
  

 
 
 

 

Klubbledermøte 2021-02  

08.03.21 kl. 18:00 Microsoft Teams  

Referent: Trond Schwenke 

 

 

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

 

Seriespill 2021 

Ønsker klubbene og beholde tidligere kampers resultater? 

 

Gregory Raymond: Ser helst at kampene skal bli stående. Rar sesong. Kampene som spilles, kan 

kombineres med kampene som har vært spilt. 

 

Vegard Tøfte: 2 måneders pause i januar og februar. Enig med Greg om at vi ikke kan stryke alt. 

Vegard mener vi heller bør forsøke å spille ferdig serien. Vegard ønsker begrunnelsen for vedtaket 

om å starte på nytt igjen i enkel serie. Hva er begrunnelsen for dette? Viola svarer på spørsmålet og 

henviser til arbeidsgruppen i NBBF som har arbeidet med problemstillingen. Som hun informerte om 

på forrige klubbledermøte ønsket vi å forsøke å finne ordninger som gjorde oss i stand til å avslutte 

serien. Ved nærmere undersøkelser av hva som gjensto også med lag fra andre klubber så viste det 

seg å ikke være mulig å avslutte eksisterende serie. Det var også aktuelt å skjære ned noe på 

kampprogrammet, men dette ga en skjevfordeling av kampene som gjensto. Enkelte lag fikk da veldig 

få kamper og andre fikk mange. For regionen ble det derfor ikke aktuelt å kjøre en løsning hvor 

enkelte lag fikk så lite tilbud ut sesongen. Vegard forstår fremdeles ikke hvorfor vi ikke skal kunne 

ferdigstille kampene, da med unntak av Ålesund. Ingeborg syntes det er viktigst å få avviklet kamper.  

 

Morten: Det bekymrer han mest at vi kansellerer alle kamper som har vært spilt mellom klubber på 

reiser og mener at det blir mye vanskeligere og dyrere å avvikle den løsningen vi nå har gjort. Viola 

poengterer at med enkel serie er det enkelt å sette opp et fornuftig reiseopplegg for de som i det 

hele tatt kan reise. Viola etterlyser innspill fra klubblederne pr. mail på synspunkter vedrørende bruk 

av resultater på avviklede kamper. 

 

Sak2: 

Ingeborg: Ser ikke lyst på påmeldingsfristen til 1 mai. Har for lite oversikt over hva de har gitt 

situasjonen nå. 

 

Terje Roel: Rullestolbasket har ikke spilt på et år. De har heller ikke trent i løpet av denne tiden. De vil 

heller ikke ha oversikt over spillere men har bare 1 lag og vil melde det på. De håper at andre lag 

også kan melde på lag slik at de får avviklet serien. 

 

Viola lurer på hvordan de ser på det for seniorer om det kan bli aktuelt å spille i mai. 

Terje sier at de ikke ser etter kamper i mai. Tenker neste sesong. 

 



  

 
 
 

Mathias: Ser at de har de fleste lagene intakt og trener. Yngste vokser men skal ikke være med. Eldre 

har noe frafall men er ikke berørt i større sammenheng. 

 

Greg: Kommer til å stille med 7 lag neste år. Blir ikke å stille i G17. Kommer til å spille med seniorer. 

 

Trond: Olderlaget vil ikke spille kamper i mai. For stor sjanse for skader uten treningsgrunnlag. 

 

Carlos: Er usikker på hva de har pr. 1 mai. Noe har de, men dårlig oversikt. 

 

Håkon Smørvik: Har noen lag i yngre/mellom årsklasse. Mindre oversikt i eldre. 

 

Bjørn Brynhildsen: Drømmer om å stille lag i en U klasse, har et seniorlag. 

 

Bjørn Åge Bergsjordet: Spøker det for U19 serie. Etterlyser jenteserie. 

 

Vegard: Sverresborg Elite: 1M ja, 2M usikker. 

 

Tore Olsen: De tror de skal klare å stille to guttelag og håper på en jenteserie. 

 

Siri Refnes: Artig å møte folk i helga. Kjempeartig helg og deilig med basketglede. Er usikker på de 

største neste år. Meldte på 1 lag i hver serie inneværende år. Gikk bra. Kommer til å gjøre det samme 

for yngre år, men usikker på de eldre, de forsvinner. 

