
Sverresborg Hoops Basket Bredde                            

Styrets årsberetning 2019 

INNLEDNING 

Styret i klubben har gjennom hele året hatt jevnt med styremøter. Vi har i år avholdt ni 
styremøter. Vi har også en stor gruppe tillitsvalgte som gjør en uvurderlig jobb for klubben. 

Også i år må vi skryte av den gode trenergruppen vi har. De gjør en fantastisk innsats for barna 
og ungdommene våre og bringer klubben mye heder og omtale. Vi har i år for første gang et 
seniorlag på herresiden som tar med seg de eldste i juniorgruppen for å gi de beste der et høyere 
nivå å spille på. Der har vi fått hjelp av Mattias Jönsson som er Trener 2. Vi var også i år største 
trenergruppe på DST noe vi er veldig stolte av. 

Sportslig har sesongen vært veldig bra. Vi har fire lag som ble seriemestere og tre lag som vant 
sluttspillet i sesongen 2018-2019. Vi har også hatt to lag i rullestolserien og juniorlaget klarte 
faktisk å vinne sin kamp i 2019. Vi har deltatt på mange cuper, Ammerud Open, Bærum Open, 
Jets Easter Basketball Challenge og Lampe Cup. Vi har deltatt på NM og Scania Cup. Vi klarte 
dessverre ikke å kvalifisere oss til Scania Cup i 2020. Våre jentelag deltok både i seriene i  
Region Midt og i J16 i Region Øst. J03-05 spilte full serie i Oslo i sesongen 2018-2019 og det 
ble 2. plass. Veldig bra. Vårt juniorlag på jentesiden fikk flere spillere med da 2003-årgangen ble 
juniorer. Disse unge spillerne gjør det oppsiktsvekkende bra i 1K i forhold til sin unge alder. 
Her er det mange unge talenter vi forhåpentligvis kan vente oss mye av fremover. Når det gjelder 
NM i 2020 skal vi ha med lag i både gutte- og jenteklassene i NM16 og NM19. Det er bare tre 
klubber i hele Norge som klarer det. Det viser at vi sportslig er på høyde med de beste klubbene i 
Norge. Vi har også hatt mange på yngre landslag. I 2019 har det vært fem jenter og fem gutter på 
landslagssamling. Sigurd Lorange var med på seniorlandslaget før han dro til USA og Valparaiso 
University. Han fikk prisen Årets Spillertalent 2019 i NBBF. Vi gratulerer og ønsker Sigurd 
lykke til i USA. 

Våren 2019 ble det for fjerde gang arrangert sesongavslutning for Sverresborg Hoops Basket på 
Sverresborg ungdomsskole. Stor oppslutning også i år. 

Rekrutteringen i 2019 startet bra med besøk på flere skoler. Fokuset har vært på å rekruttere enda 
yngre spillere. Vi lyktes med prosjektet og de yngste lagene ble fylt opp. I sommer trakk 
dessverre Karianne Osmundsvåg seg fra styret og som ansvarlig for rekruttering. Vi har 
dessverre ikke lyktes i å få tak i en erstatter og det vil vi antagelig merke mht. rekruttering i 2020. 
Styret er bekymret for dette. Vi takker Karianne for en fantastisk jobb med rekruttering i flere år 
og ønsker henne lykke til med sin satsning i Regionens nye basketballklubb Midtbyen Basket. 
Vårt medlemstall stiger fra år til år. Vi økte fra 206 i 2018 til 214 i 2019 og er fremdeles største 
klubb i NBBF Region Midt. Men vi ser at vi sliter med å få fylt opp hver årsklasse med nok 
spillere som er vårt langsiktige mål. 

På dommersiden har vi hatt en hyggelig økning på syv dommere. Vi fikk utdannet åtte nye 
aspirantdommere. Dessverre har vi mistet to regiondommere og en forbundsdommer. Nå er 
fokuset å få våre nye dommere opp på et høyere nivå. 
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Når det gjelder økonomi så hadde vi i år budsjettert med underskudd på kr 80 000,-. Vi fikk til 
slutt et overskudd på kr 10 532,-. Vi har fremdeles god egenkapital på kr 524 168,-. En sunn 
økonomi i klubben skaper trygghet i organisasjonen. 

Dugnadsinnsatsen i 2019 var enorm. Vi hadde totalt dugnadsinntekter på kr 288 530,- hvorav 
lagsdugnadene var på kr 80 526,-. Vår største bidragsyter her er konsertdugnadene som totalt 
utgjorde kr 202 005,-. Disse dugnadene organiseres av Rune Hesjevoll som gjør en fantastisk 
jobb og har gjort Hoops til den klubben snart alle konsertarrangører i Trondheim ringer til når de 
trenger hjelp i sine salgstelt. En stor takk til Rune. 

Vår årlige treningsleir for hele klubben i Liepaja måtte dessverre avlyses i år da vi ikke fikk 
hotellplasser nok. Jentelagene dro på eget initiativ og kostnad. Vi har høsten 2019 reservert hotell 
og flybilletter og håper at vi påny kan være tilstede i Liepaja i august 2020.  

Vi har i år arrangert EBC/EB i mars. Høsten 2019 fikk vi gleden av å arrangere kvalik Scania 
Cup GU16 i Munkvollhallen og Scania Cup JU16 i Husebyhallen. Vi fikk skryt av klubbene for 
arrangementet. 

