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Introduksjon
1.1) Hva er 3MOT3?
NBBF har de siste årene utviklet konseptet 3MOT3, en lavterskelversjon av basketball med hensikt å spre
idretten til massene. Det som trengs er en kurv, en ball og en håndfull venner.
Fritt, urbant og innovativt! 3MOT3 er den norske betegnelsen på FIBAs 3x3, som har sitt utspring fra
forskjellige former for Streetbasket, spilt verden over. 3x3 er ranket som en av de største mosjonsidrettene i
verden og er i ferd med å bli den viktigste drivkraften i utvikling av basketball, generelt. I tråd med dette har
NBBF et ønske om å satse stort på 3MOT3 som vår største lavterskelaktivitet for barn, ungdom og voksne.
1.2) «From Street 2 Elite»
NBBF ønsker spesielt fokus på ungdommen når det gjelder 3MOT3-satsingen, og det er ungdom som har,
eller holder på å falle ut av idretten vi ønsker å nå ut til. Samtidig er 3MOT3 en interessant aktivitet for våre
etablerte spillere. 3MOT3 identifiserer seg veldig med FIBAs 3x3 slogan, «From Street 2 Elite», nemlig at
aktiviteten skal være attraktiv for alle spillende, uansett ferdighet- og ambisjonsnivå. Spillformen legger mer
vekt på individuelle ferdigheter enn taktikk og kan dermed bli aktivt brukt som ferdighetsfremmende tiltak i
regulær «off-season».

2.0) Råd til Deg som arrangør
3MOT3 er en veldig god og allsidig aktivitet som passer alle, uansett alder og ferdighetsnivå. For deg som
arrangør av en turnering i 3MOT3-paraplyen er dette en veldig god mulighet til å skape oppmerksomhet
rundt egen klubbaktivitet og samtidig bruke vår logo som kvalitetsstempel på din turnering. Gjør så mye ut
av turneringen som overhodet mulig, for eksempel som en del av et større arrangement i bydelen, i
samarbeid med en etat eller en organisasjon for en god sak.
2.1) Det første steget er å finne ut hva slags turnering du ønsker å arrangere.
 Det blir arrangert turneringer på forskjellige nivåer i Norge. Vi har Åpne, Kvalifiseringer,
3MOT3 TIP-OFF og 3MOT3 TOUR-finalen. Hva det innebærer å være arrangør av de
respektive nivåene vil bli forklart. Men et par spørsmål må man først ha svar på:
 Hvem er din turnering for?
 Hvorfor ønsker du som arrangør å gjøre dette?
 Hva vil du at turneringen din skal oppnå?
2.2) Få på plass et «Event Team».
 Ethvert arrangement eller turnering krever laginnsats for å håndtere alle detaljene. Det kan
være taktisk å velge en turneringsmester samt ledere for de forskjellige gruppene, for
eksempel:
 Spillested og lokasjon
 Spill og turneringsledelse
 Underholdning
 Publisitet, markedsføring og sosiale medier
 Økonomi
 Frivillig forvaltning
 Utstyr
2.3) Sett av en turneringsdato:
 Datoen kan allerede være tatt på forhånd av en annen arrangør i regionen, så vær god tid i
forveien med å bestemme når turneringen skal være.
 Sett av nok tid i forveien! Ideelt sett bør du ha 4-6 uker til å planlegge. (Avhengig
av størrelsen på arrangementet)
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 Vær oppmerksom på lovfestede og religiøse høytider/helligdager
 Sjekk med oss når det gjelder ledige datoer som kan passe.
 Kontroller datoer med sentrale aktører f.eks. teknisk team, speakers, andre
arrangører, VIP-gjester etc.
2.4) Sett ditt STEMPEL på turneringen.
 Som arrangør av en 3MOT3-turnering står du fritt til å promotere turneringen som du selv
vil. Vi har en grafisk pakke klar til bruk dersom det skulle behøves, og logoen til klubben eller
organisasjonen din er alltid mest synlig. 3MOT3- og NBBF- logoene er også sentrale, men det
er viktig at arrangøren får oppmerksomhet som en del av 3MOT3-organisajsonen.
