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STYRETS ÅRSBERETNING 2016 
 
Innledning 
Styret i klubben har gjennom hele året hatt jevnt med styremøter. Vi har i år avholdt                  
12 styremøter. Klubben har i 2016 ca samme antall medlemmer som i fjor. 
 
Våren 2016 ble det for første gang arrangert sesongavslutning for Sverresborg Hoops Basket på 
Sverresborg Ungdomsskole og det ble en suksess med medaljeutdeling, kaffe, brus, pølser, kake 
og loddtrekning. Det møtte 60-70 spillere og foreldre med stor stemning. Vi fikk besøk av 2 
Jetsspillere til å dele ut medaljer til spillerne. De tillitsvalgte i klubben har som vanlig gjort en 
stor innsats slik at klubben virker veldrevet. Mange som bidrar med litt hver. 
 
Rekrutteringen i 2016 startet som foregående år, men på høsten ble det gjort en stor innsats med 
hjelp av Jets og Ron. Ron har i 2016 vært på 43 skoletimer på totalt 7 skoler og Nidaros Jets har 
vært på besøk i 24 skoletimer på 2 skoler. Dette resulterte i en del yngre spillere i klubben. 
 
Sportslig har sesongen vært en suksess og vi har vunnet mye av det vi har vært med på av serier 
og cuper i de aldersklassene vi stiller med samme alder som de andre lagene. Vi har hatt 4 gutter 
og 1 jente på yngre landslag og det er jo fantastisk. Vi deltok i påsken med vårt GU16 lag i 
Scania Cup som regnes som uoffisielt Nordisk Mesterskap for yngre lag. De fikk med seg 2 seire 
og 3 tap og endte på 9. plass av 12 lag. Det er det ikke mange lag fra Norge som har klart 
tidligere. Det samme laget fikk bronsemedaljer i GU16NM i Bergen og i GU19NM i Tromsø ble 
vi nr 7. Våre yngre lag har også markert seg i år. Vårt ferske yngste jentelag reiste til Ammerud 
Open og deltok med lag i U10 og U12. U10 vant 2 av 3 kamper og U12 vant 4 av 5 kamper. Vi 
ser at nivået i Oslo ikke er avskrekkende. Vårt GU13 lag på Tiller vant både Ammerud Cup og 
Bærum Open og ble kåret til Norges beste lag i GU13. Dette førte til invitasjon til Scania Cup 
påsken 2017 og der er fantastisk. Vårt GU19 lag deltok i kvalik Scania Cup i Bergen og ble nr 2. 
de ble også invitert til Scania Cup, men valgte å takke nei til å delta da de følte spillerne var for 
unge. Vi gleder oss til neste år. Vi er eneste klubb i Norge som fikk 2 guttelag kvalifisert til 
Scania Cup 2017 og det er vi stolte av. 
 
Trenerne våre gjør en fantastisk innsats og er en av våre viktigste ressurser. Vi har flere meget 
dyktige trenere sammen med vår ansatte trener Ron Billingslea, men vi mangler flere yngre 
trenere som kan hjelpe oss med de yngre lagene. 
 
På dommersiden har vi 3 dommere mindre enn i fjor og vi dømte 1/3 av alle kampene i 
Regionen. Rekrutteringen var ikke som vi skulle ønsket så her har vi et potensiale til forbedring. 
 
Når det gjelder økonomi så hadde vi i åt budsjettert med underskudd på kr 100 000,- og vi traff 
sentrumsblink med et årsresultat på kr 99 537,-. Vi har fremdeles god egenkapital på  
kr 629 019,-. En sunn økonomi i klubben skaper trygghet i organisasjonen. 
 
Vi har også denne sesongen hatt mange dugnader og samme faste leverandør av flytte- og 
ryddedugnader. Morten Tøfte, Rune Hesjevoll og Kristin Nilsen sammen med hele klubbens 
spillere og foreldre har gjort en kjempejobb. Men på slutten av året mistet vi tilgangen til disse 
dugnadene og vi jobber nå med å finne andre inntektskilder til klubben. Vi har en utfordring som 
vi regner med å løse. 
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Vi har i år arrangert EBC/EB i mars og treningsleir i Liepaja som vanlig. I tillegg har vi fått 
regionen til å arrangere kamper på hele søndager i Munkvollhallen og dette har vært en fin måte 
å samle klubben på. Takk til alle frivillige som stilte opp. 
 
På Den Store Klubblederhelgen i Oslo ble vår leder Mathias Aarskog tildelt NBBFs pris 
Årets Ildsjel 2016. 
 
NBBFs ildsjelpris er en utmerkelse som tildeles en person uansett posisjon i klubben, som har 
gjort en betydelig innsats for sin klubb og nærmiljø. Prisen skal være en inspirasjon, en takk og 
anerkjennelse til en person som har vist et stort engasjement og innsats for basketball over mange 
år, og som bidrar til at klubben «får en enklere» hverdag.  