STYRET OG TILLITSVALGTE 

Styret har i 2019 bestått av: 

Leder   Mathias Aarskog 
Nestleder  Geir Schønberg 
Styremedlem  Bjørn Åge Bergsjordet   
Styremedlem  Karianne J Osmundsvåg (trakk seg sommer 2019) 
Styremedlem  Ida Therese Leirtrø Schanke (trakk seg sommer 2019) 
Styremedlem  Tommy Geving 
Styremedlem  Ola Høeg 
Varamedlem  Oddbjørn Devik (trakk seg høst 2019) 

Valgkomité  Kristian Seip 
   Monica Finnøy 

Mathias Dørmænen 
Phillip Mittet 

Revisor  Ida Minsaas Lunde 
Revisor  Erlend Solem 

Politiattester:   Mathias Aarskog 
Barneidrettsansvarlig: Mathias Aarskog 

Sportslig utvalg:  Ola Høeg 
   Vegard Tøfte 
   Guro Samanns 
   Thor Inge Øvermo 
   Bjørn Åge Bergsjordet 
   Karianne Osmundsvåg (trakk seg vinter 2020) 
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Web-ansvarlig  Geir Schønberg 
Styremedlem SIF Geir Schønberg 
Dommerkontakt Bjørn Åge Bergsjordet 

Styret har i 2019 hatt ni styremøter med godt oppmøte. I desember kom Camilla Jensen og i 
januar 2020 kom Camilla Myrstad inn i styret uten å bli valgt på et ekstraordinært årsmøte. Dette 
for å erstatte oppgavene til de som trakk seg i perioden. 

REKRUTTERING 

Rekruttering har vært en prioritert oppgave i deler av 2019. Rekrutteringsansvarlig i styret, 
Karianne J. Osmundsvåg, takket for seg i juni 2019.  

SFO-prosjektet i samarbeid med NBBF og Nidaros Jets ble videreført på nyåret og vi hadde ti 
uker med basketball på Byåsen skoles SFO, for 3. og 4. klassinger. Det skulle være to fra Jets og 
to jenter fra Hoops, Olivia og Hedda, som var trenere. Det var ca 40 unger første gangen. 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 har vært veldig fornøyd med den jobben Hedda og Olivia har gjort, og det har resultert i at 
flere jenter melder seg på basketball. Vi tror det er helt avgjørende at det er én eller to av trenerne 
som er dame/jente.  
  
I mai/juni tok rekrutteringsansvarlig kontakt med barneskolene på Byåsen for å høre om vi kunne 
komme og ha SFO-basket og «etter-skoletid-basket». Vi fikk napp hos Stavset, Dalgård og 
Nyborg. Vi søkte om treningstid i gymsalen på disse skolene, for å kunne tilby basket til de i 5.-7. 
trinn samme dag, for å utnytte trener-ressursen maksimalt ,og fikk dette på alle tre skolene. 
Dessverre ble ikke dette fulgt opp av styret ved skolestart høsten 2019.  

Diverse rekrutteringsarrangement: 
Lørdag 16. mars: Hoops sin EBC. 200 unger innom i løpet av helga. Adressa var der og tok 
bilder på U10. Det startet på lørdag morgen med turnering for de yngste (U10). Etter en kort 
oppvarming ledet av Hoops’ dyktige trenere satte vi i gang over 70 ivrige barn med kamper på tre 
baner. Lagene som deltok var Steinkjer, Utleira, Byåsen, Ranheim (3 lag), Birralee International 
School (4 lag), Sverresborg Hoops (2 lag) og et Mix-lag for de som ikke tilhører et lag fra før. 
Alle nye spillere fikk sin egen ball som vi håper de får mye bruk for framover. 

Tre uker i mars-april: SIF Allidrett. Hedda og Olivia var baskettrenere på SIF sin allidrett. Det 
var 15-20 unger som deltok hver gang, og de var godt fornøyd med opplegget.  

17. mai: Deltakelse i borgertoget – det er 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 15. juni: SIF arrangerer åpen dag for alle de fire særidrettene kl 10-13. Vi deltok i år også 
med egen basket-hall. 50 unger i alderen 5-9 år var innom og det er god stemning, men for oss er 
ikke tidspunktet ideelt i og med at sesongen er over og det er lang ferie før sesongen starter igjen.  
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Lørdag 1. september: Jentebasketdag i Munkvollhallen hvor 27 ivrige jenter i alderen 7 til 17 år 
boltret seg med skills og drills, lunsj og frukt og topp stemning fra kl 10 til 17.  

Søndag 6.oktober: Deltok på åpen dag i Trondheim Spektrum for å promotere basketballen i 
byen. Samarbeid med Midtbyen Basket.  

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 2019 fortsatte en del av de de eksisterende kontaktene mens noen lag 
fikk nye personer i vervene. Det har vært en utfordring med å få fylt disse vervene i alle lag i år. 
Navn og kontaktinformasjon på alle tillitsvalgte blir fortløpende oppdatert på nettsidene våre. 

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 ansvar for 
kommunikasjon innad i lagene, ansvar for lagskassen, dommerbetaling og gjennomføring av 
dugnader, kamper og reiser. Lag- og sosialkontaktene støtter og avlaster trenerne slik at de får 
konsentrert seg mest mulig om det sportslige. 

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 godt. 
Klubbens bidrag til overnatting ved seriekamper i Ålesund ses også på som et viktig bidrag til det 
sosiale miljøet i lagene.  

For fjerde år på rad arrangerte vi en felles sesongavslutning for alle lagene i klubben. 
Sesongavslutningen ble arrangert på Sverresborg ungdomsskole 10. april og ble nok en gang en 
suksess! Arrangementet ble godt organisert av sosialkontaktene. Det ble servert pølse m/brød og 
brus til ungene og kaker og kaffe til store og små. Over 100 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 foreldre 
og tillitsvalgte som har gjort en stor jobb for klubben. Juniorguttenes historiske NM-gull ble 
behørig markert og trener Ron Billingslea ble takket av etter sine år som hovedtrener for oss – 
han har vært en fantastisk ressurs for klubben de siste årene. Arrangementet ble avsluttet med den 
årlige loddtrekningen der et rikholdig premiebord ble fordelt på ivrige loddkjøpere. 

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 lagkontaktene på hvert lag setter opp vaktlista for sitt 
lag. Dette betyr at stadig nye spillere trenger å lære seg denne oppgaven. Styret og lagkontakter 
har bistått og stått for opplæring av ungdommene våre. 
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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. Takk igjen 
Kristin! 
  
