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Trondheim, 10.07.20 
 

Til klubbene i Basketregionen Midt-Norge 
 
 

Innkalling til Regionsting 2020 i NBBF Region Midt 

 
Tirsdag 18. august 2020 kl. 18.00 
Regionstinget avholdes på Quality Hotel Augustin, Kongens gate 26, 7012 Trondheim. 

 

Saker som ønskes tatt opp på regionstinget må sendes styret senest 4. august 2020 (14 
dager før Regionstinget). Sakene kan sendes til viola.gyorgyi@basket.no Fullstendig sakliste 
med alle sakspapirer legges ut på hjemmesiden en uke før årsmøte, samt sendes ut på epost 
til klubbene. 
 
Det presiseres at delegasjoner skal være sammensatt i henhold til NIFs lov § 2-4. 
På regionstinget møtes med stemmerett: 
a) Særregionens styre 
b) Representanter fra idrettslagene etter følgende skala: 
Klubber med inntil 25 medlemmer - 1 representant 
Klubber med inntil 50 medlemmer - 2 representanter 
Klubber med mer enn 50 medlemmer - 3 representanter 
 
Videre møter uten stemmerett, men med tale- og forslagsrett i de saker som ligger innenfor 
utvalgets/komiteens arbeidsområde: 
a) Lederne i de faglige utvalg/komiteer, eventuelt nestleder eller medlem dersom leder er 
forhindret fra å møte. 
b) Kontrollkomiteens medlemmer 
c) Valgkomiteens medlemmer 
d) Revisorer 
Representasjon fra idrettslagene fastsettes av regionstinget etter målbare kriterier. 
Representanter må være valgt på årsmøtet eller oppnevnt av styret etter fullmakt og meldt 
særregionen senest en uke før tinget. 
 
 
 
Velkommen til Regionsting. 
 
Med vennlig hilsen 
Styret 
  

mailto:viola.gyorgyi@basket.no
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Til klubbene i Norges Basketballforbund Region Midt 

 

           Dato: 11.8.2020 
 

Sakliste og sakspapirer for Regionsting i NBBF Region Midt 
Styret viser til innkalling til Regionsting 10. juli 2020. 

Regionstinget for NBBF Region Midt avholdes tirsdag 18. august 2020 kl. 18.00 på Comfort 

Augustin Hotel, Kongens gate 26 7012 TRONDHEIM 

 

Under følger saklisten for årsmøtet: 

Sak 1:  Godkjenne de stemmeberettigede 

Sak 2: Velge dirigent 

Sak 3:  Velge protokollfører  

Sak 4:  Velge to medlemmer til å underskrive protokollen  

Sak 5:  Godkjenne innkallingen 

Sak 6:  Godkjenne saklisten 

Sak 7:  Godkjenne forretningsorden 

Sak 8:  Behandle beretning for Regionen 

Sak 9:  Behandle regnskap for Regionen Ble vedtatt ekstraordinært ting 25.juni. 

Sak 10: Behandle forslag og saker 

  Innkomne saker 1-2 fra Sverresborg Hoops Basket Elite 

 Innkomne saker 3-5 fra styret i NBBF Midt      

Sak 11:  Fastsette medlemskontingent.  

 Styret foreslår å ha samme kontingent som i 2019: kr 3500,00 

Sak 12: Behandle budsjett for Regionen 

Sak 13: Foreta følgende valg: 

13.1 Styre: 

- Leder 

- Nestleder  

- Tre styremedlemmer   

- Ett varamedlem 

13.2 Kontrollutvalg: 

- To medlemmer 

- Ett varamedlem 

13.3 Representanter til ting i overordnende organisasjonsledd  

  eller gi Regionstyret fullmakt til å oppnevne representantene 

13.4 Valgkomité: 

- Leder   

- To medlemmer  

- Ett varamedlem  
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Leder og nestleder velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges 
varamedlem. 
 
Sakspapirer vil bli lagt ut på NBBF Midt hjemmeside, og sendes ut til klubbledere pr epost. 

 

Ved spørsmål om årsmøtet, kan Mathias Aarskog kontaktes på mathias.aarskog@gmail.com 

Vi ønsker å minne om NIFs lov ved valg/oppnevning, ref innkallingen til dette årsmøte. 

 

Velkommen til regionsting.  

 

 

Med vennlig hilsen  

Styret 

  

mailto:mathias.aarskog@gmail.com
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 Forretningsorden  
 

1. Forhandlingene ledes av den valgte dirigenten.  

2. Protokollen føres av den valgte sekretæren.  

3. Ingen representant gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Med unntak for 

innledningsforedrag settes taletiden til: 3 min. første gang og 2 min. andre gang og 1 min. 

tredje gang.  

4. Dirigent kan forkorte taletiden og sette strek for talelisten etter behov.  

5. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har 1 min. taletid.  

6. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten, og være undertegnet med representantens 

navn. Forslag kan bare fremmes i saker som står på saklisten. Tidligere forslag kan ikke 

trekkes tilbake og nye forslag ikke settes fram etter at strek er satt, eller saken er tatt opp til 

votering.  

