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MØTEREFERAT
Styreleder Mathias Aarskog ønsket velkommen, og deltagerne presenterte seg.
Hyggelig med 21 deltagere.

Serieavvikling. Orientering.

Daglig leder Viola Györgyi orientering om omberamming av kamper pga oppblomstring av Covid 19.
Styret i NBBF Midt tok tirsdag 10.11 et hastevedtak på at alle klubber som skulle reise i periodene
3.11 til 30.11 kan søke omberamming av sine kamper, på tross av at NBBF ønsker vi skal spille alle
kamper i vår Region denne perioden. 
Det  ble  orientert  om  at  U13-serien  ikke  skal  bruke  «live  kampskjema»,  men  bare  registrere
kampresultat som tidligere.
Det ble etterspurt om det er en tidsgrense for å legge inn spillere i TA før en kamp? DL har sjekket
dette opp med NBBF om hva som fungerer teknisk sett, og det er at spillere kan legges inn helt frem
til kampen starter.

Søknader om omberamming av kamper i disse koronatider.

Noen klubber var bekymret for at det på lokale kamper også kan være vanskelig å få spillerne til å
delta og at de da fikk bøter som kunne knekke klubbens økonomi. Regionen gjorde oppmerksom på
at det er mulig å omberamme kamper selv, uten å få bot. Klubbene må derfor i denne perioden være
tidlig ute og spørre spillerne om de kan delta på kamper. Vårt reglement finner dere på hjemmesiden
til NBBF Midt/dokumenter/ Honorar og bøtereglement vedtatt 13.10.20. 
Oppsummerer kort: 
Omberamming 14 dager før er gratis, hvis motstander godkjenner den.
Omberamming mellom 14 dager og 72 timer gir bot på kr 300,- eller 500,-.
Omberamming 72 timer før gir bot på kr 3 500,-. 
Ta gjerne kontakt med daglig leder hvis dere ser at dere mangler spiller så tidlig som mulig.
Bøtene for omberammelse før 72 timer er vel overkommelig for de fleste lag.
NTNUI bruker Spond appen for organisering av treninger og kamper. De har en god erfaring med 
dette, og har hjulpet med intern kommunikasjon. Gir både foreldre og barn innsikt.

Innspill til Tema for ny workshop (rekruttering).

Siri Refsnes oppfordret klubbene til å komme med innspill til tema for neste workshop.
Innspill som har kommet på møtet:

 Inkludering av foreldre til flerkulturelle i styrearbeid/klubber (Forslag fra Karianne fra 
Midtbyen Basket.



Kommunikasjon NBBF Midt.

På Regionstinget ble det fremmet forslag om å ha klubberepresentasjon på styremøtene. Forslaget
ble trukket, men vi lovet i denne forbindelse å ta opp temaet på et klubbledermøte, da noen ønsket
mer innsyn i styrets arbeid. I den forbindelse lovet styreleder å lage et nyhetsbrev som fortalte litt
mer 
utfyllende i forhold til styreprotokollen, hva vi jobber med i styret. Det er nå laget nyhetsbrev de 3
siste månedene etter regionstinget.
Styreledere etterlyste også en 2-veis kommunikasjon, slik at styret fikk kunnskap om hva klubbene
ønsker å vite. Styret kalte derfor inn til klubbledermøte og ba klubbene komme med saker de ønsket
å diskutere. Vi fikk ingen saker og måtte avlyse møtet som bare hadde 5 påmeldte fra 2 klubber.
Noen  klubber  oppdaget  da  heldigvis  at  de  ikke  hadde  fulgt  med  i  timen  og  beklaget  dårlig
tilbakemelding i den forbindelse. Det eneste spørsmål som ble tatt opp var dispensasjoner og hvorfor
ny  rutine  på  dette?  Noen  klubber  har  i  år  ønsket  å  ikke  ha  sine  dispenserte  spillere  på  vår
hjemmeside av personlige årsaker. Vi følger NBBF Region Midt sitt kampreglement:

Dispensasjon på alder: (NYTT) 
Dispensasjon til overårige spillere kan innvilges etter søknad, for spillere som er ett år eldre enn 
aldersklassen. Laget vil da bli markert med (D) etter lagnavnet på oppsettet og tabellen. 
Det gis tillatelse til å benytte tre overårige spillere pr. kamp når dispensasjon er innvilget. 
 
For lag som er innvilget dispensasjon vil kampene telle med i rangeringen av lagene, men laget kan 
ikke vinne serien og gå til Regionsmesterskapet.

Jentebasketserien 2020/2021.

Morten Tøfte orienterte kort om Jentebasketserien som ble opprettet etter et workshopmøte med
Jentebasket som tema. Det er nå kommet inn påmelding av 6 lag i aldersgruppen 2006-2009. Flott
initiativ av klubbene å gjør dette for å få flere jenter til å spille basket.

Eventuelt.

Det har vært problemer med resultattavlene og manglende skuddklokker i  Leangen Bydelshallen.
Mathias Aarskog har fulgt opp dette fra Regionen og det siste vi nå har fått høre er at skuddklokkene
er montert og at det blir bestilt nye resultattavler. Vi håper på rask levering.

Det ble en lang diskusjon om kamper som vinnes med over 100 poeng. Det ble argumentert for at
dette er usportslig og bør unngås til at dette vil være vanskelig å unngå i kamper hvor det er stor
forskjell på nivåene mellom lagene. Det kom kanskje frem en holdning om at et lag ikke bør kjøre
helbanepress en hel kamp med det for øye å virkelig kjøre over det svakere laget, men at man må
kunne spille  «normal» basket  selv  om man vinner med 100 poeng.  Det  ble ikke gjort  noen klar
konklusjon på dette punktet i møtet.

Tiller IL Basket har fått mange spiller i høst i klassen U14 og ønsker privatkamper for å disse skal få et
kamptilbud. Tiller IL Basket bes ta kontakt med lagkontakter for lagene i U14- serien. Lagkontaktene
finner en på TA (Turneringsadmin).
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