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styrets beretning
I GENERELT OM NBBFS VIRKSOMHET 2000/2001

1. TILLITSVALGTE
Følgende ble valgt under forbundstinget 2000
Styret ................................. President ...........Rudi Holt................................. Bærums Verk
Visepresident .....Arild Hammer ......................... Høybråten
Visepresident .....Joacim Holter ......................... Gimle
Styremedlem .....Roar Askheim ......................... OSI
Styremedlem .....Berit Eikanger ......................... Harstad
Styremedlem .....Helle Cecilie Stokke ............... Ammerud
Styremedlem .....Trond Thoresen ...................... Narvik
Turneringskomiteen .......... Leder .................Helge Gullaksen ..................... Hop
Medlem ..............Håkon Halvorsen .................... Bærums Verk
Medlem ..............Leif Eriksen............................. Hop
Medlem ..............Jan Hendrik Parmann ............ Brattholmen
Medlem ..............Linda Evensen........................ Kolstad/Flatåsen BBK
Dommerkomiteen .............. Leder .................Gunnar J. Knudsen ................ Asker
Medlem ..............Jan Korshavn ......................... Fredrikstad
Medlem ..............Gisle Morken .......................... Gimle
Domsutvalget .................... Leder .................Knut R. Myhre ........................ Olderlaget
Medlem ..............Britt Riis .................................. Harstad
Medlem ..............Knut Jacobsen........................ Hop
Varamedlem ......Harald Grevskott .................... Byåsen
Varamedlem ......Hallstein Helland .................... Fjellhamar
Appellkomiteen .................. Leder .................Kjell Dagestad ........................ Sandvika
Medlem ..............Jens-Otto Fredriksen .............. Bærums Verk
Medlem ..............Ketil Sand ............................... Snarøen
Varamedlem ......Morten Jakobsen .................... Olderlaget
Varamedlem ......Kåre Vangen .......................... Kristiansand
Lovkomiteen ...................... Leder .................Stein Moe ............................... Landås
Medlem ..............Tor Chr. Bakken ..................... Sandvika
Medlem ..............Ole Petter Drevland ................ Bislet
Hederstegnkomiteen ......... Leder .................Omar Mekki ............................ Gimle
Medlem ..............Jan Petter Hansen ................. Sandvika
Medlem ..............Tor Chr. Bakken ..................... Sandvika
Kontrollkomiteen ............... Medlem ..............Kjetil Høvde ............................ Harstad
Medlem ..............Anne Kathrine Sand ............... Sandvika
Tingetvalgte medlemmer... Medlem ..............Trygve Isdal ............................ Gimle
i Liganemden
Medlem ..............Siw Jørgensen........................ Stavanger
Medlem ..............Morten Tøfte ........................... Byåsen
Valgkomiteen..................... Leder .................Britt Riis .................................. Harstad
Medlem ..............Anne K. Sand ......................... Sandvika
Medlem ..............Clas Lexander ........................ Askøy
For endringer i komiteenes sammensetning i løpet av tingperioden, se de enkelte komitérapporter.
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2. ORGANISASJON
Forbundets virksomhet har i perioden 2000-2002 fulgt organisasjonsmodellen fastlagt i lovverket med
selvstendige komiteer og utvalg.
På Tinget i 2000 ble det besluttet å legge ned Landslags-, Utdannings- og Utvikilingskomitéen. Det politiske
ansvaret for disse virksomheter ble overført til styret mens forbundets administrasjon skulle ta seg av det
administrative. Når det gjelder utdanning og utvikling har dette fungert bra. Med hensyn til
landslagsaktivitetene har annen del av perioden vært noe preget av at den ansvarlige i administrasjonen har
hatt permisjon.
Styret har fordelt ansvarsområder utifra den enkeltes bakgrunn og interesser og har i tingperioden hatt
denne fordelingen:
AU ved Rudi Holt, Arild Hammer og Joacim Holter har hatt ansvar for de komitéer og utvalg som ikke
kommer inn under prosjekter og målgrupper, BLNO, kontakt med NIF/NOK, andre særforbund, FIBA og
våre egne kretser. Når det gjelder BLNO er opprettelsen av ligaen noe av det mest positive som har skjedd i
norsk basket i denne perioden. For AU har det vært utfordrende og morsomt å jobbe med ligaen, men til
tider ganske ressurskrevende. I perioden har J. Holter og A. Hammer vært styrets representanter i BLNOs
styre.
Roar Askheim og Trond Thoresen har hatt ansvar for utdanning og utvikling, Helle C. Stokke har hatt ansvar
for landslag og toppidrett og Berit Eikanger har hatt ansvar for jentesiden og de utfordringer vi har hatt der.
Styret har registrert en utålmodighet både fra egen organisasjon og omgivelsene når det gjelder krav og
forventninger i forhold til utviklingen av norsk basket både på topp og breddesiden. Den endring som har
skjedd innen mediedekning, teknologi og kommersialisering gjør at det forventes kjappe beslutninger og
raske resultater. Det har vært viktig for styret å balansere dette opp mot den organisatoriske virkeligheten vi
må forholde oss til, men vi er nok i et skifte når det gjelder den tradisjonelle måte å organisere oss på med
komitéer og utvalg og den tiden vi lever i hvor alt skal gå fort, profesjonelt og markedstilpasset.
Styret har derfor brukt noe tid på å diskutere alternative organisasjonsformer. Vi ser at det kan være
vanskelig å finne tillitsvalgte som både har evne, engasjement og tid til å iverksette og gjennomføre planer
ved siden av jobb eller studier og ofte andre verv på klubb og kretsplan.
Styret har gjennomført to kretslederkonferanser, høsten 2000 og 2002. Begge ble gjennomført med god
deltagelse fra kretsene og med konkrete tiltak som ble iverksatt. Minitinget våren 2001 ble avholdt samtidig
med at BLNO hadde årsmøte noe som førte til interessante diskusjoner og mer engasjement enn det vi
tidligere har opplevd.
Der har vært avholdt 17 styremøter – stort sett 2 dagers helgemøter – og 24 AU møter hvorav de fleste med
et medlem tilstede pr. telefon.
Styret har jobbet med: Økonomi, oppfølging av strategiplan, flere prosjekter innen utdanning, utvikling og
holdninger, avtaler, behandling av søknader, behandling av protester og appeller, fastsetting av lisenser og
har hatt bred kontakt med administrasjonen, komitéer, utvalg, kretser, BLNO, NIF/NOK, andre særforbund
og FIBA. Styret vil igjen understreke viktigheten av å velge personer som har vilje, tid og interesse av å
utføre de verv de er valgt til.
Generalsekretæren har hatt hovedansvar for å initiere og følge opp de saker som styret og AU har
behandlet i tillegg til saksforberedelser til styre- og AU møter, referater og det praktiske arbeidet med
terminlister og lisensordning. Det praktiske oppfølgingsarbeidet av økonomien har tatt mye tid på grunn av
problemene ved NIFs regnskapskontor spesielt i første del av perioden.
3. ADMINISTRASJON
Følgende har vært ansatt ved NBBFs kontor i perioden:
Generalsekretær: ................................................................................... Per Burud
Fagkonsulent: ......................................................................................... Carsten Bakke
Utdanningskonsulent: ............................................................................. Eivind S. Jensen
Toppidrettsansvarlig, permisjon fra 01.09.01: ........................................ Ulf Landstøm
Utviklingskonsulent fra 15.09.00: ........................................................... Vigdis Vatshaug
Kontorassistent fra juni 2000.................................................................. Jana Rajkovic
Jana Rajkovic hadde praksisperiode i 12 uker som regnskaps- og kontormedarbeider.
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Dette var et samarbeid med NæringsOpplæring AS og Oslo Arbeidskontor. Deretter var hun ansatt fram til
15. februar 2001 uker hvor NBBF betalte 25% av lønnen. Fra denne dato har Jana vært ansatt på timebasis
med fire timer pr. dag.
Formelt overtok NBBF arbeidsgiveransvaret for kretsansatte 1. april 2000. Kretsstyrene har fortsatt ansvaret
for arbeidsinstruks og de daglige arbeidsoppgavene. Følgende har vært ansatt i perioden:
Oslo og Akershus BBK: Petter Sveen og Andreas Lind fram til august 2000. Deretter overtok Karl
Ossiannilsson og Till Schrader hhv. som daglig leder og seriesekretær (80% stilling).
Hordaland BBK: Stein Håkon Nes i fast stilling som administrativ leder, og Siver Stendahl i et tidsbegrenset
engasjement sesongen 2000/2001.
Rogaland BBK: Torunn Seim fra 1. juni 2000 med arbeidstid 10 timer pr. uke.
Vest-Agder BBK: Thomas Selmer i 50% stilling fra 1. september 2000. Han sa opp sin stilling 1. september
2001 og ble etterfulgt av Kevin Gray.
Sør-Trøndelag BBK: Hans Chr. Ristad med arbeidstid 15 timer pr. uke.
NBBF v/generalsekretæren var delaktig i ansettelsesprosessene i OABBK, VABBK og STBBK. Stillingene
var utlyst og aktuelle søkere ble innkalt til intervju.
4. ØKONOMI
NBBF mistet sin regnskapsfører ved NIFs regnskapskontor høsten 1999. En del interne problemer i NIF
gjorde at vi kom skjevt ut med regnskapsførselen for 2000. Styret hadde derfor ikke det styringsverktøyet
som oppdaterte regnskapsrapporter til sin rådighet. Først juni 2001 forelå regnskapet for 2000. Dette ble
satt opp i et samarbeid med generalsekretæren og forbundets revisor for i det hele tatt å bli ferdige. Det
vises forøvrig til kommentarene til årsregnskapet 2000.
Regnskapsførselen har bedret seg betraktelig etter dette, slik at regnskapet 2001 er ført og presentert slik
forbundet ønsker det. Det vises forøvrig til kommentarene for årsregnskapet 2001.
Vår revisor gjennom flere år, Yngve Jacobsen, sluttet etter eget ønske etter avsluttet regnskap for 1999.
NBBF inngikk etter det en avtale med revisorfirmaet Kjelstrup & Wiggen AS. Samarbeidet med dette firmaet
har fungert meget bra.
Basket Service AS ble avviklet sommeren 2000.
I forbindelse med opprettelsen av BLNO inngikk NBBF og BLNO et samarbeid vedr. markedsføring og
sponsorarbeid med firmaet Thue & Selvaag. Dette samarbeidet har resultert i at NBBF i perioden har hatt
sponsorinntekter i en størrelsesorden vi ikke har vært vant til siden 80-tallet. I perioden har NBBF på vegne
av forbundet og BLNO inngått felles avtaler med NetCom, Gjensidige NOR og Wilson (ballavtale). I tillegg
har NBBF på vegne av BLNO inngått avtale spesifikt for BLNO med TV 2, VG og Peppes. NBBF har i tillegg
hatt utstyrsavtale med adidas.
5. ORGANISASJONSUTVIKLING
NBBF har gått over til å benytte NIFs idrettsadministrative system, NAIS, i registeringen av klubber og
disses medlemstall. Grunnet at det tok NIF og særbundene lenger tid enn forventet å få innrapportert tallene
for 2000 fra klubbene vil innrapporteringen av tallene for 2001 først starte 15/4-2002 og de vil ikke være
tilgjengelige før tidligst 1. juni 2002. Tallene fra år 2000 er av ulike grunner av variabel kvalitet og derfor ikke
et godt mål på vår idretts utvikling.
Dette punktet vil derfor i bli et tillegg til protokollen fra Tinget 2002.
II Spesielle saker