Begrunnelse: 

- Har hatt sitt basketvirke i samme by siden 70-tallet 
- Aktuell kandidat har innehatt en rekke verv i klubbene som har vært involvert i. 
- Dessuten har han gjort store innsatser på regionalt nivå + ett og annet verv på nasjonal nivå selv 
om det er noen år siden nå. 
- Ofte har prismottaker tatt mange av de "kjedelige" jobbene som er vanskelig å fylle. 
- Få personer kan skilte med lengre fartstid og hatt større betydning for sin klubbomgivning 
- Som leder har det vært to lengre perioder med to klubber med "samme" navn som har hatt glede 
av hans innsats 
Vi gratulerer. 
 
Styret og tillitsvalgte 
 
Styret har i 2016 bestått av: 
 
Leder   Mathias Aarskog 
Nestleder  Steinar Bjørke 
Sportslig leder  Bjørn Åge Bergsjordet   
Kasserer  Anne Marit Dischington 
Styremedlem  Geir Schønberg 
Styremedlem  Rune Hesjevoll 
Styremedlem  Karianne J Osmundsvåg 
 
Varamedlem  Philip Mittet 
 
Valgkomite  Tore Micaelsen 
   Rigmor Frost 
   Lise Thun 
   Kristin Nilsen (varamedlem) 
 
Revisor  Svein Åge Relling 
Revisor  Erlend Solem 
 
Web-ansvarlig  Geir Schønberg 
 
Liepajakomiteen  Steinar Bjørke 
   Siri Strømme 
   Bjørn Åge Bergsjordet   
 
Styret har i 2016 hatt 12 styremøter med godt oppmøte. 
På høsten fikk vi opprettet et sportslig utvalg som delte arbeidsoppgaver med seriespill, trenere, 
jentebasket og ikke minst rekruttering. Vi har i høst hatt hovedfokus på rekruttering og vi merker 
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nå at dette har gitt resultat. Vi går stadig ned i alder og dette er viktig for å få med oss foreldrene 
som tillitsvalgte, som senere kan bidra i styret. 
 
Rekruttering 
 
Styret vedtok tidlig å prioritere rekruttering i år. 
Karianne har vært i kontakt med alle skolene på Byåsen, barne- og ungdomsskoler. Ron har vært 
på Byåsen i 4 uker, Nyborg i 3 uker, Ugla 4 uker i løpet av høsten.   
 
Vi har ikke vært på Åsveien, Sverresborg (pga Åsveihallen), Hallset (Byåsen BBK) og Dalgård 
(Åsmund). Skal på Selsbakk og Stavset nå på nyåret.  
 
NBBF Midt har brukt Nidaros Jets som aktivitetskonsulent og de har vært på Ila og Nyborg. Vi 
har fått 2 jenter fra Nyborg skole.  
 
Vi har i tillegg delt ut flyers ang jentebasket på Steinerskolen og Ila skole. Morten har hatt 
prosjekt på Birralee som har rekruttert en del jenter.  
 
Vi har standard mail vi sender ut, en til barneskoler og en til ungdomsskoler - og får stort sett 
positive svar hos noen på skolen, om ikke i alle klassene.  
 
Vi tilbyr å være der 4 uker med Ron, likt med Jets sitt opplegg. Hadde vært ønskelig med en 
dame/jente sammen med ham. Har prøvd å få til dette men ikke lykkes så langt dessverre. Tror 
det er viktig for å få rekruttert flere jenter, særlig i de yngre klassene. Har kontaktet 
Jentebasketansvarlig i NBBF Midt som jeg har sett har hatt med en dame på skolebesøk. Vi har 
fått tildelt penger fra NBBF som kan brukes til å betale for dette. 
 
Når det gjelder barneskoler skal vi forsøke å få innpass på flere SFO, har kun vært på Nyborg 
SFO i 2016. Sverresborg allidrett/ballskole skal starte opp i 2017 og det skal vi være med på.  
 
Ron har i 2016 vært på 43 skoletimer på totalt 7 skoler og Nidaros Jets har vært på besøk i 24 
skoletimer på 2 skoler.  
 
Har kontaktpersoner på alle de skolene og vet hvem som kan kontaktes. Skal ta en runde til på 
barneskolene for å få innpass enda lenger nede i klassene, for å fylt på med flere jenter 07/08. 
Har hatt bra suksess med guttene i den alderen - veldig mye takket være Ron på Byåsen og 
Nyborg + Geir.   
 
Lag-	og	sosialkontakter	
	
Styret i klubben ønsker at hvert lag skal ha to lagsmøter i løpet av året - et ved sesongstart på 
høsten og et i vårsesongen. Tidspunkt for vårmøtene varierte fra januar - mars avhengig av behov 
i lagene og høstmøtene ble avviklet i september. Lag- og sosialkontaktene blir valgt på 
lagsmøtene på høsten. I 2016 fortsatte en del av de de eksisterende kontaktene mens noen lag 
fikk nye personer i vervene. Alle lag har foreldre i disse funksjonene bortsett fra 98/99-laget der 
spillerne selv har vervene. Navn og kontaktinformasjon på alle tillitsvalgte blir fortløpende 
oppdatert på nettsidene våre. 
 
