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STYRETS ÅRSBERETNING 2018 
 
Innledning 
 
Styret i klubben har gjennom hele året hatt jevnt med styremøter. Vi har i år avholdt 10 
styremøter.  
 
I sommer bestemte vår ansatte trener Ron Billingslea å pensjonere seg. Han ble ansatt sommeren 
2013 og har gjort en fantastisk jobb for klubben. Vi har i hans periode hatt mange spillere på 
yngre landslag og i dag er det fire spillere på BLNO-laget Nidaros Jets fra Hoops. Vi har også 
deltatt i Scania Cup, uoffisielt nordisk mesterskap for yngre lag, med Ron som coach. Kronen på 
verket var i vår da vårt juniorlag ble norgesmestre. Ingen lag i NBBF Region Midt har blitt 
norgesmester tidligere uansett årsklasse. Vi takker Ron for hans tid hos oss. 
 
Vi har også en annen trener i klubben som fortjener omtale. Frode Ramberg har vært hos oss 
lenge og fått frem et lag som er blant de beste i Norge. Et år med deltagelse i Scania Cup også 
hans lag. I sommer ble G04 spesielt invitert til Copenhagen Invitational. På Den Store 
Trenerhelgen i Oslo i januar i år ble Frode tildelt NBBFs pris Årets trenerentusiast. Vi gratulerer. 
 
Til slutt må vi ikke glemme våre jenter. Guro Samanns, Keith Downing og radarparet Morten 
Tøfte / Mathias Dørmænen har gjort en flott jobb med jentene i klubben. Guro og Keith sitt lag 
har hatt flere jenter på landslagssamlinger og én har deltatt på landslagsturneringer. De yngre 
jentene som Morten og Mathias har trent i flere år, nærmer seg norgestoppen. J03-04 som deltar i 
Osloserien ligger nå på 2. plass og det er bare to serier i Norge på dette nivået. Det har de klart 
uten å ha jenter å spille mot i Region Midt. Enestående. 
 
Som leder blir en ganske ydmyk over å ha hatt så mange gode ressurser blant våre trenere. Vi er i 
en særstilling på dette området. Og det gjelder ikke bare i Region Midt, men i hele Norge. På 
DST har vi for andre år på rad flest deltagere. Ingen i Norge slår oss her. 
 
Våren 2018 ble det for tredje gang arrangert sesongavslutning for Sverresborg Hoops Basket på 
Sverresborg ungdomsskole. Oppslutningen øker for hvert år. 
 
Rekrutteringen i 2018 har tatt en vending pga. NBBFs SFO-prosjekt. Fokuset har vært på å 
rekruttere enda yngre spillere. Vi har lyktes med prosjektet, da det har vært 10 spillere på G09-10 
og over 20 spillere på G07-08-treninger den siste tiden og jentene har spillere helt ned på J12. 
 
Sportslig har sesongen vært veldig bra. Vi har fire lag som ble seriemestere og tre lag som vant 
sluttspillet i sesongen 2017-2018. Vi har deltatt på mange cuper, Ammerud Open, Bærum Open, 
Gjensidige Cup, Copenhagen Invitational, 3MOT3-cuper og vært i Östersund og prøvd oss mot 
svenskene. Vi har deltatt på NM og Scania Cup. G99-00 deltok i U19NM og ble norgesmestre. I 
kvalik Scania Cup GU19 ble vi nr. 2, og kvalifiserte oss igjen til turneringen i påsken 2019. Våre 
yngre jenter deltar på GU13-serien i Region Midt og i Osloserien. De skal spille full serie i 
sesongen 2018-2019 og ligger nå på 2. plass. Kjempeprestasjon. Vi har også hatt mange på yngre 
landslag. Både gutter og jenter.  
 
På dommersiden har vi dessverre ikke hatt den økning vi ønsket og tok et tak i høst og det lyktes 
vi med. 14 påmeldte til kamplederkurs. Vi håper dette skal føre til flere dommere i klubben.  
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Når det gjelder økonomi så hadde vi i år budsjettert med underskudd på kr 100 000,-. Vi fikk til 
slutt et overskudd på kr 20 451,-. Vi har fremdeles god egenkapital på kr 513 637,-. En sunn 
økonomi i klubben skaper trygghet i organisasjonen. 
 
Vi har også denne sesongen hatt mange dugnader som er vår nest største inntektspost. Vi mistet 
våre vaskedugnader i 2018, men kom sterkt på banen hos konsertarrangører. Uten Rune 
Hesjevoll og alle foreldrenes innsats, hadde vi fått det underskuddet vi budsjetterte med. 
Vi håper på mange konsertdugnader også i 2019.  
 
Vi har i år arrangert EBC/EB i mars og treningsleir i Liepaja som vanlig. I høst fikk vi gleden av 
å arrangere kvalik Scania Cup GU19 og Scania Cup GU04 i Munkvollhallen. Vi fikk skryt av 
klubbene for arrangementet. 
 
 
Styret og tillitsvalgte 
 
Styret har i 2018 bestått av: 
 
Leder   Mathias Aarskog 
Nestleder  Geir Schønberg 
Styremedlem  Bjørn Åge Bergsjordet   
Styremedlem  Karianne J Osmundsvåg 
Styremedlem  Thor Inge Øvermo 
Styremedlem  Turid Schjølberg 
Styremedlem  Philip Mittet 
 
Varamedlem  Ola Vikland 
 
Valgkomité  Jørgen Moe 
   Oddbjørn Devik 

Ida Minsaas Lunde 
Rune Berg 

 
Revisor  Ida Minsaas Lunde 
Revisor  Erlend Solem 
 
Web-ansvarlig  Geir Schønberg 
Styremedlem SIF Geir Schønberg 
 
Liepajakomiteen  Bjørn Åge Bergsjordet 
   Karianne Osmundsvåg 
   Philip Mittet 
   Geir Schønberg 
      
Styret har i 2018 hatt 10 styremøter med godt oppmøte. 
 
 
Rekruttering 
 
Rekruttering har vært en prioritert oppgave også i 2018. 
 
Rekrutteringsansvarlig i styret, Karianne Osmundsvåg, har vært i kontakt med nesten alle 
skolene på Byåsen, både barne- og ungdomsskoler. Trener Ron Billingslea har i løpet av våren 
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2018 vært på Sverresborg ungdomsskole. Åsveien SFO og Nyborg SFO fikk besøk av Ron rett 
før Hoops sin EBC i mars. 
 
