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Klubbledermøte 2019-01
18.3.2019 kl. 19:00 Thon Hotel Prinsen
Referent: Mathias Aarskog

1. «Veien videre..» Valgkomite.
 Det ble orientert om anbefaling fra jurister fra NIF om at Regionstinget burde avlyses og at 

før vi kunne holde Regionsting måtte det velges en valgkomite. Valgkomiteen må velges på et
ekstraordinært Regionsting med innkallingsfrist 14 dager etter at vi har fått 4 personer som 
stiller seg villig til å være med i komiteen. Når vi har valgt valgkomite kan vi innkalle til 
ordinært Regionsting for å foreta valg av nytt styre.

 Det kom 3 kandidater som sa seg villig til å være med i valgkomiteen:
Medlem: Jarl Idar Mikkelsen Byåsen Basket
Medlem: Simon Sætre Borchrevink NTNUI
Varamedlem: Siri Refsnes Byåsen Basket
Vi mangler da bare en leder av valgkomiteen.

 Etter møtet har Halvard Relling fra Sverresborg Hoops Bredde sagt seg villig til å være leder 
av valgkomiteen.

2. Orientering SFO- Jets prosjektet.
 NBBF har fått midler fra FIBA for å drive rekruttering på SFO i skolene. Prosjektet er styre av 

Øivind Lundestad i NBBF. Han hadde sendt en powerpoint som ble vist frem. Det ble også vist
frem en oversikt over hvilke skoler/klubber som deltar i prosjektet vinter 2019. Det er stor 
variasjon på aktivitetsnivået til klubbene i dette prosjektet og NBBF Midt håper flere klubber 
engasjerer seg mere i slike prosjekt neste år hvis vi får. 

3. EBC/EB/U13 utvikling.
 Det ble vist frem tabeller som viser hvilke klubber som har deltagelse på EBC/EB/U13 de 3 

siste sesongene. Noen klubber klarer å rekruttere mange lag/deltagere til disse helgene og 
noen sliter med å få spillere til å delta. NBBF Midt gir tilskudd til disse arrangementene for at 
klubbene skal kunne rekruttere spiller til sin klubb i sitt nærmiljø. Her har noen glemt dette 
og kun konsentrert seg om arrangementet og sett på det som er inntektskilde. Regionen vil 
endre opplegget for dette neste år slik at de som får arrangementer må fokusere mer på 
rekruttering for å få midler.
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 Det positive med oversikten for 2018-2019 er at vi for første gang i historien arrangerte U10-
kamper. Ranheim Basket fikk med 8 U10-lag og Sverresborg Hoops Basket fikk med 12 U10-
lag. Veldig bra.

 Klubbene ønsket å ha faste dager med de forskjellige årsklassene slik at foreldrene kan sette 
av dagene deres barn skal delta på allerede i starten av sesongen.

 Klubbene ønsker nye U10-kamper i våre helger velkommen.

 Det er ønske om at det er en skillsseksjon før kamper på EBC (U10).

 Klubbene oppfordres til å lage skolelag for SFO-skolene i klassen U10. Kfr Birralee.

4. Orientering Hallfordeling Trondheim

 Det ble lagt frem oversikt over hvor mye halltid vi får neste sesong. Det vil bi mindre halltid 
fra 1. september enn i fjor. Når Nye Nidarøhallene blir åpnet for hallfordelingen 1. februar 
2020 vil det blir mere halltid enn i fjor. NBBF Midt vil følge samme prinsipp som tidligere år 
hvor halltid blir fordelt etter antall medlemmer. Medlemmer under 19 år vil bli prioritert.

5. Skal vi prioritere vårt BLNO-lag når det gjelder treninger?

 Etter mange innlegg hellet forsamlingen i retning av at ungene skal prioriteres og at Jets må 
finne seg i å ta trening fra 21.30, da det fleste klubbene ikke kan benytte den. Skal Nidaros 
Jets ha trening i perioden 17-21 må de kjøpe seg denne tiden. Det ble også foreslått å 
samarbeide med klubber om trenere for å få til en praktisk ordning med gunstige treninger. 

Tilslutt ble handlingsplan for 2019 vist frem slik at klubben fikk se hvilke kurs etc NBBF Midt skal 
holde i 2019. 

Deltakere
Pål Wahl Utleira IL Basket
Carlos Hernandez Ranheim Basket
Marius Irgens Nidaros Jets
Pål Raw Aspeslåen Stjørdal Basket
Sylvi Sand Stjørdal Basket
Morten Tøfte Sverresborg Hoops Elite
Ingeborg Kaus Singsaker Basket
Siri Refsnes Byåsen Basket
Jarl Idar Mikkelsen Byåsen Basket
Kjell M Myrvoll Byåsen Basket
Mathias Dørmænen Sverresborg Hoops Bredde
Vegard Tøfte Sverresborg Hoops Bredde
Mathias Aarskog Sverresborg Hoops Bredde
Håvard Hjelmeseth NTNUI Basket
Sofie Erdal Kjeldsand NTNUI Basket
Simon Sondre Borchevink NTNUI Basket
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