Vi har hatt et tillitsvalgsmøte 8. september der planen for sesongen 16/17 ble diskutert. Vi fikk 
også tatt opp felles problemstillinger for alle tillitsvalgte i klubben og utvekslet erfaringer.  
 
Styrebeslutningen om større fokus på det sosiale i klubben, har blitt videreført i 2016, bl.a 
vedtaket om økonomisk støtte til sosial aktivitet i lagene. Lagene får kr 100,- pr spiller hvert 
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kalenderår fra klubben til slik aktivitet. Flere av lagene benyttet seg av denne muligheten. Vi 
ønsker at alle lag får arrangert to sosiale arrangement i laget i løpet av sesongen - med eller uten 
økonomisk støtte. Klubbens bidrag til overnatting ved seriekamper i Ålesund ses også på som et 
viktig bidrag til det sosiale miljøet i lagene.  
 
Fra sesongen 2015/2016 har vi i Sverresborg Hoops fått samlet hjemmekampene mest mulig. 
Gjennom 2016 har vi derfor mange søndager med klubbens hjemmekamper fra morgen til kveld i 
Munkvollhallen. Dette letter organiseringen av kampene med opprigg, nedrigg og sekretariat, og 
slik skape en arena for samarbeid og kontakt på tvers av lagene. I tillegg ønsket styret å gjøre 
hjemmekampene til et sosialt møtepunkt i klubben. På disse Klubbsøndagene samarbeider alle 
lagene som har hjemmekamp om kiosksalg på tribunen. Inntektene fra kiosken deles likt mellom 
alle involverte lag. Hensikten med disse søndagene er å bygge klubbfølelse. Ved å løfte blikket 
fra laget, til samarbeid på tvers av lag, søkes det å styrke følelsen av eierskap og tilhørighet til 
Sverresborg Hoops - både hos spillere og i foreldregruppene. I 2016 arrangerte vi fire 
klubbsøndager - og vi er fornøyd med ordningen. 
 
For første gang arrangerte vi en felles sesongavslutning for alle lagene i klubben. 
Sesongavslutningen ble arrangert på Sverresborg ungdomsskole 27. april kl. 18-19.30 og ble en 
stor suksess! Arrangementet ble organisert av sosialkontaktene. Det ble servert pølse m/brød og 
brus til ungene og kaker og kaffe til store og små. Vi hadde loddsalg og alle spillere fikk premie 
og oppmerksomhet for sin innsats. To spillere fra Nidaros Jets sto for premieutdelingen og 
Joakim Rosenlund var konferansier. 
 
En konkret arbeidsoppgave vi har gjennom hele sesongen er ansvaret for sekretariatet. 
Sverresborg Hoops har som tradisjon at denne oppgaven går på omgang hos klubbens spillere. 
Vaktene fordeles mellom de ulike lagene og lagkontakt på hvert lag setter opp vaktlista for sitt 
lag. Dette betyr at stadig nye spillere trenger å lære seg denne oppgaven. Philip Mittet har laget et 
meget godt kursopplegg som ligger på våre nettsider - til glede for vår klubb og mange andre 
klubber! I tillegg har vi tilbudt kurs for spillere og foreldre på de lagene som har ønsket seg dette. 
 
I høst opprettet vi en egen Facebook-gruppe for tillitsvalgte i Hoops - som vil utfylle e-post som 
kommunikasjonsform. Denne gruppen er godt egnet for raske beskjeder, påminnelser og 
spørsmål som måtte dukke opp. 
 
Medlemsregisteret 
 
Vårt medlemsregister på Klubbadmin ble overtatt av Kristin Nilsen i denne sesongen og hun har 
gjort en kjempejobb her. Vi tok i høst i bruk utfaktureringsmodellen i dette programmet til å 
sende ut egenandeler på cupreiser og det fungerte veldig bra da de fleste nå har vent seg til å 
betale via Min Idrett som vi noen år har slitt med. Dermed har vår hardt arbeidende kasserer fått 
litt avlastning. 
  
Pr 31.12.2016 har vi 152 medlemmer i Sverresborg Hoops Basket. Det er en nedgang på 10 
medlemmer. Frafallet skyldes at de 19 medlemmene på vårt 2007-lag med allidrett resulterte i få 
medlemmer fra denne gruppen. Et nytt slikt prosjekt blir dermed ikke aktuelt.  
I praksis betyr det at vi egentlig har økt vår medlemsmasse med 9 personer.  
I tillegg har vi problemer med å holde på ungdommen, da vi har et for dårlig tilbud her. Der har 
vi et forbedringspotensiale. 
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Fordelingen av medlemmene er som følger: 
 
Årsklasse	 31.12.2013	 31.12.2014	 31.12.2015	 31.12.2016	

J	06	 1	 1	 5	 5	
J	05	 	 	 3	 5	
J	04	 	 	 2	 6	
J	03	 	 1	 	 4	
J	02	 1	 3	 4	 4	
J	01	 5	 7	 7	 5	
J	00	 1	 4	 4	 3	
J	99	 	 1	 	 	

