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Agenda

• Møteplasser for klubb 2023

• Kurs og verktøy

• NBBF Klubbtour 2023-2024

• Nye miljøer

• Lisenser

• Dommerbetaling

• My Game

• Samordnet rapportering

• Trenerattest

• Kampfiksing og betting



Møteplasser 2023

• Det Lille Klubbmøtet

• Digitalt

• Onsdag 25. januar kl. 18:00-21:00

• Baskethelgen – Det Store Klubbmøtet

• 9.-10. september

• Digitale klubbmøter

• 1. kvartal 08. Februar

• 2. kvartal 19. April

• 3. kvartal 06. September

• 4. kvartal 22. November



Kurs og verktøy
• Trygg på trening

• Antidoping Norge – Rent idrettslag

• Sunn Idrett
• E-læring ungdomstrenere
• Idrettsernæring
• Idrett og spiseforstyrrelser

• Sekretariatskurs

• Valgkomitè

• Lederkurs for ungdom

• Klubbens styrearbeid i praksis

• Kontrollutvalg

• Økonomistyring

BedreKlubb.no - videre utvikling



Klubbtour 2022-2024

• Besøke 182 klubber over 1,5 år

• Agenda
• Informasjon fra NBBF
• Bedre Klubb analyse
• Spørsmål og svar
• Mulighet til å ta opp 

relevante saker fra miljøet



Nye basketballmiljøer

• Meldt inn i 2022
• Melhus
• Sogndal
• Måløy
• Mosjøen
• Rolvsøy
• NTNUI Ålesund
• Risør
• Klæbu
• Alvidra
• Jessheim
• Verdal
• Fauske
• Elverum
• Stranda
• Stovner
• Hokksund

Nye miljøer på vei
• Egersund
• Hamar
• Hammerfest
• Alta
• Bryne
• Alverøy
• Tydal
• Vinne
• Notodden
• Porsgrunn
• Åmot
• Lyngdal
• Birkenes



Lisenser 
• 113 klubber er registrert med lisenser, vi har 181 klubber totalt.

• 29 klubber ligger med en % fordeling av lisens på under 50%, av disse så er det 5 
som ligger under 15%.

• 45% av de som er i "målgruppen" for lisens har ikke. Hvorfor ikke?

• Det er klubbens ansvar å ajourholde sine lister med spillere og sørge for at spillere 
løser lisens. Dette kan gjøres via klubbens tilgang i Sportsadmin. Mer informasjon 
på Spillerlisens (basket.no)

• Det vil nå bli gjennomført kontroll på lisens og lisensbetalinger.

Region

Antall 

klubber 

med lisens

Antall klubber i 

idrettsreg

% andel 

som ikke 

har lisens

Region Øst 53 68 22 %

Region Midt 19 25 24 %

Region Vest 32 47 32 %

Region Sør 5 9 44 %

Region Nord 4 12 67 %

TOTAL 113 161

https://www.basket.no/serie-og-turnering/lisens/


Dommerbetaling

• I Region Vest/Øst/Midt skal dommernes kamphonorarer betales 
elektronisk. Dette vil etter hvert også gjelde for Region Sør/Nord.

• Svært viktig at klubber overholder frist for utbetaling av dommernes 
kamphonorarer.

• Her finner dere all relevant informasjon vedr. Elektronisk 
dommerbetaling:

https://www.basket.no/serie-og-turnering/dommerbetaling/

• Skulle noen ønske veiledning/tips/råd fra andre klubber, vil vi 
videreformidle kontaktinfo.

NB: Dommerne håndterer nå sine regninger via https://minidrett.nif.no/

(Idrettsoppgjør fases ut).

https://www.basket.no/serie-og-turnering/dommerbetaling/
https://minidrett.nif.no/


My Game
• Strømming av breddeidretten er en del av totalsatsningen som Mygame, idretten, TV 2 

og Amedia har satt i gang for å øke interessen for norsk idrett.

• I Norge har Mygame så langt etablert sportskameraer i idrettshaller og arenaer i 60 
kommuner. Sammen med idretten, Amedia og TV 2, har de en ambisjon om å være 
tilgjengelige i alle landets kommuner innen kort tid.

• Mygame har kameraer i mange haller og er pr.nå operative for håndball og ishockey 
bredde hvor det vises kamper daglig på Mygame sin plattform.

• Det foretas nå den siste testingen av kameraene for basketball og det vil innen kort tid bli 
mulig å se basketball på Mygame sine plattformer. Informasjon vil gå ut til klubber om 
kort tid angående dette.



Slik sikrer vi og Mygame en trygg og god strømmeopplevelse:

• Det kan kun filmes fra lagidretter til aldersklasser 15 år og oppover, og det kan kun filmes under 
aktiv idrett.

• Sportskameraene vi monterer gir bare oversiktsbilder av spilleflaten. De gir ikke nærbilder av 
utøvere.

• Ingen kameraer er aktive uten at idrettens egne systemer skrur dem på, og det filmes ikke dersom 
noen har reservert seg mot dette, eller har beskyttelsesbehov.

• Alle kameraene er knyttet til idrettens digitale fellestjenester, som sørger for at kameraene kun 
skrus på for filming av kamper som er klarert av idretten. Denne løsningen er utviklet etter 
veiledningsmøter med Datatilsynet og drives av Norges Idrettsforbund. Den innebærer at alle 
spillere enkelt kan reservere seg anonymt mot strømming.

• Å reservere seg krever ingen begrunnelse. I tillegg kan trener reservere lag mot filming. 
Særforbundene har utarbeidet egne veiledere til klubbene om hvordan dette gjøres.

• Barn og unge med særskilt beskyttelsesbehov trenger ikke å reservere seg. Dette skjer 
automatisk fordi idrettens medlemsregistre er vasket mot folkeregisteret.

• Tjenesten har begrenset lagringstid og automatisk sletting.

• Vi følger norske regler for behandling av data og personvern.

Mygame del 2



Samordnet rapportering

• Alle aktive medlemmer må registreres i de idrettsgrene de er 
tilknyttet.

• Nytt av året er at alle må ha betalt medlemskap til klubb og 
være registrert i medlemssystemet før 31.12 for å være med i 
registreringen.

• Aktive medlemmer må delta i regelmessig aktivitet i klubben i 
de grenene de blir registrert.





Trenerattest

• Vær oppmerksom på at Trenerattesten er obligatorisk for alle trenere i norsk idrett.

• Trenerattesten kommer i tre versjoner:

• Barn = EasyBasket

• Ungdom = Aldersbestemt ungdom

• Voksen = Senior

• Finnes både på norsk og engelsk

• Trenerattesten, informasjon, veiledning og administrasjon skjer på https://trener.nif.no

• Trenerattesten er første steg mot nytt administrativt verktøy for trenere (Vil med tiden 
også utvides til å dekke dommere, foreldre, osv)

https://trener.nif.no

https://trener.nif.no
https://trener.nif.no/




Betting og kampfiksing

Publisering 02.11.2023

• Suspendert spiller

• FIBA retningslinjer er strengere 
enn NIF 

• Flere tips siden sist
• Bla tips om endringer på odds hos 

spillselskaper (Sportradar)

• Samarbeid med LottStift og NIF 
juridisk
• Bla for å lage klare rutiner for lag