7. Med unntak av lovendringer avgjøres alle vedtak og valg ved flertall av de avgitte 

stemmer. Blanke stemmesedler teller ikke, og stemmene regnes som ikke avgitt.  

8. I protokollen føres det inn hvem som har hatt ordet i sakene, forslag og vedtak med antall 

stemmer for og imot.  
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Sak 8: Styrets beretning



     Side 7 av 26 

  

 
 
 

1 Innledning  

 

I 2019 måtte vi først ta et ekstraordinært Regionsting 8. april for å velge en valgkomite da vi i 

2018 ikke fikk valgt et styre og vi var under administrasjon av NBBF. På det ordinære 

Regionstinget 13. mai fikk vi igjen kontrollen på Regionen med et lokalt styre.  

 

Den daglige driften har i 2019 fungert veldig bra. Vi startet året med få dommere, men har 

hatt mange dommerkurs som gjør at vi ser litt lysere ut på situasjonen hvis vi får beholde de 

dommerne vi nå har. Det tar dessverre lang tid å utdanne erfarne dommere. Det er derfor 

viktig å ta vare på de erfarne dommerne vi har og følge opp de unge kampelederne og 

aspirantdommerne vi har. Vi er så heldig å ha 1 FIBA-dommer og 4 forbundsdommere i 

Trondheim. Disse har bidratt med 78 dommerobservasjoner som er rekord. Håper dette bidrar 

til at vi får en bedre dommerstand. Men vi er langt fra i mål. Vi måtte også i år gjennomføre 

2M som enkel serie, men krydret tilbudet med et utvidet sluttspill som startet i mars 2020 før 

koronasituasjonen.  

 

På rekrutteringssiden mistet vi i 2019 midlene vi fikk fra NBBF til skoleprosjekt. Det har gjort 

at vi har mye mindre skolebesøk enn tidligere og klubbene må klare seg selv med å finne 

trenere som kan delta i skoletiden med SFO-basket og det er ikke lett. Vi savner dette tilbudet.  

På medlemssiden ble det dessverre bare 2,4 % økning i 2019. Det var skuffende etter den store 

økningen i de 2 nye klubbene Molde og Midtbyen. 

 

Økonomien i NBBF Region Midt er meget bra på tross av underskudd og det gjør 

arbeidsforholdene på daglig drift gunstige. 

 

Vi har fått 2 nye klubber i 2019. Molde Basketballklubb ble tatt opp i enhetsregisteret 2.2.2019 

med leder Raymond Gregory Knudson og Midtbyen Basketball Trondheim ble tatt opp 20.9 

2019 med leder Morten Tøfte. Begge klubber har lag med i seriespill og har høy aktivitet. Vi 

ønsker dem velkommen i regionen. I tillegg er det etablert et lag i G05 på Tiller i Trondheim, 

som har sine spillere i Olderlaget denne sesongen. De skal danne basketballgruppe i Tiller IL 

våren 2020. Vi gleder oss over ny tilvekst i en del av Trondheim som ikke har hatt et tilbud for 

basketball. 

 

Det har vært en del dynamikk i 2019 i regionen med nye aktører på plass. Vi har hatt 

situasjoner hvor regionen har mottatt kritikk for manglende kommunikasjon mellom styret og 

klubbene. For oss er klubbledermøtene svært viktig i denne sammenheng og det er derfor 

viktig at klubbene stiller med relevante personer i disse møtene. Vi vil fortsette å vektlegge 

klubbledermøter fremover. Vi fører også protokoller fra styremøtene, her kan vi ikke gå i detalj 

rundt saksbehandling slik man gjør i referater. Vi vil i stedet begynne å sende nyhetsbrev til 

klubbene hvor det kommer ytterligere informasjon ut over protokollene. Vi kommuniserer 

også på sosiale medier, men det er ikke gitt at alle får meg seg all kommunikasjon som gjøres 
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i forskjellige kanaler og har sett at idrettskretsen har suksess med sine nyhetsbrev og vil derfor 

test ut dette fremover. 

 

2 Regionsstyret  

 

NBBF Region Midt fikk endelig valgt et nytt styre i 2019 etter å ha vært under administrasjon 

av NBBF i ett år. Følgende personer ble valgt: 

Funksjon Navn Klubb 
Leder Mathias Aarskog Sverresborg IF Hoops Basket 
Nestleder Trond Schwenke Olderlaget IF 
Styremedlem  Mathias Dørmænen Sverresborg IF Hoops Elite 
Styremedlem Josefine Caroline Stokke Haugom NTNUI Basket 
Styremedlem Ragnhild Stavå Stjørdal Basket 
Varamedlem Guro Samanns Sverresborg IF Hoops Basket 

 

Hilde Aunvåg og Sigrid Wildish fra Singsaker Basket stilte velvillig opp og reviderte regnskapet 

for Regionen for 2019.    