J	98	 3	 2	 	 	
J	97	 4	 3	 2	 2	
J	96	 2	 2	 	 	
J	95	 2	 2	 	 	
J	94		 3	 3	 	 	
Senior	J	92-88	 2	 3	 	 	
Senior	J	87-	 	 2	 1	 	
Tillitsvalgte	aktive	kvinner	 	 7	 12	 10	
G08	 	 	 	 2	
G	07	+	allidrett	 	 19	 21	 2	
G	06	 	 1	 4	 4	
G	05	 6	 6	 3	 4	

G	04	 7	 14	 12	 16	
G	03	 3	 8	 6	 11	
G	02	 7	 7	 7	 5	
G	01	 7	 7	 10	 11	
G	00		 20	 15	 16	 14	
G	99			 12	 13	 7	 7	
G	98	 12	 10	 5	 4	
G	97	 9	 8	 7	 4	
G	96	 2	 	 	 	
G	95		 2	 1	 	 	
G	94	 3	 	 	 	
G	93		 2	 	 	 	

Tillitsvalgte	aktive	menn	 	 16	 19	 15	
sum	aktive	 116	 166	 157	 143	
Ikke	aktive	medlemmer	 17	 3	 5	 9	
Totalt	 133	 169	 162	 152	
 
Det ble innmeldt 44 nye medlemmer og utmeldt 49 medlemmer i 2015. Det er også i år stort 
frafall. 
 
Klubben har følgende lag i seriespill i sesongen 2015/2016: 
 
Jenter J17, 3 lag Rullestolserien, 1M, 3 lag Jr. Menn GU19, 2 lag GU16, 2 lag GU15 (hvorav 1 
jentelag), 2 lag GU14 (hvorav 1 jentelag) og 2 lag GU13 i regionen sine serier.  I tillegg stiller 
med med 4-6 lag i regionen sine EBC (8-10 år), EB (10-13 år) i aldersgruppene 2007-2003. 
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Politiattester 
 
Sverresborg Hoops ivaretar rutinen satt av klubben med henblikk på innkreving av politiattester 
fra trenere og tillitsvalgte. 
 
Steinar Bjørke er tildelt ansvaret for politiattester i klubbens styre. Disse skal løpende fornyes 
hvert tredje år samt at nye skal på plass når nye trenere/tillitsvalgte går inn i rollen. Det ligger til 
grunn en relativt omfattende prosedyre fra Politiet for å få på plass disse viktige attester. 
 
Sportslig utvalg 
 
Sesongen 2015/16 ble har våre lag deltatt i alle serier med unntak av 2M og dameserien. I flere 
av seriene stiller vi med både to og tre lag samme serie. Resultatmessig har vi denne sesongen 
ligger spredt på tabellene i seriene vi har deltatt i. Spesielt verdt å nevne at Sverresborg Hoops 
stakk av med seier i tre av seriene for yngre lag. Jenter 99/01 tok seieren i U17P, men G00 og 
G03/05 Tiller vant henholdsvis U16G- og U13G-serien.  
 
Vi har denne sesongen hatt flere landslagsspillere på yngre lag: 
 
Hedda Finnøy - J16 
Sigurd Lorange – G16 
Jørgen Bjørke – G16 
Jørgen Kjesbu – G16 
Christian Dischington Tøfte – G18 
  
Alle tabellene som er gjengitt gjelder sesongen 2015-2016. 
 
Jenter Microlag (2003-2006) 
Gruppen trente 2 ganger i uken i vårsemesteret. Vi deltok med 2 lag, 06 og 04, i Ammerud Open 
i mai. Vi trente helt frem til skoleferien. Utover høsten ble det så mange spillere at vi delte 
gruppa og kjørte 1 felles trening for alle på mandag og så delte vi gruppa i 2 og hadde 1 gruppe 
onsdag (05-06) og den andre torsdag (03-04). De eldste jentene har spilt i G13 serien i høst. Alle 
har deltatt på regionens EB/EBC-arrangement. Vi stilte med 2 lag i vår, og 3-4 lag hver gang i 
høst, og har fått masse kamptrening. Vi har deltatt på 2 jentebasketdager som ble arrangert i regi 
av Byåsen og NTNUI i høst. Vi har avholdt 2 foreldremøter, 1 på våren og 1 på høsten. Vi 
arrangerte førjulsbasket for alle Hoops-spillere i 03-05 klassen før jul.  
 
 
Jenter (2000-2002) 
 
Dette laget spilte i U17P-serien og i U14G- og U15G-serien i sesongen 2015-2016. I U14Gog 
U15G spilte vi under navnet Sverresborg Hoops Jenter og ble nr 5 av 5 i begge seriene. I U17P 
ble vi nr 2 av totalt 3 lag. Mange kamper var meget jevnspilte, men endte ikke i vår favør. 
 
Laget deltok på Bærum Open 19.-20. september 2015 og Gjensidige Cup 26.-27. september 
2015. Vi deltok også på Hansa Cup/U16NM Bergen 22.-24. april 2016. 
 

