
 
 

 
 

KLUBBPRISER 

 

Årets Vekstpris 

Vekstprisen går til klubb med størst vekst i medlemsmassen. 

Tidligere vinnere: 

- Vinner året 2016: Kjelsås IL Basket 

- Vinner året 2017: Asker Basketball Club  

- Vinner året 2018: Skjetten Basketballklubb  

- Vinner året 2019: Nesodden IF Basket 

- Vinner året 2020: Kristiansand Basket 

 

Årets Jentepris 

Jenteprisen går til klubb med størst vekst i antall jentespillere tom. 19 år. 

Tidligere vinnere: 

- Vinner året 2016: Kjelsås IL Basket  

- Vinner året 2017: Asker Basketball Club 

- Vinner året 2018: Asker Basketball Club  

- Vinner året 2019: Tromsø Storm Ungdom 

- Vinner året 2020: Nesodden IF Basketball 

 

Årets unge leder 

Årets unge leder tildeles ut til en person i alderen 15 – 26 år, som er en god 
representant for ungdommene og utfører målrettet arbeid i sitt miljø. Lederen 
jobber for et inkluderende og sosialt miljø, og er aktivt med på å skape økt aktivitet 
og rekruttering. Lederen har gjerne en rolle som ungdomsrepresentant eller 
lignende verv i et klubbstyre. Som årets unge leder, har vedkommende vist 
engasjement og pågangsmot i sitt arbeid. Lederen er flink til å engasjere og se de 
som er rundt seg, har god organisasjonsinnsikt og evne til å ta ansvar. (Prisen er 
etablert fra 2019 tildelingen.) 

- Vinner 2020: Sivert Røseid (Raumnes og Årnes Basketballklubb) 



   

 
 

Årets Nettpris 

Nettprisen går til den klubben som har best hjemmeside og bruk av sosiale medier. 
(Fra 2016-2018 var prisen kun for klubber i nasjonal serie, fra 2019 gjelder prisen for 
alle klubber tilknyttet NBBF.) 

Tidligere vinnere:  

- Vinner året 2016: Kongsberg Miners  

- Vinner året 2017: Nidaros Jets 

- Vinner året 2018: Bergen Elite 

- Vinner året 2019: Tromsø Storm 

- Vinner året 2020: Frøya Basket 

  

Årets Klubbleder 

Pris til «Beste klubbleder» går til den klubblederen som har vist  

utholdenhet og målrettethet i sitt arbeid over tid. Vi er her ute  

etter en klubbleder som har jobbet systematisk, som har klart å  

få med seg «de andre» i et planmessig strategisk arbeid, som 

kan vise resultater i medlemsutvikling og trivsel (synkende  

frafall) i «sin» klubb.  

Tidligere vinnere: 

- Vinner 2016: Gøril Wold Wægger (Nesodden IF Basket) 

- Vinner 2017: Jon Fredrik Flaaten (Persbråten Basketballklubb) 

- Vinner 2018: Odd Teigen (Skjetten Basketballklubb) 

- Vinner 2019: Kyrre Riis (Kolbotn IL Basket) 

- Vinner 2020: Tomas Johansen (Hønefoss Basketballklubb) 

  

  



   

 
 

 

Årets Ildsjel 

NBBFs Ildsjelpris er en utmerkelse som tildeles en person  

uansett posisjon i klubben, som har gjort en betydelig innsats  

for sin klubb og nærmiljø. Prisen skal være en inspirasjon, en  

takk og anerkjennelse til en person som har vist et stort  

engasjement og innsats for basketball over mange år, og som  

bidrar til at klubben «får en enklere» hverdag. 

Tidligere vinnere: 

- Vinner 2016: Mathias Aarskog (Sverresborg Hoops) 

- Vinner 2017: Johan Borchgrevink (Persbråten Basketballklubb) 

- Vinner 2018: Ståle de Lange Kofoed (Nesodden IF Basket) 

- Vinner 2019: Berit Babik (Skjetten Basketballklubb)  

- Vinner 2020: Helle Cecilie Stokke (Ammer Basketballklubb) 

 

 


