Årsberetning NBBF Region Midt 2017

1 Innledning
Etter et meget turbulent regionsting mars 2017 ble styreleder avsatt grunnet valgfeil og et
interimsstyre måtte fungere fram til et ekstraordinært regionsting i juni 2017. Mathias Aarskog sto
opp som en god leder og førte an i arbeidet. På ekstraordinært regionsting ble Andrew Perkis igjen
valgt til styreleder og gikk til jobben med et ønske om å skape ro i regionen og fokus på utvikling av
midt norsk basketball.
Styret har utviklet en styrehåndbok med utgangspunkt i hva de andre regionene i NBBF gjør. I dette
arbeidet har vi utviklet en organisasjonsplan som tydeliggjør hvordan regionen drives. Dette vil bli et
meget viktig verktøy framover for de som går inn i det nye styret. Vi har fortsatt å bruke DropBox som
verktøy for dokumentbehandling, selv om vi og vil gå over til NBBF dokumentbehandling på sentrale
dokumenter.
Vi har jobbet mye med prosesser for å bedre driften og en bedring i kommunikasjon med alle
klubbene i regionen. Dette arbeidet må fortsette og det er fortsatt et stykke igjen til vi kan si at det er
tilfredsstillende.
Vi har i 2017 videreført bruk av våre Post3 midler til aktivitetskonsulent til å kjøpe inn tjenester fra
Nidaros Jets. Dette har gitt oss en stor synlighet i skoler i regionen og en unik mulighet til å rekruttere
på alle alderstrinn. I tillegg har vi kjøpt tjenester for oppsett av serier og dommere. Dette har vært
kommunisert på klubbkvelder og vært igangsatt så godt vi har kunnet. Styret ønsker at alle klubber
deltar på klubbkvelder og regionale møter. Deltakelsen fra klubbene på klubbkvelder er svært viktig
for samordning og informasjonsspredning. Denne deltakelsen har økt gjennom året men, vi sender
fortsatt en sterk oppfordring til klubbene om å prioritere disse. Det er viktig å minne seg selv på at
styret i NBBF Region Midt er valgt av dere og er der for at dere skal kunne drive med basketball for
alle aldre!
På tross av de grep det nye styret tok og de mange tiltak som ble iverksatt rundt regionlag, serien og
rekruttering både av spillere og dommere tror jeg ikke vi har lykkes. Det kan fortsatt virke som det er
en dyp splittelse i regionen, noe som førere til at det brukes for mye tid på uviktige saker og
detaljoppfølging i stedet for viktige langsiktige utvikling av basketball i regionen. Når jeg nå velger å
avslutte mitt engasjement i Midt norsk basket håper jeg dette kan føre til ro og ny optimisme og glød i
arbeidet for det nye styret.
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Styret

Funksjon
Leder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Vara
Vara

Navn
Andrew Perkis
Mathias Aarskog
Susana Piedrasanta
Mathias Dørmænen
Daniel Løvland
Nantika Tronsvang
Siv Nergård
Bjørn Johan Skjerve

Klubb
Olderlaget IF
Sverresborg IF Hoops Basket
Byåsen Basketballklubb
Sverresborg IF Hoops Basket
Byåsen Basketballklubb
NTNUI Basket
Trygg/Lade Sportsklubb
Innherred Basketballklubb

Periode
2017-2018
2017-2018
2017-2018
2017-2018
2017-2018
2017-2018
2017-2018
2017-2018

Valgkomite
Leder
Medlem
Medlem

Joakim Rosenlund
Nina Vitadhenkova
Jens Ornæs

Sverresborg IF Hoops Basket
Byåsen Basketballklubb
Singsaker Basketballklubb

2017-2018
2017-2018
2017-2018

Revisorer

Hilde Aunvåg

Singsaker Basketballklubb

2017-2018

Organisasjonskomite

Mathias Aarskog
Susana Piedrasanta

Sverresborg IF Hoops Basket
Byåsen Basketballklubb

Mathias Aarskog
Kjetil Sletten
Siv Nergård
Bjørn Johan Skjerve

Sverresborg IF Hoops Basket
Ranheim IL Basket
Trygg/Lade Sportsklubb
Innherred Basketballklubb

Daniel Løvland
Josefine C. Stokke Haugom
Erling Gjeset

Byåsen Basketballklubb
NTNUI Basket
NTNUI Basket

Susana Piedrasanta
Nantika Tronsvang
Frode Hallem
Carlos Hernandes
Guro Samanns

Byåsen Basketballklubb
NTNUI Basket
Innherred Basketballklubb
Ranheim IL Basket
Sverresborg IF Hoops Basket