Region Midt - Piker U17 
Nr. Lag S/T Poeng                                                           
1. Stjørdal 5/0 10                                                           
2. Sverresborg Hoops Jenter 99/01 2/3 4 

                                                          
3. Singsaker 0/4 0                                                           
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Region Midt - Gutter U15 
Nr. Lag S/T Poeng                                                           
1. Ranheim Basket 6/2 12                                                           
2. Singsaker 5/3 10 

                                                          
3. Stjørdal 5/3 10                                                           
4. Sverresborg Hoops 01/02 3/5 6                                                           
5. Sverresborg Hoops Jenter 00/02 1/7 2                                                           
 

Region Midt - Gutter U14 
Nr. Lag S/T Poeng                                                           
1. Byåsen 8/0 16 

                                                          
2. Singsaker 5/3 10 

                                                          
3. Sverresborg Hoops 02 4/4 8                                                           
4. Ranheim Basket 2/6 4                                                           
5. Sverresborg Hoops Jenter 01/03 1/7 2 

                                                          
 
Damer/Jr. damer: 
 
Vi har ikke hatt lag i dameserien denne sesongen. 
 
 
 
Gutter 2003-2005 Byåsen 
 
Sverresborg Hoops G03-05 spilte i U13-serien i 2015/2016-sesongen, hvor laget endte opp på 
femteplass. Laget var meldt på som Sverresborg Hoops 04/05. Laget deltok også på seks Easy 
Basket-helger, samt Gjensidige Cup 25.-27. september. 
 
Etter at tidligere trener trakk seg i januar 2015, var det vært Kieran Utne og Hallvard T T 
Relling, med støtte fra Ron Billingslea, som har vært hovedtrenere.  
 
Det er blitt lagt ned en solid innsats i rekruttering av nye spillere gjennom kontakt mot de 
aktuelle skolene i området. Innsatsen har gitt avkastning, og laget har opplevd en jevn 
tilstrømming av nye spillere gjennom siste halvdel av 2015/2016-sesongen. 
 

Region Midt - Gutter U13 
Nr. Lag S/T Poeng                                                           
1. Sverresborg/Tiller Hoops 03/05 10/0 20                                                           
2. Singsaker 8/2 16                                                           
3. Aalesund Sharks 6/4 12 

                                                          
4. Ranheim Basket 3/7 6                                                           
5. Sverresborg Hoops 04/05 2/8 4                                                           
6. Stjørdal 1/9 2                                                           
 
Gutter 2003-2005 Tiller  
 
Treningsgruppen har hatt 2 treninger i uka og deltatt på Gjensidige Cup på Stjørdal, Ammerud 
Cup og Bærum Open. Har deltatt på 6 EB-helger hvor de har spilt i klassene EB og U13. De har i 
tillegg deltatt i U13-serien. 
Laget vant GU13 i både Ammerud Cup og Bærum Open. De ble da rangert til Norges beste lag 
og fikk invitasjon til Scania Cup som regnes som uoffisielt nordisk mesterskap for yngre lag. De 
har besluttet å delta her i påsken 2017. 
 

Region Midt - Gutter U13 
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Nr. Lag S/T Poeng                                                           
1. Sverresborg/Tiller Hoops 03/05 10/0 20 

                                                          
2. Singsaker 8/2 16                                                           
3. Aalesund Sharks 6/4 12                                                           
4. Ranheim Basket 3/7 6                                                           
5. Sverresborg Hoops 04/05 2/8 4 

                                                          
6. Stjørdal 1/9 2 

                                                          
 
Gutter 2001-2002 
 
Treningsgruppen har hatt 3 treninger i uka og deltatt på Gjensidige Cup på Stjørdal, Bærum 
Open og vennskapsturnering mot Tromsø i Åsveihallen. De deltok også på Kvalik GU16NM i 
Oslo, men klarte ikke å kvalifisere seg til NM dessverre. 
 
Vi har stilt lag i tre serier i år: 
GU14 
Vi har ikke hatt nok 2002-spillere til å stille eget lag, men forsterket av dyktige 2004-spillere fra 
Hoops Tiller klarte vi å gjennomføre sesongen i god stil. Med fire seiere og fire tap ble det 
tredjeplass i klassen. 
 

Region Midt - Gutter U14 
Nr. Lag S/T Poeng 

                                                          
1. Byåsen 8/0 16                                                           
2. Singsaker 5/3 10                                                           
3. Sverresborg Hoops 02 4/4 8 

                                                          
4. Ranheim Basket 2/6 4 

                                                          
5. Sverresborg Hoops Jenter 01/03 1/7 2                                                           
 
GU15 
I denne klassen har vi stilt med både 2001- og 2002-guttene. Her ble det en spillemessig veldig 
ujevn sesong i en jevn og spennende serie. Vi endte til slutt på en fjerdeplass. 
 

Region Midt - Gutter U15 
Nr. Lag S/T Poeng                                                           
1. Ranheim Basket 6/2 12                                                           
2. Singsaker 5/3 10                                                           
3. Stjørdal 5/3 10 

                                                          
4. Sverresborg Hoops 01/02 3/5 6                                                           
5. Sverresborg Hoops Jenter 00/02 1/7 2                                                           
 
 
GU16 
2001-guttene (og et par 2002-gutter på noen kamper) har denne sesongen også prøvd seg mot 
eldre gutter. Resultatmessig ble det tøft, men mange gode opplevelser ble det også. Et par av 
årets beste kamper ble levert i denne klassen. 
 