 

Viola oppsummerer at man er mer eller mindre klar, men noe usikker på om det lar seg gjøre 1 mai. 

 

Morten: Hva tenker regionen gjøre, har de noen plan for jenteserie neste år?  

 

Mathias: Vi ønsker å få til dette og etterlyser alle som vil spille. Om vi får nok lag så gjør vi det. Om 

ikke får vi se om vi kan få til en serie med dispensasjoner for å få til lag. Her må vi koordinere med 

NBBF for å forholde oss til reglementer. Men vi ønsker å gjøre hva vi kan for å få avviklet dette. Da 

melder klubbene på lag og vi ser hvor vi står for videre satsing. 

 

Carlos: Vil oppfordre til et lignende møte som i fjor høst der Midtbyen tok på seg å arrangere 

jenteserien før 1 mai slik at det klart hvem som har lag. Tviler på at de vil melde på lag før de vet at 

det er andre jentelag som melder seg på. 

 

Mathias: Syntes det var et veldig bra forslag og regionen tar gjerne initiativ til dette. 

 

Sak 3: 

Mathias: Forsøkt å være ansvarlig for anlegg i regionen. Har ikke fått prioritert dette slik han gjerne 

skulle ha gjort det. Mathias ber om hjelp her. Ber alle klubber inspisere sine nære utebaner og melde 

inn hva som bør utbedres på disse. Kommunen ønsker at dette gjøres gjennom regionen og ikke med 

henvendelser fra alle klubber. 3x3 er nå en egen idrett i NBBF og for å starte opp med dette trenger 

man banene i orden. Math har ikke kunnskapen om tilstanden til anleggene da han ikke er aktiv på 

banene lenger. Trenger derfor input fra alle på dette slik at Mathias kan svare utbyggere og 

kommune for å få det beste mulige anlegget ute.  

 



  

 
 
 

Tore Olsen: Det er labert i området deres. Er det spørsmål om å gå over området for alle kurver de 

finner. Mathias: Ja, dersom det er skole f.eks er det ok. Også områder som kan brukes som ikke er 

utstyrt er også aktuelt å spille inn.  

 

Bjørn Åge Bergsjordet: Overrasket over at kommunen ikke har en slik oversikt. Dette er noe vi har 

behov for hele tiden og burde vært håndtert mer strukturert. 

 

Mathias: Det er snakk om kurver i nærområdene. Ola Bye Rise sier det kommer masse penger til 

sommer Trondheim (100 MNOK+). Mathias sier det kan bli aktuelt å oppgradere anlegg ute som en 

del av innsatsen her.  

 

Morten: Stemmer det at du ikke har fått svar fra Midtbyen? Math, ikke fått tilbakemelding på en 

spesifikk kurv. Math kan ikke reise byen rundt å se på kurver som meldes inn. Trenger hjelp i form av 

f.eks. bilder og tilstandsrapporter.  

 

Joakim: Hva med den saken om den stengte banen? Viola: Det er under behandling. Spørsmål om det 

er fulgt opp fra regionen for saksfremleggelse og det har vi gjort. 

 

Bjørn Brynhildsen: Når det skal meldes inn i forhold til utebaner, er det vedlikehold eller 

oppgradering også? Math: Vi ønsker å få dette så bra som mulig. 

 

May-Lisbeth: Kan man få nye baner, vi har ingen baner på Ranheim. Hvor henvender man seg og hva 

gjør man der? Carlos poengterer at de ønsker en bane ved Markaplassen. Mathias: Dette ligger hos 

kommunen, men det er nå Ranheim idrettsklubb som skal søke om dette da også fotball har 

interesse av området. 

 

Sak 4: 

Carlos: Er det flere som ønsker å ha U13 i easy basket helgene. De som er meldt på i seriespill er de 

som har vært med lengst. De har nye spillere som ikke har tilbud om kamper. Viola poengterer at 

U13 har gode tilbud.  