På høsten var det oppstart av SFO-prosjektet i samarbeid med NBBF og Nidaros Jets. Ti uker 
med basketball på Åsveien SFO, for 3. og 4. klassinger kl. 14.30–15.30 på onsdager. Det var 
noen 4. klassinger med i starten men det var hovedsakelig 3. klassingene dette fenget. 42 unger 
første gangen, kun to trenere og lite/ingen hjelp av SFO-ansatte. Det var litt lite med kun to 
trenere. I tillegg manglet en plan for de ti ukene. Det ble 12 uker, så de holdt koken frem til SFO-
turnering 8. desember. Da prosjektet var slutt var det flere foreldre som ønsket at det skulle 
fortsette, men da burde vi hatt treningstid, f.eks. kl 16-17 i samme hallen. Vi undersøkte med 
Åsveihallen, men der har SIF håndball tatt all tiden hver dag fra kl 16-17.  
 
En del skolebesøk høsten 2018; minst tre ganger hver gang. Vi har brukt Jets-ressurser + en 
spiller fra NTNUI - Ugla 9. trinn, Selsbakk 9. trinn, Sverresborg 9. trinn, Nyborg 7. trinn og 
Stavset 7. trinn. Vi burde hatt med ei dame/jente her også. Vi vet ikke hvor mange spillere dette 
faktisk resulterer i - men vi får i hvert fall presentert og synliggjort sporten vår. Vi betaler Jets 
300 kr. per time. Vi burde hatt minst fire ganger på hver skole, for det blir plutselig veldig lite 
hvis Jets er syke en gang, og det hender dessverre. Vi har med i kontrakten at de får bot på kr 600 
dersom de ikke møter opp og ikke gir beskjed.  
  
Diverse rekrutteringsarrangement: 
Lørdag 27. januar: Hoops arrangerte åpen jentebasketdag på Thora Storm. Det kom fem jenter 
utenom våre egne spillere.  
Lørdag 17. mars: Hoops sin EBC. 51 unger deltok på trening og spilte kamper. Veldig morsomt 
og vellykket arrangement. Mange av våre unge spillere var med som trenere sammen med Ron.  
17. mai: Deltakelse i borgertoget – viktig å synliggjøre klubben der også. Vi håper mange flere 
blir med i 2019. Det er også rekruttering. Burde hatt en bærbar kurv på pinne(r) så kunne man 
skutt på mål undervegs i toget…  
Lørdag 9. juni: SIF arrangerer åpen dag for alle de fire særidrettene kl 10-13. Vi deltok i år også 
med egen basket-hall. Mange er innom og det er god stemning, men for oss er ikke tidspunktet 
ideelt.   
Lørdag 1. september: For første gang arrangerte vi åpen basketball-trening for nye og 
eksisterende spillere. Dagen var delt i tre, med 1. - 4. klasse (Karianne, Hallvard og Guro) fra kl. 
10 til 12.30, 5. - 7. klasse fra kl. 12.30 til 15 (Mathias D) og 8. - 10. klasse fra kl. 15 til 17.30 
(Frode). Vi brukte våre egne trenere til dette. Det kom vel ca. 20 unger på første økta, noen færre 
på andre økta og på siste økta kom det kun én ny – men til gjengjeld mange av våre eksisterende. 
Dette ønsker vi fortsette med, ha en tradisjon med åpen basketdag i Åsveihallen i starten av 
skoleåret.  
Lørdag 8. desember: Det skulle være en SFO-turnering i Utleirahallen, men ble en slags EBC 
med trening først og kamper etterpå. Vi fikk god hjelp av Singsaker G02 og Hoops J03-04. Det 
kom 24 unger fra hele byen. Burde vært fire ganger så mange… Minst. Vi var nok uheldig med 
timingen – burde vært arrangert før desember – både pga. eksamenstid for Jets-spillere og diverse 
juleaktiviteter. 
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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 2018 fortsatte en del av de de eksisterende kontaktene mens noen lag 
fikk nye personer i vervene. Alle lag har foreldre i disse funksjonene. Navn og kontakt-
informasjon på alle tillitsvalgte blir fortløpende oppdatert på nettsidene våre. 
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Oppgavene til lag- og sosialkontakter endrer seg litt fra år til år. Dommerbetaling foregår nå på 
Vipps, resultatinnmelding blir gjort i appen Min Basket.  
 
Lagkontaktene har i 2018 fått større ansvar for regnskapsbiten av lagskassen – dette for å avlaste 
regnskapsansvarlig. Alle lagkontaktene disponerer nå egen konto for lagskassen og samler bilag 
for alle inn- og utbetalinger fra den. Rutiner for bilagsregistrering er utarbeidet. Alle 
dommerregningene ble fra og med høsten 2018 betalt fra lagskassene. 
 
Klubben ønsker at alle lag får arrangert to sosiale arrangement i laget i løpet av sesongen. Her 
har lagene arrangert pizzakvelder, bowling, juleavslutninger og andre uformelle møter utenom 
trening og kamper. Lagene ved lagkontakter og sosialkontakter har fulgt opp dette meget bra. 
Klubbens bidrag til overnatting ved seriekamper i Ålesund og Oslo ses også på som et viktig 
bidrag til det sosiale miljøet i lagene.  
 
Siden 2015 har vi i Sverresborg Hoops forsøkt å få samlet hjemmekampene mest mulig. Vi har 
fått samlet 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. 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 2017/2018-
sesongen lot dette seg ikke gjøre, men fra høsten 2018 var vi i gang igjen med to klubbsøndager. 
Utenom dette har mange lag arrangert café på tribunen på egne kamper for felles hygge og 
tilskudd til lagskassene. 
 

 
 
For tredje år på rad arrangerte vi en felles sesongavslutning for alle lagene i klubben. Sesong-
avslutningen ble arrangert på Sverresborg ungdomsskole 18. april 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. Alle treningsgruppene var representert, fra nybegynnere på 9 år 
til juniorene våre – og foreldrebasket-gjengen! Leder Mathias Aarskog fikk også takket av 
avgåtte styremedlemmer og tillitsvalgte som har gjort en stor jobb for klubben. 
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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. 
Lagkontakter og styremedlemmer har også bistått og stått for opplæring av ungdommene våre. 
Spesiell takk til Geir Schønberg for støtte til opplæring og veiledning til sekretariatene. 
 
 
Medlemsregisteret 
 
Kristin Nilsen har også i denne sesongen hatt ansvaret for medlemsregisteret. Å betale faktura på 
Min Idrett ser ut til å gå greit. Kristin har også hatt ansvaret for lisensregisteret som er fulgt opp 
på en eksemplarisk måte. Takk Kristin! 
  
