
  

 
 
 

 

Klubbledermøte 2021-01  

17.02.21 kl. 18:00 Microsoft Teams  

Referent: Trond Schwenke 

 

MØTEREFERAT 
 
Viola Györgyi ønsket velkommen og starte med å be de som vil om å si litt om hvordan de har det. 

 

NTNU savner spill og kamper 

 

Øyvind Lislevatn savner også kamper og turer 

 

Bjørn Åge Bergsjordet, Flere som trener og holder aktivitetene i gang. Savner kamper. 

 

Geri Schønberg, går stort sett greit, en del å følge opp for drift av klubben for å sørge for 

videreformidling av informasjon.  

 

Ingeborg Kaus, de som er ivrige kommer på trening. Savnet etter kamper er opp og ned, de har noen 

lag som ikke har lyst til å spille kamper mens andre ønsker å spille. Vanskelig å forholde seg til 

retningslinjer som klubbleder fordi det kommer meldinger fra så mange retninger. Er nå mulig å 

trene, men er usikker på hvor lenge det varer. Har også opplevd at skolen er stengt pga. virus og man 

får ikke informasjon fra skolen. Men ungene kommer på trening. 

 

Carlos: De er i full gang med trening og stor interesse fra barna. Trenere er til stedet og det fungerer 

veldig bra. Føler det er vanskelig å forholde seg til om det blir kamper eller ikke.  Har også kommet 

nye spillere så det fungerer bra på trening. 

 

Håkon Smørvik: Stort oppsving i rekruttering i yngere årsklasser. Utfordringer knyttet til strengere 

retningslinjer i Stjørdal. Har også problemer med å få trenere fra Trondheim på grunn av 

restriksjonene. Stadig godt oppmøte i forhold til trening. Usikkerhet også her til kampene, når starter 

det opp igjen. 

 

Vegard Tøfte: Mange som ikke får trene av de eldre. Opplever at når det nå åpnes er Tora Storm 

stengt. De har treningene sine der så de er usikker på om de kan trene om det åpnes opp for dette 

igjen. 

 

Tore Olsen: De opplever godt oppmøte på trening. De eldste vil gjerne spille kamp. Usikkerhet til 

informasjon, må følge med så mange plasser. De trenger å rekruttere trenere og det er vanskelig slik 

forholdene er nå. Blir mere å ta fatt i til høsten som konsekvens av dette. 

 

Tor Henderson: De spiller interne 3mot3 cuper. Lite Covid i Steinkjer så de har vært mer fleksible der. 

 

Siri Refsnes: De har hatt en økning i høst, spesielt 06-07 årgangen. Hatt nedgang nå i 2021, men en 

økning blant jentene, mange fremmedspråklige. De har mistet de fleste voksne, kan hende de 

kommer tilbake igjen. De merker at foreldre begynner å bli slitne. De har arbeidet med 



  

 
 
 

fremmedspråklige foreldre. Prosjektene har stoppet på grunn av Corona. De har unge spillere som 

går lei fordi de ikke får spilt kamp. Går ut over yngre trenere. 

 

Morten Tøfte: Midtbyen er litt annerledes. De driver SFO basket og det er det mange som er redd for 

det. De har også latt være å dra ut over kommunegrensene. De har også blitt rammet av at Tora 

Storm er stengt. De har stor pågang fra noen skoler og økt medlemsmassen med 30 %. Bruker mye 

tid på jentebasket. De ønsker også å ha et BLNO damelag i byen neste år. Dvs. ikke nødvendigvis fra 

midtbyen. 

 

Sak 2, Serieavvikling 

Seniorbasket vet vi ingenting om i dag. Flere regioner har begynt å diskutere hva man skal gjøre men 

ingen ting er kommet ut av dette foreløpig. 

Juniorbasket – er det interesse å gjøre noe der, har man lyst til å være med på 

arrangementer/aktiviteter når man får lov? Dersom kontingenten ikke blir for høy, kan det være 

interesse av NTNU. Kan være mulig å spille i april og litt i mai. Tror interessen egentlig er ganske høy. 

Sverresborg Elite har veldig lyst til å spille, gjerne mai og juni, trenger ikke flere ukers trening for å 

kunne spille kamper. Raskere jo bedre. 

Hvordan er stemningene blant seniorer i Molde. De lurer på når de kan komme i gang. De er over 20 

både i 1 og 2 divisjon. De er klar til å spille kamper så snart det er mulig. 

Ålesund har ikke sett mye til herrespillerne, men tror de skal kunne skrape sammen et lag om 

anledningen kommer for å åpne igjen. 