 

 

3 Organisasjon NBBF Region Midt  

 

Fra 2019 ble daglig leder fast ansatt med en 60 % stilling. Vi fikk også et nytt ordinært styre 

inn på Regionstinget 13. mai. Vi er fremdeles avhengig av å ha arbeidende styremedlemmer 

for at alle oppgavens skal bli løst. Ikke alle i styret har tid til å delta så mye, men vi er glade for 

de bidragene vi får. 

Vi har i 2019 hatt 3 klubbledermøter; 18. mars (16 deltagere), 19 juni (10 deltagere) og 28. 

oktober (11 deltagere). Vi hadde også et klubbmøte om serieoppsett 10.09.19 med 16 

deltagere. 

Vi har i 2019 hatt god kontroll på arbeidsoppgavene med handlingsplaner som følges opp 

månedlig av NBBF. Den daglige driften går bra og er under kontroll med en daglig leder som 

jobber til alle døgnets tider. 
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4 Representasjon  

 

Følgende personer har representert NBBF Region Midt i ovenstående organisasjonsledd: 

Rolle Navn Klubb 
Dommerkomiteen, medlem Linda Evensen Singsaker 
Sanksjonskomiteen, vara  Siri Strømme Sverresborg Hoops 
Valgkomiteen, medlem Geir Schønberg Sverresborg Hoops 

Følgende personer representerte NBBF Region Midt ved NBBF Minitinget 2019: Mathias 

Aarskog (NBBF Region Midt), Viola Gyorgyi (NBBF Region Midt). Minitinget ble streamet på 

NBBF sin Youtube-kanal. 

Følgende personer representerte NBBF Region Midt på Politisk Møte 25.-26. oktober 2019: 

Viola Gyorgyi, Mathias Aarskog. 

 

Følgende spillere fra NBBF Region Midt representerte Norge i 2019: 

• Sigurd Lorange (Sverresborg Hoops) og William Lybæk (Singsaker BBK) deltok på senior 

herrer under Universiaden i 2.–14.juli 2019. 

• Marthe Eide og Maja Osmundsvåg fra Sverresborg Hoops deltok på U15 landslaget, og 

spilte i Copenhagen Invitational i juni 2019. 

• Jo Kristian Weisethaunet deltok på U16 landslaget, og spilte sommerturnering i 

Podgorica i Montenegro i august 2019.  

Følgende dommere fra NBBF Region Midt representerte Norge internasjonalt i 2019: 

• Viola Gyorgyi (Singsaker) dømte blant annet under EuroBasket kvinner i Riga, Latvia 

juni 2019 og U19VM i Bangkok, Thailand juli 2019, samt flere oppdrag i EuroLeague og 

EuroCup. 

• Alex Reiertsen (Sverresborg Hoops) og Josefine Stokke Haugom (NTNUI) dømte under 

Nordisk Mesterskap for U16 og U18 i Kisakallio, Finland i juni 2019.  
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5 Klubber/medlemmer  

 

I 2015 ble idrettsregistreringen flyttet fra 31. januar til 30. april. 

Det var registrert 1206 medlemmer i klubbene i regionen pr 31/12-2018. Dette er en økning på 

1,9 %, (23 medlemmer) fra året før. I 2019 var 1237 medlemmer registret noe som utgjør en 

økning på 2,4 %, (29 medlemmer). 

Tabellen nedenfor viser medlemstall for de forskjellige klubbene de fire siste årene.  

 

MEDLEMSTALL - BASKETBALL-REGION MIDT 

 2016 2017 2018 2019 

 Kvinner Menn Total Kvinner Menn Total Kvinner Menn Total Kvinner Menn Total 

Byafossen IL 35 25 60 24 40 64 29 38 67 16 43 59 

Byåsen 
Basketballklubb* 

19 65 84 32 104 136 43 124 167 32 84 116 

Frøya IL  13 13 0 8 8 0 9 9 0 8 8 

Innherred 
Basketballklubb 

21 48 69 0 41 41 0 18 18 0 9 9 

Isfjorden 
Idrettslag 

   1 13 14 1 12 13 0 12 12 

Nidaros Jets 
Basketballklubb 

 21 21 1 22 23 0 19 19 0 26 26 

NTNUI 71 67 138 57 72 129 73 84 157 81 81 162 

Olderlaget IF  15 15 0 16 16 0 21 21 0 25 25 

Ranheim IL 23 70 93 34 97 131 32 87 119 10 77 87 

Rauma 
Basketballklubb 

  0 0 18 18 0 16 16 0 0 0 

Singsaker 
Basketballklubb 

27 102 129 21 120 141 0 106 106   124 

Stjørdal 
Basketballklubb 

13 68 81 19 65 84 22 68 90 4 66 70 

Sverresborg IF 
Hoops Elite 

 26 26 0 34 34 4 25 29 0 11 11 

Sverresborg IF 
Hoops Bredde 

44 99 143 56 135 191 60 145 205 66 144 210 

Trondheim 
Basketballklubb 

7 13 20 5 13 18 6 13 19 4 11 15 
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Trygg Lade 
Sportsklubb 