Mathias Dørmænen
Marius Irgens

Sverresborg IF Hoops Basket
Singsaker Basketballklubb

Seriekomite
Leder

Dommerkomite
Leder

Rekrutteringskomite
Leder
Ansvarlig jentesatsning

Trenerkomite
Leder
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Morten Tøfte
Frank Cadamarteri

Sverresborg Hoops Elite
Stjørdal Basketballklubb

Økonomi

Mathias Aarskog

Sverresborg IF Hoops Basket

Klubbutvikling/regionsutvikling

Mathias Aarskog

Sverresborg IF Hoops Basket

Anlegg

Andrew Perkis

Olderlaget IF

På Regionstinget 2017 ble det valgt nytt styre, som ikke var gyldig etter de gjeldende lover. Det ble
derfor avholdt ekstraordinært Regionsting. Styret har avholdt 13 styremøter i løpet av 2017. Josefine
Caroline Stokke Haugom har møtt som observatør på de fleste møtene.
Regionen har flere komiteer, som alle har jobbet godt for å gjennomføre regionens aktiviteter, og
planlegge videre satsing for basketball i Midt-Norge. Og sammen med Daglig Leder i 50% stilling har
delegering av arbeidsoppgaver blitt fordelt på flere personer.

3 Organisasjon NBBF Region Midt
Styret opplever at det er veldig mange oppgaver som skal løses av daglig leder og har hatt som mål å
styre disse mot de strategier og handlingsplaner lagt for regionen. For å styrke arbeidet har styret
fastholdt at styremedlemmer leder komiteene for å følge opp det faglige arbeidet i disse. Vi ønsker
med dette å prioritere daglig leders oppgaver, og effektivere daglig drift for å kunne ha tid til mer
langsiktig arbeid. På hvert styremøte har styret satt opp en prioriteringsliste over oppgaver for daglig
leder frem til neste styremøte. Styret fortsetter dette arbeidet og sørger for at daglig leder i størst
mulig grad følger opp styrets arbeide for langsiktig utvikling av regionen i tillegg de daglige oppgaver
med drift. I tillegg til daglig leder i 50% stilling har regionen hatt aktivitetskonsulent i 50% stilling.
Aktivitetskonsulent-oppgaven har blitt utført av Nidaros Jets, og blir presentert under «Skolebesøk»
senere i årsberetningen.

4 Representasjon
Følgende personer har representert NBBF Region Midt i ovenstående organisasjonsledd:
Rolle
Navn
Klubb
Forbundsstyret, styremedlem Josefine C. Stokke Haugom NTNUI
Dommerkomiteen, medlem
Linda Evensen
Singsaker
Sanksjonskomiteen, medlem
Siri Strømme
Sverresborg Hoops
Kontrollkomiteen, leder
Sigrid P. Wildish
Singsaker
Valgkomiteen, medlem
Geir Schønberg
Sverresborg Hoops

Følgende personer representerte NBBF Region Midt ved NBBF Miniting 2017: Mathias Dørmænen
(Sverresborg Hoops), Josefine C. Stokke Haugom (NTNUI)
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Følgende personer representerte NBBF Region Midt på Ledermøte 28.10.17: Viola Gyorgyi (NBBF
Region Midt), Mathias Aarskog (Sverresborg Hoops)

Følgende spillere fra NBBF Region Midt representerte Norge i 2017:


Christian Tøfte (Sverresborg Hoops) deltok på U18-landslaget under U18C-EM i Nikosia og
under Nordisk Mesterskap i Kisakallio.



Sigurd Lorange (Sverresborg Hoops) deltok på U18-landslaget under U18C-EM i
Nikosia og under Nordisk Mesterskap i Kisakallio.



Hedda Finnøy (Sverresborg Hoops) deltok på U16-landslaget under U16C-EM i Skopje.

Følgende dommere fra NBBF Region Midt representerte Norge internasjonalt i 2017:


Viola Gyorgyi (Singsaker) dømte U19-VM i Udine, U20A-EM jenter i Matosinhos, U18B-EM i
Dublin og Universiaden i Taipei.