Sponsorlogoer er også velkomne!
2.5) Lag en «Master Plan» - En overordnet plan som tar for seg alle aspekter med organiseringen
av turneringen:
 Koordinering av logistikk, lokasjon og forfriskninger (avtaler, tillatelser, forsikring
etc.)
 Speaker(s)/Presenter(s) (avtaler, logistikk, koordinering)
 Aktiviteter/Konkurranser/Underholdning
 Publisitet/Markedsføring/Promotering (online & offline: sosiale medier, lokale
medier, nettsider, plakater etc.)
 Registrering av spillere (online sign-up, etc.)
 Partner- og sponsorarbeid
 Koordinering av frivillige/crew
 Logistikk og håndtering av utstyr (baner/kurver/scoreboards/musikkanlegg)
 Budsjetthåndtering
2.6) Administrative prosesser, hold orden på planene!
 Lag/spillerregistrering
 Budsjett
 Underholdning
 Gjester/tilskuere
 Priser og påmeldingsavgifter
 Event crew og frivillige
2.7) Identifiser og etabler samarbeid med partnere eller sponsorer.
 Er det organisasjoner som du kan samarbeide med eller komme i kontakt med for sponsing,
dekking av kostnadene eller for å øke potensialet for mer deltakelse? Når du involverer
andre personer eller grupper i ditt arrangement, så har de et ansvar å hjelpe til med å spre
ordet og gjøre arrangementet til en suksess.
 Du bør kanskje vurdere:
 Søke etter sponsorer som kan finansiere en del av arrangementet. Dette kan variere
fra nasjonale organisasjoner som har et ønske om å sponse en turnering til å kanskje
skape litt oppmerksomhet rundt egen bedrift? Lokale firmaer kan være i stand til å
levere varer eller tjenester, for eksempel drikke for spillerne, gaveposer og enkle
premier etc.
 Partnerskap med lokale organisasjoner som kan være i stand til å tilby en arena
og/eller hjelp med å organisere eller bemanne et arrangement/turnering.
2.8) Lag en PR/Markedsføringsplan.
 Selv om du har den kuleste turneringen med de beste lagene, må du ha litt publisitet for å
trekke folk til basketbanen. Promoteringen av turneringen starter med den første notisen
eller saken på nettstedet ditt, notat i et nyhetsbrev eller e-post for å sikre turneringsdatoen,
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og deretter bygger du videre på dette med å inkludere online og off-line publisitet,
medierelasjoner og oppsøkende aktivitet for å oppmuntre spillere til registrering.
Og ingen plan er komplett uten «takk-for-hjelpen» -beskjedene, akkrediteringene av
sponsorene og artiklene om turneringens viktige budskap, samt hvorfor det endte med
suksess!
2.9) Lag et turneringsbudsjett.
 Det å ha oversikt over hvor mye man har av midler til bruk på turneringen er essensielt. For
arrangører som er med i 3MOT3- organisasjonen blir det utbetalt arrangørstøtte, og
størrelsen på denne er avhengig av hvilket nivå turneringen er på. Støtten er kun ment til å
dekke de mest nødvendige utgiftene. Arrangørene må være innforstått med at investering
av egne midler er nødvendig for at turneringen blir vellykket.
 Budsjettet bør inkludere estimater for alle de viktigste punktene som ble identifisert
i turneringens «Master Plan».
 Ikke glem å ta med ev. reise- eller oppholdsutgifter for gjester, dommere, etc.
2.10) Bestem deg for evalueringsmåten av turneringen.
 Hvordan vil du finne ut om ditt arrangement blir vellykket? Måler du suksess etter antall
påmeldte deltakere? Antall tilskuere? Komme innenfor oppsatt budsjett, eller å oppnå et
visst beløp til en god sak?
