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Klubbledermøte 2019-03 
28.10.2019 kl. 18:00 Idrettens Hus  
Referent: Ragnhild Riis 

1. Presentasjon av EasyBasket Nasjonalt Løft 

Hovedmål med prosjektet er å styrke, utvikle og kvalitetssikre EasyBasket konseptet og 
legge til rette for økt aktivitet. Dette gjøres ved å utarbeide en nasjonal og helhetlig plan for 
konseptet. 

• Ny logo 

• Prosjektets tidslinje 

• Innhold i prosjektet: 

o Web-løsning TA 

o Arrangørhåndbok 

o Arrangørkurs 
o Fair Basket – «God Tribune» og «God Trener»  

o Evaluere og utvikle regler og retningslinjer  

• Økonomiske modeller  

• Pilotprosjekt Region Øst 

• «Godkjent klubb» i NBBF 

2. Innspill og diskusjon/spørsmål fra deltakerne under møtet:  

• Økonomi ved EB:  

a) Per i dag er det kun Sverresborg Hoops som taper penger på EasyBasket. 
Dette vil kunne endres dersom løsningen blir 2000 kr til arrangørklubb.  

b) Regionen ser seg nødt til å begynne å ta betalt for EB U10. (Regionen har 
frem til denne sesongen støttet EB aktiviteten ved at de ikke har tatt betalt for 
U10) 

• Klubben opplever det vanskelig å registrere medlemmer inn i MinIdrett, mangler 

engelsk versjon. 

• Forsikring for barn:  
o De yngste spillerne er dekket av NIFs barneidrettsforsikring til og med det året 

de fyller 12 år. Spillere som fyller 13 i løpet av sesongen er dekket ut sesongen via 

NBBFs avtale med Gjensidige. 
• Implementering av TA:  

Klubber som ikke benytter seg av SportsAdmin som medlemsverktøy vil ikke 
kunne hente sine utøvere direkte over i dette systemet. Det ser ikke ut til at det 
hentes inn automatisk. NBBF ser på løsninger på dette og tar det med i arbeidet 
videre 

• Dommere EasyBasket: 

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/forsikring/
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o Fortsette å bruke EB arenaen til gjennomføring av praksis i 
kamplederkurs. Dommeransvarlig er da kursholder 

o Dommeransvarlig/observatør i hall 

o Ønsker at regionen setter opp dommere ikke klubbene 
o Viktigste dommerne gjør er å veilede og være tydelig ovenfor barna, 

gjennom å både snakke, forklare og vise tegn. 
o Ønsker ikke ferske dommere i U13 
o Ønsker gjerne å ha en erfaren kampleder sammen en nyutdannet 
o Klubbene ønsker ikke å forfordele dommeroppdragene i egen klubb kun 

til egne dommere  

• Felles tid på alle banene under EB arrangementene, sikre å overholde tidene.  

• NBBF komme med forslag til hvordan man kan gjennomføre aktivitetsbiten i EB 
U7-10 

• Rekruttering – klubbene jobber videre med tanken om å rekruttere i samme 

aldersklasse for å ha lag å spille mot senere. 

• Minstepris for å være medlem av idrettslaget: 
o Minstesatsen for medlemskontingent er redusert fra 100 til 50 kroner 

(usikker på om det gjelder nå, eller fra 1.1.20 – undersøkes) 
• Ønsker tydelighet på når og hvor arrangementene er og hvem de er for. Bra i år. 
• Ønsker tydelig rammer for frister, når sendes informasjon ut, påmelding inn, 

kampoppsett ut etc.  
• Innspill på å droppe Excel skjema ut ved påmelding 
• Ønsker pause mellom kampene 
• Ønsker at arrangør rangerer lagene i rapporten i etterkant av arrangementet, 

dersom man fjerner poeng. 
• Vurdere å kun spille på to baner dersom man har mer tid i hallen denne dagen.  
• Inkludere reglene og hva som gjelder i invitasjonen som sendes ut fra arrangør 

(se Singsaker sin gode versjon). 
• Ønsker liste over lagkontakter slik at man kan nå de ulike lagene ved behov. 
• Vanskelig å nå ut til alle klubbene og EB lagene, spesielt til første EB runde. 
• Regionen vurdere å lage artikler / nyhetssaker på basket.no og facebook med 

invitasjon til EB arr etc. 
• NBBF kommer med tydelige premisser for hva som ligger til grunn for tildelingen 

av EB arrangement.  

Alle innspillene blir tatt med videre i arbeidet med å utvikle EasyBasket i 
Norges Basketballforbund.  

Deltakere 
Ståle Sandvik    Leder Utleira IL Basket 
Tommy Danielsen   Ranheim  
Kristin Fiva Bucholdt  Ranheim  
Morten Tøfte    Leder Sverresborg Hoops Elite 
Trond Barikmo   Sørsia  
Guro Samanns   Sverresborg Hoops 
Kjell Magnar Myrvold  Sørsia 
Joakim Rosenlund   Nestleder Sverresborg Hoops Elite 
Ingeborg Kaus   Leder Singsaker Basket 
Mathias Aarskog   Leder NBBF Region Midt 
Daglig leder: 
Viola Györgyi    NBBF Region Midt 