Pr. 31.12.2019 har vi 209 aktive og totalt 214 medlemmer i Sverresborg Hoops Basket. Det er en 
oppgang på 5 medlemmer. Vi økte med 8 aktive medlemmer og det er de som teller med når vi 
får tilskudd fra det offentlige. 

Fordelingen av medlemmene er som følger: 

Årsklasse 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019

J	12 1 1

J	11 2 4

J	10 1 2 3

J	09 5 6 4

J	08 2 3 2

J	07 3 2 3

J	06 5 5 8 5 5

J	05 3 5 5 4 5

J	04 2 6 7 4 6

J	03 4 6 7 8

J	02 4 4 4 3 2

J	01 7 5 4 2 3

J	00 4 3 2 2

J	97 2 2

Senior	J	88 1

Damer	foreldrelaget 2 6 8

Tillitsvalgte	ak?ve	kvinner 12 10 8 9 13

G	10 3 6

G	09 6 7

G	08 2 8 10 13

G	07 21 2 7 9 13

G	06 4 4 16 20 17

G	05 3 4 8 15 15



Sverresborg Hoops Basket Bredde                            

Klubben har følgende lag i seriespill i sesongen 2019/2020: 

1 lag 1K, 2 lag Rullestolserien, 1 lag 1M, 1 lag GU19, 1 lag GU17, 2 lag GU16, 3 lag GU15 
(hvorav 1 jentelag), 2 lag GU14 og 3 lag GU13 (hvorav 1 jentelag) 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 2010-2007. 
I tillegg har vi hatt et jentelag i seriespill i Region Øst i årsklassen JU16A. 

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. 

Varamedlem Oddbjørn Devik overtok har i 2018 hatt ansvaret for politiattestene. Høsten 2019 
trakk Oddbjørn seg fra styret og Mathias Aarskog har tatt over dette ansvaret. Politiet har nå 
sluttet å gi ut attester til de som tidligere ville fornye etter tre år. Dette fører til store utfordringer 
mht historikk for de som fikk politiattest for flere år siden. NIF jobber politisk med denne saken. 

G	04 12 16 12 11 13

G	03 6 11 16 8 6

G	02 7 5 9 2 1

G	01 10 11 4 6 5

G	00	 16 14 8 10 4

G	99		 7 7 9 7 5

G	98 5 4 5 5 3

G	97 7 4 4 3 4

G	95	 2 1

Herrer	foreldrelaget 5 10 11

Tillitsvalgte	ak?ve	menn 19 15 19 16 19

sum	ak?ve 157 143 192 201 210

Ikke	ak?ve	medlemmer 5 9 9 11 4

Totalt 162 152 201 206 214
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SPORTSLIG UTVALG 

Sesongen 2018/19 har våre lag deltatt i alle seriene i Region Midt – i tillegg deltok J03-05 i 
jenteserien i Region Øst for å få jentelag å spille mot. Vi er Region Midts desidert største klubb. I 
flere av årsklassene stiller vi med flere lag i samme serie. Fire av lagene våre ble seriemestere 
(G06, G05, G04 og G00-02), og tre ble sluttspillvinnere (G05, G04 og G00-02) Vi har også 
deltatt i rullestolserien med to lag. Juniorguttene klarte til og med det kunststykket å vinne sin 
kamp mot Trondheim Basketballklubb. Alle tabellene som er gjengitt gjelder sesongen 
2018/2019. 

Sammendrag av lagenes sportslige prestasjoner er listet under. For flere detaljer, se hvert enkelt 
lags sesongrapporter.  

Jenter 2007-2012 (2009-2012) 
Treningsgruppen besto forrige sesong av 12-15 jenter som trente én gang i uka. Trenere er Olivia 
Samanns, Hedda Finnøy og Karianne Osmundsvåg. Fra og med høsten 2019 ble denne gruppen 
delt i to. J07-08 trente en gang i uken sammen J06 på Thora Storm, mens de yngste jentene 09-12 
trente én gang i uka i Åsveihallen. Denne treningsgruppen har ikke spilt seriespill, men deltatt på 
regionens EBC-arrangement i U10. Enkelte av jentene har også spilt U13 i Easy Basket-
turneringer sammen med J06. 

Jenter 2005-2006 (2006-2008) 
Forrige sesong var de i samme treningsgruppe som J03-04, men gruppen ble delt i to. Per mai 
2019 består treningsgruppa av 9 spillere i alderen 11 -13 år. og har hatt to treninger pr uke på 
Thora Storm. I tillegg har de tilbud om en ekstra skillstrening i uka. Trenere er Morten Tøfte og 
Mathias Dørmænen. 

I seriespillet stilte treningsgruppa lag i U13, hvor de hadde dispensasjon for sine 2005-ere. To 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 U13, med 
dispensasjon for 2005-erne. Motstanderne har stort sett vært guttelag, men en sjelden gang har 
det vært med jentelag fra Steinkjer. I Ammerud Open i mai vant laget én av tre kamper.  
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Jenter 2003-2004 (2004-2005) 
Forrige sesong var de i samme treningsgruppe som J03, men gruppen ble delt i sommer. Pr. mai 
2019 besto treningsgruppen av 10 spillere i alderen 13 -15 år. og har hatt to treninger pr uke på 
Thora Storm. I tillegg har jentene har skillstrening inkl. skuddtrening på skuddmaskin. Trenere er 
Morten Tøfte og Mathias Dørmænen.  

Pga. mangel på jentelag å spille mot her hjemme spilte jentene i J16-serien i Region Øst, med 
disp. for 2003-spillerne. De spilte full serie, dvs. 18 kamper i Oslo. Det gikk over all forventning 
med seier i 16 av 18 kamper (de rakk å spille to kamper mot Skien Ghosts før de trakk seg). I 
Region Midt spilte de i G15-serien, med dispensasjon for 2003-spillerne.  



Sverresborg Hoops Basket Bredde                            
I Ammerud Open i mai ble det et imponerende gull i J14-klassen – med seier i alle kampene. 
Maja Osmundsvåg ble kåret til MVP i finalen.  