 Når du utarbeider dine målsettinger og ønskede resultater fra 2.1), bør du også vurdere
hvordan du vil evaluere arrangementet og kriteriene for hva en vellykket turnering er for deg
som arrangør.
 Dersom formålet med arrangementet er å øke bevissthet rundt en sak, må du samle inn data
om oppmerksomheten og aktiviteten på sosiale medier, samt off-line publisitet som lokal
mediedekning.
2.11) Rapportering og planlegging av neste turnering.
 For å holde oversikt over arrangementet, er det best å dokumentere, evaluere underveis for
så å samle informasjonen sammen til et konkret dokument som resultat av et møte med alle
parter. Få så mange tilbakemeldinger fra spillere/frivillige/sponsorer/tilskuere. Dette vil
hjelpe deg med å planlegge neste års arrangement, i tillegg til å ha et håndfast dokument
man kan vise til mulige, fremtidige samarbeidspartnere, sponsorer og oss som jobber med
3MOT3.
2.12) Basisutstyrspakke for en 3MOT3-turnering (arrangørens ansvar)
 1 helbane med 2 kurver, eller 2 halvbaner med 1 kurv hver.
 Registreringspost/informasjon
 Sekretariat (Kvalifiseringsturneringer)
 2 beachflagg, kan hentes hos Region/ NBBF
 1 partytelt (valgfritt, men greit å ha noe å stå under)
 White Board og tusjer til å skrive opp brackets og resultater (valgfritt)
 2 resultattavler til å telle poeng
 Stoppeklokke(r)
 2 basketballer
 Spillevester med nummer
2.13) Basisbemanning på en 3MOT3-turnering (arrangørens ansvar)
 Registrerings/Påmeldingspost (helst noen som er kjent med play.fiba3x3.com)
 Riggelag til montering og demontering av utstyr. (Kvaliks & 3MOT3 TOUR- finalen)
 1-2 Tidsholder(e)/poengteller(e) og en resultatansvarlig
 2 dommere (senior, U18) og 2 observatører (U16)
 Kioskbemanning
 Foto/Video
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NB! Antall frivillige/crew vil øke jo større turneringen er, men det er lagt opp til at to baner skal ha en
bemanning på 5 frivillige, som bytter roller og rullerer slik at en får seg en liten pause også.

3.0) 3MOT3-turneringene
I Norge har det blitt arrangert 3x3 turneringer ganske lenge, men dette har begrenset seg til events
arrangert av enkeltklubber som kun hadde til hensikt å skape aktivitet for sine medlemmer i
sommermånedene. 3MOT3 er annerledes i og med at dette er en TOUR. Det vil si at den ene turneringen er
avhengig av en annen, og at vinnerne av f.eks. en Åpen turnering går (gratis) videre til en Kvalik osv.
Hele TOUR’en leder til Den nasjonale finalen, der de regionale mesterne får mulighet til å spille om tittelen
som Norgesmester.
3.1) Hva er en Åpen/Standalone turnering?
De åpne turneringer er «åpne» for alle spillere og er det viktigste leddet i lavterskelaktivteten 3MOT3.
Arrangøren står fritt til å velge hvilket format turneringen skal ha og hvilken aldersgruppe eller
lagsammensetning som er i fokus.
En åpen turnering kan for eksempel være «kun» for minoritetsjenter U15, eller kanskje en mix-lagløsning?
Det er helt opp til arrangøren å bestemme hvordan turneringen skal se ut og hvem som kan være med.
Arrangøren kan velge om kampene skal gjennomføres med løpende eller effektiv spilletid, og om
kampobservatør eller dommer skal brukes. Vi anbefaler på det sterkeste at dommere hyres inn dersom det
er en seniorklasse med i turneringen.
Turneringen(e) er det perfekte arrangement for å skape oppmerksomhet rundt egen klubb og å bruke
3MOT3- logoen som et kvalitetsstempel på egen event. De åpne turneringene får en arrangørstøtte på
3000kr. og det er opp til arrangøren å forvalte disse pengene jfr. Master Planen. Mer informasjon om
arrangørstøtte: 4.3) Krav til antall deltagere.
