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Midlertidig beretning 2018/2019
Denne styreberetningen er en uoffisiell, midlertidig og forkortet beretning da endelig beretning for tingperioden
2018-2020 utarbeides til forbundstinget 2020. Dette er ikke en generell aktivitetsrapport for norsk basket, men
har fokus på styrets konkrete arbeid.

Tillitsvalgte fra mai 2018

Forbundsstyre
Jan Hendrik Parmann (President)
Tor Christian Bakken (1. visepresident)
Anya Sødal (2. visepresident)
Nicholas A. E. Phillip (Styremedlem)
Tennaz Javid (Styremedlem)
Eirik Petri Vaaja (Styremedlem)
Astrid Hagland Gjerde (Styremedlem)
Simen Anker-Olsen (Vara)

KLUBB
Loddefjord IL
Sandvika BBK
Nordstrand BBK
Frøya Basket og Ulriken BBK
Ytrebygda Basketballklubb
Tromsø Storm Ungdom
Haugesund Basketballklubb
Centrum Tigers

Komiteer:

Dommerkomiteen
Jan Korshavn (Leder)
Linda Evensen (Medlem)
Kjell Løvold (Medlem)

Fredrikstad BBK
Singsaker Basketballklubb
Flau Bris Basketballklubb

Sanksjonskomiteen
Joacim Holter (Leder)
Håvard Helstrup (Medlem 1)
Per Kristian Larsen (Medlem 2)
Karina Messel (Vara leder)
Siri Strømme (Vara 1)
Vegard Slettli Hansen (Vara 2)

Søreide IL
Landås BBK
Nordstrand BBK
Asker BC
Sverresborg Hoop Basket
Flau Bris Basketballklubb

Appellkomiteen
Hugo Henstein (Leder)
Pernille Arneberg Børset (Medlem 1)
Hjørdis Steinsvik (Medlem 2)
Martin Bryn (Vara leder)
Arne Fjellstad (Vara medlem 1)
Christine Madsen (Vara medlem 2)

Flau Bris Basketballklubb
Nordstrand BBK
Frøya Basket
Ammerud Basket
OSK
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Kontrollkomiteen
Helge Gullaksen (Leder)
Fredrik Hannestad (Medlem)
Eva Male Davidsen (Medlem)
Siri L. Andersen (1. vara)
Hans Eric Prestårhus (2. vara)

Hop BBK
Bergen Elite
Høybråten BBK
Sandvika BBK
Express IL Basketball

Lovkomiteen
John Hammervoll (Leder)
Henriette Goksøyr (Medlem)
Sturla Sand (Medlem)

Bislet BBK
Bønes Basketballklubb
Nordberg Basketballklubb

Hederstegnkomiteen
Helle C. Stokke
Jeanette H. Antoniazzi
Ørjan Sandvik Hansen

Ammerud Basket
Frøya Basket
Tromsø Basket

Valgkomite
Per Tøien
Ingvild Sanford
Geir Schønberg
Anita Lervik (Vara)
Likestilling:
Forbundsstyret består av 3 kvinner og 5 menn.
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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Forbundsstyrets arbeid

Forbundets virksomhet har i perioden 2019-2019 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:
Organisasjon og klubbutvikling:
Lover og regler:
Internasjonale forhold:
Dommere:
Ungdomsutvalg:
Inkludering og integrering:
3MOT3
Sportslig plan, landslag og spillerutvikling:
BLNO:
Arrangement og produkt:
Marked og kommunikasjon:
Økonomi:

Anya Sødal
Eirik Petri Vaaja
Tor Christian Bakken
Tor Christian Bakken
Tor Christian Bakken
Tennaz Javid
Tennaz Javid
Anya Sødal
Simen Anker-Olsen
Nicolas A. E. Phillip
Astrid Hagland Gjerde
Eirik Petri Vaaja
Astrid Hagland Gjerde
Astrid Hagland Gjerde
Simen Anker-Olsen
Simen Anker-Olsen

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. Det sittende styret har vedtatt handlingsplan og budsjett for 2019.
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Styret har besluttet følgende faste relasjonspunkter mot andre organisasjonsledd og instanser:
Region Øst:
Region Vest:
Region Midt:
Region Nord:
Region Sør:

Anya Sødal (Primærrelasjon)
Tor Christian Bakken (Sekundærrelasjon)
Nicholas A. E. Phillip (Primærrelasjon)
Jan Hendrik Parmann (Sekundærrelasjon)
Simen Anker-Olsen (Primærrelasjon)
Eirik Petri Vajaa (Sekundærrelasjon)
Eirik Petri Vajaa (Primærrelasjon)
Nicholas A. E. Phillip (Sekundærrelasjon)
Astrid Hagland Gjerde (Primærrelasjon)
Tennaz Javid (Sekundærrelasjon)

Norges Idrettsforbund og Olympiske
og Paralympiske Komité:

Jan Hendrik Parmann

Idrettskretser og idrettsråd:

Anya Sødal

Anlegg:

Anya Sødal

Antidoping Norge

Anya Sødal

FIBA World og FIBA Europe

Tor Christian Bakken
Jan Hendrik Parmann

Styret at vedtok følgende utvalg skal nedsettes:
- Ungdomsutvalg
- Sportslig utvalg
- Markedsutvalg
Det har i perioden vært avholdt 7 ordinære styremøter. De ordinære styremøtene har vært avholdt som heldags
styremøter. Det har vært avholdt 4 arbeidsutvalgsmøter i form av tele-/videokonferanse eller elektronisk. I tillegg
til dette har styret og arbeidsutvalget hatt løpende kontakt seg imellom 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.

Avdelingsledere har presentert, informert og fremlagt saker som omhandler deres fagområde.
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Styresaker

Styret har behandlet faste saker iht. styrehåndboken. Vesentlige saker i så henseende gjelder økonomi, områder
innenfor strategi, handlingsplan, budsjett, turneringsformer for de nasjonale ligaene og beslutning av lisensenes
størrelser. 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.
Styrets medlemmer rapporterer også gjennomførte og planlagte aktiviteter innenfor sine fokusområder til
styrekollegiet før hvert styremøte.
Andre organer:
I de overordnede organene som NBBF er tilknyttet (NIF, FIBA og IWBF), har det i år vært et typisk mellomår med
mellommøter, uten ting/generalforsamling med valg og vesentlige saker som ikke NBBF allerede har en nedfelt
politikk for.
Spesielt NIF og FIBA er viktige premissleverandører for NBBF, også når det gjelde økonomisk støtte. Det er derfor
viktig og forventet at NBBF engasjerer seg sterkt i disse organisasjonsleddene.
Det er presidenten som har vært styrets kontaktpunkt inn mot NIF og FIBA, men også begge visepresidentene
fungerer som direkte relasjon i så måte, med Tor Christian Bakken ift. internasjonale saker og Anya Søda ift.
nasjonale saker.
Styret vedtok å nominere to kandidater til verv i Norges Idrettsforbund inn mot valget i mai 2019. Styret har
basert dette på de utfordringene som NIF har vært gjennom i siste tingperiode, og konkludert med at det bør
gjøres en del utskiftninger i det sittende idrettsstyret.
Styret har også en prosess for å nominere kandidater til verv i FIBA Europe, der det også er valg i mai 2019.
Administrativ ledelse:
Består av Generalsekretær Silje Særheim, Organisasjonssjef Espen A. Johansen, Sportssjef Brent D.D. Hackman og
Økonomisjef Hanne Funder
Dispensasjoner:
Styret og Arbeidsutvalget har behandlet en rekke dispensasjonssøknader forbundet med blant annet parallelle
spilletillatelser og klubbsamarbeid.
Rammebetingelser:
Styret og Arbeidsutvalget, har satt et 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 nå utviklet tydeligere arrangementskrav for fremtidige arrangementer.
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Representasjon:

FIBA Europe - Styremedlem

Tor Christian Bakken

FIBA Europe – General Assembly

Tor Christian Bakken

NIF Ledermøte

Jan Hendrik Parmann
Silje Særheim

NIF styrelederforum i perioden

Jan Hendrik Parmann
Silje Særheim

Int. Olympic Academy (Athen), Juni 2018 / Tatt ut og finansiert av NIF

Nicholas Phillip

NIFs Idrettsgallaseminar og arrangement 2018

Jan Hendrik Parmann
Silje Særheim
Espen A. Johansen

Nordisk møte Oslo (oktober 2018):

Jan Hendrik Parmann
Tor Christian Bakken
Brent Hackman
Hanne Funder (tilrettelegger)

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

Jan Hendrik Parmann
Silje Særheim
Espen A. Johansen
Anya Sødal

NIF Workshop i forbindelse med moderniseringsprosessen:

Jan Hendrik Parmann

Diverse Regionsting:

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

NIF utviklingsprogram for generalsekretærer og organisasjonssjefer

Silje Særheim

NIF Generalsekretærforum

Silje Særheim

NIF Fellesforum

Silje Særheim
Espen A. Johansen

NIF – Fellesforum IK og SF

Espen A. Johansen

NIF – Referansegruppe IT

Espen A. Johansen

Særforbundsalliansen

Espen A. Johansen
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I tillegg har styret og administrasjonen vært representert på klubbledermøter, styremøter i regionene,
klubbarrangementer, rullestolbasket-arrangementer, premieutdelinger, sluttspill- og åpningshelg for BLNO
menn/kvinner, UNM arrangementer, Nordisk Mesterskap etc.

Sentraladministrasjon
Følgende har vært ansatt i NBBF sentraladministrasjon i perioden:

Generalsekretær
Organisasjonssjef
Sportssjef
Økonomisjef
Turneringsansvarlig
Bredde- og ungdomskonsulent
Prosjektleder klubbutvikling, nye og eksisterende prosjekter
Administrasjonssekretær
Trener- og dommerkoordinator
Klubb- og trenerkoordinatorer
Utviklingskonsulent

Silje Særheim
Espen Andre Johansen
Brent Hackman
Hanne Funder
Eivind Jensen
Martin Wroblewski
Øivind Lundestad
Merete Andersen (60% stilling)
Torkild Rødsand
Ragnhild Riis (permisjon)
Andre Wallace (sluttet 31.12.2018)