Jone Westrum deltok på European Women's Basketball Summit i Postojna

5 Klubber/medlemmer
I 2015 ble idrettsregistreringen flyttet fra 31. januar til 30. april. Det betyr at tallene for 2017 ikke er
tilgjengelig enda, slik som i fjor. Siste registrerte aktivitetstall er derfor basert på innmeldte tall pr
31.12.2016.
Det var registrert 991 medlemmer i klubbene i regionen pr 31/12-2016. Dette er en økning på 3,6%, (34
medlemmer) fra året før.
Tabellen nedenfor viser medlemstall for de forskjellige klubbene de tre siste årene.
Totalt 19 klubber var registrert i regionen i 2016, av disse hadde 16 klubber aktive medlemmer. I 2016
har det kommet til to nye klubber: Ytterøy og Frøya IL. Dette er klubber med Utenlandske spiller som
jobber med Fisk på Frøya og Kylling på Ytterøy. Vi håper vi kan inspirerer disse klubben til å rekruttere
spiller i yngre klasser. Vi ønsker dem velkommen.
I forhold til NBBFs handlingsplan skal vi i 2016 øke med 59 medlemmer noe vi ikke klarte. For 2017 skal vi
øke med 62 medlemmer noe vi ser ut til å greie med god margin.

Byafossen IL Basketball
Byåsen Basketballklubb
Frøya IL Eagles
Innherred Basketballklubb
Nidaros Jets Basketballklubb
NTNUI Basketball

2014
2015
Kvinner Menn Total Kvinner Menn Total
18
39
57
25
36
61
8
90
98
17
63
80
Ny klubb
2
25
27
10
25
35
7
24
31
0
16
16
64
59
123
70
69
139

Kvinner
35

19
21
71

2016
Menn
25

65
13
48
21
67

Total
60
84
13

69
21
138
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Olderlaget IF Basketball
Ranheim Basketballklubb
Rauma Basketballklubb
Singsaker Basketballklubb
Stjørdal Basketballklubb
Sverresborg IF Hoops Elite
Sverresborg IF Hoops Bredde
Trondheim Basketballklubb
Trygg Lade SK Basketball
Ulstein basketballklubb
Volda Student IL Basketball
Volda Ørsta Basketballklubb
Aalesund Sharks Basketballklubb
Sum

0
27
0
29
33
0
41
8
14
10
16
1
0
278

20
75
30
64
73
14
125
14
0
10
24
31
64
781

20
102
30
93
106
14
166
22
14
20
40
32
64
1059

0
23
1
24
32

18
92
13
88
73

18
115
14
112
105

40
8
13

117
15
0

157
23
13

0
0
263

1
68
694

1
68
957

23

15
70

15
93

27
13

102
68

129
81

26

26

44
7
12

99
13

143
20
12

16
71

16
71

719

991

272

6 Publisering og media
Region Midt har brukt hjemmesiden og Facebook til å publisere nyheter og informasjon til klubbene.
Alle styremøtereferater ligger ute på hjemmesiden. Alle klubbledermøtereferater blir sendt ut til alle
klubber på mail.
Det har også vært skrevet artikler om Nidaros Jets og Sverresborg Hoops i Adresseavisen og Under
Dusken, og om EB/EBC-turnering i bydelsavisa Heimdal|Byåsen.

7 Økonomi
Resultatet for 2017 viser et underskudd på kr 156 995,- mot et overskudd på kr 118 731,- i 2016.
Budsjettert underskudd var i Revidert Budsjett 2017 kr 168 000,-. Vi traff ganske godt mot budsjett i
2017.
For første gang på mange år har vi klart å bruke penger på skolebesøk, trener og dommerutvikling og
rekruttering. Og det har gitt resultater mht økt antall medlemmer og lag i Regionen noe som er meget
positivt.
Regionlagene koster oss netto utgift kr 89 578,-. Da har alle som var med på Talentcampen betalt kr
2 000,- i egenandel. Spillerutvikling som NBBF pålegger oss, får vi ikke en krone fra NBBF på og det
opplegget de har lagt opp til er alt for kostbart for Regionene. De andre Regionene kjører dette til
nullkost i sitt budsjett og da må alle som deltar på Regionlagstreningene betale for dette i tillegg til
egenandel på Talentcapene. Dette må vi vurderer høsten 2018 ellers vil vi tømme kassen i NBBF Midt
om et par år.
Sum egenkapital pr 31.12.17 var kr 375 095,- mot kr 532 091,- i 2016. Regionen har enda god
likviditet med kr 817 226,- på bankkonto. Av disse er kr 445 000,- bundne midler fått fra Trondheim
Kommune for oppgradering av kommunale haller i Trondheim. Fri likviditet til drift blir derfor
kr 372 226,-. Vi kan derfor fortsette å budsjetter med underskudd noe styret har foreslått.
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8 Kurs og samlinger
Kurstype
Klubbutviklingstiltak
Klubbledermøter
Trener 1
Trener EB
Trenersamling (DLT)