Pr. 31.12.2018 har vi 201 aktive og totalt 206 medlemmer i Sverresborg Hoops Basket. Det er en 
oppgang på 5 medlemmer. Vi økte med 9 aktive medlemmer og passerte dermed 200 aktive 
medlemmer og det er de som teller med når vi får tilskudd fra det offentlige. 
 
Fordelingen av medlemmene er som følger: 
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Det ble innmeldt 59 nye medlemmer og utmeldt 51 medlemmer i 2018. Det er også i år stort 
frafall. 
 
Klubben har følgende lag i seriespill i sesongen 2018/2019: 
 
1 lag 1K, 2 lag Rullestolserien, 1 lag 1M, 1 lag 2M, 1 lag GU19, 1 lag GU17, 2 lag GU16, 2 lag 
GU15 (hvorav 1 lag er JU16), 2 lag GU14 og 4 lag GU13 (hvorav 1 lag er JU14) i regionen sine 
serier. I tillegg stiller vi med 4-6 lag i regionen sine EBC (8-10 år), EB (10-13 år) i 
aldersgruppene 2010-2006. 
I tillegg har vi hatt et jentelag i seriespill i Region Øst i årsklassen JU16. 
 
 
Politiattester 
 
Norsk idrett har vedtatt at alle idrettslag fra 1. januar 2009 plikter å innhente politiattest for 
personer som skal utføre oppgaver for laget, som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor 
mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Sverresborg Hoops har klare rutiner for 
kontroll med politiattester for alle relevante verv. Det innebærer: 

• Styret oppnevner en politiattestansvarlig. 
• Rutiner for kontroll med politiattester er implementert. 
• Status på at samtlige relevante verv i klubben har levert attest. 

Styremedlem Ola Vikland har i 2018 hatt ansvaret for politiattestene. Disse skal løpende fornyes 
hvert tredje år i henhold til NIFs regelverk, samt at nye skal på plass når nye trenere/tillitsvalgte 
går inn i rollen. Det er ikke valgt vara for dette ansvaret. 
2
2
Sportslig utvalg 
 
Sesongen 2017/18 har våre lag deltatt i alle serier i Region Midt – i tillegg deltok J03-04 i 
jenteserien i Region Øst for å få jentelag å spille mot. I flere av årsklassene stiller vi med flere 
lag i samme serie. Tre av lagene ble seriemestere, og tre ble sluttspillvinnere: Sesongens største 
sportslige prestasjon var uten tvil juniorguttenes historiske seier i U19-NM i Bergen i mai. Det er 
første gang i NBBF’s historie at et trøndersk lag vinner et norsk mesterskap. 
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Norgesmester U19 - Hoops G99-00 

 
 
Serie- og sluttspillmester U13 – Hoops J04 Seriemester U14 gutter – Hoops G04 

  

Sluttspillmester U17 – Hoops G01-02, 

Serie- og sluttspillmester U17J – Hoops J00-02, Sluttspillmester U13 - Hoops J04 

 
 
Alle tabellene som er gjengitt gjelder sesongen 2017/2018. 
 
Sammendrag av lagenes sportslige prestasjoner er listet under. For flere detaljer, se hvert enkelt 
lags sesongrapporter.  
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Jenter 2007-2010 
Treningsgruppen besto forrige sesong av 12 jenter som trente én gang i uka. Trenere er Karianne 
og Maja Osmundsvåg. Fra og med høsten 2018 ble denne gruppen delt i to. J07-09 trente to 
ganger i uken mens de yngste jentene J10-12 trente én gang i uka. Denne treningsgruppen har 
ikke spilt seriespill, men deltatt på regionens EBC-arrangement. Enkelte av jentene har også spilt 
Easy Basket-turneringer med G07-08 og J05-06. 
 
 
Jenter 2005-2006  
Forrige sesong var de i samme treningsgruppe som J03-04, men gruppen ble delt i to. Per mai 
2018 består treningsgruppa av 10 spillere i alderen 11 -13 år. og har hatt to treninger pr uke på 
Thora Storm. Trenere er Morten Tøfte og Mathias Dørmænen. 
 
Treningsgruppa stilte et lag i U13, hvor de hadde dispensasjon for sine 2004-ere. Laget gikk 
ubeseiret gjennom serien – og vant også sluttspillet. Tre av spillerne deltok også sammen med 
J03-04 i seriespill i Region Øst. 
 
Laget har deltatt på alle Easy Basket-cuper i regionen. Der har de har stilt lag i både U13 og U12, 
med dispensasjon for 2004-erne i U13, og dispensasjon for 2005-erne i U12. Motstanderne har 
stort sett vært guttelag, men en sjelden gang har det vært med jentelag fra Steinkjer og Innherred. 
I Ammerud Open vant laget én av tre kamper. I høst deltok de i Bærum Open for første gang.  
 

 
 
 
Jenter 2003-2004  
Forrige sesong var de i samme treningsgruppe som J05-06, men gruppen ble delt i to. Per mai 
2018 består treningsgruppen av 12 spillere i alderen 13 -15 år. og har hatt to treninger pr uke på 
Thora Storm. Trenere er Morten Tøfte og Mathias Dørmænen. 
 
Pga. mangel på jentelag å spille mot her hjemme spilte jentene i J14-serien i Region Øst, med 
disp. for 2003-spillerne. De spilte 2/3-serie, dvs. 12 kamper i Oslo Det gikk over all forventning 
med seier i 11 av 12 kamper. I Region Midt spilte de i J17-serien, som ett av fire lag, i tillegg 
stilte de et lag i U13, med dispensasjon for 2004-spillerne. De gikk ubeseiret gjennom den serien, 
og vant også sluttspillet. De har også deltatt på alle Easy Basket-cupene i sesongen hvor de stort 
sett har spilt mot guttelag, og en sjelden gang har det vært med jentelag fra Steinkjer og 
Innherred. 
 
I Ammerud Open ble det et imponerende gull i J14-klassen – med seier i alle kampene. Laget – 
forsterket med to 2002-jenter – deltok i U16-NM på Kongsberg der de vant to av fem kamper. 
Laget har også spilt treningskamper mot Östersund Basket. 
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Jenter 2000-2002 
 
Laget har deltatt i to serier denne sesongen; U17J og 1K - og gjort det meget bra. I U17-serien 
ble det ni strake seire og i 1K imponerte de og ble kun slått av Stjørdal. Trenerne Keith Downing 
og Guro Samanns har et lag som til tross for at de er en relativt liten treningsgruppe utvikler seg 
meget godt og presterer godt i kampene. I stedet for vanlig sluttspill i U17 ble det spilt en 3v3-
turnering i Husebyhallen som Hoops-jentene også vant. 
 