12  12 14 10 24 15 0 15 12 0 12 

Utleira          5 24 29 

Volda Student IL 
Basketball 

   6 23 29 9 35 44 0 0 0 

Volda Ørsta 
Basketballklubb 

 16 16 0 0 0   0 0 0 0 

Ytterøy 
Idrettslag Basket 

   0 15 15 0 9 9 0 0 0 

Aalesund Sharks 
Basketballklubb 

 71 71 0 67 67 0 83 83 0 91 91 

Midtbyen Basket 
Trondheim 

        
Ny 

klubb 
56 94 150 

Molde 
Basketball Klubb 

        
Ny 

klubb 
9 63 72 

Sum 272 719 991 285 898 1183 294 912 1206 297 940 1237 

*“ Sørsia Basketballklubb” fra 2019/2020 sesongen 

 

Totalt 21 klubber var registrert i regionen i 2019, av disse hadde 19 klubber aktive medlemmer. I 

2019 har det kommet til 2 klubber: Molde Basket og Midtbyen Basketball Trondheim. Begge 

klubbene er meget aktive på rekruttering av barn og unge noe som er veldig positivt. Byåsen 

Basket skiftet navn til Sørsia Basket. 

 

6 Publisering og media  

 

Region Midt har brukt hjemmesiden og Facebook til å publisere nyheter og informasjon til 

klubbene. Alle styremøtereferater ligger ute på hjemmesiden. MinBasket-app blir brukt til 

publisering av kampoppsettet. 

Det har vært artikler om klubber fra regionen i aviser: 

https://s-n.no/jo-kristian-16-blir-historisk/ 

https://www.bladet.no/sport/2019/08/02/Basketballspiller-blir-historisk-etter-

landslagsuttak-19614583.ece 

https://nearadio.no/na-drar-jo-kristian-til-montenegro/19.22080 

https://www.rbnett.no/sport/2019/10/23/Fra-ingen-til-80-medlemmer-p%C3%A5-ett-

%C3%A5r-20227610.ece 

https://www.adressa.no/sport/i/6jEn6z/sigurd-18-fra-trondheim-faar-unik-basketball-

sjanse-i-usa 

https://www.adressa.no/pluss/nyheter/2019/03/16/Se-bildene-fra-minibasketcup-i-

Munkvollhallen-18672564.ece 

https://underdusken.no/nyhet/medaljebonanza-for-ntnui/162223 

https://s-n.no/jo-kristian-16-blir-historisk/
https://www.bladet.no/sport/2019/08/02/Basketballspiller-blir-historisk-etter-landslagsuttak-19614583.ece
https://www.bladet.no/sport/2019/08/02/Basketballspiller-blir-historisk-etter-landslagsuttak-19614583.ece
https://nearadio.no/na-drar-jo-kristian-til-montenegro/19.22080
https://www.rbnett.no/sport/2019/10/23/Fra-ingen-til-80-medlemmer-p%C3%A5-ett-%C3%A5r-20227610.ece
https://www.rbnett.no/sport/2019/10/23/Fra-ingen-til-80-medlemmer-p%C3%A5-ett-%C3%A5r-20227610.ece
https://www.adressa.no/sport/i/6jEn6z/sigurd-18-fra-trondheim-faar-unik-basketball-sjanse-i-usa
https://www.adressa.no/sport/i/6jEn6z/sigurd-18-fra-trondheim-faar-unik-basketball-sjanse-i-usa
https://www.adressa.no/pluss/nyheter/2019/03/16/Se-bildene-fra-minibasketcup-i-Munkvollhallen-18672564.ece
https://www.adressa.no/pluss/nyheter/2019/03/16/Se-bildene-fra-minibasketcup-i-Munkvollhallen-18672564.ece
https://underdusken.no/nyhet/medaljebonanza-for-ntnui/162223
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7 Økonomi  

 
Resultatet for 2019 viser et underskudd på kr 28 207,- mot et underskudd på kr 52 514,- i 2018. 
Budsjettert underskudd var i Revidert Budsjett 2019 kr 60 000,-.  
 
NBBF avsluttet sitt mangeårige skoleprosjekt i 2019 dessverre. I tillegg tok NBBF over ansvaret 
for Talentcampene som Regionen tidligere har hatt ansvar for. Dette førte til at omsetningen 
sank med 35 %. På anleggssiden ble endelig vårt prosjekt i Husebyhallen ferdigstilt hvor det 
ble brukt midler fra Trondheim Kommune. Dette fører til en stor nedgang i  
 
Sum egenkapital pr 31.12.19 var kr 294 374,- mot kr 322 581,- pr 31.12.2018. Regionen har 
enda god likviditet med kr 426 684,- på bankkonto. Av disse er 95 050,- bundne midler fått fra 
Trondheim Kommune for oppgradering av Husebyhallen. Vi avsluttet endelig vårt prosjekt i 
Husebyhallen i 2019 med investeringer på nedsenkbare kurver og ny Scoreboard til kr 
431 950,-. Fri likviditet til drift blir derfor kr 331 634,-. Vi føler derfor at vi fremover ikke bør 
budsjettere med underskudd. 
 