Ant. Kurs
5
1
1
1

Talentcamp
Jentebasketdag
Aspirantdommerkurs

2
1
1

Ant. deltakere Sted

7
9

40

Trondheim
Trondheim
Trondheim
Trondheim

Arrangør
NBBF Midt
NBBF Midt
NBBF Midt
NBBF Midt

Arendal/Kongsberg NBBF
Idrettsbygget
NTNUI
Trondheim
NBBF Midt

9 Dommersituasjonen
Dommerkomiteen i regionen har i 2017 bestått av Daniel Løvland, Josefine Caroline Stokke og Erling
Gjeset. Komiteen har jobbet aktivt videre med videreutvikling og kvalitetsheving av de dommerne vi
har og jobber samtidig for å rekruttere nye dommere og gi de god oppfølging.
Åsmund Hiis Hauge sin rolle som ansvarlig for dommeroppsettet ble avsluttet da det ble bestemt at
dommeroppsettet skulles gjøres i samkjør med serieoppsettet. Denne rollen ble tildelt Viola Gyorgyi
da hun er ansvarlig for regionens serieoppsett, og ble dermed også ansvarlig for årets
dommeroppsett.
Dommeroppsettet for sesongen 2017/2018 har vært krevende. Vi har ikke nok kvalifiserte dommere
til å dømme kamper på høyeste nivået i regionen. Neste sesong blir enda krevende, da vi mister noen
forbundsdommere/forbundsdommeraspiranter. Det er få dommere ifht påmeldte lag.
Vi har fortsatt bruken av systemet ArbiterSports som vi innførte i 2015.
Rekruttering av nye dommere har vært litt bedre enn i 2016 da vi hadde 10 deltakere på årets
aspirantdommerkurs holdt i november, mot 6 i fjor. Vi hadde også planlagt en nytt kurs etter denne
med oppstart i desember, men måtte kansellere denne på grunn av manglende påmelding.
Det var også planlagt å avholde regionsdommerkurs i februar, men også denne måtte utsettes på
grunn av manglende interesse. Vi håper å kjøre et nytt regionsdommerkurs tidlig i sesongen 2018/19
Det er blitt gjennomført en dommersamling før sesongstart hvor det ble gjennomgang av
regelendringer, og andre viktige punkter som måtte diskuteres før årets sesong.
I 2017 fullførte Erling Gjeset, Jone Eggen Westrum, Semyon Buldakov og Josefine Caroline Stokke
Haugom forbundsdommerkurset, hvor deltakerne fra region midt var det definitive flertallet i en
gruppe på totalt 6 deltakere. Alle fire bestod sine tester, og er nå forbundsdommer-aspiranter. Region
Midt bidro med halvparten av kostnadene til dette kurset, som en gest og motivasjonsfaktor for de
som ønsker å dømme på høyeste nivå.
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Det er meget positivt at region midt nå har mange dommere som dømmer på høyeste nivå i Norge,
og har stor tro på utvikling langs hele kjeden fra Aspiranter helt opp til de som dømmer BLNO.

10 Trenersituasjonen
Den lille trenerhelgen ble i 2017 gjennomført i Åsveihallen. Dagen ble lagt opp med faglig innhold fra
kl 10.00 – 15:30, med korte pauser mellom foredragene. Foredragene var 3X90 minutter, 2 ble holdt
av Geir Bangstad, 1 av Frode Ramberg. Dagen ble avsluttet med catering fra San Sebastian.
Trenerkurs nivå EB er blitt holdt 2 ganger i 2017, 1 i mars med 12 deltakere og 1 i august med 8
deltakere. Det er også arrangert et trenerkurs nivå 1 i februar med 4 deltakere.
På Den Store Trenerhelgen DST i Oslo i januar hadde NBBF Midt god representasjon med 13 Trenere
tilstede. Alle får tilskudd på kr 750,- pr deltager fra oss.
Det jobbes kontinuerlig med å sette sammen en trenerdatabase over regionens trenere. Denne skal
hjelpe til med å holde oversikt over hvilke aktive trenere som finnes i regionen, samt hvilke trenere vi
har som ikke er i aktivitet. Den skal også holde oversikt over hvem som har hvilke lisenser og når disse
må fornyes.