Tidligere i mai deltok laget med 14 spillere i U16-NM i Bergen, der de kun vant én av fem 
kamper, og havnet på en litt skuffende 8. plass. Laget har også spilt treningskamper mot 
Östersund Basket. 

Åtte spillere deltok på NTC i Tønsberg i 8.-10. juni. Maja, Marthe, Lana, Inga, Fiona, Astrid og 
Julia. Maja og Marthe var to av 12 som ble tatt ut på U15-landslaget som representerte Norge i 
Copenhagen Invitational i juni. Der ble de to seire av fem mulige.  

Alle unntatt én spiller er trener for yngre lag og/eller dommer. Fem av jentene på laget er trenere 
for yngre lag og åtte av jentene har tatt kamplederkurs.  
 
På treningsleiren i Liepaja i august deltok 14 jenter fra J02-06 (12 stk i 2018).


Jenter 2000-2002 
Vårt eldste jentelag coaches av Keith Downing og Guro Samanns og har hatt tre treninger pr uke. 
Treningsgruppen bestod i sesongen av åtte spillere. Laget har brukt treningene til å forberede seg 
på en sesong med få spillere til alle kamper og en aggressiv spillestil med høy fart. 

Laget har spilt i Region Midt 1K for tredje år på rad. Dette er det eneste tilbudet for jenter/damer 
i regionen. Etter en litt treg start på sesongen endte jentene opp på fjerdeplass i serien. Spillet 
forbedret seg fra uke til uke og de var godt fornøyd med forbedringen og innsatsen utover 
sesongen. 

U19-NM 
3.- 5. mai spilte jentene i U19-NM i Kongsberg. Deltagelsen i år var en stor risiko på grunn av at 
de kun reiste med sju spillere og visste at en av dem måtte dra hjem på lørdag. Hoops var rangert 
som nr. 10 og tok utfordringen som «underdog». De innledende kampene mot Sandvika, 
Ytrebygda og Kjelsås ble akkurat så tøffe som vi forventet, men likevel nyttig å få spilt mot lag i 
egen aldersgruppe, og som virkelig spiller god basket. Plasseringskampene mot Oppsal og Bøler 
endte med to seire – en fin avslutning på NM med 9. plass i turneringen. 
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Kamper: 
Sandvika - Hoops  88 - 27 
Ytrebygda - Hoops. 68 - 39 
Kjelsås - Hoops  83 - 37 
Oppsal - Hoops  45 - 55 
Bøler - Hoops  45- 59 

Flere av jentene bidrar som trenere på yngre lag og på regionens SFO-satsning og som dommere. 

Damer jr. (fra høsten 2019) 
I høst ble J00-02 slått sammen med J03-jentene til en ny, større treningsgruppe. Trenerteamet 
Keith Downing og Guro Samanns fortsatte og satte i gang med å sveise sammen de to gruppene, 
og det har de klart godt. Laget deltok i Bærum Open i september, og vant B-sluttspillet etter tap 
mot Oppsal og Kjelsås og seier mot Bøler. 

Gutter 2009-2011 
Dette er vår yngste treningsgruppe på guttesiden. Laget startet opp våren 2018 i forbindelse med 
vårt EBC-arrangement i Munkvollhallen. Gruppen vokser stadig og består i slutten av året av 11 
spillere og har hatt én trening i uka i Munkvollhallen gjennom hele sesongen. Trener er Hallvard 
Relling. Guttene har deltatt på alle Easy Basket-helgene i U10-klassen. Enkelte spillere i gruppen 
har også deltatt i seriespill i U13 sammen med G07-08. 

Gutter 2007-2008 
Denne treningsgruppen trenes av Åsmund Hiis Hauge med Stefan Relling og Bjørnar Paulsen 
som assistenter. De har trent to ganger pr uke og hatt en meget god utvikling i 2019, både 
sportslig og i antall spillere. Laget hadde i juni 23 spillere hvorav 10 er født i 2007, 12 i 2008 og 
én i 2009. I tillegg har to spillere fra Birralee-laget trent i denne gruppen og deltatt på cuper. 

Laget spilte sin første sesong i seriespill – i U13-serien mot et og to år eldre spillere. Selv om det 
resultatmessig ble mange tap var det svært utviklende for spillerne og de holdt humøret oppe hele 
sesongen. 
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De deltatt på alle Easy Basket-turneringene i sesongen, med opptil tre lag pr. gang. Her har de 
møtt like gamle spillere men også matchet seg mot eldre spillere. En god læringsarena med mye 
glede! 

G07-08 deltok med tre lag i vårens Ammerud Open. Ett lag med spillere født i år 2007, samt to 
lag hovedsakelig med spillere født i år 2008. Turneringen ble en stor suksess både sosialt og 
sportslig. Det ene laget vant sin gruppe og til sammen vant disse lagene seks kamper og tapte tre. 

Treningsgruppen har bestått med samme modell i høstsesongen også, og laget deltok for første 
gang i Bærum Open i september i 2007-klassen. Det endte med semifinaleplass i B-sluttspillet. 

Gutter 2006-2008 Birralee  
Sverresborg Hoops har i flere år tilbudt baskettreninger på Birralee International School. Guttene 
på 5. - 7. trinn hadde treninger i egen gymsal med trenere fra Hoops, under ledelse av Joakim 
Rosenlund. Laget spilte i U13-serien og hevdet seg meget godt. Flere av spillerne har hospitert 
på trening med G05-06 og G07-08 og deltatt på Easy Basket. Fra høsten har tre av 06-guttene og 
to av 08-guttene gått over til Hoops-lagene i sine årsklasser og resten av laget har fortsatt i 
Midtbyen Basket. 
 

Gutter 2005-2006 
Planen for denne sesongen var opprinnelig å skille G06 og G05 i to treningsgrupper hele 
sesongen. Det lot seg ikke gjøre pga. trenermangel. G06 fortsatte dermed med samme treningstid 
og trenerteam som G05, selv om de i praksis fungerte som to separate treningsgrupper og to ulike 
lag i serie- og cupspill. 

