
Referat Klubbmøte Region Midt 2021-04
Dato: Mandag 22.11.21
Tid: Klokken 1800
Sted: Comfort Hotell Park, Trondheim

Til stede: 
Viola Gyorgyi (administrasjon)
Terje Roel (NBBF)
Mathias Aarskog (styret)
Trond Schwenke (styret)
Tone Muthanna (styret)
Thor Inge Øvermo (Nidaros Jets) – presentasjon oppsetting kurver i Spektrum
Siri Refsnes (Sørsia)
Samuel Karoliussen (Sørsia)
Ingeborg Kaus (Singsaker)
Kristin Richstad (Singsaker)
Karianne Osmundsvåg (Midtbyen)
Mathias Dørmænen (Midtbyen)
Carlos Hernandez (Ranheim)
Jaume Cascallo (Ranheim)
Dag Hjorth Endresen (NTNUI)
Hallvard Relling (Sverresborg Hoops Elite)
Vegard Tøfte (Sverresborg Hoops Elite)
Øyvind Hoff (Nidaros Jets)
Tore Olsen (Tiller)
Kari Anne Moe (Stjørdal) – zoom
Anne Stine Mathisen (Oppdal) – zoom
Ragnhild Hoem (Oppdal) – zoom
Bjørn Brynhildsen (Utleira) – zoom
Dag Christensen (Utleira) – zoom 
Øyvind Lislevatn (Ålesund Sharks) - zoom

Referent: Trond Schwenke



Sak 1: Info fra Region Midt, ved styret og administrasjon
 Info rundt aktivitet i Region Midt

Serien avvikles greit. Noe utfordringer knyttet til Korona men det håndteres. 
Man bør lese seg opp på omberamningsreglementet. Dette ligger på 
regionens web sider. 

Det har vært avholdt easybasket turneringer med rekorddeltakelse. 

 Orientering fra anleggskomiteen 
1.0 Drift
Det er ønskelig at Mathias får beskjed om det er tavler som ikke virker. Vi har 
fått bevilget penger til nytt utstyr i Husebyhallen. Viktig at tavle monteres slik at
man kan trene på den lille banen selv om det er kamp på stor bane. 

Dårlige/manglende skuddklokker, er det andre haller enn Trondheim Spektrum
som ikke fungerer eller mangle. De i Rosenborghallen fungerer bare delvis.
En skuddklokke i Vikåsen hallen sluttet å fungere forrige helg. Terje sjekker 
om den fremdeles ikke fungerer.

Er det haller som ikke har nedsenkbare kurver for EB ønsker Mathias beskjed 
om det.

Alle ødelagte kurver i Åsveien er meldt inn fra før og er repareret. 

Det er ikke ønskelig med treplater, det bør være plexiglass. Det er også 
nødvendig å ha fjær på kurven slik at det ikke blir lett ødelagt når noen henger
i dem.

Det er også foreslått å gi noe opplæring til driftsansvarlige i hallene på behov 
for funksjonerende utstyr. Det er for lavt kompetansenivå i hallene på dette.

Det er etterlyst retningspiler som en del av utstyret i hallene.

2.0 Spektrum
Kurvenes bruksanvisning MÅ benyttes.

Venter på kontrollpanel til skuddklokker.

Det er nye skuddklokker på kurvene. Melding om at tid går inn og ut på den 
store scoreboardtavlen etter at de nye skuddklokkene ble montert.

Kommer 2 nye kurver i tak, når dette kommer er fremdeles uklart.



3.0 Nye haller

Ranheimshallen. 2 store basketbaner, 1 håndballbane. 4 sidekurver. Åpner 1 
februar 2022.

Myrahallen Byåsen IL. 1 håndballbane, Ferdig 2022?

Nidarvoll skole. 2 håndballbaner, Ferdig november 2023.

Tiller, her er det ikke klart hva som kommer.

Katedralskolen 2024.

Det bygges ny campus i Elgsetergate. Der kommer det også anlegg for 
basketball. 

Kommer ny videregående skole på Leangen. Dette hører til fylket. 

I Granåslia skole kan det være planlagt hall.

Eventuelt
Mathias trenger hjelp på anlegg og ber om dette fra klubbene. Trenger hjelp til
registrering av saker og oppfølging. Setter pris på om noen melder seg her.