11 Anlegg
I Trondheim fordeles all halltid mellom de forskjellige idrettene basert på aktivitetstall. NBBF region
midt deltar i hallfordelingsmøtene, og fordeler tildelt halltid til klubbene (trening) og regionen
(seriekamper/regionlagstreninger/sluttspill). I Møre og Romsdal tildeles halltid til arrangementer for
alle haller i fylket i et hallfordelingsmøte som avholdes i mai. Her gir NBBF region midt innspill til
ønsker for halltid til seriekamper og andre arrangementer. I Nord-Trøndelag (Steinkjer, Levanger og
Stjørdal) må halltid bookes direkte med hallene.

11.1 Trondheim
NBBF region midt har fortsatt en bevilgning på kr. 220 000,- for å oppruste småbanene i
Husebyhallen. I tillegg har vi mottatt 250.000 for tyngre investeringer i Trondheim. Det er viktig å
presisere at dette ikke gjelder vedlikehold eller mindre investeringer – for dette søker vi Idrettsrådet
på standard måte i november. Denne bevilgningen blir vanligvis klar før påske. For 2017 har vi søkt
om; Elektrisk pil (Munkvollhallen og Husebyhallen), Nytt 24 sekunders anlegg (Munkvollhallen og
Husebyhallen) og 6 nye kurver med fjærbelastning (Åsveihallen).
Styret har fortsatt et komplisert arbeide for prioritering av investeringsmidlene. Klubbene har blitt
involvert, men vi mottok kun ett ønske. På første møte 2018 har vi vedtatt å disponere midlene til
oppgradering av nedsenkbare kurver på de små banene i husebyhallen. Evt. Overskytende midler vil
bli prioritert etter at dette arbeidet er ferdigstilt.
I tillegg har det vært stor aktivitet på anleggsfronten med:



Vikåshallen/Ranheimshallen – Fulgt opp Ranheim og deres ønsker
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Leangen bydelshall – Brukermedvirkning
Kolstad Arena - Tilbakemeldinger fra NBBF til IR om utforming av baner og anlegg
Trondheim spektrum - Innspill til IR om bruk av haller. Vi har spesielt lagt vekt på at
Jets ønsker kamper i Spektrum

11.2 Møre og Romsdal
Som i 2016 sendte NBBF region midt i 2017 inn en liste med ønsker til halltid for seriekamper + andre
arrangementer til Ålesund kommune sin representant på hallfordelingsmøtet. Listen var basert på
ønsker fra seriekomiteen, men også innspill fra Ålesund Sharks. Representanten fra Ålesund
kommune gjorde en formidabel jobb for basketball i dette møtet og regionen fikk innvilget alle sine
ønsker for sesongen 2017/2018.

11.3 Nord-Trøndelag
I Nord-Trøndelag er det generelt enklere å finne ledig halltid, men vi har erfart at det også der vil
være nyttig å være tidligere ute med å legge inn bestillinger.

12 Serieavvikling
Serieavviklingen var mer utfordrende sesongen 2016/2017. Utfordringene gikk ut på at det har vært
knapt med halltid i noen haller i Trondheim. I 2017/2018 ble det enda verre. Vi måtte bytte serieansvarlig
midt i hallfordelingsmøtene og det i et år hvor det ble mindre halltid i Trondheim enn noen gang pga.
utbygging av Nidarøhallen og plasthallene ble revet for å sette opp 2 nye haller. Når basket ikke økte sitt
medlemstall og håndball slo til med solid økning, ble det bare smuler igjen på Basket. Vi gikk fra 80,4
timer til 72,5 totalt pr. uke og vi måtte gi fra oss 4 timer i helgene som brukes til kamper. Dette gjorde at
oppvarming i noen haller ble meget knapp. Dette har ført til at noen av lagene måtte spiller
hjemmekamper i andre haller enn tidligere. Noen fikk også så ugunstige tider at lagene valgte å spille
sine kamper i treningstiden midt i uka. Det fører til veldig mange omberammelser og mye tid går med til
dette. Det går dessverre ut over andre ting vår daglige leder gjør og det er svært uheldig. Vi har kun 50%
(19 timer i uka) stilling til daglig leder som ikke holder til alle de oppgavene vi skulle ha ønsket utført,
blant annet god kommunikasjon med klubbene.
Omberammelsene skyldes i hovedsak kluss med halltid, mangel på dommere, lag som sliter med å stille
nok spillere og ikke minst alle tvilling, trilling og femlinglag som ikke kan spille på samme tid.
Når NBBF i tillegg velger å gå bort fra tidligere dataprogram for serieoppsett og velger Turneringsadmin i
slutten av juni, blir det utfordringer. Vi forsøkte å få inn noen som ville ta på seg oppdraget med å sette
opp seriene, men ingen var villig til å ta jobben. Vår daglige leder tok utfordringen sammen med en venn.
Da er det kjedelig at noen ikke klarere å begrense seg i sin kommunikasjon med Regionen angående
serieoppsettet. Klubbene bør tenke nøye igjennom sin kommunikasjon med Regionen, spesielt via epost.
Neste år får vi flere nye hallflater i Trondheim og vi øker totalt antall timer med over 15 %. Dette håper vi
fører til mer halltid til kamper og et bedre utgangspunkt for et godt serieoppsett.
Tabellen under viser antall lag og antall kamper i de forskjellige årsklassene de fire siste sesongene.
Sesong