Siris Refsnes, de kan spille med sitt lag.  

Håkon Smørvik er veldig positiv til arrangementer for seniorer i mai. Utfordring knyttet til lisenser 

knyttet til 1 turnering.  

Ingeborg Kaus, de er også i samme situasjon som Sørsia, de kan stille med U19 og er også opptatt av 

lisensproblemet for en helgs kamper. 

Øyvind Lilsetvatn sier også at lisens kan være et problem for så kort aktivitet.  

 

Viola sier det er klart at man ikke kan kreve en helårslissens for en helg. Målet er å få i gang aktivitet. 

Ønsket her å sjekke om det er stemning for å spille og ser det som positivt at så mange har lyst. Da vil 

NBBF og regioner forsøke å finne løsninger med lisenser slik at spill skal kunne l seg gjøre. 

 

Det er nå ikke lov med aktivitet for seniorer, men så snart dette endrer seg vil vi ta fatt i det. 

 

Aldersbestemte: 

Øyvind Lislevatn: Ønsker å spille kamper når det blir åpning. Veldig mange foreldre er skeptiske til å 

sende barn av gårde nå. Selv om det blir åpning nå, må man ta en orientering om hvordan det vil 

fungere når de reiser til Trondheim. De må deretter se hvor mange som ønsker å være med. De 

ønsker å spille kamper og ønsker også å ta imot lag om det blir åpning for det. Ønsker ikke å tøye 

regelverk for å få til å spille.  

 

Viola kommuniserer at vi har en holdning om at når myndighetene åpner opp så spiller vi. Da er vi 

avhengige av at alle slutter opp om dette. 

 

Tore Olsen: Alle har lyst, men en del foreldre vil være skeptiske. Når det gjelder spill i mai så har de 

en gjeng som skal ha eksamen men tror ikke det vil føre til store problemer.  

 



  

 
 
 

Vegard Tøfte: Nå er mange eksamener avlyst, så det åpner opp muligheter for ungdommer til å være 

med når de ellers ikke kunne ha vært med i mai.  

 

Ingerborg Kaus: Hun tenker på at dette er uforutsigbart og da spesielt for foreldre. Spesielt det med 

reising er vanskelig. Om Øyvind lager et opplegg så er det fint om de får delt det med de andre 

klubbene. Det er også russefeiring som kan skape problemer for spill i mai. Fotball starter også opp 

og skaper utfordringer. Det er til stor hjelp om man kan være med om man kan, i stedet for at man 

må melde på og så trekke seg. Med andre ord, cuper med påmelding fra gang til gang. 

 

Siri Refsnes: Har forhørt seg med styre og lagledere og stort sett alle lagledere er skeptiske til serie. 

De har trenere på flere lag som også spiller selv. Ser at det blir vanskelig å stille med trenere på yngre 

lag. Stor motstand fra foreldre mot å sette ungene på busser. Det er det de ser de må gjøre og dette 

blir sett på som utfordrende. Ungene er veldig giret på å spille. Tror det blir svært vanskelig å få med 

foreldre på reise. På våren er eksamen tatt bort, men mange arbeider hardt for å få til gode 

standpunktkarakterer.  

 

Greg : De vil gjerne spille kamper. Har forståelse for at folk ikke vil reise. Men om det blir turneringen 

så blir det mest sannsynligvis til Trondheim hvor de allerede har vært på tur til 2 ganger. Dette er 

svært dyrt for dem. Nesten uansett vil de spille kamper, men de vil få mange foreldre på nakken om 

alle turneringer blir satt opp i Trondheim. 

 

Viola: Pr. i dag er det ikke lov å krysse kommunegrensene. Men det kan åpnes og vi trenger å vite hva 

klubbene tror om det:  

 

Håon Smørvik: Er positiv til kamper. Tror det blir vanskelig å ta igjen kamper, f.eks. i treningstid. Lite 

positiv til det. Reising er vanskelig så lenge det er restriksjoner og virusspredning. Vanskeligere å 

reise til Molde og Ålesund enn til Trondheim.  

 

Vegard Tøfte: Høres fint ut med turneringer, men må forsøke å fullføre sesongen så langt det er 

mulig. Mener man kan ta i bruk hverdager også. Ikke umulig å spille ferdig serien slik han ser det. Bør 

se på hvordan dette kan gjøres enkelt og raskt når mulighetene byr seg. Er litt skeptisk til hvordan 

man skal arrangere turneringer. Om man får et smittetilfelle i en slik turnering er det verre enn å få 

det i enkle kamper.  