1. BASKETLIGAEN
Opprettelsen av BLNO har uten tvil preget tingperioden. Aldri før har norsk basketball fått slik
oppmerksomhet, en oppmerksomhet som faktisk medføret at ligakonseptet ble tatt opp i Stortingets
spørretime. Spørsmålet fra Grethe Fossum, Arbeiderpartiet, ble besvart av statsråden som klart til uttrykte
tillit til idrettens egne organer. Åtte søkere av i alt 14 kom gjennom nåløyet til Liganemnden. I perioden har
liganemnden skiftet ut noen medlemmer slik at den fra høsten 2001 består av Per Tøien, leder, Siw
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Jørgensen, Morten Tøfte som representerer NBBF, Rudi Holt og Per Burud oppnevnt av NBBFs styre og
Geir Spiten og Jon Inge Gullikstad, oppnevnt av BLNOs styre.
Ligaens organisatoriske plass innen NBBF er ikke endelig avklart. Det synes klart at det etter disse to første
sesongene må tas en avklarende runde omkring denne problematikken. NIF er heller ikke veldig tydelige på
hvordan dette best kan løses.
Ligasatsingen har også gledeligvis medført at norske lag deltar i den nordeuropeiske ligaen NEBL. I
sesongen 2000/2001 deltok Ulriken Eagles, mens året etter deltok Ulriken, Oslo Kings og Asker Aliens.
Det vises forøvrig til egen rapport fra BLNO
2. NORGESMESTERSKAPET
Som en følge av opprettelsen av BLNO vedtok Tinget å oppgradere Norgescupen til NM. Det må nok
innrømmes at dette ikke ble den suksessen som Tinget 2000 forventet. Begge årene har det etter styrets
skjønn vært dårlig deltakelse. Etter en diskusjon på Minitinget fant styret det ikke riktig å avvikle
mesterskapet som cup, verken for menn eller kvinner. Det førte til bl.a. at fem av ligalagene ikke ønsket å
være med. Dette skapte dessverre en del oppmerksomhet i media, noe som var dårlig PR for sporten. Final
Four-arrangementene på herresiden ble overlatt hhv. Kristiansand Pirates (2001) og Vålerenga Basket
(2002). Begge disse gjorde en utmerket jobb, men publikum sviktet. Pressedekningen ble heller ikke slik vi
hadde ønsket. Styret hadde nok forventet en mer lojal oppfølging fra ligaens side enn det som har vært
tilfellet. Som det fremkommer at tingpapirene foreslår det avtroppende styret å nedlegge cupen som NM for
menn.
Final Four for damer ble arrangert av Ullern (2001) og Gimle (2002). Begge arrangørene gjorde en grei jobb,
men også her sviktet publikum og presse. For fremtiden bør man vurdere organiseringen også på
damesiden, men utifra dagens situasjon bør cupen opprettholdes som NM.
3. INFORMASJON
Basket.no
Forbundets offisielle nettsider har i tingperioden hatt en total fornøyelse.
Sist høst fikk sidene helt nytt utseende samtidig som man innførte en publiseringsløsning som forenkler
arbeidet med å legge ut nyhetsartikler.
Fram til høsten 2001 så var det kun Eivind S. Jensen i forbundsadministrasjon som hadde kunnskaper til å
administrere sidene, men etter at man innførte publiseringsverktøyet har flere bidratt med
nyhetsoppdateringen. Man er nå mao. ikke så sårbar for reiser, sykdom osv. som før. I hele perioden har
man hatt oppdaterte nyheter året igjennom, men unntak av ca. 1mnd. pause på sommeren. Basket.no
består av seks ulike nyhetstjenester i tillegg til de «faste» sidene. Hovednytt, Landslagsnytt, Smånytt,
Klubbnytt, Dommernytt og Engelske nyheter. Per uke så publiseres det gjennomsnittlig over 30
nyhetsartikler på basket.no. Siden revideringen av sidene høsten 2001 har besøkstallene også økt
vesentlig. I mars 2002 hadde vi over 500 000 treff. Dette er forøvrig langt flere enn det fotball.no hadde i
samme periode. Rundt regnet 8000 personer leser våre nettsider jevnlig. Visjonen om å utvikle en
kommunikasjonskanal som når hele basket-Norge begynner snart å være en realitet. Sidene har hatt et
betydelig løft siden forrige forbundsting, men har fremdeles forbedringspotensiale. Håndteringen av
statistikker for våre nasjonale serier er et eksempel som nå er tidkrevende og noe tungvindt å administrere.
90 av alle oppdateringer som foretas på nettsiden gjøres av Eivind. S. Jensen. Her kan det nok være en
tanke å involvere flere. Nyhetssegmentet «Klubbnytt» bør utvikles videre slik at også
nyheter/ideer/prosjekter/tiltak i kretser som kan interessere andre blir presentert på sidene i større grad enn
den nå gjør. Nyhetene under «Dommernytt» har nesten utelukkende blitt oppdatert av Jan Korshavn som
har vært en viktig bidragsyter sesongen 01-02.
4. OVERGANGER
Dessverre har det i perioden vært alt for mange overgangssaker som, etter styrets mening, har medført
unødig mye arbeid. Spesielt har AU hadde mange slike saker. Det meste av dette kunne vært unngått
dersom klubbene og spillerne hadde fulgt reglementene. I disse sakene har det vært brukt mye misforstått
energi! Dessverre medførte slendrian på dette området at klubber helt opp på nasjonalt nivå tapte kamper
pga. bruk av ikke spilleberettigete spillere. Flere av disse sakene havnet i Appellkomiteen.
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5. SANKSJONER
Det har i perioden vært en betydelig økning i antall saker som har medført sanksjoner etter behandling i
styret og Domsutvalget. Det er nok som en følge av opprettelsen av BLNO hvor spillernes og lagledernes
engasjement har økt betydelig. I hovedsak er dette positivt, men en viss negativ effekt kan man altså
registrere. Men det har dessverre også på lavere nivå vært en økning i saker av alvorlig karakter.
6. STRATEGIPLAN FOR UTVIKLING AV ELITESPILLERE.
Høsten 2001 ble det igangsatt et arbeid med å lage en strategiplan for utviklingen av norske elitespillere på
herresiden. Som en følge av den kvalitetsheving det har vært etter opprettelsen av ligaen, anså man det for
nødvendig å lage en plan for utvikling av norske elitespillere. I ordinære ligakamper er det på mange av
lagene utenlandske spillere som dominerer og dermed får mye spilletid. På sikt er det viktig å få fram norske
spillere og profiler. I den forbindelse vil en økt satsing på landslagene være nødvendig. I planen er alle deler
at norsk basketball involvert. BLNO-klubbene har vært involvert i prosessen. Arbeidsgruppen for prosjektet
har bestått av Lars Kristiansen, Åge Damsgaard og Per Burud.
7. NÆRMILJØANLEGG
Nærmiljøutvalget har avsluttet sitt arbeid. Det foreligger nå en brosjyre som presenterer prosjektet.
Målgruppen er kommuner, borettslag, idrettsråd, skoler og andre som måtte ha planer om å tilrettelegge for
basketball i nærmiljøet. På NBBFs hjemmesider vil man finne detaljerte beskrivelser av alt sider ved et slikt
anlegg. Styret takker Einar Venold og Ketil Sand for vel utført arbeid.
8. INTEGRERING
NBBF har inngått avtale med Norges Funksjonshemmedes Idrettsforbund (NFI) vedr. rullestolbasket. I
tingperioden har det vært avviklet to uoffisielle NM, begge i regi av Bergen HIL. Lederen, Gunnar
Christiansen, har vært en positiv og initiativrik samarbeidsperson ved disse arrangementene. Det har vært
en økning i antall lag/miljøer i perioden, slik at det til årets NM har blitt sendt invitasjoner til åtte lag. Gledelig
er det at Kristiansand Pirates i sitt sosiale engasjement bl. a. har satset på rullestolbasket.
9. REPRESENTASJON
FIBAs to ordinære og to ekstraordinære konferanser 2000/01 ............. Rudi Holt, Per Burud
FIBAs barne – og ungdomskomité 2000/01 ........................................... Tor Chr. Bakken
Nordisk møte 2000 ................................................................................. Rudi Holt, Per Burud
NIFs ledermøter 2000/01 ....................................................................... Rudi Holt, Per Burud
Særforbundsforum ................................................................................. Rudi Holt, Arild Hammer
Kretsting ................................................................................................. Rudi Holt, Arild Hammer,
Joacim Holter, Roar Askheim,
Berit Eikanger, Trond Thoresen,
Per Burud
III KONKLUSJON
Opprettelsen av BLNO og gjennomføringen av de to første ligasesongene er utvilsomt det som i sterkest
grad har satt sitt preg på tingperioden. Ligaklubbene har lagt ned en betydelig innsats og et stort arbeid og
ikke minst et engasjement som det står respekt av. Jentene føler nok at de har lidd under dette, og styret
har forsøkt å legge til rette for økt aktivitet uten at det har medført det helt store. Med unntak av
landslagsaktiviteten på kvinnesiden og Gimles satsning internasjonalt er situasjonen på jentesiden i norsk
basketball ikke bra. Den store forskjellen på toppnivå mellom kvinner og menn er savnet av initiativ fra
klubbene og spillerne selv. Her må forbund, kretser og klubber i fellesskap gjøre noen grep slik at basketball
ikke utvikler seg til å bli en gutteidrett.
Situasjonen nedover i organisasjonen tilsier at det må satses sterkt på utdanning fremover. Mange klubber
er i tillegg dårlig organisert slik at det i dag er mange som må si nei til barn og ungdom som ønsker å spille
basket. Det er en situasjon som vi snarest må komme vekk ifra. Det må fokuseres på utdanning av ledere,
trenere og dommere. Nøkkelen til suksess er knyttet opp mot aktivitet. Derfor er det viktig at NBBF fortsetter
med å styrke kretsene administrativt ved å tilsette personer som kan stå for den daglige driften. Med den
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teknologi som nå er tilgjengelig for alle, må også NBBF vurdere om vi for fremtiden må tenke mer regionalt
for å få utnyttet ressursene best.
Potensialet for økt vekst og aktivitet er tilstede. Utgangspunktet har sannsynligvis aldri vært bedre. Det er
opp til oss selv å utnytte dette. Det finnes helt sikkert mange kreative og innsatsvillige personer i
organisasjonen. La os sørge for at disse får anledning til å komme fram med og prøve ut sine ideer. Det var
mange som både ristet på hodet og smålo av ligaplanene i begynnelsen. BLNO er et godt eksempel på hvor
langt man kan nå med tæl, innsatsvilje og en passe porsjon galskap. La denne suksessen være en
inspirasjon til videre utvikling av basketball i Norge.
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landslagsaktiviteter
ANSVAR
Helle Stokke, Ammerud IF, BBgr. ................................... Forbundsstyremedlem
Ulf Landström, toppidrettskoordinator i NBBF ................ Ansatt i NBBF med ansvar for landslag
Ulf Landström, fram til sommeren 2001, har i samarbeid med Helle Stokke stått for driften av NBBFs
landslag i peroden.
SPORTSLIG AKTIVITET
NBBF har hatt 4 landslag i drift i perioden.
SENIOR KVINNER
Trener: Ulf Landström.
Spuerkees Cup i Luxembourg 29.04.2000-01.05.04.2000
29.04.2000 .......................Norge - Island ..................................... 69-87 (25-44)
29.04.2000 .......................Luxembourg - Sveits .......................... 55-38 (31-25)
30.04.2000 .......................Norge - Sveits..................................... 64-67 (34-40)
30.04.2000 .......................Luxembourg - Island .......................... 47-66 (26-33)
01.05.2000 .......................Sveits - Island ..................................... 59-53 (34-24)
01.05.2000 .......................Luxembourg - Norge .......................... 82-66 (37-36)
Tabell
Island ..................... 2 .......... 1 .........206-175 .....5
Luxembourg .......... 2 .......... 1 .........184-170 .....5
Sveits ..................... 2 .......... 1 .........164-172 .....5
Norge ..................... 0 .......... 3 .........199-233 .....3
Treningskamp
13.05.2000 .......................Norge-University of Memphis ............. 56-85 (23-49)
Polar Cup i Bergen 10.-13. august 2000
Vårt kvinnelandslag avsluttet årets Polar Cup i Bergen med seier over Island. Sluttsifrene ble 69-58. Dette er
en god prestasjon med tanke på at tidligere i vår ble Norge klart slått av Island i en turnering i Luxembourg.
Dessverre ble det med denne ene seieren i dette mesterskapet. Laget viste imidlertid en god figur mot
Danmark, Sverige og Finland og var lenge spillemessig på høyde i alle kampene mot disse motstanderne.
Nanna Sand var Norges beste spiller turneringen igjennom, og ble også turneringens toppskårer totalt med
et snitt på 19 poeng pr. kamp. Finland vant turneringen foran Danmark på andreplass, Sverige på tredje og
Norge på fjerdeplass. Island endte på femte og sisteplass.
10.08.2000 .......................Finland-Island ..................................... 80-44
10.08.2000 .......................Norge-Danmark .................................. 68-77
11.08.2000 .......................Sverige-Island .................................... 80-47
11.08.2000 .......................Danmark-Finland ................................ 51-67
11.08.2000 .......................Norge-Sverige .................................... 68-75
12.08.2000 .......................Island-Danmark .................................. 63-62
12.08.2000 .......................Finland-Norge..................................... 72-57
12.08.2000 .......................Danmark-Sverige ............................... 61-54
13.08.2000 .......................Norge-Island ....................................... 69-58
13.08.2000 .......................Sverige-Finland .................................. 82-41
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Tabell
Finland ................... 4 .......... 0 .........301-193 .....8
Danmark ................ 2 .......... 2 .........251-252 .....6
Sverige .................. 2 .......... 2 .........250-258 .....6
Norge ..................... 1 .......... 3 .........193-224 .....5
Island ..................... 1 .......... 3 .........153-221 .....5
Treningskamper
30.04.2001 .......................Danmark-Norge .................................. 52-56 (15-12, 31-27, 41-38)
01.05.2001 .......................Danmark-Norge .................................. 54-53 (10-9, 23-32, 36-39)
EM-Kvalik, Estland
18.05.01 ...........................Norge-Finland..................................... 48-89 (9-28, 10-18, 18-21, 11-22)
19.05.01 ...........................Norge-Estland .................................... 60-76 (23-22, 19-13, 11-24, 7-17)
20.05.01 ...........................Norge-Tyskland .................................. 75-105 (24-22, 9-27, 16-31, 26-25)
Tabell
1 Tyskland ............. 3 .......... 0 .........276-182 .....6
2 Finland................ 2 .......... 1 .........238-188 .....5
3 Estaland ............. 1 .......... 2 .........186-243 .....4
4 Norge .................. 0 .......... 3 .........183-270 .....3
Treningskamper
11.08.2001 .......................Norge-University of Utah .................... 55-114
12.08.2001 .......................Norge-UNC Greensboro .................... 63-82
13.08.2001 .......................Norge-UNC Greensboro .................... 62-71
15.08.2001 .......................Norge-Ball State University ................ 74-77

SENIOR MENN
Trener: Pål Berg.
Assisterende trener: Rolf Halvorsen.
Treningskamper
07.06.2000 .......................Norge-University of the Pacific ........... 66-77 (28-43)
08.06.2000 .......................Norge-University of the Pacific ........... 52-82 (20-49)
Polar Cup for menn 01.08.2000-05.08.2000
Norge endte på sisteplass i årets Polar Cup for menn som ble arrangert i Keflavík på Island. Den uerfarne
norske troppen ble bokstavelig mange hakk for liten mot langt mer storvokste lag fra Sverige, Finland og
Danmark. Kun mot Island B ble det en jevn kamp, men dessverre endte denne med et surt 1-poengstap.
Sverige vant turneringen.
01.08.2000 .......................Island-Norge ...................................... 97-66
02.08.2000 .......................Finland-Norge..................................... 112-63
03.08.2000 .......................Danmark-Norge .................................. 94-73
04.08.2000 .......................Sverige-Norge .................................... 95-68
05.08.2000 .......................Island B-Norge ................................... 97-96
Tabell
Sverige .................. 5 .......... 0 .........410-348 ...10
Finnland................. 4 .......... 1 .........407-323 .....9
Island ..................... 2 .......... 3 .........398-375 .....7
Danmark ................ 2 .......... 3 .........366-369 .....7
Island B ................. 2 .......... 3 .........348-390 .....7
Norge ..................... 0 .......... 5 .........366-490 .....5