NM i Bergen 
Selv om jentene er 15-17 år gamle stilte de i U19-NM i Bergen i april. Resultatmessig ble det 
tøft, men opplevelsen av å spille mot andre jentelag var meget god. Med bare syv spillere i 
troppen ble laget litt sårbart utover i turneringen, særlig når de også fikk litt skader.  
 
Resultat:  
Hop – Sverresborg Hoops 114-49 
Ulriken – Sverresborg Hoops 90 – 49 
Ytrebygda – Sverresborg Hoops 56 – 53 
Sverresborg Hoops – Kirkevoll 49 – 62 
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I høst spilte jentene først en sterk turnering under Bærum Open. Seier mot Hønefoss og tap mot 
svenske Kvarnby og Sandvika - høydepunktet var at de presset Eliteserie-spillerne i Sandvika 
hele kampen. I Gjensidige Cup på Stjørdal stilte de i seniorklassen - og fikk en fin oppkjøring til 
seriestarten. 
 

 
 

 
 
 
Gutter 2009-2010 
 
Dette er en nystartet treningsgruppe for våre yngste gutter. Startet opp våren 2018 i forbindelse 
med vårt EBC-arrangement i Munkvollhallen i mars. Gruppen består av 6-8 spillere og har hatt 
én trening i uken i Munkvollhallen. Trener er Hallvard Relling. Enkelte av guttene har deltatt på 
flere av regionens EBC-arrangement. 
 
 
Gutter 2007-2008 
 
Denne treningsgruppen har deltatt i EBC / Easy Basket i hele 2017/2018. De har trent to ganger i 
uken. Under ledelse av trener Åsmund Hiis Hauge har denne gruppen fin utvikling. De har vokst 
gjennom hele året – og ved årsskiftet består den av over 20 spillere. De deltok ikke i seriespill i 
2017/2018-sesongen – men i høsten 2018 spiller de i U13-serien.  
 
I mai stilte G07-08 både i U11 og U12-klassen under Ammerud Open i Oslo, der de fikk spilt 
mot gode lag med jevnaldrende gutter. En positiv turnering.  
 
 
Gutter 2005-2006 
 
Dette er nok en treningsgruppe med sterk økning i antall spillere og i god sportslig utvikling. De 
har deltatt i Easy Basket i hele 2017/2018 – som oftest med to lag. Noen ganger har vi delt opp i 
G05-lag og G06-lag, andre ganger har vi blandet lagene på tvers av alder. Laget har vunnet de 
fleste kampene i Easy Basket. Laget trenes av Thor Inge Øvermo og Bo Skarland Schønberg – og 
har to treninger pr. uke.  
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G05-06 deltok i U13-serien, først bare med G06-spillere, senere også med G05-spillerne som 
begynte i november 2017. Dette var lagets første møte med full bane og høye kurver.  
 
G06 deltok på Ammerud Open i Oslo i mai – det ble en flott turnering for guttene med tre tap og 
én seier. I mai deltok også laget i en miniturnering arrangert av Ranheim Basket i Vikåsenhallen. 
I høst debuterte både G05 og G06 i hver sin årsklasse i Bærum Open. G05 hevdet seg godt, vant 
én kamp og røk ut i 1/8-finalen mot Kjelsås. G06 vant to kamper og tapte to. Det endte med tap i 
kvartfinalen mot sterke Ullern. Begge lagene deltok også i Gjensidige Cup på Stjørdal i 
september. G05 gikk helt til finalen der de tapte knepent i en meget spennende kamp mot 
Singsaker. 
 
Planen var å splitte treningene for denne treningsgruppen i 2018/2019. Pga. endringer i 
trenerkabalen lot det seg ikke gjøre høsten 2018. Likevel har vi på de fleste treningene skilt 
guttene etter alder – i tillegg til i kampene i den nye sesongen. 
 

 
 
 
Gutter 2006-2008 Birralee 
Sverresborg Hoops har i flere år tilbudt baskettreninger på Birralee International School. Guttene 
på 5. - 7. trinn har treninger i egen gymsal med trenere fra Hoops. Dette unge laget spilte i U13-
serien i sesongen – og viste stor framgang i løpet av året. Flere av spillerne har hospitert på 
trening med G05-06 og G07-08 og deltatt på Easy Basket. Dette samarbeidet har fortsatt i 
høstsesongen. 
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Gutter 2004 
 
Gutter 2004 ble trent av Frode Ramberg og Thor Inge Øvermo. Laget hadde tre treninger pr. uke. 
Våren 2018 ble det i tillegg flere styrketreningsøkter i regi av Maxpuls på Lade samt 
styrketreningsøkter i Granåsen.  
 
De to treningsgruppene Hoops G03-05 Byåsen og Hoops G03-05 Tiller ble slått sammen og delt 
opp i to nye treningsgrupper etter alder. Gutter 2004 består av alle 04- og 05-spillerne fra disse to 
gruppene. Denne treningsgruppen deltok i to serier sesongen 2017-2018, U14G og U15G.  
 

 
 

 
 
Det ble ikke arrangert sluttspill i klassen U14 sesongen 2017/2018. Laget tok seg til finale i 
sluttspillet U15-klassen. Her møtte de nok en gang Singsakers G03-lag hvor Singsaker trakk det 
lengste strået og guttene endte på en finfin 2. plass.  
 
Palmehelga, 24. - 25. mars, deltok laget i vennskapskamper mot Östersund i Munkvollhallen 
hvor laget spilte kamper mot Östersunds G05-, G04- og G03-lag. I tillegg stilte Sverresborg et 
felles G03 og G04-lag som spilte mot Östersund G02.  
 
Laget deltok i Ammerud Open 5. - 6. mai. Her fikk laget en flott sølvmedalje etter utrolig 
spennende og jevn finale mot TNT Towers fra Tønsberg.  
 
Våren 2018 deltok laget i Copenhagen Invitational som eneste norske lag i U14. Resultatet i 
cupen ble en 12. plass av 12 lag. Laget gjorde en kjempegod innsats og spilte god basketball mot 
veldig sterke skandinaviske og europeiske lag, men fysikken (høyde) er en utfordring. Andre lag 
blir ofte tøffe pga. høydefordelen.   
 
Flere av spillerne deltok på Sverresborg Hoops sin årlige treningssamling i Liepaja i August.  
 
Laget deltok i Bærum Open 15. - 16. september 2018. Her ble det tap mot Persbråten i 
kvartfinalen i U15-klassen.  
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Lørdag 22. september deltok laget igjen i vennskapskamper mot Östersund i Östersunds 
Sportshall, Dette har blitt en årlig begivenhet som laget håper vi kan fortsette med i årene som 
kommer.  
 