Sentraladministrasjonen ble i 2018 delt inn i avdelinger for å sikre et mer tverrfaglig samarbeid.
Avdelingene er organiser på følgende måte:
Sportslig avdeling som ledes av Brent Hackman:
Turneringsansvarlig Eivind Jensen
Bredde- og ungdomskonsulent Martin Wroblewski (50% i denne avdelingen)
Trener- og dommerkoordinator Torkild Rødsand
I tillegg tilhører landslagsstab til denne avdelingen
Organisasjonsavdelingen som ledes av Espen A. Johansen:
Bredde- og ungdomskonsulent Martin Wroblewski (50% i denne avdelingen)
Prosjektleder Øivind Lundestad
Klubb- og trenerkoordinator Ragnhild Riis
2 utviklingskonsulenter (ansettes i 2019)
I tillegg tilhører daglig ledere i region og deres ansatte samt journalist Arild Sandven til i denne avdelingen
Stabsavdelingen som ledes av Hanne Funder:
Administrasjonssekretær Merete Andersen
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Ved utgangen av 2018 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 Andre Johansen
Organisasjonssjef 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. Styremøtene.
Brent Hackman.
Sportssjef med det overordnet ansvar for Sport avdeling i NBBF. Under sportsavdelingen faller ansvaret for
internasjonale turneringer, FIBA prosjekter, landslagene og NTC, Olympiatoppen, nasjonale serier og turneringer,
dommer- og trenerutvikling, 3mot3, Paraidrett samt bredde og rekruttering.
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, NM for menn og kvinner, ansvarlig
for gjennomføring og planlegging av NM for U16 og U19. It-ansvarlig og ansvarlig for basket.no (teknisk).
Behandler søknad om utstyrsmidler, 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.
Merete Andersen
Administrasjonssekretær med ansvar for post, lisensregister, trenerregister, overganger, spillerlisenser,
lisenskontroll etc. lageroversikt, fakturering, innkjøp og øvrig forefallende kontorarbeid.
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Øivind Lundestad
Prosjektleder klubbutvikling, nye og eksisterende prosjekter:
- 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.
Klubb- og trenerkoordinatorer Ragnhild Riis, Region Øst (i permisjon)
Andre Wallace: Region Vest (sluttet 31.12.2018)
2 utviklingskonsulenter begynner i 2019 (Kristin Kvalvik og Henriette Goksøyr)
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Økonomi
Årsregnskapet for 2018 viser et overskudd på kr .681 590. Dette medfører at NBBF pr. 31.12.18 har en positiv
egenkapital på kr 2 681 277. Med dette fortsetter den positive trenden mot en sunnere økonomi som vi har sett
de siste tingperiodene, og den økonomiske langtidsplanen for å gjenopprette en sunn økonomi for NBBF, som ble
vedtatt på tinget i 2012, er dermed gjennomført. Resultatet er i tråd med langtidsbudsjettet.
Generelt
NBBFs økonomi er stabil, og det bygges egenkapital i et fornuftig tempo med en forutsigbar økonomisk drift, men
med rom for utvikling. Styret har vedtatt budsjettforslag for årene som kommer som vil gi rom for godt arbeide
med vekst og strategi, slik at vi kan være i rute til målene i strategiplanen til 2020.
Aktiviteter
Det har vært et økt aktivitetsnivå i forbundet i 2018/2019, både sentralt og regionalt. Det investeres mye i
rekruttering på barne- og ungdoms nivå. Store deler av disse midlene kommer fra 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 klubb og EasyBasket. 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 totalt hatt 45 reisedager i perioden april 2018 til mars 2019, fordelt på 29 reiser, og har da reist
for ~kr 104 000 de siste 12. måneder. Presidenten er bosatt i Bergen, mens hovedtyngden av aktivitetene er
basert sentralt på Østlandet.
Styret for øvrig har samlet hatt reisekostnader som avrundet utgjorde kr 40 000 for perioden. I NBBF sitt styre er
det representanter fra hele Norge. Dette gjør at de fleste styremedlemmene må reise med fly
Generalsekretæren har totalt hatt 30 reisedager i perioden april 2018 til mars 2019, fordelt på 25 reiser, og har da
reist for ~kr 45 000 de siste 12. måneder.
Administrasjonen for øvrig har hatt reiseutgifter pålydende ~kr 35 000 i samme periode.
Da noen av reisene gjennomføres etter rapportens tilblivelse, er disse basert på budsjetterte tall for planlagte
reiser.
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 og klubbene
gjør, innsatsen for tilrettelegging av aktivitet og økt antall EB- og EBS- arrangementer.
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Marked og kommunikasjon
Markedsarbeidet ble for alvor satt i system ved vedtak av NBBFs markedsstrategi i juni, det ble også av
forbundsstyret nedsatt et markedsutvalg som skulle støtte administrasjonen i deres arbeid. NBBF har hatt en god
økning i sponsorinntekter og barteravtaler fra 2017 til 2018, og spesielt på seniorlandslag er man direkte knyttet
til disse sponsorinntektene for å kunne drive aktivitet.
Dette arbeidet blir spesielt viktig for NBBF i årene fremover, da målene for seniorlandslagene krever økte
inntekter. Også for blant annet toppseriene ligger det muligheter i dette arbeidet, og det er derfor viktig at disse
ligaene med deres kamparrangementer i dette perspektivet fremstår best mulig for å øke sin verdi.
Det ble for andre året jobbet systematisk etter NBBFs kommunikasjonsstrategi, og med hele 1.880 publiseringer
på våre plattformer dekker vi bredt og treffer relevante målgrupper. Plattformene NBBF publiserer på er
baskt.no, facebook, twitter, instagram, youtube, snapchat og MinBasket app. Arild Sandven har vært innleid
konsulent i 2018 i omfang tilsvarende 55% stilling.