 

Tore Olsen: De vil gjerne gjøre alt som er mulig for å få avvikle serien, det bør være førsteprioritet. 

Man har også betalt lisenser og påmelding til serie som blir avlyst, dette bidrar også til at man ønsker 

å få dette avviklet.  

 

Øyvind Lislevatn: De ønsker også gjerne å fullføre sesongen, men har liten tro på at det lar seg gjøre. 

Større tro på mindre turneringer med f.eks G17 (turneringer med f.eks. 4 lag). Tror ikke deres lag 

klarer fullføre serien i år. Skjer alt for mye annet i mai til at det vil være realistisk.  

 

Vegard Tøfte: Ser det som mye arbeid å arrangere slike turneringer. Hvem skal gjøre 

administrasjonsarbeidet, f.eks. booke halltid med mer. Vanskelig å finne noen som vil ta på seg dette 

på kort varsel. Tror det er bedre å avvikle serien. 

 



  

 
 
 

Bjørn Åge Bergsjordet slutter seg til Vegard når det gjelder avvikling av serie. De sier til foreldrene at 

de vil legge til rette for å trene å spille, men foreldrene er de som bestemmer om ungene er med 

eller ikke.  

 

May-Lisbeth Norum: Setter stor pris på at det blir kalt inn til et slikt møte og stiller spørsmålene. Tror 

også det blir tøft å få avviklet seriespillet. Litt enklere om det kan gjøres i treningstid. Går greit med 

treninger men har stort usikkerhetsmoment knyttet til reising dessverre.  

 

Siri Refsnes: Vil også si seg enig med Bjørn Åge, det er viktig å skape aktivitet som klubb. Da de startet 

opp med trening igjen og opplevde skeptiske foreldre. Har informert om at de følger retningslinjene 

og at det er opp til foreldrene å bestemme om barna er med eller ikke. 

 

Viola venter på pressekonferanse hvor det blir åpnet for kamper igjen, men har forståelse for alle 

som fremdeles er skeptiske og ikke vil delta. Alt det praktiske til hvordan vi kan gjøre det, f.eks. gå fra 

trippel til dobbelserie eller andre ting vil hun ta med seg inn i planleggingsarbeidet videre. Om man 

skal avvikle blir det mye kamper og lite treningstid. Det er denne avveiningen hun ønsker 

tilbakemeldinger på. Reisefordeling kan være en løsning for å hjelpe Molde og Ålesund med reising.  

 

Håkon Smørvik: Er enig i mye som blir sagt. Ønsker å få avviklet så mange kamper som mulig. Er villig 

til å bruke treningstid til dette. Men det er vanskelig fordi det er forskjellige retningslinjer for trening 

og kamper. Kan derfor vanskelig bruke treningstid til kamper. 

 

Morten Tøfte: Noen sier at man kan spille turneringer. Ser ut som om man mener at dette går bra for 

foreldre, men ikke seriespill. Ser også at vi har for lite halltid til å arrangere turneringer. Er heller 

tilhenger av å la seriene inneholde færre kamper. Lite forskjell på turneringer og seriekamper når det 

kommer til reising. Noen må reise om det skal bli avviklet, alle bor ikke i Trondheim. Det å ikke få 

ferdigspilt serien fordi man skal spille cup virker feil. De har et lag og blir med på det flertallet 

bestemmer. Mener diskusjonen spriker for mye i tankerekke.  

 

Ingeborg Kaus: Mener ikke foreldre er mer åpne for cuper enn seriespill. Tror det er enklere for cuper 

fordi det er mer forutsigbart rett før turneringer som man da kan melde på lag ut fra hva som er 

tilgjengelig. Tror det blir lettere å få med flere om det er påmelding fra gang til gang. Spørsmål om 

halfordeling kan Vicky si noe om. 

 

Viola: Det er halvfordelingsmøte i morgen. Melder inn behov for mai og kanskje juni. De gjør alt de 

kan for å skaffe halvtid. Hennes objektiv er å fullføre sesongen. Det vil være foreldre som er redde for 

å reise. Det skal være fritt å trekke seg uten konsekvenser om man bare melder fra 72 timer før slik 

at man kan ta konsekvensene av endringene. Kan man ikke spille pga. Korona så stryker vi det fra 

serien. Tror ikke seriemesterskap blir viktig denne sesongen. Ønsker å få til kamper om helger åpner 

seg. Ønsker innspill på mail etter møtet fra de som vil spille kamper. Om vi får en positiv melding på 

fredag så vil vi sette det opp så fort det lar seg gjøre. Er heller ikke fremmed for å avvikle noe ekstra i 

tillegg til det vi klarer å avvikle av serie.  

