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Agenda

• 3X3 

• Digital dommerbetaling

• Fair Basket / dommerprosjekt fase 1 

• SPU trenerutviklingprosjekt

• Klubbutvikling og kurstilbud

• Bedre klubb

• Trenerattest



3X3 Klubb  - registrering av medlemmer

Alle aktive medlemmer skal registreres i de idrettsgrenene de er tilknyttet. Norges 
Basketballforbund har grenene basketball og 3X3. 

Aktive 3X3 medlemmer er de som enten deltar på 3X3 turneringer internt i klubben eller 
eksternt, eller de som deltar under f.eks. åpen hall i klubben hvor utøvernes aktivitet er 
basert på 3X3 spillsituasjoner og ferdigheter. For at et medlem skal kunne registreres i flere 
idrettsgrener organisert av samme særforbund, må treningstilbudene foregå i klart adskilte 
miljøer.

Alle betalende medlemmer som deltar regelmessig i idrettslagets ordinære 
treningsaktivitet, eller representerer idrettslaget i konkurranser er aktive medlemmer. I 
praksis betyr dette medlemmer som deltar i regelmessig trening innenfor ordinær aktivitet, 
3X3, paraidrett, EasyBasket og NanoBasket.

Med regelmessig menes sammenhengende deltakelse gjennom sesongen. Medlemmer som 
kun deltar i enkeltstående arrangementer, tidsavgrensede opplæringstiltak eller 
sommerskoler/ferietiltak regnes ikke som aktive medlemmer. 



Digital dommerbetaling

• Sørg for at klubben har personer som har mulighet til å følge 
opp i Idrettsoppgjør.

• Tingvedtak: 7 dager frist for utbetaling når dommer har sendt 
korrekt dommerregning til riktig tid. Kan bøtelegges.

• Dommere kan nærme seg 10.000,- grensen.Ta kontakt med 
NBBF i så fall.



Dommerutviklingsprosjekt fase 1

• Fokus på ivaretakelse av regionale dommere (kampledere, 
aspiranter og regiondommere.)

• Holdningskampanje

• Mentor-/tett oppfølging av erfarne dommere

• Tydelig "merking" av uerfarne dommere

• Varslingskanal - uønsket atferd



Fair Basket



"Sportslig utvikling i klubb"

• «Sportslig utvikling i klubb» arbeidstittel som slår spillerutvikling og trenerutvikling sammen

• Bakgrunn: spillerutvikling foregår best i klubb, men ikke alle klubber har tilgang til ressurser som 
kan løfte det sportslige

• Ståle Frey er engasjert frem til 31.12.2023 for å gjennomføre klubbesøk med fokus på sportslig 
utvikling

• Målgruppen er spillere og trenere på U13 og U16 lag

• Praktiske eksempler av NBBFs utviklingstrapp og spilleprinsipper – rettet mot spillere og trenere

• Spillere blir introdusert til driller, ferdigheter og spillsituasjoner som er grunnlaget for våre 
landslag

• Trenere får mulighet til hente råd og inspirasjon fra en internasjonalt meriterte terner

• Forberedende møte med klubbens sportslig ledelse og trenere

• Observasjon av treningsgruppen

• Spillere gjennomfører treningsøkt ledet av Ståle, klubbens trenere bidrar på gulvet

• Oppfølgingssamtaler mellom Ståle og klubbens trenere

• Informasjon vedrørende påmelding osv publiseres på basket.no



Klubbutvikling

basket.no/klubbutvikling/

• Klubbveiledning 

• Klubbguide – basket.no

• Kurs 

Kurs
- Trygg på trening
- Rosa kompetanse
- Innføring i styrearbeid
- Styrekurs
- Barneidrettens verdigrunnlag
- Idretten som arbeidsgiver
- EasyBasket arrangørkurs
- 3X3 arrangørkurs
- Trenerkurs
- Dommerkurs



Bedre klubb



Trenerattest
• Idrettstinget har vedtatt at trenerattesten er obligatorisk for alle trenere i

norsk idrett.

• Barn og unge skal oppleve idrettsglede i et trygt miljø.

• Trenerattesten er et felles digitalt kompetanseverktøy for alle trenere i 
norsk idrett.

• Trenerattesten tar deg gjennom de viktigste oppgavene og forventningene
som stilles til deg som trener, og kommer i to versjoner – én for trenere i 
barneidretten og én for trenere i ungdomsidretten.

• Når du har fullført Trenerattesten, blir kompetansen synlig på din idretts-
CV, og du får tilgang til fagstoff og tips fra noen av Norges beste trenere
og utøvere.



Trenerattest





• Har alle trenere i din klubb fullført trenerattesten?

• Husk å gjøre følgende:
• Gå inn på trener.nif.no

• Verifiser trenere som har fullført Trenerattesten. Se brukerveiledning
her: Brukerveiledning for idrettslaget (idrettsforbundet.no)

• Send påminnelse til trenere som ikke har fullført

• For å ha tilgang til å gjøre dette, må du ha en av følgende tilgang: 
Leder, Nestleder, Daglig leder, Adm.leder (ansatt), Ansvarlig
politiattest, Medlemsansvarlig eller Org.ansvarlig klubb.

https://www.idrettsforbundet.no/digital/trenerattest/brukerveiledning/for-idrettslaget/


Vær oppmerksom på:

• Du må rapportere for det riktige organisasjonsledd.

• Hvis du ikke finner trenerne på trener.nif.no så må du velge et 
annet org.ledd i menyen øverst til høyre.

Spørsmål, hjelp og veiledning:

Kevin Juhl-Thomsen

kevin.juhl-thomsen@basket.no

928 78 107

mailto:kevin.juhl-thomsen@basket.no