– Side 9 –

U20 KVINNER
Trener: Ulf Landström.
Pressbyrån Cup 03-04.6.2000.
Landslagstrener Ulf Landström var godt fornøyd med tre av de fem kampene Norges U-landslag for kvinner
spilte i helgen. Turneringen startet med et knepent tap mot det sterke slovakiske laget Roto der Norge
kunne avgjøre til sin fordel med kampens siste skudd, men dessverre ble det «stang ut». Den neste kampen
mot Finland 2 endte med en grei 11 poengsseier. I oppgjøret mot det Sødertälje strevde Norge med å bryte
deres pressforsvar. Da de endelig løste denne oppgaven lå de under med over 20 poeng og kampen var i
realiteten avgjort. Dermed endte Norge på en tredjeplass i sin gruppe og fikk nøye seg med å spille
plasseringskamper dagen etter. Der ble det først seier mot Sanda Basketgymnasium, men mot tjekkiske
USK Praha var jentene preget av at de var slitne og klarte ikke å holde tempoet oppe. Tjekkerne kunne
dermed utnytte sin overlegne høyde til sin fordel. Det norske laget endte dermed på en sjetteplass i
turneringen. Landström rapporterer ellers om god innstilling og mange bra individuelle prestasjoner. Mest
positiv omtale får Anne Flesland som hele helgen har opptrådt aggressivt og tøft mot langt større og
sterkere spillere. Hun har også vært effektiv i en mot en situasjoner. Gimles Birgitte Lygre gjorde også sine
saker bra der borte.
Resultater puljekamper:
Norge - ASB Roto (Slovakia) ....................................................... 43-44
Finland 2 - Norge ............. ........................................................... 37-48
Norge - Södertälje BBK .... ........................................................... 45-71
Resultater plasseringskamper (5-8.plass)
Norge - Sanda .................. ........................................................... 52-47
USK Praha - Norge .......... ........................................................... 66-48
Pressbyrån Cup 24.-27.05.2001.
Pressbyrån Cup som ble arrangert i slutten av forrige uke var en positiv erfaring for Norges to U20-lag. Tøff
motstand fra våre naboland kombinert med et sterkt lag fra Tjekkia gjorde at turneringen ble en god
gjennomkjøring.
Begge lagene presterte ujevnt fra kamp til kamp. Hyggelig å registrere at med unntak av et par kamper var
våre jenter på talefot med alle motstanderne. Norge 1 som bestod av spillere fra østlandsområdet samt to
jenter fra Harstad kunne etter helgen notere seg for to knepne tap, en seier, og et tap med klar margin.
Landslagstrener Ulf Landström var spesielt positiv til dette lagets innsats med tanke på at de ikke hadde
spilt sammen før denne turneringen. Norge 2 som bestod av et noe redusert lag fra Gimle fikk langt tøffere
motstand enn det de er vant med her hjemme. Likevel ga de alle sine motstandere god kamp. Etter et
knepent tap med to poeng for Sverige 3 etter spilleforlengning, fortsatte de med seier mot Sverige 4 før de
avsluttet med to tap mot henholdsvis Finland 1 og USK Praha.
Norge 1 - USK Praha .......61-45
Norge 1 - Sveige 2 ...........45-53
Norge 1 - Danmark 2........43-48
Norge 1 - Sverige 4 ..........62-57
Norge 1 - Sverige 2 ..........43-73
Norge 2 - Sverige 3 ..........49-47
Norge 2 - Finland 1 ..........52-56
Norge 2 - Sverige 4 ..........55-44
Norge 2 - USK Praha .......43-66
Treningskamper i Danmark
28.07.2001 .......................Danmark-Norge .................................. 62-57
29.07.2001 .......................Danmark-Norge .................................. 62-65
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EM-kvalifisering, Spania (8) 09.-12.08.2001
09.08.2001 .......................Norge-Tyskland .................................. 75 - 78 (8-12)(18-35)(46-53)
10.08.2001 .......................Norge-Israel........................................ 71 - 69 (19-21)(38-39)(54-59)
11.08.2001 .......................Norge-Spania ..................................... 37-71 (21-39)
12.08.2001 .......................Norge-Irland ....................................... 82-65
Tabell
Spania ................... 4 .......... 0 .........274-182 .....8
Tyskland ................ 3 .......... 1 .........279-232 .....7
Norge ..................... 2 .......... 2 .........265-283 .....6
Irland ..................... 1 .......... 3 .........231-270 .....5
Israel ...................... 0 .......... 4 .........201-283 .....4
Oppsiktsvekkende statistikk
Som kjent gjorde vårt U20 landslag for kvinner det svært så bra i EM-kvalifiseringen som fant sted i Spania
tidlig i august. Ikke bare var de en hårsbredd i fra å kvalifisere seg til EM-sluttspillet, men nå viser det seg at
de hevder seg statistikkmessig også mot alle andre U20-lag i Europa.
Etter å ha lest oss opp på statistikken for sommerens EM-kvalifiseringskamper så har vi funnet ut at Norge
og flere av de norske spillerne hevder seg godt i flere statistiske kategorier mot langt mer meritterte
nasjoner. Faktisk så var det ingen andre nasjoner som i kvaliken satte flere 3-poengere pr. kamp enn Norge.
Treffsikkerheten hos de norske jentene kan man heller ikke klage på. I den kategorien havnet det norske
laget på andre plass. Av individuelle prestasjoner er det Gimles Anne Flesland som imponerer mest med
hele 60% treff på sine 3-poengsforsøk. Dette er jo langt høyere enn de fleste har på 2 poengere.
Skuddvilligheten og uttellingen til Anette Johansen på 3 poengsskudd er heller ikke å kimse av. Et snitt på
9,75 poeng på 3-poengskudd sier sitt. Nedenfor finner dere noen tall som i alle fall imponerer oss.
Lagstatistikk - Norges plasseringer:
1. plass 3p-treff: 21 poeng per kamp
2. plass 3p-%: 35%
10. plass Off. returer: 11,25 per kamp
4. plass Def.returer: 26 per kamp
10. plass tot skudd %: 47,2%
Individuell statistikk - Norske spillere:
1.plass 3p-%: Anne Flesland 60%
2.plass 3p-treff: Anette Johansen 9,75 poeng per kamp
10.plass tot skudd%: Anne Flesland 62,5%
10.plass straffkast%: Sigrun Eskeland 86,4%
U22 MENN
Ingen aktivitet.
JUNIOR KVINNER
Ingen aktivitet.
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JUNIOR MENN
Trener: Johan Salkjelsvik.
Nordisk mesterskap/Polar Cup 27.-29.12.2000
Det ble klare tap i alle kampene, og det var kun mot vertslandet Danmark at resultatet var sånn noenlunde
respektabelt. Ellers så ble det stygge resultater mot henholdsvis Island, Sverige og Finland. Tendensen i
flere av kampene var at Norges lag holdt noenlunde følge til pause, og fikk store problemer etter hvilen.
Finland gikk ubeseirete gjennom turneringen og ble dermed klare nordiske mestere. Danmark tok
andreplassen foran Sverige, mens Island måtte nøye seg med fjerdeplassen.
27.12.2000 .......................Norge-Danmark .................................. 84-112
28.12.2000 .......................Island-Norge ....................................... 100-44
29.12.2000 .......................Norge-Sverige .................................... 56-104
29.12.2000 .......................Finland-Norge..................................... 99-36

TRENERSTATUS PR. MARS 2002
KVINNER
Ulf Landström er engasjert som trener for satsingen på senior-, ungdoms- og junior-landlaget.
MENN
Ingen trener ansatt for øyeblikket.
SPONSORER
NBBF har en utstyrskontrakt med Adidas, men ingen sponsorer som direkte tilfører landslagene
økonomiske midler.
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Utdannings- og utviklingssaktiviteter
FORBUNDSADMINISTRASJONEN
I forbundsadministrasjonen har to man i mesteparten av siste tingperiode hatt to person som har
beskjeftiget seg med utdanning/utvikling: Eivind S. Jensen og Vigdis Vatshaug.
Eivind S. Jensens har i hele denne perioden bare delvis fungert som utdanningskonsulent. Fra våren 2000
til våren 2001 har han fungert rundt 50% som webmaster for www.basket.no og 50% som
utdanningskonsulent. Sesongen 2001-2002 har det blitt enda mindre jobbing med utdanning ettersom han
også har fungert som seriesekretær for elite kvinner og 1. divisjon menn. I denne perioden har han jobbet
med utdanning i ca 20% av sin arbeidstid på det meste.
Vigdis Vatshaug ble ansatt som utviklingskonsulent i september 2000 og har fungert i 100% stiling på dette
området. Hun har ivaretatt både utviklingsprosjektet og utdanningstiltak i helt siden starten. Hennes
inntreden i administrasjonen har ført til et vesentlig løft for seksjonen.
SKOLEBASKET
Også i denne tingperioden ble basketballturneringen for barneskoler arrangert. Våren 2001 hadde den
navnet Minicupen. I evalueringsprosessen for denne turneringen kom det fram at navnet var forvirrende
grunnet at flere av kretsene arrangerer egne Minicupen. Derfor skiftet turneringen navn til Skolebasket for
høsten 2001. Turneringen høsten 2001 ble også i all hovedsak avholdt i skoletiden noe som økte antall
deltakere vesentlig. Sponsorstøtte fra Netcom og Gjensidige NOR bidro til bedre økonomi rundt turneringen.
Til turneringen sist høst så ble det også utarbeidet en arrangementsleder som ble godt mottatt av de lokal
arrangørene.
DELTAKELSE I MINICUP/SKOLEBASKET
Krets
Oslo og Akershus
Buskerud
Østfold
Vest Agder
Hordaland
Rogaland
Møre og Romsdal
Troms
Oppland + Hedmark
Trøndelag
Vestfold
Nordland
Totalt