 LiveKampskjema
Vi får en del papirskjema og trenger å forstå hva som er årsaken til at live 
kampskjema ikke benyttes. Tilbakemelding på at man ikke får tilgang til 
skjema. Noen ganger virker det, andre ganger fungerer det ikke. Har forsøkt 
NIF klubbsupport uten at det har gitt resultater. 
Noen får ikke lagt inn spillere før kamp, men det er ikke nødvendig da alle 
spillere ligger inne og kan velges når man åpner skjema.
Enkelte opplever error på log in. Det benevnes som ganske vanlig og det kan 
ha betydning hvilken browser som benyttes. 
Opplever også at man ikke kan legge inn navn på skjema (f.eks. trener) om de
ikke ligger inne i systemet før skjema åpnes. Dette er innmeldt til NIF.

 Elektronisk dommerbetaling
Har også her sett at dommere ikke alltid blir betalt gjennom systemet. Merk, 
betal fra bank før det registreres. Har skjedd at noen får melding om at de har 
fått betalt, men har ikke fått penger på konto.

Er tilbakemelding på at det er vanskelig å få en god beskrivelse på hvordan 
systemet skal brukes. 

 Info om montering/demontering av kurver i Trondheim Spektrum
Det er laget bruksanvisning og illustrert hvordan kurver skal lagres og 



monteres/demonteres i Trondheim Spektrum. Det er viktig at denne følges av de 
aktørene som benytter hallen.

Under diskusjon kom det frem at det mangler kontroller til skuddklokkene på gulvet i 
Spektrum. Regionen har en intensjon om at alle lag skal kunne bruke samme anlegg 
som Elite benytter. Man venter på at det blir installert god lagringsplass for utstyret 
som hører til dette anlegget før det blir gjort tilgjengelig for alle.

Mathias Aarskog orienterte om at jentebasketprosjektet er blitt tildelt støtte på kr 
10 000,- før Jul og kr 10 000,- etter Jul.

Det vil også sannsynligvis bli tildelt støtte til DSK/DTS på kr 500,- pr deltager, men 
det må styregodkjennes først.

Sak 2: Dommerutfordring, ved Carlos Hernandez (Ranheim)
Bakgrunn:
Det er få dommere i regionen. Første kamplederkurs i regionen ble avlyst pga. få 
påmeldte.
- Hvorfor velger etablerte dommere å ikke dømme?
- Hvorfor vil ikke unge melde seg på kamplederkurs?
- Hva kan vi gjøre?
Tilleggsinfo fra VGY: Aspirantdommerkurset september 2021 hadde 6 påmeldte, hvor 4 
møtte opp. Se vedlegg over aktive dommere pr klubb i Region Midt.

Vi er heldig fordi det kommer noen studenter til byen som har dommerbakgrunn. 
Dette har bidratt til kampavvikling. 

Tips fra Midtbyen. Husker fra Sverresborg hvor dommerne ble «drevet» som en 
klubb i klubben. Sosiale samlinger var en del av opplegget fra klubbens side. 

Spørsmål om det er dårlig betalt. Det er det ikke nå lenger. Region-Midt har høyest 
honorar i Norge innenfor basketball. Man konkurrer med andre idretter om de samme
ungdommene. En oppfatning om at fotball betaler bedre. Tilbakemeldinger fra 
dommere på at i fotball er de veldig usynlig, mens i basketball er de en veldig stor del
av kampbildet og dette oppleves som ubehageligheter.

Er også en utfordring at trenere brøler til dommere, dette er en uskikk som burde 
være unødvendig.

Samling i en klubb kan fungere bra om den er stor. I en klubb med 2 – 3 dommere 
blir det ikke det samme. Kan vi ha et «program» i regionen for dette?

Spørsmål er om vi klarer å gi nok kompetanse raskt nok til de som dømmer. Er også 
et poeng at de blir bedre spillere av å dømme kamper.



Kan være en utfordring at de ikke får dømme nok. Det er ikke nok kamper i 
easybasket til alle.

Markedsføring i klubbene er viktig. Poengtering om at man kan tjene penger. At det 
finnes dommerkarrierer. Regionen kan også se om det går an å lage en slags stige 
for betaling. Ekstra betalt når man har passert et visst antall kamper.

Melding om at man må ha «riktige» fløyter (fox40 og ikke kulefløyter).

Gi oppfølging til de som er på kamplederkurs før neste easybasket turnering rett etter
turnering. Følg opp med aspirantdommerkurs.

Settes stor pris på at det nå blir satt opp kamper etter hverandre slik at de ikke må 
vente mellom kampene.

De som rekrutteres er gjerne i 14 til 16 års alder. Man er da ganske sårbar for 
negative tilbakemeldinger. Kan man kjøre noen øvelseskamper hvor nye dommere 
får prøve seg. F.eks. på regulære treninger hvor de kan dømme «interne» kamper.