En Åpen turnering kan gjennomføres ute eller i en hall, med minst to kurver. Det tilrettelegges ikke for bruk
av mobile baner og kurver på de Åpne turneringene. Førsteprioritet burde være å avvikle turneringen ute i
frisk luft, men arrangøren bør ha en «plan B» eller et innendørs alternativ klart i tilfelle været skifter.
Premiering av lagene som vinner de åpne turneringene er arrangørens ansvar. For mer informasjon, se
punkt 2.1) i 3MOT3 TOUR ‘18 beskrivelsen, «Åpne» turneringer.
Påmeldingsavgift: Det er opptil arrangør å bestemme hvor stor avgiften for påmelding skal være. Men vi
anbefaler å bevare lavterskelens ånd så godt det lar seg gjøre. Påmelding for U16 og U18 på 3MOT3 Tour er
på 30,- og 70,- for U23 og Senior, prisforskjellen går til dekning av dommerhonorarer.
Dersom spilleren kommer på turnering uten play.fiba3x3.com-profil kan dette etableres for spilleren på
stedet, for den nette sum av 100kr. i administrasjonsgebyr.
3.2) Hva er en Kvalifisering?
De Åpne turneringene skal være så lavterskel som overhodet mulig, med valgfritt format, og at «alle» kan
være med. Alt etter hva arrangøren vil og kan få til.
Kvalifiseringsturneringene derimot er de første turneringene med helt konkrete rammer. En regional
turnering SKAL ha aldersklasser U16, U18, U23 og Senior, helst menn OG kvinner.
Arrangørstøtten for en regional kvalifiseringsturnering skal primært gå til å dekke arrangørens kostnader.
Mobile kurver og gulv kan bli tatt i bruk under en kvalik dersom arrangøren ønsker det, men da er det
arrangør som må dekke frakt og rengjøring av gulv. Arrangørstøtten kan bli brukt til transport og rengjøring
av utstyr. NB! Lån og bruk av utstyr er aktuelt dersom det er utstyr stasjonert i regionen. Ikke alle regioner
har gulv og kurver, men det er noe vi håper blir aktuelt å ha i hver region etter hvert.
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Mer informasjon om arrangørstøtte: 4.3) Krav til antall deltagere
I likhet med de Åpne turneringene ønsker vi at Kvalifiseringene gjennomføres ute, men det er naturlig nok
ikke et absolutt krav. Selv om oppsettet i avviklingen av en Regional Kvalik er satt, så står arrangør fremdeles
fritt til å lage sin egen event. Få med et par konkurranser, underholdning i form av et danse-crew etc. Flott
om turneringen er en del av et større arrangement!
Premiering av lagene som vinner de åpne turneringene er arrangørens ansvar.
Påmeldingsavgift: Påmelding for U16 og U18 er 50kr. og 100kr. for U23/ Senior. Dette er den faste
påmeldingsavgiften for alle kvalifiseringsturneringer. Prisforskjellen på avgiften for U23 og Senior er for å
dekke dommerhonorarer. Dersom en spiller kommer på turnering uten play.fiba3x3.com-profil kan dette
etableres for spilleren på stedet, for den nette sum av 100kr. i administrasjonsgebyr.
For mer informasjon, se punkt 2.2) i 3MOT3 TOUR ‘18 beskrivelsen.
3.3) Hva er 3MOT3 TOUR- Finalen?
Den nasjonale finalen er kulminasjonen for 3MOT3- sesongen og den eneste turneringen direkte underlagt
sentraladministrasjonen dvs. Bredde – og ungdoms konsulenten i NBBF. Selve finalen kan også lyses ut til en
klubb som føler seg klar for oppdraget. Arrangørstøtten for den nasjonale finalen er på 20000,- og bør
arrangeres som en del av et større arrangement, som en festival, messe, et sted som gir oss mest mulig
oppmerksomhet.