1998
skoler
19
12
9
13
5
4
12
8

82

deltakere
270
160
160
200
50
70
200
110

1220

1999
skoler
22
12
17

deltakere
330
180
250

Vår 2001
skoler
deltakere
16
230
5

80

6
4

170
50
120

8
12

90
100

9

71

950

39

650

Høst 2001
skoler
deltakere
15
330
4

100

27
3

480
80

3

60

3
6
9
70

60
110
180
1460

BASKETEVANGELISTENE
Prosjektet ble avviklet høsten 2001. En evaluering av prosjektet er gjennomført. Det har vist seg at
prosjektet ikke var økonomisk bærbart. Søknader om økonomisk støtte fra NIF/Departement ble avslått noe
som vanskeligjorde prosjektets framdrift. Ideen var helt klart god og interessen blant ungdom stor, men
manglende ressurser gjorde at oppfølgingen av deltakerne nok kunne bli bedre. Ettersom dette har vært et
så viktig prosjekt i tingperioden har vi vedlagt hele evalueringen nedenfor.
BASKETevangelist prosjektet
I forbindelse med den 3. fellessamlingen for BASKETevangelistene (BE), sendte vi ut et evalueringsskjema
til alle BE. Målsettingen med evalueringen var innlysende nok å finne ut av om programmet har stått til de
forventninger og ambisjoner man hadde ved oppstarten. Samt å skaffe tilveie en oppsummering på hva som
har kommet ut av prosjektet så langt, både på kompetansesiden og utviklingssiden.
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Her legger jeg derfor til grunn både resultatene fra denne evalueringen samt resultater fra møter og
diskusjoner fra den 3. fellessamlingen for BE (Oslo, 7.-8. oktober 2000). Det må ses på som en evaluering
av de involvertes erfaringer opp mot de forventinger de hadde ved oppstart.
Oppstart
Målsettingen bak prosjektet og hva involveringen innebærer var noe uklart. Det var stor forståelse for at
dette er et pilot prosjekt som deltakerne selv er med på å utforme, men allikevel ønsket BE mer informasjon
og klarlegging rundt eventuelle oppgaver, spesielt når det gjelder regionalt arbeide.
Videre var det en utbredt oppfattning at lanseringen ikke appellerte til riktig aldersklasse og at utslagsfeltet
var for snevert. Vi ser at gruppen består av ungdom fra hele landet, men hovedtyngden kommer fra
østlands- og vestlandsområdet.
Samlinger
Det er stor enighet om at fellessamlingene har stor nytteverdi for BE. Samlingene blir et forum for tilegning
av ny erfaring og kunnskap samt utveksling av det samme. BE får også anledning til å knytte nye og nyttige
kontakter. BE ser gjerne at disse samlingene fortsetter på samme måte, men NBBF må bli flinkere til å
overholde tidsfrister og sende ut rapporter. Det er naturlig at hovedtyngden på disse samlingene har vært
rettet mot utvikling av kompetanse blant BE. Det har også generelt sett vært fokus i den første fasen av
prosjektet. Det er nå viktig å føre prosessen videre slik at BE blir involvert i utviklningen av basketball rundt
om i landet.
BEs arbeid i lokalsamfunn/skoler/klubber…..
BE er så langt en underunyttet ressurs. Spekteret av kompetanse blant BE er vidt og kan bli benyttet i
utstrekt grad. Noe av utfordringen ligger i at BE må gjennomgå en bevisstgjøring om og identifisere
problemstillinger i lokalmiljøet. De kan da planlegge aktiviteter ut fra det. Videre kan BE knyttes nærmere
opp som støttespillere til kretser og klubber. Et problem så langt har vært lite krav til BE og manglende
oppfølging av NBBF.
I følge de returnerte evalueringene har noen BE i løpet av det første halvåret bidratt på arrangementer,
jobbet mot rekruttering av spillere og trenere, videreføring av kompetanse blant trenere og involvering av
foreldre.
Regionsarbeid
Dette er den store utfordringen for BE og NBBF. Så langt har ikke regionsarbeidet tatt av noen steder. Et
par av regionene (øst og vest) har klart å samordne seg litt, men det er enda langt å gå før dette fungerer.
Det må understrekes at oppsummeringen av regions arbeidet nedenfor bare reflekterer hva som har blitt
gjort på regions nivå. Selv om en region ikke har vært spesielt aktiv er det ofte gjort mye individuelt arbeid
av den enkelte BE.
Region Midt: Har vært inaktiv som region. En må se på en mulig toeling av regionen da Møre og Romsdal
og Sør-Trøndelag både er langt fra hverandre geografisk, men også utviklingsmessig.
Region Nord: Situasjonen her er ganske lik den i region Midt. Harstad og Tromsø kan være bedre tjent med
å danne to undergrupper for arbeidet med trener utvikling, rekruttering av spillere og slikt. Mens hele
regionen jobber mot å spre basketballen utover i flere miljøer.
Region Vest: regionen har rimelig klare planer, men de har ikke blitt satt ned på papiret. De har delt seg i
fokusgrupper som jobber med separate oppgaver. Problemet her er intern informasjonsflyt og manglende
ledelse. Det har også vært vanskelig å få til møter da flere BE spiller på lag i øverste divisjon.
Region Øst: her hadde de en brukbar start, men oppfølgingen og videre aktivitet har uteblitt. Det foreligger
en god del planer, men mangler organisering.
Region Sør: I likhet med region midt har det ikke skjedd noe på regionsnivå. Det er få BE her og ingen har
tatt styringen.
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Programmet BASKETevangelistene.
Ideen er god og gir fine ringvirkninger. Det er spesielt positivt at BE programmet er rettet mot ungdommen
både som mål- og ressursgruppe. Programmet kan være nøkkelen til ytterligere involvering og forpliktelse
blant ungdommen. BE kan ta fatt i nye/døende basketmiljø og gi motivasjon, råd og «førstehjelp». Et annet
viktig påvirkningsområde hvor BE kan bidra i stor omfang er å rekruttering. Her er det ikke bare rekruttering
av spillere som er viktig. Ikke minst er involveringen av flere voksenpersoner som trenere, ledere og
lignende
HOLDNINGSKAPENDE ARBEID
I tingperioden har det blitt utviklet en holdningskampanje som har fått navnet Shut Up & Play. Kampanjen
ble lansert med egen logo samt verdigrunnlag våren 2001. Plakat, brosjyre og idebank for tiltak har blitt
distribuert til alle klubber og kretser. En egen nettside på www.basket.no er blitt utviklet for prosjektet. Man
har også registrert at flere nettsider til kretser og klubber har lagt inn logo med link til Shut Up & Play siden
på www.basket.no. I tillegg til dette har man gjennomført en samling blant ligaspillerne der verdiene ble
bevisstgjort de. Holdningskampanjen har også blitt presentert og satt under diskusjon på kretslederseminar.
MOT viste interesse for kampanjen og et samarbeid har blitt innledet med de. Marco Elsafadi (MOT
ambassadør) hadde en appell på kretslederseminaret høsten 2001. SU&P har også blitt presentert for NIFs
ungdoms- og støttenettverk i etikk. Det har blitt søkt om midler til prosjektet hos Helse og Rehabilitering
samt UDI, men begge søknadene fikk avslag.
I forbindelse med Jr.NM 2002 ble det utdelt en Shut Up & Play-pris til et jentelag (Ullern) og et guttelag
(Gimle) som et ledd i å synliggjøre verdiene.
MENTORPROSJEKT
Høsten 2001 ble Martin Grønn engasjert for å ferdiggjøre Mentorprosjektet som er en utdanningsmetode i
hovedsak rettet mot trenere. Hans engasjement var av en måneds varighet. Materiellet til Mentorprosjektet
er nå så godt som ferdig og klar til bruk fra høsten 2002. BLNO har allerede utvist interesse for prosjektet
som retter seg mot aktive yngre trenere som ønsker å tilegne seg mer kunnskap om trenergjerningen.
Mentorordningen er ment som et komplement til allerede etablerte kurspakker. Fra høsten 2001 retter den
seg mot de som befinner seg på trener 1 nivå.
KVINNEBASKET
I tingperioden er det blitt laget en prosjektbeskrivelse for utvikling av damebasket her til lands. Det har også
blitt søkt om midler til gjennomføring av prosjektet hos NIF, men søknaden ble avslått.
KRETSER
Utviklingskonsulenten har gjennomført en rekke møter ute i kretsene samt i en del klubber. Hun har vært til
stede på flere styremøter og klubbleder samlinger. Det har dessuten blitt arrangert Kretslederseminar der i
alt 10 kretser/utvalg har vært representert. Høsten 2001 har man klart å få "pustet liv" i Nordland der blant
annet et nytt styre har kommet på plass. Det samme er forsøkt i Møre og Romsdal, men der har man ikke
lykkes i samme grad.
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KLUBBER
Utviklingskonsulenten har vært pådriver i at kretser og klubber har fått gjennomført Fremtidskvelder.
Nedenfor finner dere en liste over FK-tiltak. Det har dessuten blitt gjennomført et samkjøringsmøte mellom
BLNO og krets i Vest-Agder.
Oversikt over klubbprosesser i samarbeid med Idrettens Studieforbund (ISF) pr. 20.11.01
Idr. krets
Ant. Før 20. okt. 2000
Ant. Etter 20. okt. 2000
Oslo
3
FK for OABBK med klubbledere
FK for Persbråten BBK
Klubben Min for Ammerud BBK
Akershus
1
3
FK for Eidsvoll Basket
FK for EB85
FK for Nesodden Basket
FK for Skjetten Basket
Buskerud
1
2
FK med BBBK
FK for Slemmestad
FK for Hurum Hawks
Telemark
2
FK med Urædd IF
Prosess: Telemark inn
på basketballbanen
Østfold
1
FK med Fredrikstad BBK
Vestfold
2
FK m/ oppfølging i TNT Towers
FK m/ oppfølging i Larvik Basketklubb
Vest-Agder
2
FK for Vest-Agder Basketballkrets
FK for Lund Basketballklubb
Aust-Agder
3
FK for Hisøy Basketball
FK for Risør Basketball
FK for Grimstad T&IF der basketball var
representert.
Rogaland
5
FK - ungdom for Rogaland Basketballkrets
FK for Rogaland Basketballkrets
FK for Basketballklubber i Nordfylket - repr.
fra: KFUM Haugesund, Hervik IL og Karmøy
basketballklubb
FK for Bryne Basketballklubb
Verdiprosess i Urban Basketballklubb
Hordaland
1
2
Demo av FK med
FK med Ågotnes Basket
Basketevangelistene
FK med Hop Basket (inkl. verdi debatt)
Nordland
1
FK med Nordland Basketballutvalg
Troms
1
Klubben Min, med
Harstad Basketballklubb
Totalt
6
24

KURSUTVIKLING
I tingperioden har dommerkursene gjennomgått en revidering. Kretsdommerkurset har blitt frisert slik at nye
bestemmelser har kommet inn i dommerpermen. Aspirantdommerkurset har fått helt nytt innhold der
praktisk dømming har fått langt større plass. Ny dommerpermer har blitt sendt til alle kretsene.
Materiellet til Minicupen/Skolebasket-turneringen har også blitt revidert. Materiellet til Trener 1 kurset er
under revidering og vil være ferdig våren 2002. Innholdet i dette kurset er foreslått noe forandret noe som
innebærer at et delkurs kan gjennomføres som en del at ens daglige trenergjerning. Det eksisterer også
planer om å få utviklet arrangementskurs både på kretsplan og for nasjonale serier. Disse kursene er tenkt
utviklet utenfor forbundsadministrasjonen.
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BASKET I SKOLEN
Våren 2001 ble det satt i gang et videoprosjekt etter initiativ fra Trond Thoresen. Per Tøien og Eivind S.
Jensen reiste oppover til Narvik der opptak ble gjennomført med en ungdomsgruppe og en gruppe fra
barneskolen. Arbeidet med å ferdiggjøre videoen har tatt noe lengre tid enn ønskelig, men det ser nå ut til at
den blir ferdig for bruk våren 2002. Instruksjonsvideoen retter seg i hovedsak mot lærere på barntrinnet
samt foreldre.
TRENER 2 KURS 2000, ASKER
Samtidig med Basketleir 2000 ble det arrangert et Trener 2 kurs. Til tross for at dette kurset var reklamert for
i god tid var deltakelsen moderat. Kun 7 deltakere. Instruktører på kurset var Ulf Landström, Ola Bertilson,
Baard Stoller, Pål Berg, Johan Salkjelsvik, Christer Sjøgren, Ron Billingslea og Eivind S.
Jensen(koordinator).
TRENER 2 KURS 2001, OSLO
Ettersom det ikke ble arrangert noen basketleir i 2001 ble det Trener 2 kurset avholdt på Ullevål Stadion i
Oslo. Denne gangen hadde 8 deltakere besluttet å innfinne seg. Instruktører på kurset var Ulf Landström,
Baard Stoller, Pål Berg, Hege Langaas Paulsen, Tomas Tomasson, og Eivind S. Jensen(koordinator).
BASKETLEIREN
I 2000 var det fjerde gang at NBBF arrangerte en basketleir der gutter og jenter i 15-17 årsalderen fra hele
landet var invitert. Denne gang med Asker BC som medarrangør. Leiren ble avholdt i Asker. Deltakelsen på
denne leiren var noe mindre enn på tidligere leire. Spesielt var dette merkbart på jentesiden. Nok en gang
var vi så heldige å få svært gode instruktører til å hjelpe oss; Bosse Erikson, Ola Bertilson, Petter Sveen,
Ron Billingslea, Ulf Landström, Kristine Austgulen, Morten Sanden, Johan Salkjelsvik, Christer Sjøgren,
Maria Erikson. Koordinator på leiren: Thomas Johansen og Eivind S. Jensen. Asker BC gjorde en utmerket
jobb som teknisk arrangør av leiren. Dessverre så ble det ingen basketleir i 2001 ettersom vi ikke fant det
budsjettmessig forsvarlig å arrangere leir.
ANNET
-

Mottatt 2 praksisstudenter fra NIH som gjorde følgende arbeidsoppgaver:
A. Grundig evaluering av Minicupen (telefon intervju med skoler, klubber og kretser samt innhenting av
informasjon fra andre særforbund)
B. Innhenting av informasjon fra andre særforbund og organisasjoner og laget et første forslag til
trener/mentor ordning

-

Deltatt på et Europeisk møte i Brussel - mål: Knytte en Europeisk dimensjon opp til vårt planlagte
ungdomslederprogram

-

Skaffet og fordelt aktivitetsmidler for ungdom (fra NIF) til Narvik, Stamsund, Ulstein, Lillehammer og
Halden basketballklubber. Kontantstøtte til prosjekter ala Hall Ball. Totalt kr 55.000,-

-

Utsendelse av litteraturpakke alle landets lærerskoler høsten 2000.

-

Bidratt med kursstøtte til gjennomføring av et aktivitetslederkurs i Stamsund.

-

Bidratt med kursstøtte til gjennomføring av et aspirantdommerkurs i Aust-Agder høsten 2000.
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turneringskomiteens rapport
SAMMENSETNING
Helge Gullaksen, Hop BBK .................................................................... leder
Håkon Halvorsen, BærumsVerk IF ........................................................ medlem
Leif Eriksen, Hop BBK ............................................................................ medlem
Linda Evensen, Kolstad/Flatåsen BBK .................................................. medlem
Jan Hendrik Parmann, Brattholmen BBK ............................................... medlem til høsten 1998
TK har bestått av medlemmer fra Oslo, Trondheim og Bergen. Møtene har stort sett vært telefonmøter, en
møteform som fungerer bra. Det siste året har også e-post vært flittig benyttet. Dette er en uheldig form for
møteavvikling. TK har hatt 3 samlinger i perioden.
Samarbeidet med styret/administrasjonen har fungert bra. Arild Hammer har vært styrets kontaktperson mot
TK.
Møtehyppighet har vært ca. 1 gang i måneden og i tillegg når det har vært behov. Seriesekretær Ulf
Landström har deltatt på alle møter frem til sommeren 2001. Når Ulf sluttet ble hans oppgaver overført til
administrasjonen ved Eivind S. Jensen.
NASJONALE SERIER
TK har i perioden stått for drift og gjennomføring av Eliteserien for kvinner og 1.divisjon menn.
TK har behandlet protester og rapporter.
Ulf Landström har hatt full stilling som seriesekretær til august 2001. Arbeidsoppgaven ble da overført til
Eivind S. Jensen. Begge har vært sekretær for TK og tatt seg av alle administrative og rutinemessige saker.
Instruksene for Eliteserien har etter diskusjoner på tidligere Eliteseriemøter blitt videreført, og pga.
klubbenes vanskelige økonomi er det ikke avholdt Eliteseriemøter de siste 2 årene.
Statistikkføringen er også blitt tatt mer alvorlig og blir i stor grad innsendt i rett tid. På herresiden har det blitt
arrangert eliteserie 1999/2000 og 1.divisjon, mens det på kvinnesiden kun er arrangert eliteserie. 1.divisjon
på kvinnesiden spilles som regionale serier etter reglement for 2.divisjon.
ELITESERIEN KVINNER 1999/2000
Tabell for grunnserien ......Gimle ................... 20 .... 20 ..... 0 .... 1603
Asker ................... 20 .... 14 ..... 6 .... 1437
Ullern ................... 20 .... 10 ... 10 .... 1235
Fjellhamar............ 20 ...... 8 ... 12 .... 1333
Tromsø ................ 20 ...... 5 ... 15 .... 1220
Oppsal ................. 20 ...... 3 ... 17 .... 1201