Trenere har et ansvar for å lære spillerne å ikke klage på dommerne.

Sak 3: Klubbdrift – deling av erfaringer, ved Ingeborg Kaus (Singsaker)
Vi tror det kunne være fint å ha en diskusjon rundt hvordan vi kan få klubbstyrene til å 
fungere bedre, og hvordan vi kan gjøre det lettere å få med frivillige. Det hadde vært fint og 
delt litt erfaringer og "best practice" med hverandre, for å gjøre det enklere å få tak i folk og 
gjøre at styrearbeidet ble lettere og mer strømlinjeformet. 

Lag arrangementer for foreldre. F.eks. basketskole, trening, introduksjonskurs etc. 
Det kommer gjerne noen og da blir man kjent. Deretter er det enklere å rekruttere. 
Sverresborg driver og lager foreldremøter og bruker dette til sosiale eventer hvor 
foreldre blir kjent. Deretter er det enklere å rekruttere fra disse. Start med de 
foreldrene som har de yngste barna. De er enklere å rekruttere fordi de er tilstede på 
trening med ungene. Foreldre til eldre barn stiller ikke sammen med barna sine. Kan 
også forsøke å lage møter når ungene har trening. Da er foreldrene der allikevel.

Forsøk å få mange nok til å bidra litt og gjør det til et poeng. Det må være gjort på en 
måte som gjør at det er en overkommelig oppgave.

Stilles spørsmål om hva som kan gjøres for å få inn de yngre i styrene. Direkte 
spørsmål til Mathias, Vegard og Hallvard. Du må spørre dem, men spør om noe lite 
først og skryt av at du har lagt merke til at de er flink. Gi de litt ansvar så vil de vokse.

Kan det være et poeng å sende yngre på ung lederkurs? Kan det virke attraktivt på 
ungdom?



Man må bygge opp en kultur hvor man må be om noe tilbake. Er du spiller må du 
enten være trener eller dømme. Dette bør være en selvfølge. Dugnadskultur fungerer
også på denne måten. 

Får ikke folk til å bidra bare med å sende dem på kurs. Det må komme innenfra, 
f.eks. oppbygd gjennom kultur. Kurs kan da føre til kompetanse som gjør de i stand 
til å gjøre en bedre jobb og ha en god mestringsfølelse.

Sak 4: EasyBasket-arrangementer, ved Ingeborg Kaus (Singsaker)
Vi ønsker en diskusjon rundt EasyBasket-arrangementene.  Dette ble veldig stort da vi skulle 
ha det, og begynner å vokse utover det man kanskje kan forvente av en klubb. Vi har følgende
punkter som kunne være hensiktsmessig å diskutere:

- Bør arrangementene neste år deles opp (slik de gjør i region øst)?
- I henhold til retningslinjene for U13-klassen i EasyBasket-turneringene, så er det 
ment at disse skal være for nye spillere, mens etablerte spillere primært skal spille 
seriespill. Vi vet jo ikke hvordan klubbene tenker rundt dette, men det hadde vært 
fint med en diskusjon.
- Det bør kanskje også presiseres at det helst ikke bør være overårige spillere i 
EasyBasket. Når det sies at alder ikke er eneste kriterie, så henspeiler dette på at det 
skal være rom for spillere med utfordringer, ikke for å skape en arena for hvem som 
helst. Tidligere har vi hatt et dispensasjonssystem for disse turneringene, men jeg 
oppfatter det slik som at det er borte. Kanskje vi burde innføre dette igjen?
- Det er klubber som ikke arrangerer, men som likevel deltar med mange lag. Tenker 
vi at dette er OK, eller bør klubber med stor deltakelse også bidra som arrangør?
- Vi som arrangørklubb stilte med sekretariat i alle kamper, men dette er ikke det 
retningslinjene for EasyBasket sier. De sier at hvert hjemmelag skal stille med 
sekretariat i sine hjemmekamper, men jeg tror at det ikke har vært praktisert sånn. 
Ønsker vi som region å gjøre det på den ene eller den andre måten?

Det er antall kamper for U13 som er for lite i vanlig seriespill. Dette gjør at man også 
ønsker å stille i EB turneringer. Skal man få ned «trykket» på EB og ikke ha med 
erfarne spillere der må vi få flere kamper i U13 serie.

Sekretariat er en utfordring. Ser ut til å være stemning for å kreve at hjemmelagene 
skal stille med sekretariat. Det er mulig å få foreldrene til å hjelpe med dette. Det 
fungerer ofte greit og er med å engasjere dem.
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