 

Morten: Når ble det vedtatt å fjerne U13 fra easy basket. Vi har brukt å ha enkel serie i U13 og 

dobbel/trippel for resten. Har hatt easybasket for yngre enn dette. Tok med 13 åringer også som ikke 

hadde tilbud. I høst hadde vi enkel serie og tenkte ta med U13. Her er imidlertid ikke U13 med i 

NBBF’s løft for easybasket. De er derfor ikke med i tilskuddene vi får. Tenkte å ta dem med i høst, 

men nå har de tilbud om dette på våren og har ikke kamptid nok til easy basket tilbud i tillegg til serie 

på våren. Dette i henhold til easybasket nasjonal løft. Viola: Klubben bestemmer hvilken klasse de 

ønsker å arrangere i. Kommer direkte fra NBBF til klubben. U13 er med der og det er klubbene selv 

som bestemmer hvilke klasser de vil inkludere i dette. M.a.o. åpen også for U13. Prosessen ser 

annerledes nå sammenlignet med tidligere. 

 

Ingeborg: Har ikke fått med seg at U13 ikke skulle være med i easy basket. Hun syntes det er en fin 

klasse å ha med i easybasket. Skaper fleksibilitet i overgangen for denne årsgruppen. Er generelt 

positiv til å ha U13 i easybasket. Viola: Vi ser ikke noe problem å ha med U13 i easybasket. Om det er 

halltid tilgjengelig kan det arrangeres.  

 

Morten: U13 er det mange som starter og det er ikke sikkert de er med i lag i serien. Forstår ikke 

hvorfor det er tatt av programmet for easybasket. Håper at Carlos sitt forslag tas til følge. Viola: Det 



  

 
 
 

er ikke tatt bort fra systemet. Det er et annet system for arrangementene, men U13 er ikke 

ekskludert fra easybasket. Viola legger ut reglementet for easybasket nasjonalt løft slik at man kan se 

hva som skal til for å arrangere turneringene der.  

 

Morten: Er det kommet noe skriftlig til kundene på at dette har endret seg? Viola poengterer at det 

er kommunisert rundt nasjonalt løft for easybasket fra NBBF.  

 

Mathias: Legger seg flat over at han ikke har fått med seg at U13 er inkludert i nasjonalt løft. Det er 

inkludert der.  

 

Bjørn Åge: Kommentar, vil poengtere at det ikke er riktig at de ikke vil arrangere U3. De ble bedt om 

å arrangere U10 og U12.  

 

Viola: Skjønner ikke problemet, vi arrangerer gjerne easybasket for U13. 

 

Regionen vil se på mulighetene for å arrangere U13 easybasket turneringer fremover. Ranheim kan 

sende henvendelse til Viola om de vil ha dette. 

 

Sak 5: Treningstid sesongen 21/22 

Hallfordelingsmøtene starter i morgen. Ønsker tilbakemelding på om vi enige i reglene for tildeling av 

tid knyttet til prosessen. Viola kan legge ut beskrivelse av dette om noen ønsker det. 

 

Mathias: Vi må se litt både på medlemstall, lag i seriespill og kanskje også lisenser. Håndball bruker 

mye vekting på lag i seriespill. Bergen gjør også det. Vi har ikke snakket med Axel om dette. Mener 

alle kriteriene skal med, men hvordan er nøkkelen mellom disse. 

 

Axel: Dette er noe av det kjipeste man jobber med. Alt for lite tid som skal deles mellom alle og ingen 

får det de vil ha. I Oslo får man tildelt tid etter lag som fullførte seriespillet, 13-19 teller mest. Serier 

og easybasket teller deretter. Klubbene fordeler potten ut fra dette og klubbene fordeler ut fra dette 

igjen. Fungerer stort sett greit, alle er misfornøyde. 

 

Tore Olsen: Hva er argumentet for lisensierte spillere og påmeldte lag? Da vil f.eks. 13+ favoriseres. 

Viola svarer at det ikke er argument, vi stiller bare spørsmål om synspunkter. Regionen må vurdere 

veldig mange sider av dette da det er mange «særtilfeller» å ta hensyn til.  