1206 ........ 40
1194 ........ 28
1380 ........ 20
1373 ........ 16
1400 ........ 10
1476 .......... 6

Semifinaler: ......................Fjellhamar-Gimle ................................ 79-92
Asker-Ullern........................................ 77-62
Gimle-Fjellhamar ................................ 89-74
Ullern-Asker........................................ 57-67
Finaler: .............................Gimle-Asker........................................ 91-65
Gimle-Asker........................................ 99-80
Sluttrekkefølge: ................1) og Norgesmester Gimle
2) Asker
3) Fjellhamar og Ullern
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ELITESERIEN MENN 1999/2000
Tabell for grunnserien ......Ulriken ................. 18 .... 18 ..... 0 .... 1765
Bergkameratene .. 18 .... 13 ..... 5 .... 1556
Bærums Verk ...... 18 .... 11 ..... 7 .... 1595
Kristiansand ........ 18 .... 11 ..... 7 .... 1487
Asker ................... 18 .... 10 ..... 8 .... 1508
Ammerud ............. 18 ...... 8 ... 10 .... 1471
Tromsø ................ 18 ...... 8 ... 10 .... 1454
Centrum............... 18 ...... 5 ... 13 .... 1489
Harstad ................ 18 ...... 3 ... 15 .... 1405
Hønefoss ............. 18 ...... 3 ... 15 .... 1284

1271 ........ 36
1356 ........ 26
1548 ........ 22
1487 ........ 22
1556 ........ 20
1395 ........ 16
1540 ........ 16
1611 ........ 10
1653 .......... 6
1597 .......... 6

Kvartfinaler: ......................KB Pirates-Asker ................................ 87-90
Ulriken-Centrum ................................. 90-78
Bærums Verk-Ammerud .................... 80-85
Tromsø-Bergkameratene ................... 87-89
Ammerud-Bærums Verk .................... 85-84
Centrum-Ulriken ................................. 97-103
Asker-KB Pirates ................................ 105-85
Bergkameratene-Tromsø ................... 94-69
Semifinaler: ......................Ulriken-Asker ...................................... 108-59
Bergkameratene-Ammerud ................ 97-76
Asker-Ulriken ...................................... 89-105
Ammerud-Bergkameratene ................ 69-80
Finaler: .............................Ulriken-Bergkameratene .................... 76-67
Bergkameratene-Ulriken .................... 65-75
Ulriken-Bergkameratene .................... 66-64
Sluttrekkefølge: ................1. og Norgesmester Ulriken
2. Bergkameratene
3. Ammerud og Asker
1.DIVISJON MENN 1999/2000
Tabell ................................Hop ...................... 20 .... 18 ..... 2 .... 1963
Ullern ................... 20 .... 17 ..... 3 .... 1793
Fjellhamar............ 20 .... 15 ..... 5 .... 1683
Brattholmen ......... 20 .... 13 ..... 7 .... 1604
Frøya ................... 20 .... 12 ..... 8 .... 1717
Høyenhall ............ 20 ...... 8 ... 12 .... 1675
Trondheim ........... 20 ...... 8 ... 12 .... 1580
Stavanger ............ 20 ...... 7 ... 13 .... 1527
Molde................... 20 ...... 6 ... 14 .... 1661
NTNUI ................. 20 ...... 5 ... 15 .... 1683
Narvik .................. 20 ...... 1 ... 19 .... 1139

1416 ........ 36
1379 ........ 34
1548 ........ 30
1460 ........ 26
1587 ........ 24
1794 ........ 16
1553 ........ 16
1587 ........ 14
1917 ........ 12
1752 ........ 10
2112 .......... 2

KVALIFISERING TIL ELITESERIEN 2000/2001
Kvinner .............................Kvalifisering til Eliteserien for kvinner 2000/2001 var ikke nødvendig pga. for få
påmeldte lag. Fjellhamar trakk laget sitt mens Hop og NTNUI kom til.
Menn: ...............................På herresiden ble BLNO opprettet og her er det hverken opprykk eller nedrykk.
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ELITESERIEN KVINNER 2000/2001
Grunnserien......................Gimle ................... 18 .... 18 ..... 0 .... 1900 1062 ........ 36
Asker ................... 18 .... 13 ..... 5 .... 1608 1022 ........ 26
Tromsø ................ 18 .... 11 ..... 7 .... 1314 1468 ........ 22
Oppsal ................. 18 ...... 9 ..... 9 .... 1213 1323 ........ 18
Ullern ................... 18 ...... 7 ... 11 .... 1288 1400 ........ 14
Hop ...................... 18 ...... 5 ... 13 .... 1085 1419 ........ 10
NTNUI ................. 18 ...... 0 ... 18 ...... 855 1869 .......... 0
Sluttspill: ...........................På grunn av klubbenes anstrengte økonomi ble det ikke arrangert sluttspill på
kvinnesiden med bakgrunn av Tingvedtak/Reglement for Eliteserien kvinner på
Tinget 2000.
ELITESERIEN MENN 2000/2001
Eliteserien for menn ble f.o.m. sesongen 2000/2001 erstattet av BLNO.
TK har ikke hatt noe med BLNO-kampene å gjøre.
1.DIVISJON MENN 2000/2001
Tabell ................................Hop ...................... 18 .... 18 ..... 0 .... 1782
Ullern ................... 18 .... 12 ..... 6 .... 1601
Fjellhamar............ 18 .... 12 ..... 6 .... 1703
Frøya ................... 18 .... 11 ..... 7 .... 1534
1)
Centrum ........... 18 ...... 9 ..... 9 .... 1114
Trondheim ........... 18 ...... 7 ... 11 .... 1551
Høyenhall ............ 18 ...... 7 ... 11 .... 1312
2)
OSI ................... 18 ...... 6 ... 12 .... 1314
Brattholmen ......... 18 ...... 5 ... 13 .... 1109
Grimstad .............. 18 ...... 3 ... 15 .... 1256
1)
2)

1285 ........ 36
1400 ........ 24
1417 ........ 24
1366 ........ 22
1021 ........ 18
1513 ........ 14
1542 ........ 14
1411 ........ 12
1533 ........ 10
1839 .......... 6

Centrum fratatt 14 p. grunnet bruk av ikke spilleberettiget spiller.
OSI fratatt 2 p. grunnet bruk av ikke spilleberettiget spiller.

KVALIFISERING TIL ELITESERIEN 2001/2002
Kvinner: ............................Asker, Oppsal og Tromsø trakk seg fra eliteseriespill. Fjellhamar og Oslo Queens
ble tilbudt plass og aksepterte. I alt 7 deltagende lag.
Menn: ...............................BLNO. Her er hverken opprykk eller nedrykk.
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NORGESCUPEN
Norgescupen ble gjeninnført 1997.
Responsen fra klubbene har vært stigende selv om noen har vært tilbakeholdne med å melde seg på p.g.a
usikkerhet med reiseutgifter. TK hadde gjerne sett at enda flere hadde deltatt. Ønsket for fremtiden er at
Norgescupen skal utvikle seg til å bli en selvfølgelig del av sesongen for alle seniorlag. Kongepokalen er
etter vedtak på Tinget 2000 nå satt opp i cupen for både kvinner og menn. Det har vært ulikeoppfatninger av
cupen og det er vanskelig å få lag, både fra BLNO og lavere divisjoner, til å delta. Cupen avsluttes med en
avslutningsrunde som har form av en Final Four helg.
FINAL FOUR 1999/2000
Klassen for menn: ............Bærums Verk-Harstad ....................... 99-92
Ulriken-Ammerud ............................... 87-66
Ulriken-Bærums Verk ......................... 118-56 (Finale)
Det ble ikke spilt bronsefinale.
Final Four for menn ble arrangert av Bærums Verk i Rykkinnhallen.

Klassen for kvinner: ..........Gimle-Tromsø .................................... 100-70
Ullern-Høybråten ................................ 61-76
Gimle-Høybråten ................................ 80-67 (Finale)
Det ble ikke spilt bronsefinale.
Som en forsøksordning ble Kongepokalen på kvinnesiden satt opp i
Norgescupen. Gimle ble Norgesmester og tildelt Kongepokal. Final Four for
kvinner ble arrangert av Gimle i Gimlehallen.
FINAL FOUR 2000/2001
Klassen for menn: ............Kongsberg Penguins-KB Pirates........ 92-87 (Semifinale)
Ulriken Eagles-Hop Bulldogs ............. 87-64 (Semifinale)
KB Pirates-Hop Bulldogs .................... 83-85 (Bronsefinale)
Kongsberg Penguins-Ulriken Eagles . 97-84 (Finale)
Norgesmester: .................................... Kongsberg Penguins
Sølvmedaljevinner: ............................. Ulriken Eagles
Bronsemedaljevinner: ........................ Hop Bulldogs
Final Four for menn ble arrangert av KB Pirates i Kristiansand.
Klassen for kvinner: ..........Tromsø-Ullern .................................... 105-55 (Semifinale)
Gimle-Oppsal ..................................... 97-55 (Semifinale)
Oppsal-Ullern ..................................... 56-54 (Bronsefinale)
Gimle-Tromsø .................................... 79-63 (Finale)
Norgesmester: .................................... Gimle
Sølvvinner: ......................................... Tromsø
Bronsevinner: ..................................... Oppsal
Final Four for kvinner hele arrangert av Ullern i Ørakerhallen.
JUNIOR NM
Landsfinalen i Jr.NM har i denne perioden vært arrangert av Bærums Verk i Rykkinnhallen, 2000 og av
Bergkameraten i Kongsbergehallen, 2001. Arrangørene gjør en utmerket jobb, og sammen med at DK har
dommersamling og tar seg av dommeroppsettet fører dette til en meget bra ramme rundt arrangementet.
(Det ble dessverre ikke mulig med dommersamling på Kongsberg.)
Kvalifiseringsrunden er arrangementsteknisk blitt bedre.
Vinnere 1999/2000: ..........Klassen for kvinner: ............................ Gimle
Klassen for menn: .............................. EB-85
Vinnere 2000/2001: ..........Klassen for kvinner: ............................ Gimle
Klassen for menn: .............................. Ammerud
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BLNOs rapport
ÅRSBERETNING 2000

Bakgrunn og organisatoriske forhold
Styrets beretning omfatter perioden fra BLNOs stiftelse 20. august 2000, frem til 1. april 2001. Vi anser det
som naturlig å kommentere sesongen 2000/2001 under ett, da virksomheten i stor grad er sesongbasert, og
denne beretning avgis etter at sesongen 2000/2001 er fullendt.
BLNO ble siftet 20. august 2000, som en videreføring av foreningen Basketligaen 2000. Styret har i
perioden bestått av Geir Spiten (leder), Halstein Holbek, Kristian Lennertzen, Joacim Holter og Arild Buen.
Styret har avholdt 6 styremøter i perioden, samt en rekke uformelle møter. Styreleder har jevnlig bistått
daglig leder, primært i forbindelse med åpningen i Spektrum, forholdet til Thue og Selvaag, forholdet til
NBBF og kontakten med dommer/dommerkomiteen.
Liganemnden har bestått av Trygve Isdal (leder), Per Burud, Rudi Holt, Siw Jørgensen, Morten Tøfte, Erling
Johansen og Halstein Holbek.
Ligaens sentrale administrasjon har bestått av daglig leder Åge Damsgaard (engasjement fra 1. mai 1999 –
fast ansatt fra 1. desember 1999) og Chriss Brohaug (deltidsansatt fra 7. september).
Økonomi
BLNO har i sin første sesong opplevd en kraftig økning i omsetning sammenlignet med virksomheten i
Basketligaen 2000. Primært skyldes dette at vi har inngått viktige samarbeidsavtaler med TV2, NetCom,
Gjensidige Nor, VG og Deal som har gitt oss større inntekter, men også større forpliktelser. Vi har også
påtatt oss store forpliktelser knyttet til åpningsarrangement i Oslo Spektrum som alene hadde et budsjett på
800.000 kr, samtidig som at vi har overført totalt 1.300.000 kr i 2000 og ytterligere 600.000 kr sålangt i 2001
til klubbene.
BLNO har sammen med NBBF inngått et samarbeid med sponsorselskapet Thue & Selvaag AS for utvikling
av den kommersielle virksomheten i BLNO.
Regnskapet for BLNO har blitt ført av Toril Stien fram til 31 desember 2000. Fra 2001 har firmaet Factor
Online Oslo AS tatt over regnskapsføringen.
Økonomien og likviditeten har til tider vært noe krevende og anstrengt. Resultatet for år 2000 har gitt et
underskudd på kr 353.409.
Sportslig
BLNO hadde en svært vellykket åpningsuke, der Åpningsshowet i Oslo Spektrum utgjorde det mest sentrale
elementet, men der også de øvrige arrangementer gikk av stabelen med stor suksess og svært gode
tilskuertall.
Asker Aliens ble seriemestere og Oslo Kings ble historiens første Ligamestere. Verdt å nevne er også at
Ulriken Eagles har gjort en meget respektabel innsats i NEBL, samt at Kongsberg Penguins vant årets
Norgescup.
Marked/media
Oppmerksomheten rundt BLNO har vært over all forventning. TV2 har satt basketball på agendaen i sine
faste sportsendinger, kombinert med direkte sendte kamper og et eget magasin: BB2. Den skrivende presse
har skrevet uttallige artikler om BLNO og basketball. Våre internettsider har vært en spydspiss i norsk idrett
og blitt meget godt besøkt (40 000-50 000 per uke). Vi savner likevel mer jevnlig dekning i enkelte riksmedia
så som VG, Dagbladet og P4.

