ha 

dommerkvitteringer tilgjengelig. Arrangør utbetaler ved arrangementsslutt 

samlet dommerhonorar ut fra følgende satser:  

Dommergrad Ordinær EB kamp 

(6*5min) 

Tilpasset EB kamp 

(4*5 min) 

U 13 ordinært 

seriespill 

Kampleder 100 kr 100 kr 100 kr 

Aspirantdommer 150 kr 100 kr 150 kr 

Regionsdommer 150 kr 100 kr 250 kr 

Forbundsdommer 150 kr 100 kr 300 kr 

Et eventuelt overskudd fra innbetalt dommerhonorar, tilfaller arrangørklubb. Det kan 
forekomme regionale tilpasninger av honorarsatser.  

 

Aktivitetsdel EasyBasket U7-10 

Dersom arrangør ønsker å benytte seg av eksterne ressurser til aktivitetsdelen, 

blir dette en kostnad for arrangør.  
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Arrangementsstøtte til interne EasyBasket-arrangement  

Klubbene kan søke om å få arrangere godkjente EasyBasket-arrangementer på 

vegne av region og NBBF. Klubben søker støtte på kr 2 000,- fra region til 

arrangementet med f.eks. 8 skolelag, kun egne EasyBasket partier e.l.  

Tilbudet er ment for klubber med en geografisk beliggenhet som gjør det 

vanskelig å delta på regionens EasyBasket-arrangementer, eller som har 

aktivitetstilbud på nærliggende skoler og ønsker eget EasyBasket-arrangement 

for deltakerne.  

I interne EasyBasket-arrangementer, som får støtte fra region, er det ingen 

deltakeravgift. Arrangørklubb avgjøre bruk av dommerhonorar.   

Norges Basketballforbund registrere aktivitetstallene i sin årlige rapport og 

tildelingen av midler sikrer at arrangementet blir gjennomført i henhold til 

EasyBasket-kriteriene.  

Deltakeravgift EasyBasket-arrangementer 

Ved påmelding til EasyBasket-arrangement koster det 400,- per lag per 

arrangement. Regionen fakturerer klubben for lagets deltakelse to ganger per 

sesong. Ved trekking av lag etter fristen, på 3 uker før arrangementet, vil laget 

bli fakturert for 500,- i bot.  

Andre støtteordninger 

Eventuelle ekstra støtteordninger i regi av region, avklares av den enkelte 

region ovenfor arrangørklubbene.  

  

 