 

Morten Tøfte: Tror ikke det er lurt å starte siste helg av vinterferien. Om vi kan starte helgen etter er 

det 3 helger igjen i mars. Om det blir åpnet på fredag blir det 8 helger frem til 9 mai. Det betyr at vi 

har ca. 50% av normalt antall helger man har til dette. Dvs. at det bør være mulig å få til avvikling av 

full serie uten for mye komplikasjoner.  

 



  

 
 
 

Ingeborg Kaus: Lurer på det Vicky sier. I veiviseren fra i går gjelder ingen åpning av kamper før 3/3. 

Vet at håndball avventer pressekonferanse fredag. Her er det vanskelig å forholde seg til blandet 

informasjon. Hva mener regionen om det som kom fra kommunen i går? 

 

Viola: Vi er i dialog fortløpende med kommunen. Vi må vente til at kommunen bestemmer etter at 

regjeringen kommer med sitt og vi må vente på kommunen. Det er åpning for Kommunen å være 

strengere enn regjering. Vicky ønsker å legge opp til spill helgen 5 mars, men avhenger av 

bestemmelsene. Send mail så hun har oversikt over hvem som er med evt. ikke med slik at hun har 

oversikt når meldingen blir klar. Oversikt over hvem som kan reise og hvem som ikke kan vil også 

være nyttig. 

 

Bjørn B: Mener at vi ikke kan la være å spille fordi noen ikke vil reise. Vi må kunne sette opp et 

seriespill for de som vil og kan delta. 

 

Viola er forsiktig med å avlyse til det er helt klart at det ikke lar seg gjøre å spille. Det gjør det mer 

krevende å følge med, men fører til at det blir mer spilt enn ellers. 

 

Halvar Tellefsen: Tror det er dumt å samle til cuper. Høyere risiko fordi man blander for mange 

kohorter. Det er satt opp kamper i helgen, er de stadig klar til arrangering om det åpnes på fredag? 

Viola sier at de blir kjørt om det er tillatelse. Vet ikke svar på dette før på fredag. Er ellers veldig 

positiv til seniorspill i mai. Men tenk over at dommere er vanskelig når det gjelder dommere som er 

studenter. Store cup arrangement krever mange dommere samtidig. 

 

For avklaring, ingen kamper fredag, tidligst lørdag. De som er satt opp kan gi tilbakemelding om de 

har lyst til å spille. Har mye halltid til helgen, derfor er mulighetene der for å kunne få til 

arrangementer. Det er for øvrig kommunen som oppdaterer sine veiledere etter regjeringens 

pressekonferanse på fredag. Derfor er det muligheter for spill til helgen. 

 

Ingeborg Kaus: Det er booket kamp i Husebyhallen på lørdag. Er det fremdeles begrensninger på JETS 

spillerne som trenere. Dette kjenner ikke Viola til. Bjørn tror det gjelder fremdeles. Viola følger opp 

dette og kommer med tilbakemelding på det. 

 

For viola handler dette nå ikke om det blir turnering eller serie, det blir serie. 

 

Siri Refsnes: De har et splittet styre vedrørende hva de tenker om serie. De klarer derfor kanskje ikke 

tidsfrist for tilbakemelding. Det er da en klargjøring av de som kan, må få tilbakemelding ellers før 

vinterferien er ferdig.  

 

Morten Tøfte: Det er seriekontingent som er vedtatt, har regionen gjort noe vedtak på om det skal 

betales redusert kontingent fordi den evt. ikke blir avviklet? Mathias sier at vi avventer situasjonen 

med å sende ut andre runde av kontingenter inntil vi har oversikt over hvor mange kamper som blir 

spilt. Morten mener at det må tilbakebetales noe om det ikke blir spilt. Han lurer på om vi søker 

refusjon knyttet til situasjonen. Dette er et spørsmål som kommer opp i alle regioner. Mathias kan 

nevne at vi har fått penger tilbake fordi seniorer og kurs ikke er avholdt. Er en ny pakke på gang som 

vi følger med og vil søke på når det blir anledning til det. Alle regionene samarbeider om dette.  

 

Viola poengterer at det er fint å få tilbakemeldinger før 1 mars.  

 



  

 
 
 

Morten ønsker mulighet til å melde på et lag om det blir mulighet for det. 