2014/ 2015

2015/ 2016

2016/ 2017

2017/ 2018
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Serie
Smågutter U13G
Smågutter U14G
Gutter U15G
Gutter U16G
Gutter U17G
Jenter U17P
Jr Menn U17M
Jr Menn U19M
1M
2M
1K
2K
(KL)
(BLNO)
(Rullestolserien)
Totalt

Lag
5
5
6
6

Kamper
20
30
30
30

Lag
6
5
5
7

Kamper
30
20
20
42

3

9

3

12

6
6
8
4
5

30
45
56
18
20

6
7
6
4
4

30
42
30
14+12
14+12

11
299

(1)
(14)
53

(1)
(12)
51

13
291

Lag
5
6
4
4
5
3

Kamper
20
45
24
24
30
12

5
6
10
7

(1)
(16)
55

30
45
90
42

Lag
6
4
8
0
6
4
6
7
6
10
7

Kamper
30
18
56
0
45
18
45
42
45
45
42

15
377

(1)
(16)
58

15
356

Tall i parentes er nasjonale serier + rullestolserien som ikke er en fullstendig serie – teller ikke med i totalt antall lag.

Antall lag i seriespill fortsetter å øke sakte, men sikkert. Endringene av lag er spesielt i området GU15GU17 som vi tydeligvis har noen tynne årganger. Det gjør at vi i fjor ikke hadde GU17-serie, og at vi i
år ikke har GU16-serie.
På grunn av mindre halltid måtte vi reduserer antall kamper ved at 2M ble arrangert som enkel serie.
Også i år fikk vi et nytt lag i seriespill i 2M og vi ønsker Utleira IL velkommen. Da klubben ikke fikk
meldt seg inn i NBBF før seriespillet startet, stilte de lag under Sverresborg Hoops Elite. Vi ønsker også
velkommen en nyetablering i Åndalsnes hvor Rauma Basketballklubb valgte å legge ned sin klubb og
noen 15-åringer meldte seg inn i Isfjorden IL og dannet basketgruppe der.
Da det var noen lag som slet med påmelding ble oppstart av serien delt opp slik at serieoppsettet
først kom etter høstferien. Ikke heldig da serieoppsettet i hovedsak er satt opp før påmeldingsfristen.
Rullestolserien blir stadig populær og det ble «all time high» også i år med 17 lag som deltok. I tillegg
til lag fra 1M og 2M, deltar også flere lag fra 1K og JrH. Disse lagene får låne rullestoler fra Trondheim
Basketballklubb og spiller én kamp hver mot rullestollaget. Det er frivillig og gratis å melde på lag i
rullestolserien.
Ammerud, Fyllingen, Persbråten og Kristiansund deltok i kvalifiseringsturnering til BLNO 2017. Det var
ikke noe eget 1M-sluttspill i 2017. Både vinneren (Ålesund Sharks) og nummer to (NTNU Nerds) i 1M
deltok i sluttspill for 1M. NTNU Nerds spilte seg fram til finale, men kom til kort mot Persbråten som
hadde gått ubeseiret gjennom 1M i Region Øst.
I de ti seriene som ble arrangert sesongen 2016/2017 ble det kåret vinnere fra sju forskjellige klubber.
Sverresborg Hoops Basket har et jentelag som ikke har noe tilbud i NBBF Midt. Dette laget deltar i
seriespill i JE 15-serien i NBBF Øst i sesongen 2017-2018. Regionen støttet dette laget med kr 15 000,
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Nidaros Jets deltar sesongen 2017/2018 i sin fjerde sesong i BLNO. Sesongen 2016/2017 endte
Nidaros Jets på 7 plass og kvalifiserte seg til sluttspillet. De møtte Bærum Basket i kvartfinalen og
tapte dessverre.
BLNO for sesongen 2016-2017 endte slik:
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Serieresultater for sesongen 2016/17:
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13 Sluttspill
Klasse
U13
U14
U15
U16
U17