Laget har hatt to treninger i uka i sesongen i Åsveihallen under ledelse av hovedtrener Thor Inge 
Øvermo og assistent Bo Skarland Schønberg. I løpet av året hadde de også besøk av Jets-
spillerne Tyler Wimbish og Anthlon Bell. G05-gruppen har på ett og et halvt år vokst fra én 
spiller til en treningsgruppe på 15! 

G06  
har stilt med lag på alle årets fem Easy Basket-turneringene, de aller fleste gangene med to lag. 
Turneringene har vært veldig positive, spesielt for de nye spillerne har dette vært en viktig arena  
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for utvikling, spille- og regelforståelse. Sportslig har det også godt bra i disse turneringene med 
seire i de fleste kampene. 

G06 har i år spilt i to serier i Region Midt, U13-serien og U14-serien. De er en stor spillergruppe 
og har valgt å ta et laguttak hver kamp – stort sett med ti spillere pr. kamp. Spilletiden er fordelt 
jevnt på alle spillerne i U13. I U14 har de spilt med de mest erfarne spillerne som er klar for det 
litt høyere nivået. 

I U13-klassen ble det jevnt mellom G06 og Birralee. Det hele ble ikke avgjort før siste seriekamp 
mellom disse to lagene. Kampen endte uavgjort, og dermed ble guttene ubeseiret og vant serien. I 
U14-klassen ble det som ventet tøffere, men veldig lærerikt. G06 endte med fire seire her.  

G05 
debuterte denne sesongen i seriespill – i U14-serien. Og hvilken debut det ble! 14 seire, ett  
tap og over 500 plussmål ble fasiten. Likevel var det relativt jevnt mellom oss, Singsaker og 
Ålesund, der tabellplasseringen ikke ble avgjort før to viktige seire på bortebane i Ålesund og 
siste hjemmekamp mot Singsaker. Flere av spillerne vært med å forsterke G03 i U16-serien. 
Dette har hjulpet G03-laget på slutten av sesongen, og det har vært en fin utfordring for ivrige 
G05-spillere. 
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Sluttspillet i U14-serien ble arrangert i Munkvollhallen. Hoops viste nok en gang at de er 
regionens sterkeste lag i klassen og vant 93-74 over Singsaker i finalen. Hallgrim Resheim ble 
kåret til turneringens MVP. 

  
Både G05 og G06 deltok i Ammerud Open i mai. G06 deltok med 11 spillere og endte på 
niendeplass etter to seire og to tap. Guttene følte selv at de  var ganske nær en mye bedre 
plassering siden de burde slått semifinalist Skjetten og ga vinnerne EB-85 god motstand i store 
deler av den kampen. G05 reiste på cupen med sin nye coach Vegard Tøfte og endte også opp 
med to seire og to tap i turneringen. De var fornøyd med innsats og utbyttet av å møte gode lag 
fra Region Øst. 

I høst ble denne treningsgruppen delt opp i to, og begge lagene deltok i Bærum Open i 
september. G06 gjorde en kjempeturnering med seire mot Langhus, Kjelsås og Sandvika. Det ble 
tap mot Centrum Tigers i innledningen og tap mot Drammen i kvartfinalen etter et svært tøft 
kampprogram på lørdag. 1/8-finalen mot Sandvika var helt klart årets høydepunkt for guttene. 
G05 vant begge sine kamper i puljespillet og fortsatte med klar seier over Centrum Tigers 1/8-
finalen. Dermed var de også klar for kvartfinale, der Oppsal vant 38-18. Turneringen ble 
dessverre den siste turneringen med G05-gruppen samlet. Fem av spillerne bestemte seg rett før 
seriestart å forlate Hoops for å starte eget lag i Tiller IL. 

Mange av G05-spillerne deltok på sesongens regionlagstreninger, og to av spillerne deltok på 
Nasjonal Talentcamp i Tønsberg i juni. 

Gutter 2004 
Treningsgruppa G04 ble trent av Frode Ramberg og Thor Inge Øvermo. Laget hadde tre treninger 
pr. uke, to fellesøkter med G03 og en økt som selvstendig gruppe.  

Treningsgruppa bestod sesongen 2018-2019 av 12 spillere. De deltok i U15G og U16G som 
selvstendig lag i sesongen 2018-2019 og stilte felles lag med G03 i U17G.   
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Laget deltok i hele tre sluttspill denne sesongen. Laget ble sluttspillmestere i U15, og tok en sterk 
andreplass i U16 og 3. plass i U17.  

På søndag i Palmehelga, 14. april, deltok laget i vennskapskamper mot Östersund i 
Husebyhallen. U15-laget spilte to kamper, én mot Östersund G15 og én mot Östersund G15 2. I 
tillegg til G04 og G03 felles lag mot Östersund G17.  
   
Laget deltok i Bærum Open 13.-15. september. Det ble en trøblete start i gruppespillet og laget 
tapte begge sine kamper, den siste med bare 3 poeng, og måtte i år spille B-sluttspill. Laget vant 
B-sluttspillfinalen overbevisende 45-18 mot Kolbotn IL Fighters 2.   

Våren 2019 deltok laget i Lampe Challenge i Stockholm som eneste norske lag. Laget deltok i 
Boys04 Elite-klassen. Her fikk laget prøvd seg mot fire sterke svenske lag og det endte med fire 
tap og en 8. plass av åtte lag. Laget gjorde en kjempegod innsats og spilte god basketball mot 
veldig sterke svenske lag, men fysikken (høyde) ble også denne gang en utfordring for laget.   

26. - 27. oktober deltok laget i Scania Cup-kvalifisering U16G som ble arrangert av Sverresborg 
Hoops i Munkvollhallen. Her fikk laget møte god norsk motstand fra TNT Towers og Kolbotn i 
Pulje A. Det startet med en knepen seier 88-86 mot TNT Towers i en kamp som vekslet helt til 
siste sekund. Med tap mot Kolbotn ble det 2. plass i puljen og semifinaleplass. I semifinalen ble 
det tap 89-75 mot Persbråten. I bronsefinalen var det tomt for krefter og laget tapte denne 105-57 
mot Asker og endte på 4. plass i turneringen. En sterk prestasjon av laget.   
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Laget spilte 8. desember U16G NM-kvalifisering mot Singsaker i Rosenborghallen. Kampen 
endte med en overbevisende seier 113-40 mot Singsaker. Singsakers lag bestod av i hovedsak 
G05-spillere og noen G04-spillere.  

