
  

 
 
 

 

Klubbledermøte 2021-03  

15.4.21 kl. 18:00-20.10 Microsoft Teams  

Referent: Mathias Aarskog 

 

 

MØTEREFERAT 
 
Styreleder Mathias Aarskog ønsket velkommen. 

Hyggelig med 19 deltagere. 

 

Mathias tok opp manglende valgkomite i forhold til regionstinget 27.4. Ingen i nåværende valgkomite 

ønsker å ta gjenvalg. Valgkomiteen regner med å ha et nytt styre på plass innen 27.4. Vi mangler 

derimot en valgkomite for neste år. Regionen oppfordrer alle klubber til å undersøke i sine klubber 

om noen kan delta i valgkomiteen for neste år og gi tilbakemelding med kandidater til Mathias 

Aarskog. 

 

1. Fotografering og Streaming av kamper. 

 
Tiller v/Tore Olsen ønsket å høre om reglene for dette og hvordan de praktiseres. 

Denne saken blir flyttet til klubbmøte med NBBF torsdag 22. april klokken 1800, da kompetansen rundt 

dette ligger hos NBBF. Husk påmelding her: https://surveys.enalyzer.com/?pid=f2fembuf 

 

2. Cuphelg i regionen. 

 
Ålesund v/Øyvind Lislevatn etterlyser en Cup eller flere i Regionen, da Gjensidige cup i Stjørdal ikke vil 

ble arrangert grunnet for få resurser i Stjørdal til å ta på seg en slik stor Cup i år. Datoer og årsklasser 

ble foreslått. Regionen innkaller til et møte med klubbene, hvor klubbene i samarbeid kan finne forslag 

til hvordan dette kan løses. 

 

3. Arrangementer neste sesong og Utleie utebane 
 
Midtbyen v/Morten Tøfte ønsket å få oversikt over hvilke arrangement som er meldt inn for neste 

sesong. Daglig leder hadde sendt ut foreløpig arrangementsliste og tentativ Terminliste før møtet. 

Morten opplyste at hans arrangement for jentebasketsatsning ikke var kommet med på listen. Daglig 

leder gjorde oppmerksom på at listen var foreløpig og at disse vil bli lagt inn og at det ikke var for sent 

mht hallfordelingen. Det er en del kollisjoner mht arrangement/basketskoler. Dette vil klubbene finne 

en løsning på i samme møte som det diskuteres et opplegg for cuper. 

 

Midtbyen v/ Morten Tøfte ønsket opplysninger om utleie av utebanen i sommer og om det blir kjøpt 

inn henger. Regionen har ikke midler til å kjøpe inn henger. Mathias Aarskog har jobbet med dette og 

viste frem en ny bruksanvisning i forbindelse med utleie av Utebanen. Der er det nevnt at frakting med 

henger ikke er anbefalt av fagfolk innen transport, da kassen er meget tung og høy. Banen er en gave 

fra NBBF til bruk for 3x3 Tour. Det er bare region Midt og Øst som har utebane til utlån. Regionen vil 
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nå legge ut info om banen på sin hjemmeside. Der kan de se hvem som låner banen til enhver tid. 

Transport av banen med lastebil fra Stjørdal til Trondheim t/r er ca kr 1 500,-.  

 

4. Sportsånd, Sommer Trondheim og Jentebasketprosjektet neste sesong. 

 
Ranheim IL Basket v/Carlos Hernandes har opplevd ubehagelige situasjoner mht nedlatende 

kommentarer mellom spillerne under kamper. Fikk en del kommentarer på problemstillingen. Morten 

Tøfte mente at dette var en treners klare ansvar og oppfordret NBBF Midt å sette temaet opp på Den 

Lille Trenerhelgen, slik at trenerne fikk opplæring på hvordan dette kan unngås. Flere syntes dette var 

en god ide. 

 

Ranheim IL Basket v/Carlos Hernandes ønsket å høre om flere klubber kunne samarbeide om 

arrangement i prosjektet Sommer Trondheim. Regionen setter dette på sakslisten på samme møte 

med klubbene hvor det skal diskuteres samarbeid Cuper og løse kollisjoner arrangement.  

 

Ranheim IL Basket v/Carlos Hernandes lurte på hva som skjer med jentebasketprosjektet neste år. 

Mathias Aarskog foreslo at klubbene kunne melde på lag i seriespill slik at en da kunne se hvor mange 

lag som ble påmeldt. Klubbene meldte da tilbake at det var for spredte årsklasser til at de ville melde 

på lag i seriespill. Flere klubber ønsker samme opplegg neste år og mange klubber ønsker å delta i 

prosjektet slik at belastningen på Midtbyen ikke blir så stor. Klubbene som har spillere som deltar i 

prosjektet tar et møte hvor det kan diskuteres en plan for hvordan en kan fortsette prosjektet et år til, 

i håp om at en neste år kanskje har nok spillere i hver årsklasse til å delta i seriespill. Det bør være 

målet.  

NBBF Midt gjør oppmerksom på at dette er et prosjekt som klubbene i regionen organiserer seg 

imellom. NBBF Midt deltar ikke i organiseringen av prosjektet, men har gitt kr 20 000,- i støtte og 

hjelper til med halltid. NBBF Midt synes prosjektet er kjempebra og berømmer klubbene for jobben de 

gjør. Vi ser at det bærer frukter mht økt tilstrømming av jenter som vil spille basket. Takk til alle som 

deltar. 

 

5. Eventuelt 

 
Daglig leder i NBBF Midt orienterte om at frist for påmelding til seriespill muligens blir utsatt fra 1. mai 

til 15. mai ifølge NBBF. 

 

Morten Tøfte orienterte om Sluttspill U16NM 2022 som neste år kanskje blir arrangert i Trondheim 

med Sverresborg Hoops Elite som arrangør. Hvilke haller som kan brukes må utredes først. Det er flere 

resurspersoner i andre klubber som har sagt seg villig til å bidra. Morten Tøfte håper flere personer i 

regionenes klubber vil være med, slik at vi får til et godt arrangement. 

 

Flere klubber mente at EB nasjonalt løft bør ha 3 kamper istedenfor 2. NBBF Midt tar dette videre med 

NBBF. 

 

 

 

 

 

 



  

 
 
 

 

Deltakere: 

 

Mathias Aarskog NBBF Midt/Sverresborg Hoops Basket 

Viola Györgyi NBBF Midt daglig leder 

Dag Hjorth Endresen NTNUI Basket 

Kjell Magnar Myrvold Sørsia Basket 

Ingeborg Kaus Singsaker Basket 

Tone Muthanna Singsaker Basket 

Bjørn Åge Bergsjordet Sverresborg Hoops Basket 

May-Lisbeth Norum Ranheim Basket 

Carlos Hernandez Ranheim Basket 

Tor Henderson Byafossen IL Basket 

Morten Tøfte Midtbyen Basket 

Mathias Dørmænen Midtbyen Basket 

Joakim Rosenlund Midtbyen Basket 

Pål Aspeslåen Stjørdal Basket 

Håkon Smørvik Stjørdal Basket 

Halvard Relling Sverresborg Hoops Elite 

Vegard Tøfte Sverresborg Hoops Elite 

Tore Olsen Tiller IL Basket 

Øyvind Lislevatn Ålesund Sharks Basket 

  

  

  
  
  
  

 

 

 