FIBA satser stort på utviklingen av konseptet og spesielt siden 3x3 ble en del av Ungdoms-OL i 2010.
Utviklingen innebærer i stor grad etableringen av en Verdensturne samt Verdens- og Sonemesterskap.
Nettverket av FIBA-støttede turneringer blir bare større og det er hundrevis av disse kun i Europa.
Turneringene og spesielt FIBA-støtten er veldig viktige for 3MOT3-utviklingen i Norge, da vi blir målt etter
resultater enkeltspillere registrerer, hvor mange 3MOT3-spillere vi har og hvor mange FIBA-støttede
turneringer vi er i stand til å arrangere. Når FIBAs krav er oppfylt får NBBF muligheten til å sende lag til VM
og EM, men kun dersom spillerne og lagene kvalifiserer seg gjennom å spille i FIBA-turneringene.
Foruten de åpne turneringene (ingen aldersgrense), anbefaler FIBA følgende aldersspesifikke kategorier:
U13, U15, U18, U23 (spilleren er 13/15/18/23 eller yngre 1. januar det året), Senior og 35 + (spilleren er 35
år eller eldre på 1. januar i året turneringer foregår). I Norge bruker vi U16, U18, U23 (spilleren er 16/18/23
eller yngre 1. januar gjeldende år) og Senior, fra og med kvalifiseringsturneringene.

4.0) Krav til 3MOT3 arrangører
NBBF og 3MOT3 har et ønske om å utvikle en god standard for våre turneringer, og vi ønsker å komme så
tett opp til FIBA 3x3- nivå som mulig. Men vi er fullstendig klar over at det er forskjell på arrangører og
turneringer. Det er som sagt opp til enkeltarrangøren å avgjøre hva man ønsker ut av turneringen, men NBBF
har dog et minimum av krav som må være på plass for at man skal kunne være en del av 3MOT3
organisasjonen og få arrangørstøtte.
4.1) Bruk av FIBAs IT-verktøy
play.fiba3x3.com –plattformen er en database der alle spillere som deltar på 3MOT3 -turneringene, skal
registrere seg. Etablering av play.fiba3x3-profilen er det første en spiller må gjøre for å få mulighet til å
melde seg på turneringene. Grunnen til dette er at profilene er linket opp til arrangør-verktøyet
EventMaker, og alle spillere som er i systemet, får en verdensranking ved å delta på turneringene våre. NBBF
blir også målt etter den aktiviteten vi har og med tid og stunde vil nettopp aktiviteten kvalifisere våre
fremtidige 3MOT3- landslag til EM og VM.
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play.fiba3x3.com
Spillere bør ha etablert profil i forkant av påmelding til turnering, men det skal være mulighet for etablering
av profil på stedet. Tilgang til nett er ønskelig på turneringsstedet, men ikke nødvendig da det finnes andre
måter å etablere en profil, f.eks. på mobil app.
3MOT3-arrangør må også etablere profil for å laste ned EventMaker, et FIBA-verktøy for arrangører som
brukes til å administrere og avvikle turneringen, med tilpasset format, oppsett, brackets og seeding av lag
(spillernes rankingpoeng på play.fiba3x3.com vil enkelt løse dette for arrangøren). Resultatene blir publisert
på nettsiden, arrangøren får mulighet til å bruke egen logo, og kan bruke EventMaker til å promotere bla sin
egen nettside. NBBF har et 3MOT3-arrangørkurs hvor EventMaker blir grundig gjennomgått.
4.2) Følge regler og direktiver satt opp av NBBF
Det er et krav at arrangør følger rådene og anvisningene i denne manualen, at turneringene gjennomføres
på en god, trygg og sikker måte, samt at streetbasketens verdier om god sportsånd overholdes.