Vårt juniorlag som består av våre 8 G04-spillere, 1 G03 spiller, 1 G02-spiller og 3 G01-spillere 
deltok i U19 kvalifisering Region Vest. Gutten regnet ut at deres gjennomsnittsalder var 15,8 år. 
Yngste spiller hadde enda ikke fylt 15 år. Laget storspilte denne helga og spilte flere sterke 
kamper. Det ble til slutt en kjempeflott 4. plass og plass i sesongens U19 NM.    

Tre spillere deltok på Nasjonal Talentcamp (NTC) i Tønsberg 7. – 10. juni NTC i Tønsberg, Jo 
Mathias Ramberg, Mats Bergsjordet og Tobias Øvermo. Etter NTC våren 2019 ble Jo Mathias 
Ramberg tatt ut til U15-landslagets bruttotropp. Han ble ikke med i den endelige troppen som 
deltok i Copenhagen Invitational. I høstsesongen deltok fire av laget spillere på regionale 
landslagssamlinger i Bergen. De fire spillerne er Jo Mathias Ramberg, Mats Bergsjordet, Tobias 
Øvermo og Andreas Bakken.  

Ved oppstart høsten 2019 ble G03 og G04 slått sammen til en treningsgruppe. De trener to 
ganger i uka og deltar sesongen 2019/2020 i to serier U16 (rent G04-lag) og i U17 (G03 og G04). 
G03-04 og G02-01 danner sammen treningsgruppa G19 som trener en gang i uka i Thora Storm 
og spiller i U19-serien.  

Gutter 2003 
Hovedtrener for 2003 i sesongen 2018/2019 var Frode Ramberg. Assistenttrener for laget var 
Jørgen Bjørke som trente laget én økt i uka og delte ansvaret for lagets kamper med Frode. Laget 
hadde tre treninger per uke.  

Per 1. januar 2019 var det ni aktive gutter i denne treningsgruppa. I sesongen 2018-2019 deltok 
de med et lag i U16G. I tillegg spilte flere av spillerene U17-serien på et lag som bestod av 
spillere fra treningsgruppene G03 og G04.  
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G03 deltok i regionens sluttspill i G16 og ble nr. 3 i sluttspillet.  

På søndag i Palmehelga, 14. april, deltok spillere fra G03 og G04 med felles lag mot Östersund 
G17.  

Ved oppstart høsten 2019 hadde alle spillerne fra laget gitt seg og kun én spiller er igjen i 
aldersklassen. I tillegg har det denne høsten kommet til en ny 03-spiller. De har sesongen 
2019-2020 et spilletilbud i U17 sammen med G04 og i U19 sammen med G04 og fire 
juniorspillere og treningstilbud i de to treningsgruppene G03-04 og Junior Herre.  

Gutter 2000-2002 
Denne gruppen ble trent av Vegard Tøfte, og har hatt tre treninger pr. uke. Vår pensjonerte 
hovedtrener fra de siste årene Ron Billingslea hjalp også til under sesongen, han deltok bl.a. 
under NM og Scania Cup. I 2018/2019-sesongen spilte de i U19-serien og 1M. 

G19: 
Laget var uslåelig i seriespillet og vant alle 12 kampene.  

I sluttspillet viste Hoops på ny at de er regionens sterkeste U19-lag. Med et sterkt forsvarsspill 
slo de Byåsen 82-52 i finalen. Jørgen Kjesbu ble kåret til MVP.  

1M: 
Her fikk vårt juniorlag god matching mot eldre spillere, noe som har vært veldig viktig for 
utviklingen av enkeltspillere og laget.  
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Tre av spillerne har også trent og spilt i BLNO med Nidaros Jets; Jørgen Kjesbu, Johan Karlsen 
og Tor Anders Ringen. 

Scania Cup 
For andre år på rad var laget kvalifisert til Scania Cup, der de får møte Nordens beste U19-lag. 
En tropp på ni spillere deltok, dessverre uten vår sterkeste spiller og poengplukker Sigurd 
Lorange som var skadet. Turneringen viste at guttene konkurrerer godt mot sterke lag fra 
Danmark og Sverige. Det endte riktignok med fem strake tap – men det ble nyttig internasjonal 
erfaring. 

Resultat: 
SISU (DK) – Hoops 75 –30 
Hoops – Södertälje (SE) 46 – 63 
Hoops – Alvik (SE) 54 – 72 
Hoops – Værløse (DK) 61 – 74 
Fryshuset (SE) – Hoops 82 – 63 

NM i Kongsberg 
Sverresborg Hoops stilte som tittelforsvarere i årets U19-NM etter fjorårets bragd-gull. Laget 
reiste med Vegard Tøfte og Ron Billingslea som coacher, men dessverre med en redusert tropp. 
Skader, sykdom og forfall på flere av våre spillere kostet oss dyrt i turneringen. Første kamp mot 
tredjeseedete Oppsal Tigers ble en nøkkelkamp. Guttene gjorde en god kamp. De ga fra seg et 
forsprang tidlig i kampen, men hentet inn ledelsen. Men de lyktes ikke i avslutningsfasen og gikk 
på et 76-69-tap. Oppsal vant forøvrig bronsemedaljene. Neste kamp mot Frøya måtte derfor 
vinnes hvis kvartfinaleplassen skulle sikres. Kampen var jevn og ble ikke avgjort før siste 
spilleminutt. To missede trepoengsskudd kunne gitt overtid, og Bergens-laget vant dermed 
67-64. I første plasseringskamp mot Ullern ble det omtrent samme kampforløp Oslo-guttene vant 
til slutt 77-70. Dermed hadde guttene spilt tre jevne kamper – uten full klaff eller flyt – som de 
følte kunne vært vunnet. Siste kamp mot Ulriken ble den svakeste kampen i turneringen. Etter to 
gode perioder der Hoops ledet hele veien ble det full stopp i tredje periode og det endte med tap 
77-59.  