Dato
22.-23. april 2017
29.-30. april 2017
29.-30. april 2017
22.-23. april 2017
22.-23. april 2017

Vinner
Sverresborg Hoops G04 Tiller
Singsaker
Byåsen
Singsaker
Sverresborg Hoops

Sted
Vikåsenhallen
Rosenborghallen
Rosenborghallen
Vikåsenhallen
Munkvollhallen

U17J spilte 3MOT3-turnering i Munkvollhallen 23.-24. april 2017 i stedet for sluttspill, og Sverresborg
Hoops 2 vant denne turneringen. Det ble ikke arrangert sluttspill i de øvrige klasser.

14 Sekretariat
Sekretariatsfunksjonen har i all hovedsak vært greit avviklet, men styret har mottatt noen klager på
disse. Klubbene bør ha fokus på opplæring av sekretariatsfunksjonen. Tilbakemelding fra DK sier at
dommerne bruker ekstra tid på opplæring i sekretariat hos noen klubber, og noen lag har ikke fylt
spillere på kampskjema i tide til kampstart.

15 Skolebesøk
Skolebesøkene har også denne sesongen vært gjennomført av Nidaros Jets. Tre spillere har deltatt på
skolebesøkene: Joel Spears, Even Skjellaug og Evan Harris.
Det har ikke vært lett å organisere skolebesøkene sesongen 2017-2018 da flere av klubbene ikke
meldte inn sine behov. Rekrutteringskomité valgt selv ut noen skoler slik at Jets spillere kunne drive
med rekruttering.
Skolebesøkene ble avviklet på samme møte som forrige sesong. Jets spillere besøkte skolene i en
periode fra tre til fire uker på rad. Denne gangen prioritert vi også 5 og 6 trinn. Jets har også besøkt
SFO i noen skoler.
Vinter/vår 2017 hadde Jets besøkt 41 klassebesøk med totalt 706 elever. Ron Billingslea har vært på 6
klassebesøk og 105 elever. Earl Simba var på 15 skolebesøk og ca 300 elever.
Høst 2017 hadde Jets 16 skolebesøk med 350 elever tilstede. Ron Billingslea 18 klassebesøk med 450
elever.
Totalt gir dette for 2017: 65 klassebesøk, 31 skolebesøk og 1911 elever. Takk til Susana for iherdig
jobb med dette prosjektet.
Jets sine skolebesøk var betalt gjennom aktivitetskonsulenten, mens Ron og Earl sine besøk ble betalt
av NBBF Midt.
Utelira startet en ny basketballklubb som fikk besøk av Jets først med stor suksess. Jets har også vært
på besøk i Levanger og Melhus.
Tilbakemeldinger fra skolene er positive, de fleste lærere er veldig fornøy med opplegget. De fleste
skolene ønsker flere besøk. Nå er det opp til klubben å kjenne sin besøkstid.
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En stor utfordringene har transporten på de lange turene.
Vi har nå hatt Jets som aktivitetskonsulent i 3 år og dette gir nå frukter ser vi. Medlemstallene for
31.12.2017 viser en stor økning på ca 25 % og det meste av dette er barn fra 8-12 år. Neste sesong
har klubbene i Trondheim forpliktet seg til et prosjekt på SFO hvor Jets skal delta og det håper vi vil
bringe enda flere spiller fra 8-12 år inn i klubbene.

16 Easy Basket og Easy Basket Challenge
Det har i 2017 vært arrangert 5 EB/U13 arrangement. Disse har hatt følgende deltagelse:

Arrangør
Byåsen Basket januar 17
Stjørdal basket februar 17
Sverresborg Hoops Basket mars 17
Singsaker Basket november 17
Ranheim Basket desember 17