Region Midt - Gutter U16 
Nr. Lag S/T Poeng                                                           
1. Sverresborg Hoops 00 11/1 22                                                           
2. Ranheim Basket 8/4 16 

                                                          
3. Byåsen 7/5 14                                                           
4. Steinkjer Magic 7/5 14                                                           
5. Aalesund Sharks 5/7 10                                                           
6. Stjørdal 3/9 6 

                                                          
7. Sverresborg Hoops 01/02 1/11 2 
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Junior Herrer 
 
Det har vært 2 treningsgrupper på juniorlaget som har hatt 3 treninger i uka. De har deltatt på 
Gjensidige Cup på Stjørdal, Bærum Open, U19 NM i Tromsø og Kvalik GU19 Scania Cup i 
Bergen. De ble nr 7 i GU19NM. De ble nr 2 i Kvalik Scania Cup og fikk innbydelse til cupen, 
men takket nei da gruppen syntes spillerne var for unge. 
Vi har stilt 3 lag i GU19 og 1 lag i 1M-serier i år: 
 

Region Midt - Menn U19 
Nr. Lag S/T Poeng 

                                                          
1. Singsaker 10/0 20                                                           
2. Sverresborg Hoops 00 7/3 14                                                           
3. Sverresborg Hoops 99 5/5 10                                                           
4. Sverresborg Hoops 97/98 4/6 8 

                                                          
5. Aalesund Sharks 2/8 4 

                                                          
6. Byåsen 2/8 4                                                           
 

Region Midt - 1. Div Menn 
Nr. Lag S/T Poeng                                                           
1. Aalesund Sharks 11/1 22                                                           
2. NTNUI Nerds 11/1 22 

                                                          
3. Singsaker 2 6/6 12 

                                                          
4. Singsaker 1 6/6 12                                                           
5. Sverresborg Hoops 4/8 8                                                           
6. Ranheim Basket 3/9 6                                                           
7. NTNUI Geezez 1/11 2 

                                                          
 
Sluttspill 
 
G01-02 vant sluttspillet i GU15-klassen etter å ha slått Ranheim og Singsaker. 
Ytterligere resultater mangler fra NBBF Region Midt. 
 
Dommer 
 
Vi har i dag følgende antall dommere: 
  
    2015/2016 2016/2017 
Aspiranter   11 #  13 
Regiondommeraspiranter   1  0 
Regiondommer    3  3 
Forbundsdommeraspiranter   1  0 
Forbundsdommere    1  1 
TOTALT   17  14 
 
 
Alex Reiertsen har nå gjennomført, og bestått autorisasjon som forbundsdommer, men har gått 
over til ny klubb for å selv kunne fortsette som spiller. 
Sist aspirantdommerkurs deltok det to fra Hoops jentelag (f. 2001), noe som tilsvarer 100% av 
aktuelle jentespillere som er gamle nok. Ingen 2001 gutter deltok, så dette er både ros til trenerne 
for jentelaget, og en oppfordring til andre trenere om å være flinke å oppmuntre, og sende 
spillere på kurs. 
 
Ellers har Hoops i sesongen 2016/2017 tatt unna 33% av alle kampene, noe som er en økning fra 
forgående år. (23%). 
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Grunnet pendlerjobb hos dommeransvarlig har det så langt ikke blitt avholdt noen dommermøter 
i Hoops.	
	
Økonomi 
 
Årets samlede underskudd 2016 ble kr 99 537,-, mot budsjett kr 100 000,-.  
 
Kostnader til seriespill og deltagelse på cuper og turneringer utgjør den største andelen av de 
totale kostnadene. 
Likviditetsbeholdningen er redusert med ca kr 42 000,-, fra kr 712 000,- i fjor til kr 669 000,- i 
2016.  
Egenkapitalen utgjør ved utgangen av 2016 kr 629 000,-, mot kr 728 000,- i fjor.   
Den økonomiske situasjon for klubben er god, og klubben har god likviditet, som gir god 
handlefrihet. 
 
Sammenligner vi årets underskudd på kr 99 000,- med fjorårets overskudd på kr 82 000,-, 
skyldes endringene i hovedsak følgende forhold:  

• Økning i andre driftskostnader med ca kr 94 000,-, hvor utgifter ifbm kjøp av utstyr, og 
deltakelse cuper / samlinger utgjør den største økningen. 

• Reduksjon i inntekter med ca kr 75 000,- hvorav treningsavgifter, egenandeler og 
dugnader har størst nedgang.  
 
Klubbens totale gjeld er økt fra ca 56 000,- i fjor til ca 90 000,- i 2016. 

 
Utestående fordringer er redusert med ca 23 000,- fra 73 000,- til kr 50 000,-.  
Det meste av posten gjelder forskuddsbetalte kostnader vedrørende arrangement i 2017.  
 
Styret foreslår overfor årsmøtet at årets underskudd på kr 99 537,- disponeres som følger:  

 
Overført fra annen egenkapital:  + 99 537,- 
Tidligere avsatt til utebane  + 250 000 
Overført til annen egenkapital - 250 000 
Sum         99 537 
 

 
For øvrig vises det til regnskapet og notene for mer utfyllende informasjon. 
 