Herrer jr. / senior (fra høsten 2019)  
2000-guttene gikk i løpet av sommeren over i seniorenes rekker – og klubben organiserte 
treningstilbudet til juniorene våre i to treningsgrupper. Vi opprettet et seniorlag som spiller i 1M  
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med Mattias Jönsson som coach og i tillegg trener G01-02-guttene sammen med G03-04 i en 
egen U19-trening under ledelse av Frode Ramberg. Laget deltok ikke i Bærum Open i år. 

Før jul var det klart for en ny kvalifiseringsturnering til U19-NM i Bergen. Med fire spillere igjen 
fra fjorårslaget ble denne gruppen supplert med våre lovende 03- og 04-spillere. Med 
turneringens klart yngste lag klarte laget å kvalifisere seg til et nytt NM-sluttspill ved å gå bli nr. 
4 i turneringen, etter seire mot Stavanger og Fyllingen og tap mot Frøya, Ulriken og Tromsø. Det 
betyr at laget er kvalifisert til NM i Sandvika i april 2020 – seedet som nr. 10. 

2M-laget 
I sesongen 2018/2019 har vi også hatt trenings- og kamptilbud for spillere som har blitt seniorer. 
Laget trente en gang i uken og spilte åtte kamper i 2M i tillegg til sluttspill. På enkelte kamper 
deltok også enkelte av juniorspillerne. 

DOMMERE 

Vi har i ved utgangen av 2019 følgende antall dommere: 

2017/2018 2018/2019 2019/2020 
12 14  9 
  2 10            13 
  3 1  1  
  0 0  0  

Kampledere 
Aaspirantdommere 
Regiondommere 
Forbundsdommeraspiranter 
Forbundsdommere 2 1  1 
TOTALT 19 26 24 
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TRENERE 

Trenere sesongen 2018/2019: 
J07-12 Karianne Osmundsvåg, Olivia Samanns 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 
G04 Frode Ramberg og Thor Inge Øvermo 
G03 Frode Ramberg og Jørgen Bjørke 
G00-02 Vegard Tøfte 

Trenere sesongen 2019/2020: 
J09-12 Olivia Samanns og Hedda Finnøy og Karianne Osmundsvåg 
J06-08 Mathias Dørmænen og Olivia Samanns 
J04-05 Mathias Dørmænen 
J00-03 Keith Downing og Guro Samanns 
G09-12 Hallvard T. Relling 
G07-08 Åsmund Hiis Hauge, Stefan Relling og Bjørnar Paulsen 
G06 Thor Inge Øvermo og Bo Skarland Schønberg 
G05 Vegard Tøfte 
G03-04 Frode Ramberg og Thor Inge Øvermo 
H jr. Frode Ramberg 
Senior Mattias Jönsson 

ØKONOMI 

Årets samlede overskudd 2019 ble kr 10 532,-, mot budsjettert underskudd kr 80 000,-.  

Årsaken til at det ikke ble underskudd er en fantastisk dugnadsinnsats fra klubben medlemmer på 
konsertdugnader. Egenkapitalen utgjør ved utgangen av 2019 kr 524 168,-, mot kr 513 637,- i 
fjor.  

Den økonomiske situasjon for klubben er god, og klubben har fremdeles god likviditet, noe som 
gir god handlefrihet. Klubben har totalt kr 462 425,- på konto, hvorav kr 115 573,- befinner seg 
på lagskontoer. 

Styret foreslår overfor årsmøtet at årets overskudd på kr 10 532,- disponeres som følger: Avsatt 
til annen egenkapital: kr 10 532,-. For øvrig vises det til regnskapet og notene for mer utfyllende 
informasjon. 
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DUGNAD/SPONSOR 

I 2019 hadde vi bare én vaskedugnad i klubbregi med inntekt kr 6 000,- og seks i lagsregi på       
kr 62 975,-. Rune Hesjevoll har gitt oss et veldig godt rykte som servitører på konsertdugnader, 
som han styrer med stødig hånd. Vi kommer inn hos flere aktører på dette markedet og det gir oss 
kjærkomne store inntekter. Konsertdugnadene ga oss en inntekt på kr 202 005,-. Dette er 
dugnader som er populære og være med på. Vi har foreldre hvor barna har sluttet i klubben som 
møter opp for å delta. Vi har også opplevd at venner av foreldre med barn i klubben blir med.  
Fantastisk.  

Hallvakter i Åsveihallen sammen med SIF Håndball ga oss i år en inntekt på kr 19 317,98. 

Det har vært endel lagsdugnader i år også. Det gir lagene lavere egenandel på reisene og sosiale 
arrangement i laget. Totalt har lagene hatt dugnad for kr 80 525,69. Det er positivt. 

Totalt hadde vi dugnadsinntekter på kr 288 530,69 i 2019. 

Klubben har også inntekter fra bingospill (Teknobingo) i fjor på kr 70 873,29. Dette er våre mest 
lettjente penger. Klubben leverte en Julekurv til en bingokveld.  

På Grasrotandelen til Norsk Tipping gikk vi fra 76 til 85 spillere og fikk inn kr. 42 966,17.  

Sponsorer  
I 2019 har SIF forhandlet fram en ny avtale 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. 

Noen av lagene har fått gaver fra bedrifter uten at vi vil kalle det sponsoravtaler. 

Styret vedtok å videreføre regelen om at dugnader og gaver i lagene skal fordeles med 90 % til 
lagene og 10 % til klubben. 