Sport/toppidrett
«Dugnadslandslagene» deltok i EM for small countries. Herrene endte med sølv etter finaletapet mot Malta.
Kvinnelandslaget endte på fjerde plass i turneringen.
Det ble arrangert to landskamper i Bergen september 2018 i forbindelse med 50 års jubileet. Motstanderen var
Island, som også vant begge kampene. Forberedelsene og gjennomføringen ble gjennomført i samarbeid med et
meget profesjonelt Frøya Basket
Styret har besluttet at vi skal ha som mål at seniorlandslagene skal delta i førstkommende EM-kvalifisering som
starter i 2021, frem mot EM i 2025, og har tilsluttet sportssjefens oppbygningsprogram i forhold til dette. Dette
innebærer en rekke internasjonale kamper og turneringer, og mulighetene for seniormesterskap i Nordisk er også
under utredning mellom de nordiske landene.
U-landslagene hadde sin beste sommer resultatmessig, med rekord i antall seire totalt, med U16 kvinner og U18
menn i føringen. Aktivitetene for U-landslagene er besluttet å bli opprettholdt i 2019.
NTC ble gjennomført to ganger i 2018 med totalt over 300 deltakere.
Arrangementer og turneringer:
U16 NM ble arrangert i Kongsberg. Turneringen for både gutter og jenter ble vunnet av Ulriken. EB-85 vant sølv
for guttene, mens Hop fikk sølv for jentene.
U19 NM ble arrangert i Bergen med Ulriken Eagles som teknisk arrangør. Sverresborg vant turneringer for
herrene, mens Ullern vant kvinneturneringen.
Ullern vant både serien og HM Kongens Pokal på kvinnesiden, med seier over Gimle i finalen som ble arrangert i
Bærum. HM Kongens Pokal for BLNO Menn gikk til Kongsberg i tredjekamp mot serievinneren Asker Aliens.
Trenerutvikling:
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Det er stort fokus på trenerutvikling og det er svært gledelig å se at mange klubber motiverer sine trenere til å
delta på NBBF sine trenerkurs og trenersamlinger.
Regionene gjør en god jobb for å tilrettelegge for trenerkurs og vi ser en økning på antall deltakere på Trener Easy
Basket-kurs med kurs i alle regionene. Vi fortsetter også med å ha et høyt antall deltakere på Trener 1 og Trener 2
med henholdsvis 59 og 22 deltakere. Mange påmeldte var det også til årets Trener 3-kurs med hele 18 søkere
hvor tilslutt 12 ble tilbudt plass. Gledelig er det også å se at Den Store Trenerhelgen fortsetter å være den største
møteplassen for trenere med 154 påmeldte.

Klubbutvikling og klubboppfølging
NBBF registrerer seg en trend med en positiv utvikling i mange klubber med god utvikling og medlemsvekst.
Klubbenes situasjon er imidlertid preget av store variasjoner, der vi også ser at mange klubber er sårbare, tynges
av helt elementære utfordringer og at frivilligheten strever med holde hodet over vannet fra dag til dag.
NBBF har sett at arbeidet for å følge opp klubbene har kunnet bli mere optimalisert og samkjørt, også med tanke
på hvilke krav som ligger til grunn gjennom finansieringen av dette, primært gjennom post-3-midler.
Derfor er det blitt tatt en helhetlig styring av dette arbeidet, gjennom prosjektleder for klubbutvikling, samt at det
er opprettet to utviklingskonsulentstillinger, for å ivareta arbeidet i et mere helhetlig perspektiv. Det blir også
utdannet flere klubbutviklere.
Dette arbeidet er spesielt viktig sett i lys av at klubbenes ve og vel er helt avgjørende for en videre god og
kvalitativ medlemsvekst, og NBBF forventer at omstruktureringen av dette arbeidet vil gi positive resultater.

Rekruttering og medlemsutvikling
NBBF har hatt en positiv medlemsvekst de senere årene, med en vekst på 5,1% i 2016 og 10,1% i 2017, da det ble
registrert 11.386 medlemmer. Opptellingen for 2018 er ikke klar enda, men alle signaler som er mottatt tilsier en
videre vekst i 2018. Vedvarer denne veksten, vill vi nå det høyeste antall medlemmer NBBF har noen gang har
hatt innen relativt kort tid.
Dette er et resultat av et målrettet og godt arbeid som er påbegynt i en rekke klubbmiljøer, men også regionene
skal berømmes.
Vi registrerer oss også et økt fokus for å løfte jentebasket i mange klubbmiljøer, noe som er meget viktig for
idretten vår. Det er viktig å ha fokus på dette arbeidet også videre, da vi må ha en gjennomsnittlig vekst på 7,4%
pr. år frem mot utgangen av 2022 for å nå vårt overordnede mål om 16.250 medlemmer.
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Dommere/dommerutvikling
Dommerløypen ble i 2018 revidert med en økning av praktisk undervisning i hall med målsetning om å gjøre
dommerne tryggere på banen og i rollen som dommer. Nytt er også at det ble innført Kamplederkurs som nytt
innstegsnivå.
Regionene jobber veldig bra og det er allerede 104 deltakere som har gjennomført kamplederkurset i løpet av
høsten 2018. Veldig bra å se er at også fire av fem regioner har gjennomført regionsdommerkurs. På nasjonalt
nivå er Talentprogrammet for regionsdommere et viktig kurs for å videreutvikle regionsdommere som vil satse
videre og potensielt bli forbundsdommere på sikt og kurset for 2018/2019 har syv deltakere fra fire regioner.