28. - 30. september 2018 deltok laget i Gjensidige Cup i klassen U16G. Laget gikk til finalen 
hvor de møtte Singsakers U16-lag. Hoops tapte finalen 47-64.    
 
26. - 28. oktober deltok laget i Scania Cup-kvalifisering U15G som ble arrangert av Sverresborg 
Hoops i Munkvollhallen. Her fikk laget møte god norsk motstand fra Oppsal, TNT Towers, Hop, 
Persbråten og Kolbotn. 
 
Laget spilte 16. desember, sammen med G03, U16G NM-kvalifisering mot Singsaker i 
Rosenborghallen hvor de tapte mot et meget godt og motivert Singsaker-lag.  
 
5 av lagets spillere deltok på Nasjonal talentcamp i Apalløkka Idrettshall 24. - 26. august 2018. 
 
 
Gutter 2003  
 
Gutter 2003 ble trent av Frode Ramberg. Assistenttrener for laget var Eirik Rosmo. Eirik Rosmo 
var coach for lagets kamper i serien. Laget hadde tre treninger per uke. Våren 2018 ble det i 
tillegg flere styrketreningsøkter i regi av Maxpuls på Lade samt styrketreningsøkter i Granåsen.  
 
De to treningsgruppene Hoops G03-05 Byåsen og Hopps G03-05 Tiller ble slått sammen og delt 
opp i to nye treningsgrupper etter alder. Gutter 2003 består av alle 03-spillerne fra disse to 
gruppene. Denne treningsgruppen deltok i U15G sesongen 2017-2018.  
 

 
 
Palmehelga, 24. - 25. mars, deltok laget i vennskapskamper mot Östersund i Munkvollhallen 
hvor laget spilte kamper mot Östersunds G03-lag. I tillegg stilte Sverresborg et felles G03 og 
G04-lag som spilte mot Östersund G02.  
 
Flere av spillerne deltok på Sverresborg Hoops sin årlige treningssamling i Liepaja i August 
2018.  
 
Høsten 2018 deltok enkeltspillere sammen med Gutter 04 i vennskapskamper mot Östersund i 
Östersunds Sportshall. Kampene ble spilt lørdag 22. september. 
 
28. - 30. september 2018 deltok laget i Gjensidige Cup i klassen U16G.  
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Laget spilte 16. desember 2018, sammen med G04, U16G NM-kvalifisering mot Singsaker i 
Rosenborghallen hvor de tapte mot et meget godt og motivert Singsaker-lag. 
 
Gutter 2001-2002 
 
Gutter 2001-2002 ble trent en ny sesong av Ron Billingslea, og har hatt tre treninger pr. uke. 
Laget har stilt lag i to serier i år: 
 
GU17 
Spillemessig har dette vært Region Midts jevneste serie i flere år. Denne sesongen ble det en 
duell om førsteplassen mellom Hoops og Byåsen. Byåsen dro det lengste strået ved å avgjøre tre 
jevne innbyrdes oppgjør på slutten. Hoops ledet alle disse tre kampene fra start til rett før slutt! 
Revansjen kom i sluttspillet der Byåsen ble slått i en jevn finale. 
 

 
 
GU19 
Laget har også denne sesongen spilt opp en årsklasse og spilt mot eldre gutter i GU19-serien. 
Resultatmessig ble det en meget god sesong med seks seiere og relativt jevne kamper mot de to 
eldre Hoops-lagene. Denne treningsgruppens sportslige framgang i løpet av sesongen vises 
tydelig i denne klassen. Flere av spillerne har også deltatt på Hoops 2M-lag og fått prøve seg mot 
seniorer. Grunnlaget for sammenslåing med Hoops sterke 2000-årgang i høstsesongen var derfor 
godt. 
 

 
 
 
Gutter 1999-2000 
 
Sesongen 2017/18 har vært en utrolig sesong med en bred stall som har utviklet seg godt og 
toppet sesongen med å bli første trønderske lag i historien som har blitt norgesmester. Dette er litt 
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av en bragd! Troppen bestod av 22 spillere ved sesongstart. I seriespill i regionen stilte man to 
lag i G19 hvor det ble første og andre plass. Sluttspillet ble ofret for å samkjøre disse to lagene til 
U19-NM. I tillegg så stilte man lag i 1M og 2M. Christian Tøfte, Jørgen Bjørke og Jørgen Kjesbu 
deltok også på Nidaros Jets sine seriekamper. Sigurd Lorange spilte på Frøya Basket. Ut over 
seriespill deltok laget i Bærum Open, Scania Cup og NM. Trener har vært Ron Billingslea med 
Vegard Tøfte som assistent. 
 

 
 
Scania Cup 
Laget ble invitert til Scania-Cup i Södertälje etter å ha blitt nr. 3 i kvalifiseringsturneringen i 
Munkvollhallen. Scania Cup fant sted i påsken og etter en litt slapp start i første kampen, 
gjennomførte guttene nok en god turnering og endte opp på en meget sterk 6. plass (av 12 lag) 
blant Nordens beste G19-lag. I løpet av denne turneringen hadde de kanskje sine beste kamper 
hittil i lagets historie og Jørgen Kjesbu ble den norske spilleren i turneringen med flest scorede 
poeng (101 og nr. 5 totalt), tett fulgt av Sigurd Lorange med 88 poeng. 
 
NM i Bergen 
I desember 2017 var det duket for NM G19-kvalik i Bergen. Laget vant alle sine kamper og 
kvalifiserte deg dermed til NM i Bergen 20. - 22 april. NM G19 Bergen ble nok en fantastisk 
turnering for våre gutter. Laget vant sin pulje og gikk rimelig «lett» til semifinale. I semifinalen 
ble det en nervepirrende kamp mot Ullern hvor guttene til slutt vant med 67 - 63. Da var de klare 
for NM-finale! NM-finalen gikk mot Kongsberg og kampen var lenge jevn. Hoops ble mer og 
mer komfortable utover i kampen og Sigurd Lorange briljerte med sin teknikk og med stor 
underholdningsverdi for alle til stede i hallen og for de på de digitale mediene. Sverresborg vant 
finalen 90 – 68, og dermed var det store målet for sesongen nådd: NORGESMESTER 2018. For 
en bragd! De to Hoops-spillerne Christian Tøfte og Sigurd Lorange ble kåret til MVP i 
turneringen. 
 
 
Gutter 2000-2002 (fra høsten 2018)  
 
1999-guttene gikk i løpet av sommeren over i seniorenes rekker – og i høstsesongen ble de to 
eldste guttegruppene slått sammen til én treningsgruppe under ledelse av Vegard Tøfte. God 
deltakelse på treningsleir i Latvia i august ga et solid grunnlag for den neste sesongen.  
 