KOMMUNIKASJON 

Hjemmesiden er vår viktigste kommunikasjonskanal og vi brukt mye tid på å holde den oppdatert 
og levende i 2019. Vi ser på hjemmesiden som 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 kontaktinformasjon, 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 informasjonskanaler 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 
mange kamper. Enten på de lukkede Facebook-gruppene våre eller åpent på vår YouTube-kanal. 
Live-streamingen av kampene på Scania Cup-kvalifiseringene vi arrangerte og NM får gode  
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tilbakemeldinger fra både fra egne og fra andre lag. 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 også appen Spond eller 
Messenger-grupper for kommunikasjon i lagene. 
  

ARRANGEMENT 

Easy Basket og Easy Basket Challenge i Munkvollhallen 16. og 17. mars 2019 
Helga åpnet med 76 superpositive og blide EBC-barn på lørdag. Disse barna spilte i U10-klassen 
og det var totalt tolv lag som stilte i aldersklassen. Lagene spilte 4x5 minutters kamper på liten 
bane og det var seks lag i aksjon samtidig på tre baner. Det er første året Sverresborg arrangerte 
en U10-turnering på denne måten med lagspåmelding og ikke individuell påmelding.  

Senere på dagen lørdag ble det Easy Basket-turnering for ti U13-lag og på søndag ble det 
arrangert U12-turnering med totalt seks lag. Alt i alt var det 164 spillere i aksjon over to dager. 
21 dommere utførte til sammen 64 dommeroppdrag. To dommerobservatører fra regionen var til 
stede, 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 en 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. 

Jets Easter Basketball Challenge 
Klubben bidro med gjennomføring av Jets Easter Basketball Challenge. Dette var en videreføring 
av vennskapsturneringen som Sverresborg Hoops har arrangert et par år tidligere. Turneringen 
ble spilt under Palmehelga 13.-14. april 2019. Det ble spilt kamper i Husebyhallen og 
Rosenborghallen. Deltagende lag var Östersund Basket, Byåsen, Singsaker, Sverresborg og 
Stjørdal. Det var her med lag i aldersklassene J14, J15, G14; G15, G16, G17 og G19. Östersund 
og Sverresborg stilte begge med to jentelag hver. Ellers var 13 guttelag i aktivitet den helga. Det 
ble i alt spilt 17 kamper.  

Liepaja 2019 
Arrangementet ble kansellert fordi det ikke var overnatting å finne til det antall deltagere som var 
ventet å delta.  
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Kvalifiseringsturnering Scania Cup U16 Gutter i Munkvollhallen og U16 Jenter i 
Husebyhallen (26. – 27. oktober 2019) 
Sverresborg Hoops arrangerte kvalifiseringsturnering for Scania Cup U16 Gutter i 
Munkvollhallen og U16 Jenter i Husebyhallen. Seks guttelag og fire jentelag kom til Trondheim 
for å konkurrere om plasser til den gjeve turneringen i Södertälje, også kjent som Nordisk 
Mesterskap for klubblag. Kvalifiseringen er en invitasjonsturnering hvor NBBF inviterer Norges 
beste lag i aldersklassen for å konkurrere om en plass i Scania Cup. De seks guttelagene som 
deltok var Persbråten, Kolbotn, TNT Towers, Hop BBK, Oppsal og Sverresborg Hoops. De fire 
jentelagene var Kjelsås, Hop, EB-85 og Sverresborg.   

Endelig tabell for U16G ble: 

1. Kolbotn 
2. Persbråten 
3. Asker Aliens 
4. Sverresborg            
5. Frøya 
6. TNT Towers 

Endelig tabell for U16J ble:  

1. Hop  
2. Kjelsås 
3. EB-85 
4. Sverresborg  

Arrangementsgruppa bestod av Geir Schønberg, Turid Schjølberg, Bjørn Åge Bergsjordet og 
Karianne Osmundsvåg.  

REPRESENTASJON 

Følgende har deltatt på møter i regi av regionen: 
Mathias Aarskog, Geir Schønberg, Karianne Osmundsvåg, Guro Samanns, Mathias Dørmænen 
og Vegard Tøfte. 

Verv i NBBF Region Midt: 
Mathias Aarskog, styreleder 
Guro Samanns, varamedlem styre 
Hallvard T. Relling, valgkomitemedlem 

Verv i NBBF: 
Geir Schønberg, valgkomiteen 
Siri Strømme, varamedlem saksjonskomiteen 



Sverresborg Hoops Basket Bredde                            
Regionlagsspillere som deltok på Nasjonal Talentcamp (NTC) i Tønsberg 7. – 10. juni: 

J05 J04 
Hannah Nøstvik Evensen Inga Eilertsen Amdal 
Astrid Berge Mjølhus Marthe Eide 
Julia Osmundsvåg (06) Lana Lacken 
Fiona Haddow Utne Maja Kristine Osmundsvåg 

G05 G04 
Jonas Rosmo Grytvik Mats Bergsjordet 
Hallgrim Resheim Jo Mathias Ramberg 
 Tobias Øvermo 

Følgende spillere har deltatt på landslag og landslagssamlinger i 2019: 

U24/seniorlandslag  
Sigurd Lorange (Landslag på Allstar-kamp i januar, Samling i mai/juni, U24 Universiaden i juli 
og landskamp mot Sverige) 
Christian Dischington Tøfte (Landslagssamling i januar) 

U18 Jenter 
Hedda Finnøy, Rachel Appiah og Olivia Samanns (Landslagssamling U18 i januar, mai og juni) 

U15 Jenter 
Marthe Eide og Maja Osmundsvåg (Landslagssamling juni og spill i Copenhagen Invitational) 
Begge noterte seg for sine første poeng i landslagsdrakta. 

U15 Gutter 
Jo Mathias Ramberg (Landslagssamling juni) 

U16 Jenter 
Marthe Eide, Lana Lacken  og Maja Osmundsvåg (Regional landslagssamling i Bergen i oktober 
og november) 

U16 Gutter 
Andreas Bakken, Mats Bergsjordet, Jo Mathias Ramberg og Tobias Øvermo (Regional 
landslagssamling i Bergen i oktober og november) 

Trondheim, mars 2020 

Styret