 

8 Kurs og samlinger 

 

Kurstype 
Ant. 
Kurs 

Ant. 
Deltakere 

Sted Arrangør 

Klubbutviklingstiltak -    
Klubbledermøter 4  Trondheim NBBF Midt 
Trener EB 2 7 + 11 Molde/Trheim NBBF Midt 
Trener 1 -   NBBF Midt 
Dommersamling  2 15 + 18 Trondheim NBBF Midt 
Trenersamling (DLT) 1 25 Trondheim NBBF Midt 
Kamplederkurs 2 6 + 13 Trondheim NBBF Midt 
Aspirantdommerkurs 2 6 + 6 Trondheim NBBF Midt 
Regionsdommerkurs -   NBBF Midt 
Talentcamp 1 20 Tønsberg NBBF 
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9 Dommersituasjonen  

 

I 2019 er dommerkomiteen (DK) i NBBF Midt videreført fra 2018, med leder Josefine Caroline 

Stokke Haugom og medlem Alexander Reiertsen. Komiteen har hatt et godt samarbeid med 

regionens daglige leder i forbindelse med dommersamlinger, kampleder- og dommerkurs, 

samt observasjon/coaching av dommerne i regionens kamper. 

 

Innkommende saker i DK har vært raskt behandlet via e-post. Dette gjelder hovedsakelig 

diskvalifikasjonsrapporter og saker som har kommet på daglig leders bord angående 

regionens dommere.  

 

I 2019 fortsatte regionen å benytte systemet ArbiterSports for administrering av 

dommeroppsettet. 

 

Gjennom 2019 har det blitt holdt fire kampleder- og aspirantdommerkurs, men ikke 

regionsdommerkurs da det ikke var nok aktuelle kandidater. Dessverre måtte et 

kamplederkurs avlyses grunnet for få påmeldte. Generelt har det vært veldig dårlig påmelding 

fra klubbene på dommerkurs i 2019.  To dommersamlinger ble arrangert i Trondheim for alle 

dommere og kampledere i regionen i januar 2019 og september 2019. Deltakelsen på 

dommersamlinger er brukbar, men vi skulle gjerne hatt enda flere med på samlingene for å 

styrke dommergruppa sosialt og faglig.   

 

Kamplederkurs Januar 2019, 
Trondheim 

N/A Avlyst – få deltakere 

Kamplederkurs  April 2019, Trondheim Josefine C. S. 
Haugom 

6 deltakere bestått 

Kamplederkurs September 2019, 
Trondheim 

Alexander 
Reiertsen 

13 deltakere bestått 

Aspirantdommerkurs Februar 2019, 
Trondheim 

Josefine C. S. 
Haugom 

6 deltakere bestått 

Aspirantdommerkurs  September 2019, 
Trondheim 

Josefine C. S. 
Haugom 

6 deltakere bestått 
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Aktive dommere i NBBF Midt fordelt på område per 06.03.2020 

 To
talt an

t. d
o

m
m

ere
 

K
am

p
led

ere
 

A
sp

iran
td

o
m

m
ere

 

R
egio

n
sd

o
m

m
ere

 

Fo
rb

u
n

d
sd

o
m

m
ere

 

Totalt i NBBF Midt 78 39 25 9 5 

Ålesund 4 0 2 2 0 
Molde 9 8 0 1 0 
Åndalsnes 1 0 1 0 0 
Volda 1 0 0 0 1 
Trondheim 57 30† 20 4 3 
Nord i Trøndelag 6 1 2 2 1 
†antall kampledere er basert på de som har tatt 
kamplederkurs (og ikke gått videre til aspirantdommerkurs) 
og gjenspeiler ikke nødvendigvis aktive kampledere da 
regionen ikke har eksakte tall på kamplederne som kun har 
dømt Easy Basket i 2019. Tallet er derfor høyere enn det 
reelle antallet aktive kampledere.  
 

NBBF Midt har i 2019 hatt fem elitedommere aktive på nasjonalt og internasjonalt nivå, 

Györgyi, Haugom, Nasser, Reiertsen og Westrum.  

 

Internasjonalt 

Györgyi er fortsatt svært aktiv også utenlands og får jevnlig FIBA-oppdrag i EuroCup Women 

og EuroLeague Women. I tillegg har hun i 2019 dømt både EuroBasket 2019 i Latvia og U19VM 

for kvinner i Thailand, noe som anses som svært gode prestasjoner.  

 

Reiertsen og Haugom var to av fem dommere fra Norge som dømte Nordisk Mesterskap for 

U16 og U18 landslagene til Norge, Sverige, Danmark, Finland, Island og Estland i Kisakallio, like 

utenfor Helsinki i Finland.  

 

I august 2019 arrangerte NBBF to seniorlandslagskamper for første gang på mange år. Den 

ene kampen mellom de norske og irlendske kvinnelandslagene ble dømt av to av regionens 

dommere, nemlig Györgyi og Haugom.  