For andre år på rad arrangerte Sverresborg Hoops kvalifiseringsturnering for Scania Cup – med 
Norges fem beste U19-lag. Vi klarte ikke å slå Sandvika i en jevn kamp, men etter seier mot 
Ullern og Hop var laget sikret 2. plass i turneringen før siste kamp mot Asker – som endte med 
tap. I den kampen hvilte vår dominante point guard Sigurd Lorange og vi rullerte med hele laget. 
Deltakelse i Scania Cup 2019 var sikret! 
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I Bærum Open stilte laget denne gangen med et litt redusert mannskap, da de mest erfarne 
spillerne på dette nivået ikke var med. De hevdet seg likevel godt i kampene, og spilte bl.a jevnt 
med Asker i 1/4-finalen, et Asker-lag som var forsterket siden Scania Cup-kvalifiseringen. I 
Gjensidige Cup spilte de både i U19 og seniorklassen. Det ble seier i U19-klassen etter en klar 
seier mot Byåsen i finalen. 
 
Før jul var det klar for en ny kvalifiseringsturnering til U19-NM i Oslo – som tittelforsvarere. 
Med skader og sykdom i laget ble det en tøff turnering som startet dårlig, men der laget spilte seg 
stort opp og endte på 5. plass. Det betyr at laget er kvalifisert til NM i Kongsberg i mai – men 
med litt dårligere seeding enn vi hadde håpet på. 
 
 

 
 

 
 
 
Dommere 
 
Vi har i dag følgende antall aktive dommere: 
  
 2017/2018 2018/2019 
Kampledere 12 12 
Aspirantdommer   2 12 
Regiondommer   3 1 
Forbundsdommere 2 1 
TOTALT 19 26 
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Det ble arrangert kamplederkurs i november med 14 unge Hoops-spillere. 8 jenter og 6 gutter. 
Ros til trenerne for J03-04, G03 og G04 for motivasjon til å gå kurs. 
 
Det har så langt ikke blitt avholdt noen dommermøter i Hoops i år. Vi mangler dommeransvarlig 
i klubben i 2018. 
"
"
Trenere 
 
Trenere sesongen 2017/2018: 
J07-10 Karianne Osmundsvåg og Maja Osmundsvåg 
J05-06 Mathias Dørmænen og Morten Tøfte 
J03-04 Morten Tøfte og Mathias Dørmænen 
J00-02 Keith Downing og Guro Samanns 
G09-10 Hallvard T. Relling 
G07-08 Åsmund Hiis Hauge 
G05-06 Thor Inge Øvermo og Bo Skarland Schønberg 
G06-08 Birralee  Joakim Rosenlund, Anastasia Fløtten og Dulmini Gamage 
G04 Frode Ramberg og Thor Inge Øvermo 
G03 Frode Ramberg og Eirik Rosmo 
G01-02 Ron Billingslea 
G99-00 Ron Billingslea og Vegard Tøfte  
 
Trenere sesongen 2018/2019: 
J07-12 Karianne Osmundsvåg og Maja Osmundsvåg 
J05-06 Mathias Dørmænen og Morten Tøfte 
J03-04 Morten Tøfte og Mathias Dørmænen 
J00-02 Keith Downing og Guro Samanns 
G09-10 Hallvard T. Relling 
Mix 09-11 Birralee  Kelly Borsick og Anthlon Bell  
G07-08 Åsmund Hiis Hauge, Stefan Relling og Bjørnar Paulsen 
G05-06 Thor Inge Øvermo og Bo Skarland Schønberg 
G06-08 Birralee  Joakim Rosenlund, Anastasia Fløtten og Dulmini Gamage 
G04 Frode Ramberg og Thor Inge Øvermo 
G03 Frode Ramberg og Jørgen Bjørke 
G00-02 Vegard Tøfte 
 

 
 
Ron Billingslea, vår hovedtrener de siste årene, bestemte seg i sommer for å gå over i 
pensjonistenes rekker. Han startet sitt virke hos oss i 2013 etter å ha trent Frøya i Bergen – og har 
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hatt ansvar for mange treningsgrupper i klubben vår siden. At han coachet våre U19-gutter til et 
historisk NM-gull i vår var en imponerende prestasjon – og kanskje en passende avslutning av en 
innholdsrik trenerkarriere. 
 
Både nybegynnere og erfarne spillere i klubben har nytt godt av Rons unike kompetanse og 
hjerte for basket. Nettopp balansen med å kunne trene erfarne og ambisiøse spillere, bl.a flere på 
ungdomslandslagene, og nybegynnere i alle aldersgrupper har vært en imponerende egenskap 
hos Ron. I tillegg har utallige trønderske skoleelever fått opplæring i basketsporten av ham. Han 
har dermed vært en meget sentral mann for klubben vår i rekrutteringsarbeidet vårt. 
 
I 2015 ble Ron tildelt NBBF’s mest prestisjefylte pris, Årets hederspris, med følgende 
begrunnelse: ”Ron er en av de mest kunnskapsrike trenerne i landet. Han har hatt ansvar for lag 
både på nasjonalt og regionalt nivå og landslag i en årrekke. Få har vært involvert i så mange 
ulike klubber som Ron. Han er nok også den mestvinnende coachen i Norge.” 
 
Sverresborg Hoops takker Ron for en utrettelig og utmerket jobb i klubben gjennom de fem årene 
han har vært hos oss. Vi er stolte over å hatt Norges kanskje mest meritterte trener i klubben. Han 
har satt varige spor, både sportslig og menneskelig, hos alle i klubben. 
 
Vi gratulerer også coach for G03 og G04 Frode Ramberg for NBBFs pris for Årets 
trenerentusiast som ble delt ut under Den Store Trenerhelga. I juryens begrunnelse ble det bl.a 
sagt:  
 
”Han er faglig dyktig, engasjert, profesjonell, lydhør og svært flink til å se alle spillerne på 
treningsfeltet. Han er god til å formidle, har en tydelig plan på progresjon på treningen og en 
god pedagogisk tilnærming. Det er tydelig at han har et godt blikk og forståelse for hvordan 
barna tenker og reagerer både på trening og i kamp.”  
 

 
 
 
 
Økonomi 
 
Årets samlede overskudd 2018 ble kr 20 451,-, mot budsjettert underskudd kr 100 000,-.  
 
En gave på kr 100 000,- fra Vårres Barnehage SA og vesentlig større dugnadsinntekter pga. 
konsertdugnader er årsaken til overskuddet. Ron bestemte seg også for å bli pensjonist i juni.  
 