Dugnad/sponsor 
 
I 2016 hadde vi ca. 12-15 dødsboleiligheter vi tømte og vasket. Dette er gode dugnader for 
klubben som ikke er altfor tidkrevende, og som gir gode inntekter. En del av disse jobbene er ofte 
to-og tredelte, vi må først tømme og klargjøre til visning, deretter tømme når leiligheten er solgt 
og evt. vaske ut. Den første delen av jobben kan planlegges inntil en viss grad, men dette er ofte 
hus og leiligheter som skal totalrenoveres, derfor blir av og til overtakelse raskt etter salg. Det 
gjør at siste del ofte må skje på kort varsel, noe som skaper litt utfordring med tanke på 
organisering, og vi setter stor pris på velvillighet og fleksibilitet fra alle spillere og foreldre. Vi 
ser at det veldig ofte er de samme som stiller på dugnadene, og skulle gjerne sett at flere hadde 
stilt. Dugnadene bidrar også til et bedre samhold blant både foreldre og spillere.  
 
Økonomisk sett ga selve dødsbodugnadene en inntekt på kr 120 324,-. I tillegg har vi 
auksjonarius inne før boene tømmes, det de tar med seg selges på auksjon. De tar 20% provisjon 
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mens klubben sitter igjen med 80%, en ekstrainntekt på kr 80 180,- for 2016. I tillegg selger vi 
selv endel fra dødsboene på finn.no som ga oss 37 400,- i fjor.  
 
Dette året fikk vi også muligheten til å være med å jobbe på arrangementet under Bruce 
Springsteen-konserten og der fikk vi inn 24 840,-. 
 
Pga fuktskade på Åsveihallen ble det mindre vakthold i hallen enn planlagt, derfor ble inntektene 
her kun 20 000,-. 
 
Totalt hadde vi dugnadsinntekter på 282 744,- i 2016. 
 
Klubben har også inntekter fra bingospill (Maxspill) i fjor på kr 70 931,-. Dette er våre mest 
lettjente penger. Klubben leverte en Julekurv til en bingokveld.  
 
Grasrotandelen 
Klubben er registrert i frivillighetsregisteret og har derav mulighet til å tjene penger på 
tipping/lotto og lignende. På Grasrotandelen til Norsk Tipping gikk vi fra 44 til 51 spillere og 
fikk inn kr 19 637,14 i 2016. Med nesten 160 medlemmer er potensialet her mye større.   
 
Sponsorer 
Klubben har gjennom SIF hatt en sponsoravtale med G-Sport Lefstad. Dette har gitt oss 
muligheten til å ta ut Adidas-utstyr for kr. 32 000,-. Klubben oppfordrer medlemmene å bruke 
den nye appen og handle sitt sportsutstyr hos G-sport Lefstad. 
 
Kommunikasjon 
Hjemmesiden er vår viktigste kommunikasjonskanal og vi brukt mye tid på å holde den oppdatert 
og levende i 2016. Vi påstår ubeskjedent nok at vi har den beste hjemmesiden i NBBF Region 
Midt. Hjemmesiden skal være et oppslagsverk for informasjon til nye medlemmer, foreldre, 
tillitsvalgte, spillere og andre som ønsker å vite om vår aktivitet. Alle lagene våre har egne 
lagsider med oppdatert kontaktinformasjon, kalendere og nyheter. Jo bedre vår hjemmeside er, 
dess færre spørsmål vil bli stilt til våre arbeidende tillitsvalgte, og vi får dermed frigitt energi til å 
bruke mer tid på aktiviteter med våre barn og ungdommer som spiller basket. 
  
Vi har også andre informasjonskanaler i klubben. Klubben har sin egen Facebook-side hvor det 
legges ut oppdateringer og bilder av det som skjer i klubben. Nytt av året er at noen kamper har 
blitt livestreamet her også. Vi har også opprettet en Facebook-gruppe for de tillitsvalgte i 
klubben, som er ment for raske oppdateringer og beskjeder internt i klubben. Denne gruppen er 
tenkt å være et tillegg til all informasjon som blir sendt ut på e-post. 
  
Alle treningsgruppene våre har egne lukkede Facebook-grupper for spillere foreldre og trenere, 
hvor den daglige aktiviteten i lagene blir lagt ut. Dette er et medium barn og ungdom kjenner og 
avtaler om kjøring til kamper etc. blir formidlet her. Disse sidene blir også mye brukt til å styrke 
det sosiale i lagene med resultatoppdateringer, bilder og livestreaming. Styret i Hoops har tilgang 
til alle disse gruppene og har på den måten god oversikt over aktiviteten i de ulike lagene. 
  
