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PROTOKOLL

Seriespill sesongen 2020/2021
Axel  Langaker informerte  om prosessen med endret  rutine rundt påmelding  til  seriespill  for alle
regioner.  I  etterkant av korona-situasjonen har NBBF har satt  opp en arbeidsgruppe på tvers  av
regionene, ledet av Axel Langaker, som skal samarbeide rundt seriespill for sesongen 2020/2021.

Terminliste NBBF Region Midt
Viola Gyorgyi informerte om terminlisten for sesongen 2020/2021 i Region Midt, med planlagte kurs,
møter,  EB-arrangement, etc.  Det planlegges å publisere flere kurs før sommerferien, dersom alle
detaljer  faller på plass.  Klubbene etterlyser informasjon rundt Gjensidige Cup 2020, noe Stjørdal
Basket tar til etterretning. Byafossen etterspør mulighet for å arrangere kurs på Steinkjer.

Basketball camp/skole uken før skolestart. Hva skal til for å få til et slik tilbud i Trondheim? 
/Ranheim Basket
Carlos Hernandez spør klubbene om det er ønskelig å arrangere basketcamp før skolestart, og om
andre klubber kan hjelpe Ranheim med dette.

3X3 romjulen 2020 
/Ranheim Basket
Ranheim ønsker å utvikle 3mot3 arrangementet som ble holdt med stor suksess i mellomjula
2018 til  å bli  noe fast (1 dag i første omgang). Ønsker å unngå andre åpner haller under
arrangementet for økt oppslutning rundt det. 

Trenerutvikling, hvordan skal vi utvikle kompetansen i regionen? 
/Sørsia Basket
Saken ble behandlet under terminlisten.

Klubbledermøtene, diskusjons og inspirasjonsfora 
/Sørsia Basket
Sørsia ønsker flere møtepunkter mellom klubbene i regionen. Dette for å bli bedre kjent og
skape et bedre miljø. Slike møter kan være med å flytte kompetanse mellom klubbene. Alle
klubbene som deltok på møtet, stilte seg veldig positive til dette. Slike møter kan holdes
både fysisk og på Microsoft Teams.



Treningstid sesongen 2020/2021 for kommunale hallene i Trondheim
Viola Gyorgyi  informerte om prosessen rundt tildeling av treningstid i  Trondheim, ut ifra
tallene i Idrettsregistreringen samt antall påmeldte lag til seriespill. Klubbene fikk utsendt
arbeidsdokument rundt tildeling av treningstid.  Tiller kom med innspill  om at de som ny
oppstartet  klubb ikke hadde mulighet til  å få treningstid ut ifra denne modellen, og alle
klubbene ble enige om at Tiller skulle få tildelt treningstid likevel. 

Deltakere:
Dag Hjorth Endresen (NTNUI)
Morten Tøfte (Midtbyen)
Joakim Rosenlund (Midtbyen)
Karianne Osmundsvåg (Midtbyen)
Siri Refsnes (Sørsia)
Kjell Magnar Myrvold (Sørsia)
Tor Henderson (Byafossen)
Greg Knudson (Molde)
May-Britt Berg (Stjørdal)
Håkon Smørvik (Stjørdal)
Tore Olsen (Tiller)
Carlos Hernandez (Ranheim)
Ingeborg Kaus (Singsaker)
Vegard Tøfte (Sverresborg Hoops Elite)
Trond Schwenke (Regionsstyret)
Guro Samanns (Regionstyret)
Mathias Aarskog (Regionstyret)
Axel Langaker (NBBF)
Viola Gyorgyi (NBBF)