Egenkapitalen utgjør ved utgangen av 2018 kr 513 637,-, mot kr 493 186,- i fjor.  
  
Den økonomiske situasjon for klubben er god, og klubben har fremdeles god likviditet, noe som 
gir god handlefrihet. Klubben har totalt kr 482 009,- på konto, hvorav kr 105 881,- befinner seg 
på lagskontoer. 
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Styret foreslår overfor årsmøtet at årets overskudd på kr 20 451,- disponeres som følger: Avsatt 
til annen egenkapital: kr. 20 451,-. 
 
For øvrig vises det til regnskapet og notene for mer utfyllende informasjon. 
 
 
Dugnad/sponsor 
 
Året startet bra med en overraskende gave på kr 100 000,- fra Vårres Barnehage SA som solgte 
sin barnehage og ga overskuddet til barneaktiviteter i området vårt. 
 
I 2018 hadde vi bare to vaskedugnader med inntekt kr 24 015,- i klubbregi og tre i lagsregi på kr 
41 500,-. Da var det fint at vi fikk så mange konsertdugnader som Rune Hesjevoll styrte med 
stødig hånd. Vi fikk en skrytemail fra Trondheim Rocks som burde henges opp i glass og ramme. 
Konsertdugnadene ga oss en inntekt på kr 118 542,50. 
 
Også i år solgte vi basketkoppen som ga oss kr 17 076,- i inntekt. Vi har ikke fått regning på 
disse enda, så vet ikke hva det ble i netto. 
 
Hallvakter i Åsveihallen sammen med SIF Håndball ga oss i år en inntekt på kr 25 862,-. 
 
Det har vært mange lagsdugnader i år og det gir lagene lavere egenandel på reisene og sosiale 
arrangement i laget. Totalt har lagene hatt dugnad for kr 73 019,45. Det er positivt. 
 
Totalt hadde vi dugnadsinntekter på kr 233 577,- i 2018. 
 
Klubben har også inntekter fra bingospill (Teknobingo) i fjor på kr 79 749,-. 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 64 til 76 spillere og 
fikk inn kr 49 737,- i 2018. Da tidligere regnskap ikke hadde periodisert utbetaling 4. kvartal i 
januar vil beløpet i år ikke stemme med det som fremgår på Grasrotandelens hjemmeside. 
Vi hadde en merinntekt på kr 18 060,- i 2018 noe som blir 77 % økning. Vi har stadig potensiale 
til å skaffe flere grasrotgivere blant foreldre og øvrig familie. Vi har hatt flere runder med 
oppfordring om å bli grasrotgiver i klubbens Facebook-grupper.   
 
Sponsorer  
Klubben har gjennom SIF hatt en sponsoravtale med Adidas og G-Sport Lefstad. Dette har gitt 
oss muligheten til å ta ut Adidas-utstyr. 2018 var siste år i avtalen og SIF har i forhandlet fram en 
ny utstyrsavtale på 5 år, denne gang med Craft. En ny sponsoravtale med G-sport Lefstad på 5 år 
er også inngått. Avtalen gir alle medlemmer 10% rabatt på hele butikken og 25% på Crafts sine 
produkter. Klubben oppfordrer medlemmene å bruke appen og handle sitt sportsutstyr hos G-
sport Lefstad. 
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Kommunikasjon 
 
Hjemmesiden er vår viktigste informasjonskanal og vi har brukt mye tid på å holde den oppdatert 
og levende i 2018. 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. Ikke minst har den en viktig 
funksjon i rekrutteringsarbeidet. Alle lagene våre har egne lagsider med oppdatert kontakt-
informasjon, kalendere og nyheter. Jo bedre vår hjemmeside er, desto 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 kommunikasjonskanaler i klubben. Klubben har sin egen Facebook-side hvor 
det legges ut oppdateringer og bilder av det som skjer i klubben. I løpet av året har vi live-
streamet en god del kamper. Enten på de lukkede Facebook-gruppene våre eller åpent på vår 
YouTube-kanal. Live-streamingen av kampene på de to Scania Cup-kvalifiseringene vi 
arrangerte har vi fått veldig gode tilbakemeldinger på. Vi har også en Facebook-gruppe for de 
tillitsvalgte i klubben, som er ment for raske oppdateringer og beskjeder internt i klubben. 
  
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 spillere og foreldre kjenner –
og avtaler om treninger, kjøring til kamper og andre viktige beskjeder blir formidlet her. Disse 
sidene blir også mye brukt til å styrke det sosiale i lagene med resultatoppdateringer, bilder og 
live-streaming. Styret i Hoops har tilgang til alle disse gruppene og har på den måten god 
oversikt over aktiviteten i de ulike lagene. Enkelte lag benytter appen Spond eller Messenger-
grupper for kommunikasjon i lagene også. 
  
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. 
 
 
Arrangement 
 
Easy Basket og Easy Basket Challenge i Munkvollhallen 18. og 19. mars 2018 
 
Helga åpner med 51 superpositive og blide EBC-barn. Spillerne ble veiledet av Ron Billingslea 
sammen med en rekke av klubbens unge trenere og spillere. Videre ble det Easy Basket-turnering 
for 7 U13-lag på lørdag ettermiddag og 12 U12-lag på søndag. Alt i alt var det 193 spillere i 
aksjon over to dager. 11 dommere utførte til sammen 58 dommeroppdrag. Det var to 
dommerobservatører tilstede. En per dag.  
 
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 forhold til lagoppstillinger, 
kampoppsett, sekretariat, dommere og resultatføring. 
 
Munkvollhallen er et godt sted å arrangere EBC/EB. Det var åpen café under hele arrangementet. 
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Vennskapsturnering med Östersund Basketballklubb 
 
Det ble arrangert en vennskapsturnering 23. - 25. mars 2018. Det ble spilt kamper i 
Munkvollhallen, Husebyhallen og Rosenborghallen. Östersund Basket var her med lag i 
aldersklassene J04, G05, G04, G03. G02, og G01. De spilte hovedsakelig mot tilsvarende lag fra 
Sverresborg Hoops og Singsaker. Men også Byåsen og Stjørdal deltok. Det ble spilt 18 kamper. 
Regionen ordnet dommeroppsett, og hadde 14 dommere i aksjon. 
 
Liepaja 2018 
 
Det var 48 personer (derav 36 spillere) som reiste til Liepaja fra 7. til 12. august 2018. 
Reiseledere for gruppen var Geir Schønberg og Karianne Johnsen Osmundsvåg fra Liepaja-
komiteen. De tre treningsgruppene J03-04, G03-04 og Junior Herrer ble trent av Morten Tøfte, 
Mathias Dørmænen, Thor Inge Øvermo, Jørgen Bjørke, Vegard Tøfte og Armands Misus.  
 