Arbeid med verdier
NBBFs visjon og verdier kommer til syne i kommunikasjonsarbeidet hvor man knytter publiseringer og delinger
opp imot visjon og verdier. Via Circle K fondet for å senke økonomiske barrierer for idrettsdeltakelse står verdiene
sterkt. Basketball skal være inkluderende, gøy og målrettet, dette bidrar Circle K fondet til med to årlige
tildelinger av midler.
Det har vært en del verdibaserte enkeltsaker som har engasjert NBBF i perioden, noe som har resultert i at styret
har besluttet å igangsette en prosess som skal lede til at NBBF får nedfelt etiske retningslinjer for trenere,
«foreldrevettregler», økt bevissthet i forhold til pengespillpolitikk og konsekvensene for å bryte lover og regler
som er forbundet med dette.
I form av en oppfordring til klubbene, er det blitt satt et fokus på at alle fremstillinger av idretten vår generelt,
samt premier, må fremstå med begge kjønn representert eller være kjønnsnøytrale, slik at ikke utilsiktede
uheldige signaler gis. Denne oppfordringen ble gjort som et resultat av et engasjement om temaet på sosiale
medier.

Anlegg
Det er gjort et forberedende arbeid med anleggsstrategi som er prioritert utviklet i 2019. Det er utført en
kartlegging i bredde og toppklubbene i Norge for å danne et grunnlag for videre arbeid med strategien. NBBF har
vært aktive i anleggsdiskusjonene i NIF og sammen med andre særforbund, og kommet med klare innspill i
høringsrundene for ny anleggspolitikk.

Handlingsplan 2019
NBBF jobber etter handlingsplan som er nedbryting av punktene i strategiplan 2016-2020 og NIFs utviklingsplaner
fra Idrettspolitisk dokument 2015-2019 (IPD). Det gjennomføres månedlig oppfølgingsmøter med ansatte og
regionene for å sikre at alle jobber mot de samme vedtatte målene fra Basketbaltinget 2016 og 2018.
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Prosjekter i forbundet
NBBF har I 2018 jobbet met følgene prosjekter:
• InkluBasket
o Inkluderingsprosjekt med fokus på etter skole aktivitet som er gratis for barna
o Tre tvalgte klubber som deltar.
• EasyBasket – nasjonalt løft
o Et prosjekt med mål om å løfte EasyBasket nasjonalt
• Klubbutvikling – nasjonal tour
o Innsalgsmøter med klubber
• Ungdomslekene på Lillehammer
o Basketball sitt bidrag blant 14 andre særforbund
• NM-veka 2019
o Basketball sitt bidrag til en av de største idrettssatsingene gjort av NRK sammen med Norsk
Tipping når man tenker på bredden av idretter som eksponeres
• Fremtidens 3MOT3
Målet er at 3MOT3 2020 organiseres etter ny/oppdatert organisatorisk og finansiell modell som i større
grad sikrer selvfinansiering

Strategi 2020-2024
På basketballtinget i 2020, skal det vedtas en helt ny strategi for norsk basket, da den nåværende
strategiperioden utløper. I den forbindelse har NBBF har besluttet at en god prosess for dette arbeidet, slik at
hele organisasjonen skal kunne påvirke veien for norsk basket videre, som igangsettes under DSK 2019.
NBBFs nye strategi vil også kunne tilpasses NIFs nye fireårsplan, som til nå har blitt kalt Idrettspolitisk Dokument
(IPD), som skal vedtas på Idrettstinget i mai 2019.
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Årsregnskap 2019
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Revisjonsberetning 2018, signert
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Budsjett 2019
Budsjett 2019
Budsjett 2018

LB2018

Reelt 2018

Budsjett 2019

LB2019

LB2020

Res

Res

Res

Kost

Innt

Res

Kost

Innt

Res

Kost

Innt

Res

Sum Avd 10 Inntekter

-6 520 000

-5 685 000

-7 118 975

730 000

-7 855 000

-7 125 000

955 000

-6 880 000

-5 925 000

975 000

-7 080 000

-6 105 000

Total sum inntekter:

-9 620 000

-8 885 000

-10 467 374

6 541 555
805 000
30 500
560 000
1 204 800
310 000

5 919 000
340 000
17 500
200 000
1 230 000
310 000

6 973 001
669 993
387 523
298 484
1 618 203
313 729

9 451 855

8 016 500

10 260 933

32046 Rammetilskudd Post 2 Del 2
Sum Avd 16 Ungdom/talentutvikling

-590 000
410 000

-600 000
674 000

-587 176
620 747

Total Post 2 Del 2 ungdom/talentutvikling

-180 000

74 000

33 589

-2 000 000
0

-2 400 000
0

-2 171 783
0

0
0

-2 500 000
0

-2 500 000
0

0
0

-2 500 000
0

-2 500 000
0

0

-2 600 000

-2 600 000
0

1 810 000
-440 649
-371 654
350 000
1 347 697

1 250 000
440 000
70 000
190 000

1 296 882
-92 038
-167 012
242 173
1 280 005

1 900 000
1 250 000
450 000
310 700
3 910 700

0
-1 107 000
-450 000
0
-1 557 000

1 900 000
143 000
-150 000
310 700
2 203 700

1 400 000
930 000
180 000
210 000
2 720 000

0
-440 000
-100 000
0
-540 000

1 400 000
490 000
80 000
210 000
2 180 000

1 450 000
980 000
190 000
230 000
2 850 000

0
-440 000
-100 000
0
-540 000

1 450 000
540 000
90 000
230 000
2 310 000

701 000
115 000
50 000

604 000
190 000
50 000

640 755
95 472
35 099

700 000
170 000
50 000

-110 000
-10 000
0

590 000
160 000
50 000

562 000
290 000
50 000

-84 000
-60 000
0

478 000
230 000
50 000

728 000
200 000
50 000

-124 000
0
0

604 000
200 000
50 000

213 697

394 000

-120 452

4 830 700 -4 177 000

503 700

3 822 000 -3 184 000

638 000

4 028 000 -3 264 000

784 000

730 000 -11 105 000 -10 375 000

955 000 -10 130 000 -9 175 000

975 000 -10 480 000 -9 505 000

Post 2 Del 1:
Sum Avd 11
Sum Avd 12
Sum Avd 13
Sum Avd 14
Sum Avd 15
Sum Avd 18

Administrasjonskostnader
Styrende organer
Nasjonale serier
Org. Utvikling
Toppidrett
Dommerkomiteen:

Total Post 2 Del 1

12 067 000
590 000
1 450 000
465 000
2 850 000
335 000

-4 675 000
-67 000
-1 960 000
0
-1 415 200
0

7 392 000
523 000
-510 000
465 000
1 434 800
335 000

17 757 000 -8 117 200

9 639 800

8 885 000
390 000
960 000
160 000
2 250 000
310 000

-2 766 000
-30 000
-937 500
0
-820 000
0

6 119 000
360 000
22 500
160 000
1 430 000
310 000

12 955 000 -4 553 500 8 401 500

9 190 000
495 000
960 000
160 000
2 300 000
310 000

-2 870 000
-150 000
-937 500
0
-820 000
0

6 320 000
345 000
22 500
160 000
1 480 000
310 000

13 415 000 -4 777 500 8 637 500

Post 2 Del 2:
0
1 832 000

-610 000
-1 182 000

-610 000
650 000

1 832 000 -1 792 000

40 000

0
1 052 000

-610 000
-508 000

-610 000
544 000

0
1 052 000

-610 000
-508 000

-610 000
544 000

1 052 000 -1 118 000

-66 000

1 052 000 -1 118 000

-66 000

Post 3:
73000 Rammetilskudd Post 3
73020 Annen aktivitetsbundet støtte
Avd. 17
Sum:
Sum:
Sum:
Sum:
Sum avd 17
Avd. 21
Sum:
Sum:
Sum:

Post 3 (BUNDNE MIDLER FRA NIF)
Utviklingskonsulenter
Rekruttering
Parabasket
Klubb- og regionutvikling
Trener-/dommerutvikling
Trenerutvikling
Dommerutvikling
Kurslærerkurs

Total Post 3/Aktivitetsbundet tilskudd:
EKSTERNE MIDLER
Avd. 19
INKLU Basket
SUM

TOTAL

0

0

-388 286

-410 333

-400 500

-681 590

-1 475 000

0

25 149 700 -25 191 200

1 475 000

-191 500

0

0

18 784 000 -18 985 500

0

-201 500

0

0

19 470 000 -19 639 500

0

-149 500

Budsjett 2019 og LB 2019 / 2020

Generelt
•
•
•

Prioriteringene i Strategiplan 2016-2020 ligger til grunn for langtidsbudsjettet
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 - forutsatt likt med budsjett 2019 og LB 2019 deretter en svak økning gjennom
perioden
• Post 3 tilskudd fra NIF – forutsatt likt med budsjett 2019 og LB 2019 deretter en svak økning gjennom
perioden
• 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 2019 i forhold til budsjett 2018, beregnet ut i fra vekst i
antall lisenser.
•