 

26.-29. desember 2019 deltok Reiertsen som den eneste norske dommeren på pre-FIBA camp 

i Kortrijk i Belgia. Denne deltakelsen kan være et skritt nærmere en FIBA-lisens, ettersom 

dommerne nå må ha vært gjennom en såkalt «PRE-FIBA camp» for å bli vurdert til å få tildelt 

FIBA-lisens.  
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Observasjoner 

I 2019 ble det gjennomført 68 observasjoner i regi av NBBF Midt. Så langt i 2019/20-sesonen 

er det registrert færre observasjoner enn de siste årene ettersom vi har mistet noen 

observatører og forbundsdommerne i regionen har vært mindre tilgjengelig pga økende 

mengde nasjonale oppdrag og større behov for dem som dommer i krevende kamper.  

 

Gjennomføring av kamper 

Ingen kamper ble avlyst i 2019 på grunn av for få dommere, et fåtall ble dømt med én dommer. 

Dette gjelder noen kamper i Åndalsnes, samt et par kamper i resten av regionen der en av 

dommerne ikke har møtt opp uten å gi beskjed. De gangene dette har skjedd, tar regionen tak 

i det.  

Av dommerrapporter som har kommet inn i løpet av året, er det som går igjen: 

- Feil hos sekretariat 

- Ureglementerte drakter 

- Problemer med banen: kurv, gulv etc.  

- Diskvalifiserende fouls  

 

10 Trenersituasjonen  

 

Den lille trenerhelgen ble arrangert 24.august 2019 på Åsveien skole/Åsveihallen. Fokuset på 

samlingen var: Hvordan bygge lag, rekruttere og beholde spillere. Innleid var Pål Berg som 

snakket om sine erfaringer og viktigheten av å legge til rette for det sosiale i tillegg til det 

sportslige. Det var 26 trenere fra Region Midt representert ved samlingen. Tilbakemeldingene 

fra samlingen var gjennomgående positive. Arrangementet inneholdt samtidig servering av 

frukt og varm lunsj før man forflyttet seg til hallen, og fikk observere Pål Berg instruere spillere 

fra Hoops i «50 shades of layups». 

Vi har gjennomført 2 EB Trenerkurs i 2019. 

På den store trenerhelgen i Oslo januar 2019 var Region Midt godt representert med 16 

trenere fra hele regionen. 

Framover ønsker Region Midt å arrangere flere trener-treff igjennom sesongen. Hvor man kan 

diskutere, og dele erfaringer seg imellom. Dette ble ikke gjennomført i 2019, men man håper 

å få gjennomført dette i 2020. 
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11 Anlegg  

 

I Trondheim fordeles all halltid mellom de forskjellige idrettene basert på aktivitetstall. NBBF 

Region Midt deltar i hallfordelingsmøtene, og fordeler tildelt halltid til klubbene (trening) og 

regionen (seriekamper/regionlagstreninger/sluttspill). I Møre og Romsdal tildeles halltid til 

arrangementer for alle haller i fylket i et hallfordelingsmøte som avholdes i mai. I 2019 deltok 

daglig leder for første gang på hallfordelingsmøte i Molde. Det var veldig viktig da vi fikk 

ytterligere lag fra Møre og Romsdal i 2019. Nord i Trøndelag (Steinkjer, Levanger og Stjørdal) 

må halltid bookes direkte med hallene. 

NBBF Region Midt avsluttet sitt prosjekt i Husebyhallen i Trondheim. Vi har i flere år mottatt 

midler fra Trondheim Kommune for å skifte ut kurvene på tvers med nedsenkbare kurver. 

Etter 1 ½ års masing på entreprenør ble endelig jobben fullført høsten 2019. Vi fikk også 

tilleggsmidler til å kjøpe ny scoreboard som ble montert i februar 2019. Totalt har vi fått kr 

527 000,- fra Trondheim Kommune og har igjen kr 95 050,- av tildelingen. Vi tar nå kontakt 

med Trondheim Kommune for å høre hva vi kan bruke pengene til. 

I tillegg har vi gitt innspill til kommunen og private haller mht til utstyr for basket. 

 

 

12 Serieavvikling  

 

Tabellen under viser antall lag og antall kamper i de forskjellige årsklassene de 4 siste sesongene.  

Sesong 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Serie Lag Kamper Lag Kamper Lag Kamper Lag Kamper 

Smågutter U13G 5 20 6 30 6 30 8 56 

Smågutter U14G 6 45 4 18 6 30 7 42 

Gutter U15G 4 24 8 56 7 42 9 72 

Gutter U16G 4 24 0 0 7 42 4 18 

Gutter U17G 5 30 6 45 6 45 7 42 

Jenter U17P 3 12 4 18     

Jr Menn U19M 5 30 7 42 5 30 4 24 

1M 6 45 6 45 6 45 6 45 

2M 10 90 10 45 9 36 9 36 

1K 7 42 7 42 7 42 6 45 

2K             

(KL)             

(BLNO) (1)   (1)   (1)  (1)  

(Rullestolserien) (16) 15 (16) 15 8 (7) 7 (6) 

Totalt 55 377 58 356 59 342 60 386 
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Tall i parentes er nasjonale serier + rullestolserien som ikke er en fullstendig serie – teller ikke 

med i totalt antall lag. 