 

Ingeborg: Skal elite ha treningstid, hvorfor stilles dette spørsmålet i det hele tatt? Viola poengterer at 

det tildeles tid basert på spillere opp til 19 år, hva er da argumentet for å tildele tid til elite? Skal vi 

fortsette med dette eller er det uakseptabelt? Ingeborg mener de skal få treningstid da de er viktig 

for regionen. 

 

Morten: Spørsmål til Axel. Når rådet i Oslo tildeler til idrettene så gjør de det på en kriterier knyttet 

til serie. Brukes denne videre mot klubbene? Axel, da er det riktig oppfattet. Morten: Får vi basert på 

medlemsmasse eller basert på registrerte spillere mellom 6 og 19. Viola: Det er disse som ligges til 

grunn. Seniorer blir ikke prioritert. Morten: Fordeles basert på 6 til 19 mellom idrettene og mener at 

vi bør bruke samme reglene for deling mellom klubbene. Viola: Det er det vi har gjort til nå. 

 

Siri: Jeg kjenner ikke til alle kriteriene. Tenker at det er viktig å tenke helet for regionen. Om man 

ønsker å få høyere nivå i de eldre seriene så må man ha store hallflater. De har lite store hallflater å 



  

 
 
 

spille på. De forsøker å kjøre de yngre lagene inn på gymsaler. Hun mener det er viktig med 

rekruttering av spillere i eldre klasser. De eldre trekker de små. Oppfordrer til å tenke helet der. Vil 

ønske andre vurderinger enn kun medlemstall.  

 

Bjørn Brynhildsen: Startet med senior og ønsker å starte med barneidrett. Har bare sen kveld 

tilgjengelig og må leie av egen hall. Kommunen kjøper halltid i private haller også. Hvordan kan man 

utnytte dette. De er prisgitt å ha barneidretten i egen hall. De ønsker å få treningstid i egen hall og 

barneidretten er viktigst. Seniorer kan bekoste litt for å kunne drive. Viola: Vil dere at vi skal gi 

treningstid til barn og ungdom? Ja. Det er også en utfordring om de får treningstid til barn på andre 

siden av byen. 

 

Terje Roel: Det er slik at for f.eks. Utleira hallen så kjøper kommunen et visst antall timer der. De 

timene som kommunen kjøper havner i idrettsrådets fordeling. Når det blir fordelt til basket blir det 

en dialog mellom Utleira som klubb og idrettsrådet rundt hvem som skal trene fra Utleira i de tildelte 

tidene.  

 

Carlos: Liten tanke i forhold til gunstig treningstid og andre idretter. Hos dem er det viktig at de får 

tid etter 17 fordi de får tid kl.16 de ikke får brukt. Denne bytter de med håndball. De som driver 

håndball kjører ungene til trening til 16. Det gjør ikke basket. 

 

Trond: Strukturelt problem når man har senior medlemmer fra før og ønsker å starte 

barne/ungdomslag så har man ikke de registrert på riktig tid. Dette er et strukturelt problem som 

ikke er håndtert av systemet. 

 

Morten: Poengterer at når man har mange nok barn (usikker på grensen) har man krav på treningstid 

i nærområdet. 

 

Tore Olsen: Dersom det er slik at man kan ha dialog knyttet til dette slik Terje sier, ønsker de tid i 

lokal hall da det er et problem når man må langt for å trene. De var også i en situasjon hvor de ikke 

hadde ungene registrert når de skulle ha treningstid til dem, noe som krevde «særbehandling» for å 

skaffe dem treningstid. 

 

Morten: Fikk ikke svar på spørsmålet om man har krav når man har mange yngre medlemmer. Viola: 

Det er et kriterie basert på hvor mange du har fra 6 til 12. De har krav på tidlig tid. Det er kompliserte 

regler her (større regneark), men man prøver å få disse kriteriene slik at de skal fungere bra i forhold 

til disse problemstillingene. Viola gjør hva hun kan for å få nok tid, men tallene som ligger i bunn er 

viktig for å få tid. 

 

Morten: Det er viktig at man får medlemmer da det skaffer tid. Rekrutter og tren dem i gymsal. Da 

får dere treningstid dere kan bruke til eldre årsklasser.  