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 Klondaika. 
 
Alle spillere spiser lunsj i hallens kafeteria der det serveres god og ordentlig mat. Også denne 
gang var alle enige om at det var en lærerik og trivelig tur, fylt med opplevelser både i hallen, på 
stranda, med gokart, laserkrig, shopping og gode middager på Liepajas mange restauranter – og 
sikkert mange andre aktiviteter også.   
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Kvalifiseringsturnering Scania Cup U19 Gutter i Munkvollhallen 7. – 9. september 2018 
 
Sverresborg Hoops arrangerte kvalifiseringsturnering for Scania Cup U19 i Munkvollhallen. Fem 
av Norges beste lag kom til Trondheim for å konkurrere om plasser til den gjeve turneringen i 
Södertälje, også kjent som Nordisk Mesterskap for klubblag. De fem lagene som deltok var 
Asker Aliens, Ullern Basket 56ers, Hop BBK, Sandvika BBK og Sverresborg Hoops.  
 
Endelig tabell etter cupen ble: 
 

1. Sandvika       4-0  340-295 
2. Sverresborg   2-2  307-309 * 
3. Hop               2-2  341-314 
4. Ullern            1-3  287-310** 
5. Asker            1-3  239-286 

 
* Sverresborg på 2. plass på grunn av seier i innbyrdes oppgjør mot Hop 
 
** Ullern foran Asker på innbyrdes oppgjør  
 
Arrangementet ble gjennomført med forbundsdommere og forbundsdommeraspiranter og fullt 
sekretariat. Alle kampene ble streamet til Sverresborg Hoops sin egen YouTube-kanal. Det ble 
også i år laget cup-program som lå tilgjengelig i hallen for spillere og tilskuere.  
 
Flott innsats av alle som var med i arrangementsgruppa som bestod av Geir Schønberg, Steinar 
Bjørke, Geir Ove Kjesbu, Philip Mittet og Bjørn Åge Bergsjordet.  
 
 
Kvalifiseringsturnering Scania Cup U15 Gutter i Munkvollhallen 26. – 27. oktober 2018 
 
Sverresborg Hoops arrangerte kvalifiseringsturnering for Scania Cup U15 i Munkvollhallen. 
Seks av Norges beste lag kom til Trondheim for å konkurrere om plasser til den gjeve 
turneringen i Södertälje, også kjent som Nordisk Mesterskap for klubblag. De seks lagene som 
deltok var Persbråten, Kolbotn, TNT Towers, Hop BBK, Oppsal og Sverresborg Hoops.  
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Endelig tabell etter cupen ble: 
 

1. Persbråten 
2. Kolbotn 
3. Oppsal              
4. Hop            
5. TNT Towers 
6. Sverresborg Hoops 

 
Arrangementet ble gjennomført med forbundsdommere og regionsdommere og fullt sekretariat. 
Alle kampene ble streamet til Sverresborg Hoops sin egen YouTube-kanal. Det ble laget cup-
program som lå tilgjengelig i hallen for spillere og tilskuere.  
 
Arrangementsgruppa som bestod av Geir Schønberg, Turid Schjølberg, Philip Mittet og Bjørn 
Åge Bergsjordet.  
 
 
Representasjon 
 
Følgende har deltatt på møter i regi av regionen: 
Mathias Aarskog, Geir Schønberg, Bjørn Åge Bergsjordet, Thor Inge Øvermo, Joakim 
Rosenlund, Mathias Dørmænen og Vegard Tøfte. 
 
Verv i NBBF Region Midt: 
Mathias Dørmænen, styremedlem 
Mathias Aarskog, styremedlem og Interimstyret 
Joakim Rosenlund, Valgkomiteen 
 
Verv i NBBF: 
Sanksjonskomiteen, varamedlem Siri Strømme 
Valgkomiteen Geir Schønberg 
 
Regionlagspiller som deltok på Nasjonal Talentcamp (NTC) i Tønsberg 18. – 21. mai: 
 
J04 
Maja Kristine Osmundsvåg 
Lana Lacken 
Marthe Eide 
Fiona Utne  
 
J03 
Iril Siggerud 
Martine Vaagan Rian 
Hanna Reid 
Anushka Gorad 
Signe Troøien 
 
G04 
Niklas Berg 
Tom Sindre Schjølberg Leinan 
Tobias Edvardsen Øvermo 
Jo Mathias Bjørnevog Ramberg 
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Mats Bergsjordet 
Oliver Olden 
 
G03 
Brede Widding  
 
Regionlagsspillere som deltok på Nasjonal Talentcamp (NTC) i Oslo 24. – 26. august: 
 
J05 
Hannah Evensen 
Astrid Berge Mjølhus 
Fiona Haddow Utne 
 
J04 
Marthe Eide 
Lana Lacken 
Maja Kristine Osmundsvåg 
 
G05 
Jonas Rosmo Grytvik 
 
G04 
Mats Bergsjordet 
Tom Sindre Schjølberg Leinan 
Oliver Olden 
Jo Mathias Bjørnevog Ramberg 
Tobias Edvardsen Øvermo 

Følgende spillere har deltatt på landslag i 2018: 

U18 Herrer 
Jørgen Kjesbu og Sigurd Lorange ble invitert på landslagssamlinger for U18-landslaget våren 
2018. Jørgen takket nei, mens Sigurd deltok på alle samlinger og ble tatt ut som lagets kaptein i 
12-mannstroppen til Nordisk mesterskap i Kisakallio, Finland i juni og i B-EM i Makedonia i 
juli. 

I EM markerte han seg gjennom hele turneringen med stort tempo, mange poeng og suveren 
straffeskyting – EMs beste straffeskytter med 92,1% treff! Laget vant fem av åtte kamper og 
endte til slutt på 13. plass av 24 lag i turneringen. 
 
U16 og U18 Jenter 
Vi har også flere talentfulle junior-jenter som var nære på å bli med denne gangen. Jennifer 
Appiah (U18) og Olivia Samanns (U16) har begge vært uttatt i bruttotroppene til Nordisk 
mesterskap og EM, men ble ikke med til mesterskapene denne gangen.  
Hedda Finnøy (2001) deltok på EM i Skopje, Makedonia 17. - 26. august 2017. Hun var på 
banen i snitt 8:20 minutter og scoret 0,5 poeng i snitt. 
 
 
 
Trondheim, mars 2019 
 
Styret 