Infomøte med lagkapteinene en halvtime i forkant av turneringsstart bør holdes der spillerne blir oppdatert
på hva som er lov og ikke lov, at man skal først og fremst ha det gøy og at dårlig oppførsel ikke tolereres.
Spillere eller lag som ikke klarer å overholde dette får først en muntlig advarsel for så bli disket dersom ikke
forbedring av oppførsel skjer. FIBAs spilleregler skal følges. Og det er arrangørens ansvar å ha kompetente
kampledere på plass. Dommere og observatører kan nås ved kontakt med regionen. Regler i norsk versjon
finnes på nettsiden, men vi har et vedlegg på engelsk klart i arrangørpakken.
4.3) Krav til antall deltagere
3MOT3- arrangører får økonomisk støtte til gjennomføring av de respektive turneringene. For å sikre en
felles standard og kontinuitet i utviklingen av 3MOT3- konseptet har vi satt kriterier for antall deltagende lag
per turnering for å motta full støtte:
Merk: FIBA 3x3 opererer med minste deltagelse per «bracket» på fire (4) lag. Kategorier som har under
fire (4) lag blir ikke godkjent i EventMaker.
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 Åpne/Standalone turneringer: Det bør være tre(3) kategorier/grupper á fire(4) lag dvs. tolv(12) lag i
turneringen.
Det blir trukket 500,- for hver ufullstendige gruppe som har under fire (4). Grunnstøtten er med
andre ord 2000,- kroner for en turnering med en(1) kategori på kun fire(4) lag.
 Kvalifiseringsturneringer: Turneringene bør ha kategorier/grupper i aldersgruppene U16, U18, U23
og senior jenter og gutter, kvinner og menn. Det vil si åtte (8) kategorier x fire (4) lag, er lik trettito
(32) lag. Grunnstøtten for en kvalifiseringsturnering med en(1) kategori/gruppe på kun fire(4) lag blir
er 2900,-. For mer info, punkt; «2.0) Turneringsnivåer i 3MOT3» i 3MOT3 TOUR’ 18-beskrivelsen.
NB! Dialog med B&U- konsulenten er veldig viktig i denne prosessen. Det er mulig å tilpasse
turneringssystemet. Vi ønsker at så mange som mulig deltar, og ufullstendige kategorier kan eksempelvis slås
sammen.
4.4) Dommere/kampledere og Infostand/sekretariat
3MOT3 er i utgangspunktet en lavterskelaktivitet og dermed ønsker vi å beholde Streetbasketens ånd, med
at det forventes av spillerne å dømme selv. Men jo større turneringen er og prestisjefylte kampene er, jo
vanskeligere blir det for spillerne å dømme selv. Fordelingen av og når det forventes av arrangør å ta i bruk
dommere er som følger;
 Åpne/Standalone turneringer: Det er helt opp til arrangør å gjøre en vurdering om dommere eller
kampledere skal brukes i den respektive turneringen. Den eneste anbefalingen er at dommere med
bestått 3MOT3 dommerkurs, tas i bruk fra og med sluttspill U18, hele U23, og hele Senior. Når det
gjelder dommersatser så er det opp til arrangør å vurdere dette. Kampleder trenger ingen formel
kursing, men det kreves i det minste basiskunnskap/kjennskap til «FIBA 3x3 Rules & Regulations»
 Kvalifiseringsturneringer: 3MOT3 dommere skal brukes under alle kvalifiseringsturneringer
tilhørende 3MOT3 TOUR’en. Dommere må ha oppfylt kriteriene, deltatt på 3MOT3 dommerkurs og
helst ha tidligere erfaring fra dømming av kamper. Dommersatsene pr. dommer for
kvalifiseringsturneringene;
 Gruppespill; 300,- (500,- 3MOT3 Finalen)
 Kvartfinale; 50, Semifinale; 75, Finale; 100,Det er arrangøren ansvar og rekruttere og lønne dommerne på egne turneringer. For spm, kontakt B&U.