 

Serieavviklingen i sesongen 2019/2020 gikk veldig bra med få wo og lite bøter/omberamminger. 
I mars kom Covid -19 og stoppet all aktivitet. NBBF besluttet derfor: Samtlige serier i NBBF og 
dets regioner, som ikke ble ferdigspilt før seriene ble avlyst den 11. mars 2020, inkludert BLNO 
for kvinner, får tabellene annullert i sin helhet.  

 

 

13 Sluttspill  

 

Når det gjelder sluttspill vedtok NBBF følgende: Samtlige serier i NBBF og dets regioner, som 
ikke ble ferdigspilt før seriene ble avlyst den 11. mars 2020, inkludert BLNO for kvinner, får 
tabellene annullert i sin helhet. 

 

 

14 Sekretariat  

Sekretariatsfunksjonen har vært varierende utført i løpet av sesongen, flere kamper er 

uproblematiske mens andre kamper er det ikke sekretariat til stede og man må finne 

nødløsninger. Stort sett har det vært greit avviklet, men det er kommet inn rapporter på 

sekretariat som ikke har møtt opp og sekretariat som ikke er forberedt og trenger opplæring 

både før og gjennom kampen.  

Klubbene bør ha økt fokus på opplæring av sekretariatsfunksjonen i starten av hver sesong, 

særlig i disse tider hvor det er hyppige regelendringer. Fra sesongen 2020/2021 vil klubbene 

få 1 advarsel før det må sendes ut bøter for mangelfullt sekretariat. 

 

 

15 Easy Basket og Easy Basket Challenge  

 

Det har i 2019 vært arrangert 6 EBC/EB/U13 arrangement. Disse har hatt følgende deltagelse: 

Arrangør EBC antall spillere EB antall lag U13 antall lag 

Byåsen Basket januar 19 14 spillere 8 9 

Ranheim basket februar 19 8 lag 4 9 

Sverresborg Hoops Basket mars 19 12 lag 6 9 

Ranheim Basket april 19 12 lag 6 0 

Singsaker Basket november 19 6 lag 6 6 

Ranheim Basket desember 19 6 lag 5 7 
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Arrangementene har også i 2019 vært av bra kvalitet og vi ser at klubbene har stort sett gode 

arrangement. I 2019 starter Ranheim opp med kamper for de under 10 år istedenfor EBC 

arrangement, og det ble en suksess fra første dag. Klubbene som har deltatt med lag er: 

Byafossen IL Basket, Sørsia Basket, Ranheim Basket, Singsaker Basket, Sverresborg Hoops 

Basket, Utleira IL Basket, Flatåsen Basket og Midtbyen Basket. 

Vårt rapportsystem fungerer veldig godt og alle klubbene leverer fine rapporter. 

 

 

16 Spillerutvikling (SPU) 

SPU ble våren 2019 arrangert for jenter og gutter født 2004 og 2005. De ulike gruppene 

hadde 4 økter hver med Jakob Baiden (G04), Mattias Jönsson (J04/05) og Frode Ramberg 

(G05) som instruktører. 

 

Høsten 2019 ble det arrangert SPU-samlinger for jenter og gutter født 2005 og 2006. Det ble 

holdt 1 samling med 2 treninger for hver av gruppene. Instruktører høsten 2019 var Mattias 

Jönsson, Vegard Tøfte og Mathias Dørmænen. 

 

 

17 Utmerkelser 

Frode Ramberg (Sverresborg Hoops) mottok prisen som «Årets Trenerentusiast» under Den 

Store Trenerhelgen i Oslo i januar 2019. 

 

 

 

 

 

 

Styret 2019 

NBBF Region Midt 
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Sak 10: Behandle forslag og saker 
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Innkomne forslag 1 fra Sverresborg Hoops Elite. 

 
 
Sverresborg Hoops Basket Elite 
Postboks 3425  Havstad 
 
7425 TRONDHEIM 
 
 
BASKET REGION MIDT-NORGE 
v/ Daglig leder Viola    Trondheim 3. August 2020 
 
 
FORSLAG TIL REGIONTING I REGION MIDT-NORGE 18. AUGUST 2020. 
 
Vi fremmer følgende forslag for Regiontinget. 
 
TILLEGG TIL KAMPREGLEMENTET §4 KLASSEINNDELING 
 
4 d 
Dispensasjon på alder:  
 
Dispensasjon til overårige spillere kan innvilges etter søknad for spillere som er ett år 
eldre enn aldersklassen og vil markeres med (D) etter lagsnavnet på oppsettet og 
tabellen.  
Det gis tillatelse til å benytte tre overårige spillere/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 eller gå til Regionmesterskapet. 

 

Begrunnelse: 

Dette forslag er en kopi av det Region Øst bruker, da det er å foretrekke at regioner 

har tilnærmet like regler. 

Vi ser også at dagens regler gir muligheter for juks, noe vi ikke ønsker oss. 

Ytterligere begrunnelse vil komme på tinget. 

 

Med vennlig hilsen 

For Sverresborg Hoops Basket Elite 

 

Morten Tøfte 

Leder  

 
 
 Styret i NBBF Midt tar ikke stilling til forslaget.  
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Innkomne forslag 2 fra Sverresborg Hoops Elite. 
 