 

Mathias: Dere som skal rekruttere og ikke har halltid, meld dere på gymsalene (frist 1 april). Da får 

dere tid til yngre årsklasser. Kommentarer til klubbene. Vi etterlyser hvilke haller dere vil ha før vi 

forhandler. Fikk ikke svar fra alle i fjor. Viktig å følge med her. Kommer en mail i april hvor de blir 

bedt om å prioritere hvilke haller de vil ha. Rosenborghallen er vanskeligst fordi det er sterk 

konkurranse mellom 4 idretter. Viktig derfor at det også settes opp 2 prioritet da man ikke kan regne 

med å kun få første prioritet.  

 



  

 
 
 

Morten: Syntes klubbene bør gjøre et godt arbeid sammen for å få oversikt over hva vi har 

muligheten for å få. Da kan man sette opp ønsker mellom klubbene imellom. Bør sende inn 

gjeldende medlemstall til Vicky med ønsker om haller og tid man ønsker i de forskjellige hallene. 

 

Ingeborg: I roseborghallen er det satt opp kamera for å sjekke hvor mye hallen er i bruk. Turn kan ha 

4 små barn som sitter i ring i hallen under treningen. Har man undersøkt om hallene er i bruk? Viola: 

Ja, dette etterspørres og hun ønsker tilbakemelding der dere ser at det er ledig tid som ikke blir 

brukt. Ingeborg: Strinda har ikke liten bane, hvordan tenkes det i hallfordeling der det ikke er 

sentercourt. Viola: Strinda er litt spesielt, gym og turn trenger hele hallen, det gjør ikke basket. Må 

fordele tid basert på hva vi får. Har hatt tid i Rosenborg og Strinda samtidig. Dette skaper problemer 

for trenerne. Om det kan unngås vil Singsaker ikke ha det slik. 

 

Tore Olsen: Når han var tilsynsvakt opplevde han at det var haller som ikke ble benyttet. Han fikk 

inntrykk av at det ble registrert hvor mange som benytter treningen og at dette ble brukt under 

hallfordeling. Gjøres ikke dette lenge? I følge Ingeborg gjør det ikke det lenger. 

 

De har også problemer med to forskjellige plasser samtidig da de har samme trener på lagene. Booke 

strøtimer er fint om man kan få til dette igjen. Det fantes før. Ingeborg: Venter at dette tilbudet 

kommer tilbake når Corona er over. 

 

Mathias: Når det gjelder oppdeling av haller har man eksempler på at f.eks. Åsheimhallen hadde en 

klatregruppe som ikke brukte hele hallen. Da fikk man spille basket samtidig. Samme var tilfelle for 

Ranheim i Vikåsen hvor Bordtennis trente. Det ble konflikt fordi de mistet stor bane. Carlos sier de 

får dele tid med rullestolbasket. Mathias: Sverresborg har et samarbeid med Volleyball hvor det er 

ledig plass til basket. Anbefaler andre klubber å følge med der mulighetene oppstår. Har også 

samarbeid med Midtbyen når det oppstår muligheter der. 

 

Morten: Midbyen bruker Strinda videregående på lørdager for arrangementer. Super hall og gjøre 

slikt i da de har 4 baner som kan benyttes. Anbefaler klubber å ta i bruk denne hallen. Tiller bør 

kunne søke om dette nå. Bruk kombinasjon eldre og yngre lag etter hverandre for å løse 

trenerproblematikk. Fungerer veldig bra med trening i gymsaler. Meld på lag til gymsalene. Krever at 

regionen hjelper til. Mange fordeler med å la de yngre trene etter de større. 

 

Oppsummering fra Viola: Ingen store motforestillinger mot det som blir brukt. Noen som ønsket noe 

avvik fra dette etter skjønn. Om noen har meninger som ikke ønsker å dele her kan det tas kontakt 

med henne direkte.  

 

Har dere tallene fra medlemsregistreringene, kan hun få tilgang til det med en gang fordi da kan hun 

begynne å forberede seg tidligere. 

 

Siri: Fint med det Morten avsluttet med. De små ser opp til de store. Derfor viktig å ta vare på de som 

er i 18-19 årsalderen også. Hun tror dette skaper rekruttering. 

 

Viola vil sende ut en mail med det hun har etterlyst tilbakemelding på.  

 


