
  

 
 
 

 

Klubbmøte 2022-01  

10.03.22 kl. 18:00-20.10 Comfort Hotell Park 

Referent: Mathias Aarskog 

 

MØTEREFERAT 
 
Styreleder Mathias Aarskog ønsket velkommen. 

Hyggelig med 19 deltagere fysisk og 2 digitalt på Zoom. 

 

Mathias tok opp manglende valgkomite i forhold til regionstinget 4. april og fortalte litt om styrets 

oppgaver og tidsbruk iden henseende. De fleste i styret har sagt seg villig til å ta gjenvalgt bortsett fra 

et styremedlem og varamedlem. Etter flere oppfordringer til klubbene meldte Andreas Noteng, 

Melhus IL Basket seg til å stille som kandidat til styret. Det førte til at det var bare innstilling av 

varamedlem som manglet og da meldte følgende seg som valgkomite for valget på Regionstinget 

4.4.2022: 

Leder                  Carlos Hernandez          Ranheim Basket 

Medlem             Christoffer Robinson     Tiller IL Basket 

Medlem             Roger Barclet                  Melhus IL Basket 

Varamedlem     Trond Barikmo                Sørsia Basket 

 
Takk for dere stiller opp. 

 

1. Omberamminger sesongen 2021/2022 – kort info 

 
Daglig leder Viola Gyorgyi orienterte om omberamminger og komplett serieoppsett for årets sesong. 

Det siste kamper blir berammet ganske snart og siste seriekamp blir 8.-9-mai. 

 

2. Sluttspill sesongen 2021/2022 – skal det arrangeres? 

 
På grunn av sen serieavslutning må et eventuelt sluttspill yngre lag arrangeres i mai/juni.  

1M og 1K er nasjonale serier og har ikke lokalt sluttspill. Det var noen som ønsket sluttspill for senior 

og da ble det foreslått å arrangere Vårcup istedenfor. Sverresborg Hoops Elite tok på seg å være 

arrangør. 

Ledige helger for sluttspill passet best for klubbene 10.-12. juni og 17.-18. juni. 

Daglig leder sender snarest ut epost til klubben om hvem som ønsker å ta på seg å arrangere sluttspill. 

 

3. EasyBasket sesongen 2022/2023 
 
Noen klubber har meldt inn at Easybaskethelger med 40 påmeldte lag ble i største laget. Bør vi splitte 

opp disse arrangementene neste sesong? 

Det fleste klubbene ønsker at vi fortsetter med 40 lag ++ inntil rammen for hallkapasitet tilsier at det 

ikke kan arrangeres på 2 dager. 

Regionen ser på klasseinndeling og dager for neste sesong og legger dette inn i hallfordelingen. 



  

 
 
 

 

4. Terminliste sesongen 2022/2023 
 
Daglig leder la frem en tentativ terminliste for neste sesong. 

Midtbyen Basket ønsket å ha 3x3 spill i forbindelse med martnan på torget i uke 25 (20.-26. juni). Det 

fører til kollisjon med Nidaros Jets som hvert år har arrangert basketskole denne uken. Nidaros Jets sa 

seg villig til å prøve å flytte til uke 26 (27.- 30. juni) i år. 

 

Ellers ønsket flere klubber at det rett etter skoleslutt var felles arrangement for alle klubber i Regionen 

og at ukene før skolestart hadde klubbene interne arrangement. 

 

5. Eventuelt 
 
Det var ønske om å ha faste klubbmøter som blir lagt ut for hele året. Styret ser på dette. 

 

Deltakere: 

 

Mathias Aarskog NBBF Midt/Sverresborg Hoops Basket 

Viola Györgyi NBBF Midt daglig leder 

Annlinn Chen Svarverud NTNUI Basket 

Tale Snartland NTNUI Basket 

Øyvind Hoff Nidaros Jets 

Line Vaarum Nidaros Jets 

Ingeborg Kaus Singsaker Basket 

Tone Muthanna Singsaker Basket 

Bjørn Åge Bergsjordet Sverresborg Hoops Basket 

May-Lisbeth Norum Ranheim Basket 

Carlos Hernandez Ranheim Basket 

Trond Barikmo Sørsia Basket 

Morten Tøfte Midtbyen Basket 

Karianne Osmundsvåg Midtbyen Basket 

Joakim Rosenlund Midtbyen Basket 

Andreas Noteng Melhus IL Basket 

Lene Noteng Melhus IL Basket 

Tore Olsen Tiller IL Basket 

Vegard Tøfte Sverresborg Hoops Elite 
 
På Zoom 
Anne Stine Mathisen Oppdal IL Basket 

Greg Knudson fra sak 4 Molde Basket 

  
  
  

  
 

 

 