Vi er som klubb klar over at alle ikke er på Facebook - og påser at all viktig informasjon i tillegg 
blir gitt i e-poster. 
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Arrangement 
 
Easy Basket og Easy Basket Challenge i Munkvollhallen 9. og 10. april 2016 
 
Helga åpner med 13 superpositive og blide EBC barn, under motiverende guiding fra Head 
Coach Ron. Videre ble det EB turnering for 3xU13 lag på lørdag ettermiddag og 7xU12 lag på 
søndag. Det betyr hele 87 spillere over 2 dager.  Vi benyttet 3 ulike Hoops dommere på lørdag og 
8 ulike Hoops dommere på søndag.  
 
Alle kampene ble avviklet som planlagt. De elektroniske Excel-baserte lagoppstillingene, 
kampskjemaene og dommerregningene er til stor hjelp i slike arrangement. Tidsskjema basert på 
intervall 1 time holder med ok margin.  
 
Hovedsekretariatet koordinerte turneringen på en god måte i fht. lagoppstilling, kampoppsett, 
sekretariat, dommere og resultatføring. 
 
Munkvollhallen er et godt sted å arrangere EBC/EB.  
 
Liepaja 2016 
 
Det var 35 personer (derav 27 spillere) som reiste til Liepaja fra 5 til 12 august 2016. Guro ble 
«klippen» som fikk alt til å henge sammen denne gangen og sørget for at alle fikk et utbytterikt 
treningsopphold. De 3 treningsgruppene (7 stk G97-00 + 9 stk Damer + 11 stk G01-02) ble trent 
av Ron, Vegard, Guro og Armands Misus. Espen Munkvik (far) stilte velvillig opp i 
planleggingen av turen og som «flysjef» samt at Turid Schjølberg hadde bidratt før turen med 
masse hjelp i planleggingen. 
 
Opplegget var som tidligere år - med fly fra Værnes til Riga og buss til Liepaja. Vi bodde på 
Hotel Amrita og hadde alle treninger i Olympiskais Centre. Det ble trent to økter per dag bortsett 
fra en dag, der en økt ble erstattet med felles sosial aktivitet på Klondyka. 
 
Alle spillere spiser i hallens kafeteria der det serveres god og ordentlig mat. Selv med færre 
spillere enn tidligere sesonger var utbytte vurdert som meget godt fra de som deltok.  
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Vennskapsturnering i Åsveihallen  
I juni arrangerte G01-02 sammen med Ranheim Basket en vennskapsturnering med Tromsø 
Storm Ungdom og regionens GU15-lag i Åsveihallen: Tre dager, 21 kamper og mye sosialt 
samvær. 
 
Representasjon 
 
Følgende har deltatt på møter i regi av regionen: 
Mathias Aarskog, Vegard Dischington Tøfte, Morten Tøfte, Bjørn Åge Bergsjordet, Joakim 
Rosenlund, Siri Strømme og Knut Myhre. 
 
Verv i NBBF Region Midt: 
Mathias Aarskog Nestleder 
Hans Kristian Strømme Dommerkomiteen 
Joakim Rosenlund Valgkomiteen 
 
Verv i NBBF: 
Sanksjonskomiteen Siri Strømme 
Valgkomiteen Geir Schønberg 
 
Regionlagsspillere som ble uttatt til Nasjonal Talentcamp (NTC) 2016 i Oslo i november. 
 
Jenter 2002: 
Olivia Marie Samanns 
Shanice Micaelsen 
Thale Urkedal Biering 
Victoria Formo 
   
Gutter 2002: 
Fredrik Darre Seip 
Martin Neeraas Bøkset 
   
Følgende spillere har deltatt på landslagssamling i 2016: 
G18LL: 

Christian DischingtonTøfte (1999) deltok gjennom våren 2016 på alle samlinger for G18LL og 
ble tatt ut i 12 mans troppen til Nordisk mesterskap i Kisakallio, Finland 26. - 30. juni. Til tross 
for at Christan var ett år yngre enn sine fleste motstandere startet han alle 5 kampene for Norge 
og snittet på 21:27 minutter pr kamp. U18LL deltok ikke i EM denne sommeren. Dette var 
Christian tredje sommer med landslagene. 
G16LL:  

Her hadde vi hele 3 spillere med i 12 mans troppen til Norge. Jørgen Bjørke, Jørgen Kjesbu og 
Sigurd Lorange har alle 3 deltatt på samlingene til G16 landslaget gjennom hele sesongen. De ble 
alle 3 tatt ut til Nordisk mesterskap i Finland. De forsvarte alle plassen sin til Europa-
mesterskapet i august der laget havnet på en 18 plass av 24 lag i B-puljen. De var alle 3 også med 
G15LL forrige sommer under Copenhagen Invitational. Aldri før har vel et yngre landslag hatt 
hele 3 av 12 spillere fra region Midt. 

Sverresborg har altså hatt 4 spillere som har spilt offisielle landskamper på guttesiden denne 
sommeren. Sverresborg var den norske klubben med flest guttespillere i Nordisk. Dette er en stor 
stas for både klubben og regionen at vi har så mange spillere som er med og preger de norske 
landslagene.  
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J16 (2001) 

Hedda Finnøy har deltatt på alle landslagssamlinger våren 2016 og var med til Copenhagen 
Invitational juni 2016. Hun var fortsatt med på samlinger utover høsten 2016. 
 
Trondheim mars 2016 
 
Styret 
 
 