Momskompensasjon – konservativt budsjettert i 2019 og i hele langtidsperioden

Side 27

•

Sponsorinntekter – forutsatt en økning i perioden grunnet økte personalressurser sentralt som bl.a skal
arbeide med dette

Kostnader
• Aktivitetsmidler bredde (Post 2, del 2 og Post 3)
– Generelt betydelig økning i langtidsperioden
– Endelig nivå avhengig av tilskudd, må vurderes årlig
– Klubbutvikling – betydelig økning gjennom perioden
– Økning i trener- og dommerutvikling
– Rekruttering – søkt satsing på flere medlemsklubber
– 3MOT3 - fortsatt satsing med Sparebankstiftelsen midler
– Rullestolbasket – øremerkede midler fra Post 3
• 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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Oppsummering:
Norsk basket er nå i en bedre forfatning enn på mange år, og utviklingen er positiv på mange fronter.
• De siste års opptellinger viser en god medlemsvekst, og indikasjonene for 2018 tilsier at dette året også
tilsier en videre vekst etter neste telling.
• Den økonomiske gjenoppbygningsplanen som ble vedtatt på tinget i 2012 er nå gjennomført, og NBBF har
nå en sunn økonomi, betryggende egenkapital og solid likviditet. Det er imidlertid viktig også i fremtiden å
ha en god, sikker og nøktern økonomisk styring for å unngå at norsk basket kommer i samme
handlingslammende situasjon som vi opplevde i 2011.
• Markedsinntektene øker, og det er nå satt et ekstra fokus på dette området.
• Landslagsaktivitetene trappes videre opp frem mot EM-kvalifiseringen i 2021, noe som krever et
ytterligere økonomisk løft for NBBF.
• NBBF har omstrukturert arbeidet i forhold til klubbutvikling og klubboppfølging, noe som skal stimulere
klubbene til videre positiv utvikling og vekst.
Det er med andre ord mange piler som peker riktig vei for norsk basket og NBBF. Vi har fremdeles et stykke igjen
for å nå våre langsiktige mål, men det er et faktum at det norske basketkollektivet nå er på rett vei. Dette bør
være en god inspirasjon for alle, ikke minst nåværende og fremtidige samarbeidspartnere, til å ønske å bidra til å
løfte denne fantastiske verdensidretten videre frem til den posisjonen den fortjener å ha også i Norge.
Takk for innsatsen som er lagt ned av alle positive bidragsytere i norsk basket hittil! Ferden videre for norsk
basket skal fortsette å være like inkluderende, gøy og ikke minst målrettet!
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Vedlegg: Beretning fra komiteene
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Sanksjonskomiteen

Sanksjonskomiteens rapport 2018
På Tinget i 2018 ble Joacim Holter (vara Karina Messel) valgt som leder av Sanksjonskomitéen, Håvard Helstrup (vara
Siri Strømme) og Per Kristian Larsen (vara Vegard Slettli Hansen) ble valgt som medlemmer.
I perioden mars 2018 til og med februar 2019 har komitéen behandlet 12 saker. 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.
NBBFs administrasjon har effektivt og ryddig forberedt komitéens saker, hvoretter komitéen har behandlet de enkelte
sakene per telefon eller Skype. Med ett unntak har komitéen hatt gode rutiner for å behandle sakene innenfor de
frister som er fastsatt i NBBFs regelverk.

Bergen, 28. februar 2019

Joacim Holter
leder Sanksjonskomitéen
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Dommerkomiteen

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 Györgyi, 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 György 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 Györgyi, 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 dommere 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.

DOMMERSAMLINGER
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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 bl.a 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 Monge-Nilsen,
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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Valgkomiteen

Valgkomiteen som ble valgt på tinget i 2018 har ikke hatt møter i perioden. Første møte skjer i forbindelse med
minitinget i mars.
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Hederstegnkomiteen

Oslo 13. Mars 2019
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.
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.
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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
Leder

Jeanette Haveland Antoniazz
medlem
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Ørjan Sandvik Hansen
medlem

Appellkomiteen
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Kontrollkomiteen
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