Arrangement/tilskuere
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I grunnserien var det i sesongen 2000/2001 i gjennomsnitt 895 tilskuere som overvar kampene i BLNO.
Sluttspillet ble i gjennomsnitt sett av 923 tilskuere. Totalt var det 92.680 tilskuere som så 103 kamper.
Sesongen sett under ett hadde vi en økning på 67,5% i forhold til fjoråret. Ulriken Eagles var den klubben
som hadde flest tilskuere, og hadde i grunnserien et tilskuersnitt på 1887. Klubbene har generelt oppgradert
sine arrangementer på god måte innen for de rammene de har kunnet jobbet etter. Likevel må dette
ytterligere forbedres i kommende periode.
Visjonen til foreningen Basketligaen 2000 er realisert og blir videreført i BLNO.
Vi vil benytte anledningen til å takke alle dere som har bidratt og bidrar til dette fantastisk spennende
prosjektet. Det er dere og deres entusiasme, innsats og glød som gjør dette eventyret mulig.
Oslo, 24. april 2001
Geir Spiten
Arild Buen
Joacim Holter
Halstein Holbek
Kristian Lennertzen

– Side 23 –

dommerkomiteens rapport
1. KOMITEENS SAMMENSETNING OG ANSVARSOMRÅDET
Komiteen har bestått av leder Gunnar Johan Knudsen og medlemmene Jan Korshavn og Gisle Morken.
Hovedfokus i perioden har vært innføring av nye regler høsten 2000 som var ganske omfattende og
etableringen av BLNO. I tillegg kommer de vanlige oppgavene knyttet til dommerutvikling/evaluering og ikke
minst de administrative oppgavene knyttet til oppsettet og gjennomføringen av dømmingen
Leder har vært ansvarlig for nominasjoner av dommere til BLNO og de nasjonale serier. I tillegg har leder
vært hovedkontakt mot BLNOs ledelse, pressen og andre utadrettede oppgaver. Han har sammen med
BLNOs ledelse opprettet et observatørkorps og tatt seg av nominering av kommissærer.
Jan Korshavn har hatt ansvaret for arbeidet med de internasjonale spillereglene og tilhørende tolkninger,
stått for det daglig arbeidet med dommeroppsettene og vært kontaktperson for dommerne ved forfall.
Dommernes egne websider, som DK har sammen med NBU, holdes oppdatert av ham, og informasjonen
der er til enhver tid oppdatert. Alle rapportskjemaer, reiseregninger og informasjon om spilleregler og
tolkninger ligger tilgjengelig for alle på disse sidene, og dermed spares NBBFs administrasjon i stor grad for
henvendelser om dette.
Gisle Morken har hatt oppfølging av kretsene og deres dommerarbeid som sin hovedoppgave, og har også
fungert som observatør på kampene i Bergen.
2. BLNO
Etableringen av BLNO var en vesentlig begivenhet i denne perioden, noe som også har preget DKs arbeid
sterkt. Det ble mer fokus på basket som sport og dette har stilt større krav til alle aktørene i idretten.
Gjennom tingperioden har samarbeidet med BLNOs ledelse utviklet seg positivt selv om det fremdeles er
områder hvor rollefordelingen må bli klarere. Vi har også hatt noen problemer knyttet til enkeltpersoners
adferd på og utenfor banen, har vi etter hvert kommet til en enighet om hva vi skal akseptere, og hva som
må rapporteres til de dømmende organer i NBBF. Fra DKs side har det vært gjort klart at vi skal la det
sportslige engasjementet komme til uttrykk i kampene og legge listen for bestrafninger høyt. På den annen
side har vi samtidig satt en klar grense mot personangrep på dommere som berører deres integritet, og
dette har ved noen tilfeller blitt ført som sak gjennom NBBFs organer. Høsten 2000 var spesielt turbulent,
men vi følte at vi den gang la grunnlaget for en mer fornuftig relasjon mellom spillere, lagledere og
dommerne.
Noen av BLNOs rutiner i henhold til egen håndbok har tatt uforholdsmessig lang tid å få gjennomført. DK
har særlig vært opptatt av dommernes sikkerhet og dette fungerer nå rimelig bra hos de fleste arrangørene.
Et annet problem har vært at kravet om videokopi til dommerne kun er blitt etterfulgt av noen klubber i den
siste delen av perioden. Dette skulle være et viktig hjelpemiddel i arbeidet med å evaluere dommerne og
deres utvikling. Her setter nå DK krav om videodokumentasjon før man diskuterer enkeltsituasjoner eller
kamper med laglederne.
Vi har i perioden benyttet 18 dommere i BLNO, og siden starten i 2000 har vi etablert noen objektive kriterier
på hvem som kan dømme på dette nivået, og i tillegg innført en aldersgrense på 50 år. Frem mot sluttspillet
har det hver sesong vært foretatt en rangering basert på innspill fra BLNO og fra observatørene. DK har hatt
ansvaret for det endelige oppsettet, og har i stor grad benyttet den faglige vurderingen fra vår FIBAinstruktør og de nøytrale observatørene.
DK er meget positiv til den måten dommerne har tatt den utfordringen det har vært å dømme i BLNO.
Publikumsantallet har økt kraftig, og spillet har utviklet seg mye både i hurtighet og fysikk. Dommerne har
fulgt opp dette godt. Våre fysiske tester har vist gode resultater, og det har vært gjennomgående gode
resultater også på de teoretiske testene. Alle testene er for øvrig etter mal fra FIBA.
Når det gjelder de andre aktørene er det ikke DKs jobb å evaluere disse, men det skaper enkelte ganger
noen problemer når spillere eller lagledere med manglende «heltestatus» i sitt eget hjemland med
presumptivt bedre serier, kjemper for denne manglende «heltestatus» i Norge gjennom svartmaling av alt
det som skjer i norsk basket. Vi hadde heller sett at de gjennom prestasjoner på banen hadde fremmet sitt
kandidatur som «helt».
Særlig hyggelig er det heller ikke som DK-leder å bli ærekrenkende utskjelt av lagledere etter kamper, det
fremmer ikke akkurat lysten til videre innsats. Basket-Norge er fremdeles avhengig av at en rekke
mennesker gjør en frivillig innsats for sporten og ansatte medarbeidere bør forholde seg til tillitsvalgte på en

– Side 24 –

ryddig og ordentlig måte, og respektere fullt ut den innsats man som frivillig gjør. Vi behøver ikke alltid være
enige, men det går an å oppføre seg som folk selv om man er lagleder i basketball. Tilsvarende er det ikke
hyggelig å være vitne til at lagledere overhøvler de frivillige i sekretariatene. Det fremmer heller ikke deres
lyst til å ta en tilsvarende jobb en annen gang, og trekker de seg har vi stor forståelse for det.
Frivillighetskulturen er en bærebjelke i den norsk idrettsbevegelsen og det er i en liten idrett som basket et
særlig ansvar for fast ansatte å være med på å bygge denne kulturen videre, ikke rive den ned. Dette vil
kunne være et særlig problem i basket hvor mange av de fast ansatte kommer fra andre idrettskulturer.
Et punkt som BLNO må vie større oppmerksomhet er den generelle regelkunnskapen, kanskje spesielt hos
utenlandske spillere. Skrittregelen i FIBA-reglene er eksempelvis svært forskjellig fra USA, og det skaper
ofte mange unødvendige avblåsninger i kamper. DK bidrar gjerne med kompetanse før sesongen til
opplæring her for å unngå dette. Innføringen av nye regler ved sesongstart i 2000 medførte også en del
problemer i sekretariatene, men dette er blitt bedre i løpet av de 2 årene reglene har vært gjeldende. Også
overfor de frivillige som utfører denne jobben må det bli bedre oppfølging fra lagenes side.
BLNO har vært et langt steg fremover for norsk basket, og DK ser et fruktbart samarbeid med ledelsen som
viktig for at vi i fellesskap skal utvikle sporten videre.
3. SAMLINGER OG OPPFØLGING
Det gjennomføres nå en årlig obligatorisk samling for alle elitedommerne, samt en ekstra samling for
ligadommerne før sluttspillet. En vesentlig del av samlingen er avvikling av de obligatoriske testene, men
erfaringsutveksling er også avgjørende for felles utvikling og bedre spilleforståelse.
På siste samling for BLNO-dommerne hadde dommerne for første gang muligheten til å gjennomgå
konkrete situasjoner fra BLNO-kamper på video. Dermed kunne man gjøre en felles evaluering og
gjennomgang av hva man hadde sett av positive og negative trekk i avgjørelsene. Med økonomisk støtte fra
BLNO har vi også fått kjøpt inn digitalt redigeringsutstyr som gjør at vi senere kan bli ennå bedre i
presentasjonen av problemområder innenfor regelanvendelsen. Reaksjonene fra denne samlingen har vært
meget positive, men det faglige innholdet kan fortsatt utvikles videre.
I forbindelse med våre dommersamlinger har det også vært møter med laglederne for erfaringsutveksling og
diskusjon av fokusområder. Disse møtene har nok ikke ennå funnet sin endelige form.
I BLNO-kampene har vi i de 2 sesongene hatt observatører på tribunene, en gruppe bestående av delvis
tidligere dommere og delvis erfarne lagledere, alle nøytrale personer med lang erfaring fra
basketballsporten. Dialogen mellom observatørene og dommerne etter kampene har vært meget positive,
og dommerne har gitt uttrykk for at dette er noe de ønsker seg mer av. Ennå har vi kun klart å dekke et
begrenset antall kamper, men DK vil prøve å få med flere i observatørkorpset slik at dette blir en mer
regelmessig og stabil ordning.
DKs dårlige samvittighet er den manglende oppfølgingen av de dommerne som ikke dømmer i BLNO.
Grunnet oppstarten av BLNO har det blitt for mye arbeid konsentrert om det som skjer der, og mindre på de
øvrige dommerne. Vi har denne sesongen koblet en del yngre dommere mot hver sin erfarne BLNOdommer. Hensikten har vært å fokusere på samarbeid mellom dommerne på banen, ansvarsområder og
regelanvendelse generelt. Ordningen er i skrivende stund ikke evaluert.
4. UTDANNING
Vi fikk våren 2001 en ny FIBA-dommer, John Hammervoll bestod internasjonalt kurs og har allerede vært i
ilden både i europacup og EM-kvalifisering. Det har i perioden blitt autorisert 6 nye forbundsdommere. Vi har
nå 2 kvinnelige elitedommere og en aspirant, hvorav den ene er etablert som dommer i BLNO. Dessverre
har også 3 forbundsdommere lagt opp i samme periode.
Dersom DK skulle uttrykke et ønske vedrørende rekruttering er det å få inn flere spillere som selv hadde
erfaring på topplan. Her har BLNO-klubbene et ansvar, og det er beklagelig at de klubbene som nå setter
størst fokus på dommergjerningen er de samme som sender færrest (ingen) kandidater til
forbundsdommerkursene. Det burde vært omvendt.
5. INTERNASJONAL AKTIVITET
Våre internasjonale dommere har fått diverse oppdrag internasjonalt denne sesongen, bl.a. i FIBAs egne
turneringer for klubblag og landslag, Euroleague, NEBL og i senere tid også den baltiske dameligaen
BWBL. Ikke minst er Inge Braathen veletablert som dommer i Euroleague med solide 7 kamper denne
sesongen.
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Denne kontakten med det internasjonale basketballmiljøet er meget viktig for videreutviklingen av
dommergjerningen i Norge. Norges FIBA-instruktør har også vært på oppfriskningskurs i perioden, og DK vil
kommende høst også sende et antall kandidater til FIBAs kommissærkurs.
Regelendringer
Høsten 2000 ble det gjennomført en rekke endringer i spillereglene. De største endringene var innføring av
4 spilleperioder på 10 minutter og 24-sekunders skuddklokke. Dommernes kunnskaper om og praktisering
av disse regelendringene har gått meget bra. Det oppstod imidlertid store problemer i sekretariatene den
første tiden etter at endringene var vedtatt.
DK har oversatt de offisielle spillereglene og håndboken for dommere til norsk. I tillegg har FIBA sendt ut en
rekke tolkninger som også er oversatt og lagt tilgjengelig på dommernes webside. I tillegg til Jan Korshavn
har FIBA-dommer Stein Moe bidratt vesentlig til arbeidet med å ajourføre de internasjonale spillereglene.
6. ØKONOMI
DK hadde en overskridelse av budsjettet i det første året av tingperioden, men har rettet dette opp i det siste
året gjennom ekstra sponsorinntekter. DK vil peke på at det er uklart hva BLNO skal bære av DKs
kostnader og hva som skal gå over det vanlige budsjettet. BLNO snakker mye om dommerutvikling, men
bidragene til å gjennomføre dette har vært små og blitt gitt på ad hoc basis. Det er en realitet at mye av
DKs ressurser må brukes på BLNO og kostnadsfordelingen bør settes på agendaen iden kommende
tingperioden.
7. FRAMTIDEN
I alle lagidretter er dommerne ofte i fokus for publikum, spillere, lagledere og media. Det kan ha sin årsak i
at dommeren i en kamp var svak, men svært ofte kommer reaksjonene som konsekvens av aktørenes
egenprestasjon og/eller mangelfulle regelkunnskap. Det er nok en hverdag dommerne må leve med selv de
ikke liker det, men NBBF kan ikke akseptere at den utvikler seg negativt over tid. Alle organisasjonsledd har
her et ansvar, men vi vil særlig påpeke det rolleansvar laglederne i BLNO har. Hvis det anses som
akseptabelt at de kan ha en adferd som langt overskrider vanlig folkeskikk er det gitt legitimitet til slik adferd
også for minispillerne eller deres lagledere. Dersom slike holdninger ikke endres vil det gå ut over
rekrutteringen til dommeroppgaven. DK har sett tendenser til dette allerede ved at det i flere kretser er stor
mangel på dommere.
Vi har etablert de første kontaktpunkter med andre idretters dommermiljøer for erfaringsutveksling og
eventuelt felles tiltak for å fremme dommernes posisjon og arbeidssituasjon. Dette vil den kommende DK
følge opp nærmere.
DK vil også følge opp det arbeidet som er startet med videoevaluering og bruk av observatørkorpset til
utvikling av dommernes faglige nivå. Vi vil stadig få behov for flere elitedommere, og høsten 2002 er det
planlagt å avholde et forbundsdommer kurs i Bergen.
Etter denne sesongen kommer 3 av våre FIBA-dommere til gi seg på den internasjonale arenaen, og det
bør de kommende årene derfor være mulig å få utdannet 1-2 nye. Neste kurs holdes våren 2003.