 
Sverresborg Hoops Basket Elite 
Postboks 3425  Havstad 
 
7425 TRONDHEIM 
 
 
BASKET REGION MIDT-NORGE 
v/ Daglig leder Viola    Trondheim 3. August 2020 
 
 
FORSLAG TIL REGIONTING I REGION MIDT-NORGE 18. AUGUST 2020. 
 
Vi fremmer følgende forslag for Regiontinget. 
 
REGIONENS STYREMØTER SKAL VÆRE ÅPNE FOR KLUBBENE. 
 
Alle klubbene kan stille med en observatør hver på alle regionen sine styremøter. 

 

Begrunnelse: 

Dette er ett ønske om mer deling av informasjon og åpenhet. 

Vi vil under behandlingen av saken komme med en utvidet muntlig begrunnelse av 

vårt forslag. 

 

 

Med vennlig hilsen 

For Sverresborg Hoops Basket Elite 

 

Morten Tøfte 

Leder  

 

 
Styret i NBBF Midt støtter ikke forslaget.   
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Innkomne forslag 3 fra Styret i NBBF Midt. 
 

 

Styret foreslår å endre følgende i:  

 

Kampreglement NBBF Region Midt - §16 ØKONOMISKE FORHOLD  

 

Slik lyder regelen i dag:  

 

Regionseriene skal være selvfinansierende.  

Seriekontingenten regnes på grunnlag av antatt utgifter i hver klasse. 

 

Begrunnelse: 

Denne § passer ikke lenger slik våre serier er nå. 

Vi har noen serier som er «trikkeserier» i Trondheim uten halleie og lokale dommere 

og noen serier med lange reiser fra Steinkjer i nord til Ålesund i sør. 

Der betaler vi halleie i hallene og dommerutgiftene blir veldig høye, da vi ofte må 

sende dommere fra Trondheim til Steinkjer og Ålesund. 

Hvis Seriekontingenten da regnes på grunnlag av antatt utgifter i hver klasse vil den 

blir alt for høy i de seriene som har lag med lange reiser. 

 

Slik det praktiseres i dag er at regiontinget har et budsjett hvor seriekontingenten har 

et beløp som det skal tas utgangspunkt i når vi vet antall lag som er påmeldt i hver 

enkelt serie. Når vi vet antall lag i seriespill vedtar styret seriekontingenten for hver 

enkelt serie.  

 

Slik er forslaget: 

 

Seriekontingenten regnes ut fra Regiontingets vedtatte budsjett og antall lag som 

påmeldes i hver enkelt serie. Regionstyret vedtar seriekontingenten i de forskjellige 

seriene etter at påmeldingen til seriene er kjent. 
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Innkomne forslag 4 fra Styret i NBBF Midt. 
 

 

Styret foreslår å endre følgende i:  

 

Kampreglement NBBF Region Midt - §11 OPPRYKK 

 

Slik lyder regelen i dag:  

 

Frivillig opprykk til 1. divisjon kvinner/1.divisjon menn etter NBBFs regler. 

 

Slik er forslaget. Tillegg til den tekst som står i §11 i dag: 

 

Når Regionen arrangerer 2. divisjon skal det lag som vinner serien rykke opp til 1. 

divisjon. 

 

Begrunnelse: 

 

Vi har ingen opprykksregel for 2. divisjon. 

Vi har også en utfordring med at lag i 2. div ikke vil rykke opp i 1. divisjon og da blir 

det lite lag i 1. divisjon. 

Noen lag spekulerer også i å melde seg på 2. divisjon for å vinne denne serien, 

istedenfor å spille i 1. divisjon. 
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Innkomne forslag 5 fra Styret i NBBF Midt. 
 

 

Styret foreslår å endre følgende i:  

 

Kampreglement NBBF Region Midt 

§2 PÅMELDING AV LAG TIL SERIER ARRANGERT AV REGIONEN 

 

Slik lyder regelen i dag:  

 

Endelig påmeldingsfrist er 5. september og de som trekker seg etter 

påmeldingsfristen, må betale full seriekontingent. Lag som trekker seg, eller blir 

strøket etter at Regionskampene er begynt, ilegges i tillegg bot i tråd med regionens 

gjeldende Honorar- og bøtereglement 

 

Slik er forslaget: 

 

 
a) Klubbene skal innen 1. mai påmelde til regionen de lag som skal delta i seriespill 
kommende sesong.  

b) Klubber som trekker lag før 15. juni betaler ikke seriekontigent. 

c) Klubber som trekker lag før 15. august er pliktig til å betale halv seriekontigentfor 
gjeldende lag. 

d) Klubber som trekker lag etter 15. auguster pliktig til å betale helseriekontingent for 
gjeldende lag. 

 

 

Begrunnelse: 

 

Regionen må starte tidligere med serieoppsettet for at vi skal få den halltid vi trenger. 

I september har alle de andre idrettene forsynt seg med halltid og vi får resten. 

 

 