Alle turneringer skal ha et informasjonspunkt som kan bistå med spillere med påmelding, sørge for at
oppsett og resultater er lett synlige for deltagerne, og for at spillere skal ha mulighet til å etablere
play.fiba3x3.com-profiler. Arrangør må også sørge for at det er et førstehjelpskrin på plass med det mest
nødvendige av medisinsk utstyr.
Sekretariat med kampskjemautfylling skal være på plass på alle Kvalifiseringsturneringer og 3MOT3- finalen.
Skjema og statistikk føres inn i EventMaker i etterkant av turneringen. Sekretariat og støttefunksjoner under
turnering blir gjennomgått på 3MOT3 Arrangørkurs, kontakt B&U for mer informasjon.

5.0) Hva får 3MOT3 arrangøren i gjengjeld?
Det å være en 3MOT3-arrangør, spesielt første gangen, kan være utfordrende. Derfor har 3MOT3 og NBBF
gått aktivt inn for at våre arrangører skal få det de behøver av hjelp til organisering av turneringen.
Alle turneringene som er med i 3MOT3-TOUR får arrangørstøtte til å dekke de mest nødvendige utgiftene.
Summen av støtten avhenger av størrelsen på turneringen, dvs. om det er en Åpen, Kvalik eller Finale.
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5.1) Vi hjelper til med markedsføringen
Vi er opptatt av å skape så mye oppmerksomhet som mulig rundt det som foregår av aktiviteter og har
ambisjoner om å bli store der hovedmålgruppen er, nemlig på sosiale medier. Våre arrangører får
oppmerksomhet gjennom våre kommunikasjonskanaler, deriblant FB-gruppen, nettsiden, Twitter og
Youtube-kanalen.

Våre arrangører får tilgang til vårt 3MOT3turneringsutsyr samt en grafisk pakke dvs. at vi allerede
har postermal med fargesammensetninger liggende klar,
det eneste som trengs er å sende klubbens logo og
turneringsinfo.

Vi bistår alle våre arrangører aktivt under
planleggingen av turneringene. En av 3MOT3-crewet er
alltid på plass på kvalifiseringsturneringene, vi har med
streetballer, beachflagg og annen profileringsmateriell til
bruk under arrangementet. Vi er der for å hjelpe til,
veilede og for å sørge for at turneringen går som den skal.

Arrangøren får tilgang til arrangørpakken som består
av alle nødvendige filer deriblant sponsorbrev med
bredde-ungdomskonsulentens signatur, kampskjema, og
regeltabell.

Arrangøren får all fortjenesten som
påmeldingsavgiftene bringer inn. Det eneste vi anbefaler
er at arrangør beholder lavterskelaspektet så godt er
mulig, og ikke krever for store beløp for deltagelse.

Arrangøren får en unik innsikt og erfaring i hva det
innebærer å organisere en event eller arrangement, samt
mulighet til å være med på utviklingen av et konsept som
kan være med på å omstrukturere bredden i en nokså
rigid norsk idrett.

Arrangørstøtte etter nivå og størrelse på turneringen.
Faktura sendes til forbund eller region etter avtale.
 Stor oppmerksomhet rundt eget arrangement og klubbaktivitet.
5.2) Lån og leie av utstyr
 Arrangører som er med på 3MOT3 TOUR står fritt til å låne gulv, og kurver dersom utstyret er
tilgjengelig i respektive region, men må dekke transport og rengjøring. Arrangørstøtten kan brukes til
dette.
 Klubber som er meldt inn i NBBF, men som ikke ønsker å ha sin turnering med i 3MOT3 TOUR, kan
leie gulvet:
En halvbane: 5000,En kurv 500,Eks. frakt & rengjøring
En helbane: 10000,To kurver: 1000,Eks. frakt & rengjøring
 Organisasjoner utenfor 3MOT3-konseptet og NBBF står fritt til å leie ett gulv med en kurv for 11000,eks. frakt & rengjøring. 22000,- for to halvbaner med to kurver.
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