Oslo 18.03.02
Gunnar J Knudsen

Jan Korshavn

Gisle Morken

Leder

Medlem

Medlem
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lovkomiteens rapport
SAMMENSETNING
Stein O. Moe, Landås BK ....................................................................... leder
Tor Chr. Bakken, Sandvika BBK ............................................................ medlem
Ole Petter Drevland, OSI BBgr. ............................................................. medlem
VIRKSOMHET
Tor Chr. Bakken og Stein Moe deltok på ett styremøte hver i forkant av Forbundstinget 2000. For øvrig har
Lovkomiteen behandlet alle saker via telefon, telefaks og e-post.
Lovkomiteen har redigert NBBFs lover og reglementer etter tingvedtak i 2000. Komiteen retter en stor takk til
Carsten Bakke for sekretærarbeidet.
ØVRIGE SAKER SOM ER BEHANDLET
-

Avgitt uttalelse om innkomne forslag foran Forbundstinget 2000.
Foreslått regler for opprettelsen av BLNO og forholdet mellom NBBF og BLNO.
Avgitt uttalelse om standard spillerkontrakt for NBBF.
Vurdert endringer i Lov og reglement for Oslo & Akershus Basketballkrets (OABBK) etter kretsting 2000
og 2001.
Avgitt uttalelse om spillerkontrakt for Ammerud Basket.
Avgitt uttalelse i forbindelse med ønske fra OABBK om avvik fra Reglement for regionale serier.
Avgitt uttalelse om standard spillerkontrakter for BLNO.
Avgitt uttalelse om spillerkontrakt for Persbråten BBK.

Lovkomiteen benytter anledningen til å minne om at endringer i lov og reglementer for kretsene skal
godkjennes av NBBF. Likeledes minner vi klubbene om at alle spillerkontrakter, for å være gyldige i forhold
til NBBF, skal godkjennes av NBBF.
Bergen, januar 2002
Stein O. Moe (sign.)
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appellkomiteens rapport
KOMITEEN HAR I PERIODEN HATT SLIK SAMMENSETNING
Kjell Dagestad, Sandvika BBK ............................................................... leder
Ketil Sand, Snarøen BBK ....................................................................... medlem
Jens Otto Frriksen, Bærum Verk IF ....................................................... medlem
Morten Jakobsen, Olderlaget ................................................................. Varamedlem
Kåre Vangen, Kristiansand .................................................................... Varamedlem
VIRKSOMHET
Det er i perioden behandlet 4 saker, fordelt på 3 i 2001 og 1 i 2002.
Av disse er tre appeller forkastet og en tatt til følge.
Sakene viser at det fortsatt er forhold ved lovverket som ikke fullt ut regulerer situasjoner som kan oppstå i
forbindelse med avviklingen av kampene. Appellkomiteen har ved flere anledninger pekt på at dersom man
ønsker et annet resultat må det foretas en lovendring. Appellkomiteen må selvsagt anvende de gjeldende
lover og det er da oppe til NBBF\klubbene å foreslå lovendringer på Tinget, dersom man ønsker endringer.
Dette følges i liten grad opp og medfører da at «urimelige» lovbestemmelser blir stående.
Sandvika den 20. mars 2002
Kjell Dagestad
(sign)
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domsutvalgets rapport
DOMSUTVALGETS (DU) SAMMENSETNING HAR TIL 17.09.01 VÆRT :
Knut R. Myhre, Olderlaget ...................................................................... leder
Britt Riis, Harstad ................................................................................... medlem
Knut Jacobsen, Hop ............................................................................... medlem
Hallstein Helland, Fjellhamar ................................................................. medlem
Harald Grevskott, Sandvika ................................................................... medlem
DOMSUTVALGETS (DU) SAMMENSETNING HAR FRA 17.09.01 TIL 31.12.01 VÆRT :
Knut Jacobsen, Hop .............................................................................. leder
Britt Riis, Harstad .................................................................................. medlem
Harald Grevskott, Sandvika .................................................................. medlem
Hallstein Helland, Fjellhammer ............................................................. medlem
DISKVALIFISERENDE FOULS
DU har i perioden fått rapport om 4 (7 – 10) diskvalifiserende fouls, hvorav DU fant grunn til å reagere ut
over regelverkets minimumsstraffer i 2 (1 – 3) av tilfellene. (Tallene i parentes er fra perioden 1998/2000 –
1996/1998). Dette delvis som resultat av rapporterende dommeres vurdering av sakene.
I de(n) 1 (3) saken(e) ble straffen:
2000/2001

1998/2000

1996/1998

1 kamps utelukkelse ....................... ......................................(0 saker) ....................(1 sak)
3 kampers utelukkelse ................... ......................................(0 saker) .....................(1 sak)
Diskvalifikasjon i 2 måneder........... ......................................(1 sak)* .......................(0 saker)
Diskvalifikasjon i 3 måneder........... ......................................(0 saker) .....................(1 sak)
Diskvalifikasjon i 3+4 måneder ...... (1 sak) ...........................(0 saker) .....................(0 saker)
Diskvalifikasjon i 12 måneder......... (1 sak)** ........................(0 saker) ....................(0 saker)
* Saken ble anket, og DUs vedtak ble opphevet DU tok opp saken på nytt, og idømte samme straff. Også
dette vedtaket ble anket, men Appellkomiteen opprettholdt nå dommen.
** Denne saken er sammensatt av utskjelling, slag, fysisk angrep og drapstrusler, delvis under, delvis etter
kampslutt!
USPORTSLIG OPPFØRSEL ETTER KAMPSLUTT
DU har i perioden fått 4 (4 – 2) rapporter om usportslig oppførsel ETTER kampslutt, hvorav DU fant grunn til
å reagere i 3 (2 – 2) av sakene.
I de 3 (2 – 2) sakene ble straffen:
2000/2001

1998/2000

1996/1998

Irettesettelse ................................... (2 saker)........................(0 saker) .....................(0 saker)
1 kamps utelukkelse ....................... (1 sak)**
2 kampers utelukkelse ................... ......................................(1 sak) ........................(1 sak)
3 kampers utelukkelse ................... ......................................(1 sak)* .......................(0 saker)
4 kampers utelukkelse ................... ......................................(0 saker) .....................(1 sak)
* Saken ble anket, men Appellkomiteen opprettholdt dommen.
*

Laglederen kommuniserte ulovlig med sitt lag under den kampen han var utestengt, og fikk for dette
ytterligere to kampers utestengelse.
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USPORTSLIG OPPFØRSEL
DU har i perioden fått 2 (2 – 1) rapporter om usportslig oppførsel. Begge sakene var anmeldelse av
spillere/lagledere/medhjelpere i kamp i aldersbestemte klasser.
DU fant grunn til å reagere i den ene av de to sakene. På det ene laget ble en spiller og laglederen
diskvalifisert i to måneder. Det andre lagets lagledere fikk en irettesettelse.
DU har inntrykk av at klubbenes lagledere rent generelt ikke alltid viser en adferd som gjenspeiler at vi tross
alt driver en idrett hvor fair play skulle være en viktig komponent.
Særlig ved kamper i aldersbestemt klasse kunne nok lagledere sette strammere grenser både for seg selv
og sine spillere.
VOLD
DU har mottatt to rapporter om alvorlig vold i tingperioden. Episodene førte til at en utøver ble diskvalifisert
for 12 måneder og 4 i tillegg til kretsens 3 måneder.
NOEN BETRAKTNINGER
Det kan se ut som om en del av tingperiodens saker er løst før de kommer til DU. Både kretsstyrene,
Forbundsstyret og ledelsen i Basket-ligaen behandler og avgjør saker. DU har inntrykk av at alle involverte
instanser tenker noenlunde likt, og således kommer til konklusjoner som retter seg etter de linjer/normer
som NBBF ønsker vår idrett skal følge.
KONKLUSJON
DU har fått to rapporter om alvorlig vold (som førte til 12 og (3+4) måneders diskvalifikasjon). Den
holdning spillets aktører (fra spillere, trenere, lagledere, og ikke minst dommere, til ledere på alle nivå) har,
vil alltid være viktig for å forhindre en utvikling i mer voldelig retning.
Det har i perioden vært flere saker enn normalt, hvor lagledere og deres opptreden har stått i fokus. NBBF
må derfor fortsatt jobbe med aktørenes holdninger .
DU håper i disse sakene, på vegne av NBBF, å ha gitt signaler om hvilke reaksjoner slik oppførsel
medfører.
Med de unntak som nevnt over, synes DU (tatt i betraktning det ganske store antall kamper som avvikles) at
antallet rapporter er relativt beskjedent. DU håper dette forholdet vil fortsette i tiden fremover.
Knut R. Myhre

Knut Jacobsen

Leder

Leder
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kommentarer til regnskapet 2000
NIFs regnskapskontor er ansvarlig for NBBFs regnskapsførsel. Regnskapsåret 2000 ble preget av
omlegging i regnskapssystemene. I tillegg var det mannskapsmangel i store deler av året, noe som ikke
gjorde situasjonen bedre. Dette førte bl.a. til at det ble ikke ført et eneste bilag før i juni. Vi kom på
etterskudd og for i det hele tatt å bli ferdige ble det i samarbeid med revisor satt opp et nettoregnskap.
Administrasjonen beklager dette. Styret fant i den situasjonen vi var i å akseptere dette. Dette vil være en
engangsforeteelse slik at regnskapet for 2001 vil bli presentert som et bruttoregnskap. Ved behandlingen av
regnskapene på Tinget i 2002 vil det være naturlig å se regnskapene for hele tingperioden i sammenheng.
Det knyttes det noen utfyllende kommentarer til noen av postene:
Lisens: Tinget 2000 innførte en ny lisensordning. Det ble vedtatt å gå over fra laglisens, som inneholdt en
forsikringsdel og en kontingentdel, til personlig lisens. Argumentasjonen for og imot dette skal ikke gjentas
her, men ny ordning ble vedtatt med klart flertall. Dessverre førte ikke ordningen til den forventede
inntekstøkningen. Det er sikkert flere årsaker til dette. NBBF tok utgangspunkt i at det i 1999 var ca. 600
lisensberettigede lag, noe som skulle tilsi ca. 6000 aktive spillere. Minispillere ble holdt utenfor. Budsjettet
ble vedtatt med dette som grunnlag. Dette viste seg ikke å holde stikk. Det var kun i underkant av 3500 som
betalte lisens første sesongen. NBBF tar selvkritikk på at nyordningen fikk en trang fødsel, men det
forsvarer ikke at så mange unnlot å betale lisens og dermed spilte uten forsikring. Her var det en svikt i hele
organisasjonen, noe som selvsagt fikk følge for forbundets økonomi. Av totalt innkommet kr. 1.094.460
utgjør forsikringspremien kr. 349.660 slik at NBBF netto sitter igjen med kr. 744.800. Dette er langt under
hva som var forventet ved ny lisensordning.
Dette måtte styret ta følgende av ved budsjettrevisjonen for 2001. Det gjøres oppmerksom på at det ikke var
satt i gang prosjekter basert på lisensinntektene, men at planlagte prosjekter er blitt utsatt. Det gikk mest
utover landslagssektoren, men også utdanning og utvikling er blitt lidende.
Kundefordringer: Av totalbeløpet på kr. 652.589,- utgjør krav til BLNO og sponsorer ca. kr. 392.000,-.
Sponsoravtalene med NetCom og Gjensidige NOR er avtaler, som i tillegg til BLNO, også omfatter NBBF.
Tidspunktet for avtaleinngåelsen gjør at innbetalingene først kommer i 2001. NBBF har rimelig god kontroll
på kundefordringene.
Polar Cup, senior kvinner: Arrangementene av nordiske mesterskap går på omgang. Det er dyrt å
arrangere mesterskap. Som det fremkommer av regnskapet ble det et negativt avvik på kr. 56.000. Det
gjøres oppmerksom på at overskridelsene ikke skyldes dårlig arbeid fra arrangøren. Hordaland BBK, i
samarbeid med klubber i Bergen, gjorde en meget bra jobb, noe også deltakerne ga uttrykk for.
Arrangementene og kostnadene er temaer på alle nordiske møter og det arbeides med å finne løsninger for
å få kostnadene ned slik at vi også i fremtiden kan opprettholde det sportslige samarbeidet i Norden. Store
kostnader førte dessverre til at de nordiske landene ble enige om ikke å arrangere Polar Cup for
ungdomslandslagene i 2000.
Sponsorer: For første gang på mange år har det lyktes for NBBF å inngå sponsoravtaler ev noen
betydning. NetCom og Gjensidige NOR er først og fremt sponsorer for BLNO, men de ønsker også å være
med på å støtte utviklingen av NBBF gjennom prosjekter som f. eks. streetbasket og Minicup. Støtten er
også knyttet knyttet opp mot landslagene.
Utvikling: Det er igangsatt støtte til tre kretser: Vest-Agder, Rogaland og Sør-Trøndelag. Dette er i tråd med
tidligere vedtak. Lønnsutgiftene til dette inngår i postene Administrasjon og lønn.
September 2001
Per Burud

