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Klubbledermøte 2019-02
19.6.2019 kl. 19:00 Idrettens Hus
Referent: Mathias Aarskog

1. ADNO Antidoping Norge foredrag
 Oddbjørn Floan fra Antidoping Norge holdt et foredrag om antidoping og oppfordret spillere 

til å bli Ren Utøver og klubber til å bli Rent Idrettslag.

2. Tentativ påmelding seriespill neste sesong
 Det er i år en tentativ påmelding av 67 lag. Mangler påmelding fra Frøya og Ytterøy. Molde 

Basketballklubb er nykommer med lag i 2M, GU13 og G14. Ålesund stiller i år i 6 klasser. 
Utfordringer med dommere og reising også i år. Fått henvendelse om for stor serie og lange 
reiser i 2M.

3. Påmelding serier via Turneringsadmin.
 Påmelding av serier vil i år gå via Min Idrett og Turneringsadmin. Påmeldingsfrist 5. 

september. Bruksanvisning vist frem.

4. Jenterekruttering 2019/2020 og fremover.

 Karianne Osmundsvåg fra Sverresborg Hoops Basket fortalte om hvordan de hadde 
rekruttert jenter i sin klubb. Stikkordet er tålmodighet og hold alle avtaler mht til trener og 
treninger. Ta i bruk jentetrenere i SFO, ikke bare guttetrenere. Jenter trenger mye mer sosialt
rundt laget en guttene.
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5. Evaluering av EBC/EB sesongen 2018-2019.

 Det var enighet om at da Ranheim startet med kamper for EBC-spillerne under 10 år tok det 
av. Takk til Ranheim for godt initiativ. Dette må vi fortsette med og de klubbene som enda 
ikke har spillere under 10 år, bør starte med dette gjennom SFO neste sesong. Joakim 
Rosenlund ønsker at de ferske kamplederne som har gjennomført kamplederkurs samme 
helg, ikke skal blåse for skritt, da kamper i denne årsklassen ikke kan sammenlignes med 
seriekamper fra U12 og oppover. Disse kampene er mere lek, enn basketballkamper.

Tilslutt ble det orientert om hallfordelingen i Trondheim som skulle godkjennes dagen etter.

Deltakere
Ståle Sandvik Styreleder Utleira IL Basket
Carlos Hernandez Styreleder Ranheim Basket
Pål Raw Aspeslåen Nestleder Stjørdal Basket
Morten Tøfte Styreleder Sverresborg Hoops Elite
Joakim Rosenlund Nestleder Sverresborg Hoops Elite
Ingeborg Kaus Styreleder Singsaker Basket
Geir Schønberg Nestleder Sverresborg Hoops Basket Bredde
Mathias Dørmænen Styremedlem NBBF Region Midt
Mathias Aarskog Styreleder NBBF Region Midt

Viola Györgyi Daglig Leder NBBF Region Midt

Gjest Jenterekruttering:
Karianne Osmundsvåg Sverresborg Hoops Basket Bredde

Møtet ble hevet kl 22.00
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