



NBBF SØR 2019/20 
Årsberetning

1. Syrets sammensetning 
Styreleder      - Jesse Lee Krombel

Nestleder       - Erik Johnsen

Styremedlem - Eivind Friis Ruud*

Styremedlem - Matias Smørvik

Styremedlem - Johannes Jacobus Feenstra

Styremedlem - Simon Quinteros

Kasserer.        - Matias Smørvik

Sekretær         - Erik Johnsen

Styret har hatt 6 styremøter i perioden, med styret som diskuterer og avgjør rundt 6 saker per 
møte. Det ble i tillegg holdt 3 regionalt klubbledermøte.

*Eivind Friis Ruud fremmet et avskjedighetsbrev til styret 26. februar 2020.

2. Medlemssituasjonen 
Antall medlemmer i region sør er pr 30.05.20: 370 medlemmer (41 kvinner/329 menn) fordelt på 
7 klubber. Økning av 7.5% fra 2018/19.
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3. Kompetanseheving 

Region Sør gjennomførte en EB (Niva 0 kurs) med 24 deltakere som ble arrangert av IL 
Lauvåsen BBK. I tillegg gjennomførts en Kamplederkur med 21 deltakere i februar som ble 
arrangert av Kristiansand Pirates.

Region Sør gjennomførte 3 regionale spillerutvikling (SPU) med en som er veldig spesiell 
med den regionen som inviterer trener Ellen Hamremoen fra region øst til hjelp å utvikle 
jentebasketball i Sør-regionen.

4. Kamper / Cup’er og andre arrangement  
Region Sør arrangert tre regionale "Superhelg" som inkluderer søndags-kampene i 

U14s og lørdags-kampene i EBC, EB. Regional Superhelg av vertskapsklubber i hele 
regionen, som Arendal, Grimstad. Den siste regionale superhelgen var veldig spesiell 
som regionen implementerte en EB oppvarmingssamling for alle EB-klubbmedlemmer 
før EB-turneringen startet.

Region Sør hadde en 1M serie med syv lag med en fra Kristiansand, en fra 
Arendal, Grimstad, Torridal og to fra Kristiansand Studentidrettslag (KSI).
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5.  Sportslige resultater sesong 2019/2020 
NBBF har besluttet å avlyse resten av kampene sesongen 2019/20. Kampene avlyses med 

umiddelbar virkning gjør for å Covid-19

6. Konklusjon 
Styret konkluderer med at året 2019/20 har vært ett godt år med ett 
stødig og godt sammensatt styre i tillegg av regional ressurs Kevin 
Juhl-Thomsen, å gi administrativ støtte til styret. Det har endelig været 
mulig å drive region med normal drift.


 
Nok engang kan styret være meget godt fornøyd med arbeidet som 
gjøres ute blant styremedlem, klubleder og trenere. 


Det har vært mulig for å styret dette gjør at arbedet flyter bedre.


 
Styret satser på fortsatt fremgang i 2020/21. 


Jesse Lee Krombel


NBBF SØR Styreleder

  

NBBF REGION SØR Basketballkrets ORG. 883 978 382
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