– Side 31 –

resultatregnskap 2000
2 000

Budsjett

102 257
7 667
374 123
915 608
2 120
65 601
-32 032
-245 644
-744 800
-22 680
-1 685 536
14 117
-1 249 199

130 000

ADMINISTRASJON/ORGANISASJON
90 010
92 010
95 000
95 011
95 020
95 030
96 010
97 010
98 010
98 020
98 050
98 090

Møter
Kursstøtte
Administrasjon
Lønn
Basket service
Internett
Vareslag
Sponsor
Lisenser
Gebyrer
Rammetilskudd
Diverse
Sum gruppe

1 495 000
50 000
-20 000
-175 000
-1 500 000
-20 000
-1 652 000
90 000
-1 602 000

STYRKE IDRETTENS ROLLE I SAMFUNNET
13 010 Jenter prosjekt
17 010 Internasjonal representasjon
Sum gruppe

11 144
9 407
20 551

30 000
20 000
50 000

STYRKE IDRETTLAGENES AKTIVITETSTILBUD
32 010
32 020
33 010
35 010
37 010

JR NM
Kurser
Mini
Handikap
Anlegg
Sum gruppe

25 650
4 564
9 369
-3 666
6 018
41 935

40 000
30 000
50 000
40 000
160 000

STYRKE TOPPIDRETTEN
50 010
50 015
50 020
50 025
50 026
50 050
50 051
50 060
52 010
52 035

Dommer
DK
Seriespill
TK
Seriesekretær
Norgescup
Reisefordeling Norgescup
Landslag
Basketleier
Polar Cup SK
Sum gruppe

36 072
127 787
6 299
53 386
61 779

105 000
10 000
10 000
50 000

607 463
93 702
206 843
1 193 331

575 000
80 000
150 000
980 000

123 485
19 430
62 079
204 994

100 000
65 000
100 000
265 000

RESULTAT

211 612

-147 000

Disponeringer:
Overført egenkapital
Sum disponeringer

211 612
211 612

KOMPETANSEUTVIKLING
70 010 Be
71 012 Utdanning
73 010 Kretsutvikling
Sum gruppe
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balanse pr. 31/12-2000
2 000

1 999

Kundefordringer
Andre kortsiktige fordringer
Påløpne inntekter
Varebeholdning
Kontanter og bankinnskudd
Sum omløpsmidler

652 589

45 661
174 108
872 358

476 275
17 205
51 630
41 614
272 186
858 910

EIENDELER TOTALT

872 358

858 910

-27 332
-211 612
-238 944

-380 093
352 761
-27 332

50 264

160 516

EIENDELER
Omløpsmidler

GJELD OG EGENKAPITAL
Egenkapital
Egenkapital pr. 01.01.
Årsunderskudd
Egenkapital pr. 31.12.
Avsetninger
Seriespill
FIBA 136 500
Integrering
Forsikringspremie
Utviklingskostnader
Sum avsetninger

30 000
349 660
566 424

180 000
340 516

Gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Reisefordelingen
Skattetrekk
Arbeidsgiveravgift
Påløpne feriepenger
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld

GJELD OG EGENKAPITAL

151 860
95 107
61 934
214 217
21 760
544 878

341 979
16 278
40 457
21 837
107 426
17 749
545 726

872 358

858 910
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revisjonsberetning 2000
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kommentarer til regnskapet 2001
Som det klart fremkommer av regnskapstallene har året 2001 vært et økonomisk vanskelig år for NBBF.
Årsakene skyldes i hovedsak svikt i lisensinntektene, og kostnadssprekk i postene landslag, idrettslig
samkvem, administrasjon og møter. Det store underskuddet vil skape problemer for forbundet fremover.
Det knyttes det noen utfyllende kommentarer til noen av postene i tillegg til det som fremkommer i notene:
Landslag: Sprekken her skyldes i hovedsak en ekstra intern flyreise i forbindelse med U-20 kvinners
deltakelse i EM-kval i Spania. Den reisen var ment å skulle dekkes av arrangøren. Til gjengjeld får vi glede
oss over at laget kun var en trepoenger fra å kvalifisere seg til finalespillet i EM, noe som ville vært en
sensasjon. Som det fremkommer av regnskapstallene har styret fulgt opp ønsket fra Tinget om å satse på
jentene i denne tingperioden.
Idrettslig samkvem: Forbundets satsing i perioden på å gjøre NM-cupen til en basketballfest har ikke vært
vellykket. Særlig har Final Four-arrangementene krevd store ressurser uten at investeringene har svart til
forventningene. En utvidet reisestøtte førte heller ikke til en forventet økning i antall deltakende lag. Som en
konsekvens av det foreslår derfor det avtroppende styret at NM på herresiden legges om.
Jr.NM har heller ikke i perioden svart til de forventninger man bør ha. Her bør det kommende styret vurdere
å gjøre landsfinalearrangementene mindre omfattende. Det vil også føre til en spissing rent sportslig. Et NM
bør ligge på et høyere nivå enn det til nå har vært.
Lisens: Forbundstinget 2000 vedtok som kjent at NBBF skulle gå over fra laglisens til individuell lisens.
Hovedbegrunnelsen for dette var å gjøre hver enkelt utøver selv ansvarlig for forsikring, samt at NBBF
trengte et oppdatert medlemsregister for å kunne dokumentere medlemstallet overfor NIF, noe som igjen
har innvirkning på rammetilskuddet.
Dessverre så har det vist seg i perioden at det å innføre en ny ordning tar tid. Vi har mange små og tildels
dårlig organiserte klubber. Det er heller ikke å legge skjul på at organisasjonsdisiplinen kunne vært betydelig
bedre. Dette har ført til en betydelig inntektssvikt som er hovedårsaken til det negative årsresultatet. Det er
satt i gang en omfattende lisenskontroll som vi håper vil innbringe en del av avviket i løpet av våren. Til
orientering kan nevnes at pr. 01.03.02 har innkommet kr. 118.500,- som strengt tatt skulle vært betalt inn før
31.12.01 og som ville bidratt til å bedre årsresultatet.
Viser for øvrig til kommentarene vedr. lisens til regnskapet for 2000.
Møter: Budsjettet blir naturlig nok vedtatt før valgene på Tinget. På Tinget 2000 ble det valgt inn to
representanter fra Nord-Norge og en fra Bergen. Møtene bli normalt avviklet på Idrettens Hus i Oslo. Det
medfører reiseutgifter og overnattingsutgifter. I tillegg har styret lagt styremøter i tilknytning til store
arrangementer som for eksempel NM-finaler.
På grunn av turbulens i det internasjonale basketballforbundet ble det i 2001 avholdt hele tre kongresser
mot normalt én. Dette kunne vi ikke forutse ved budsjettbehandlingen.
NBBF har også valgt å gi økonomisk støtte til kretsene i forbindelse med Miniting og kretsledermøtene.
Styret har funnet det viktig at alle kretsene deltar på disse møtene og har ikke ønsket at dårlig økonomi i
kretsene skal være begrunnelse for ikke å delta.
Konklusjon: Et årsresultat som viser et underskudd på kr. 545.094,- har ført til art NBBFs egenkapital pr.
31.12.01 er på kr. 784.038,-. Det blir en stor utfordring for oss alle å se til at vi så raskt som mulig får en
positiv egenkapital uten at det legger alt for stor demper på aktivitetene.
Mars 2002
Per Burud, generalsekretær
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resultatregnskap 2001
Budsjett 2001 Regnskap 2001
INNTEKTER
Rammetilskudd
Øvrige tilskudd (note 1)

1 622 500
200 000

1 622 491
203 891

Lisenser (note 9)
Gebyrer

1 800 000
20 000

1 434 263
65 910

Landslag
Idr. samkvem (note 3)
Utd./utvikl. (note 4)
Dommere (note 5)
Seriespill

0
150 000
50 000
5 000
400 000

0
190 351
60 195
49 658
383 853

Særkretstilskudd
NIF
OABBK, HBBK

280 000
775 000

280 078
804 257

80 000

56 957

375 000

412 517

10 000

49 171

5 767 500

5 613 592

460 000
400 000
405 000
75 000
400 000

534 863
568 700
273 586
136 448
383 853
32 775

1 600 000
475 000
950 000
150 000
300 000
50 000

1 633 502
624 024
1 079 895
334 203
339 762
52 288

50 000

23 424

100 000

128 807

10 000

12 556

Salg
Sponsorer (note 6)
Øvrige inntekter
Sum

UTGIFTER
Landslag (note 2)
Idr. samkvem (note 3)
Utd./utvikl. (note 4)
Dommere (note 5)
Seriespill
Seriespill, balanseposter
Lønn
Adm.kostn.
Lønn særkretser
Møter
Lisenser
Salg
Sponsorer (note 6)
Informasjon
Øvrige utgifter
Sum

5 425 000

Resultat

6 158 686

342 500

-545 094
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balanse pr. 31/12-2001
2001

2000

Kundefordringer (note 7)
Varebeholdning
Kontanter og bankinnskudd (note 8)
Sum omløpsmidler

566 344
50 211
139 564
756 119

652 589
45 661
174 108
872 358

EIENDELER TOTALT

756 119

872 358

238 944
545 094
784 038

27 332
211 612
238 944

89 101
136 500

50 264

EIENDELER
Omløpsmidler

GJELD OG EGENKAPITAL
Egenkapital
Egenkapital pr. 01.01.
Årsunderskudd
Egenkapital pr. 31.12.
Avsetninger
Seriespill
FIBA 222 600
Integrering
Forsikringspremie
Sum avsetninger

300 000
611 701

30 000
349 660
566 424

Gjeld
Kortsiktig gjeld
Kassekreditt (note 10)
Leverandørgjeld
Skattetrekk (note 8)
Arbeidsgiveravgift
Påløpne feriepenger
Fylkesskattesjefen
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld
GJELD OG EGENKAPITAL

217 362
286 872
74 138
84 711
261 277

151 860

4 096
928 456

61 934
214 217
95 107
21 760
544 878

756119

872358
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noter til regnskapet 2001
0) Regnskapsprinsippet:

Forbundet er ikke regnskapspliktige etter Regnskapslovens bestemmelser.
Forbundet er tilknyttet Norges Idrettsforbund og olympiske komite, og følger
idrettens regnskaps- bestemmelser. Lisensinntekter er inntektsført etter
kontantprinsippet (se note 9), for øvrig er årsregnskapet satt opp i samsvar
med NIFs bestemmelser og god regnskapsskikk.
Innt.

1) Øvrige tilskudd:

Adm. ES, 1 M
Int. arbeid
Basketligaen
Sum

50000
15000
138891
203891
Innt.

2) Landslag:

3) Idrettslig samkvem:

4) Utdanning/utvikling

5) Dommerkom.

6) Reklame, sponsor

Utg.

SM
SK
U20 K
JM
JK
Kalott
Sum

Utg.
28093
203870
269327
22079
1494
10000
534863

Minicup
Jr. NM
Norgescup
Integrering
Sum

Jenteprosjekt
Verdikampanje
Nærmiljøanlegg
Trener 2
Utdanning/kurs
Kretsutvikling
Basketevangelistene
Sum

Innt.

Utg.

94750
22100
43501
30000
190351

175922
113337
266631
12810
568700

Innt.

Utg.

55000
695
60195

6102
25354
40399
18793
47036
123165
12737
273586

Innt.

Utg.

Dommersamlinger, DK-møter
FIBA kurs
Sponsor + refusjon dommerutstyr 49658
Sum
49658

125240
11208

Innt.

Utg.

NetCom
Gjensidige NOR
Provisjon SAS
Diverse
Sum

275000
125000
11679
892
412571

23424
23424

Utstyrsavtale Adidas
Utstyrsavtale Torinor/Wilson

168000
225000

4500
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136448

7) Kundefordringer:

Kundefordringer er vurdert til pålydende. Per 31.12.2001 utgjorde fordringer på
BLNO kroner 286466. Av disse er 138891 ikke forfalt per 31.12.2001, mens de
resterende kroner 147575 har forfallsdato 31.10.2001 eller tidligere.
Per 15.03.2002 har Forbundet ikke mottatt noen innbetalinger fra BLNO.

8) Bundne midler:

Av bankinnskudd er kr 64 320,- bundne midler til dekning av skyldig
skattetrekk. Skyldig skattetrekk per 31.12.2001 utgjorde kr 74 139.

9) Lisenser:

Forbundet har ikke et tilfredstillende medlemsregister som kan benyttes som
grunnlag for å kreve inn lisensinntekter. Det blir derfor sendt ut giroer til
klubbene som har ansvaret for å dele disse ut til hver enkelt spiller. På
bakgrunn av denne rutinen må lisensinntektene inntektsføres etter
kontantprinsippet.

10) Kassekreditt:

Forbundet er innvilget et lån fra NIF i form av kassekreditt med en limit på
kroner 500 000. Sikkerhet for lånet er stilt i Rammetilskuddet for 2002.

ØVRIGE SPESIFIKASJONER

Administrasjonskostn.

Møteutgifter:

Informasjon

Innt.

Utg.

Husleie
Fellestjenester
Regnskap, revisjon
Inventar
Telefon
Pensjonsforsikring
Maskinleie
Porto
Rekvisita, kopiering, trykksaker
Bankgebyrer, renter, finanskostn.
Øvrige
Leieinntekter BLNO
138891
Sum
138891

93808
18000
116000
22000
50000
93689
25000
85000
75000
34000
11527

Innt.

Utg.

15000
15000

159935
30694
9528
72159
61887
334203

Innt.

Utg.

Styremøter
Arbeidsutvalget
TK-møter
Miniting, kretsledermøte
Int. kongresser
Sum

Ny publiseringsløsning
Øvrige
Sum
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624024

113683
15124
128807

revisjonsberetning 2000
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