EBC antall spillere
14
22
72
10
15

EB antall lag
8
8
11
6
7

U13 antall lag
6
8
8

5
6

Arrangementene har stort sett vært av bra kvalitet og vi ser at klubbene jobber bra. Dessverre har vi
opplevd at noen klubber ikke kommuniserer godt med sine lagkontakter som skal melde lag. Flere
cupen har opplevd at klubbene melde lagene for sent og med krav.
Klubbene som har deltatt med lag er: Byafossen IL Basket, Byåsen Basket, Innherred Basket, Ranheim
Basket, Singsaker Basket, Sverresborg Hoops Basket, Utleira, Trygg Lade, Gimse Skole, Østersund IF og
Birralee.
Alle klubbene har blitt kontaktet 6 uker før arrangementet med sjekkliste fra Regionen som
hjelpemiddel i forbindelse med arrangementene. Det er også laget mange hjelpeskjema for
arrangørene som er blitt oppdatert i år, og vi registrerer at mange av disse blir brukt. Alle
arrangørklubbene er også pålagt å lage rapporter fra arrangementene innen 1 uke før godtgjørelse
utbetales. Det har fungert greit.
EBC med skilltrening /lek i oppstarten og kamper etterpå ser ut til å ha fungert bra. Tilbakemelding fra
deltagere har vært at de ønsker å spille mot andre lag.

17 Jentesatsning
I forbindelse med jentesatsing i Region Midt har det blitt arrangert og planlagt flere aktiviteter i 2017.
I mai ble de arrangert en jenterekrutteringsdag som NTNUI basket arrangerte på Idrettsbygget
Gløshaugen. Serien har bestått av jenter i alderen 13-19 år. Fire lag har deltatt, Singsaker, Byåsen og 2
lag fra Sverresborg Hoops med litt ulikt antall spillere. De to gruppene til Sverresborg Hoops er delt i
03-04 og 05-06, hvor det er et tilbud for enkelte av de yngre spillerne å delta på treinger hos de eldre.
Det yngste laget spiller i G13. Alle var med på EB-cuper, de har til og med deltatt i Ammerud Open i
mai. 3 av spillerne deltok på talentcamp i Arendal i mai. For å få et godt kamptilbud har de også
deltatt i seriespill i region Øst, hvor de i 2017 reiste 2 turer med 4 kamper hver helg.
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18 Klubbutvikling
I forbindelse med klubbutvikling har Regionen arrangert 5 klubbledermøter. Møtene har litt
varierende oppmøte, men er en god måte og kommuniserer med klubbene. Savner deltagelse fra
klubber utenom Trondheim og håper vi kan få til et opplegge med Videokonferanser i 2018 slik at
disse klubbene kan delta.
Klubbutviklingsansvaret gikk i 2014 over til NBBF sentralt. Vi har ikke hatt noen fra NBBF på aktiviteter
eller møter i NBBF Midt i 2017 i forbindelse med klubbdrift/klubbutvikling. Det er at tankekors.
Våren 2017 fikk vi henvendelse fra Åndalsnes som hadde et GU15-lag som ønsket å være med i
seriespill. Rauma Basket var i realiteten konkurs og foreldrene ønsket ikke å ha ungene sine der. Etter
å ha diskutert dette med Møre og Romsdal Idrettskrets ble vi enig om å ta kontakt med et
fleridrettslag. Isfjorden IL tok i mot laget og de ble meldt inn i NBBF høsten 2017 med lovnad om at
de formelle tingene ble tatt på Isfjorden IL sitt ordinære årsmøte i mars 2018. Rauma Basket blir
nedlagt og da de har utestående bør Regionen sørge for utmelding i 2018.
I Trondheim fikk vi forespørsel fra Utleira IL som hadde noen voksne som spilte basket. De ønsket å
være med i 2M. Her fikk vi dessverre ikke Utleira IL til å ta et ekstraordinært årsmøte for å få klubben
inn i NBBF. Sør-Trøndelag Idrettskrets vil ikke godkjenne en slik innmelding før formelle ting var på
plass. Da meldt spillerne seg inn i Sverresborg Hoops Elite og spilte i 2M for dem. Utleira IL blir på
ordinært årsmøte i mars 2018 medlem i NBBF. Det vil si at vi fikk 2 nye klubber i NBBF midt i 2017.
I Møre og Romsdal ble Ørsta/Volda formeldt lagt ned og de betalte nesten alt de skyldte Regionen.
Ulsteinvik Basket har også signalisert at de vil legge ned sin virksomhet, men det er formeldt enda
ikke ordnet.
Regionen oppfordrer alle klubber til å lese mer om klubbutvikling og klubbdrift på hjemmesidene til
NIF: www.klubbutvikling.no.

19 Utmerkelser
Nidaros Jets vant prisen for «Årets Nettpris» på DST/DSK for 2017.
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