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STYRETS ÅRSBERETNING 2015 

Innledning 
Styret i klubben har gjennom hele året hatt jevnt med styremøter. Vi har i år avholdt 11  
styremøter. Klubben har i 2015 ca samme antall medlemmer som i fjor. 

Styret har som handlingsplan å ha minst 2 foreldremøter i hver sesong. I tillegg hadde vi 2 møter 
med alle tillitsvalgte. Ett i forbindelse med årsmøte hvor vi serverte tapas. Vi har vel aldri hatt så 
mange på årsmøte i klubbens historie. Viktig for at alle skal få mulighet til å være med å 
bestemme klubbens fremtidige mål. Det andre møtet hadde vi i forbindelse med sesongstart.  
Nesten alle lagene har også levert egen årsrapport for sesongen 2014-2015. Dette er et viktig 
verktøy for de tillitsvalgte da de kan se hvilke aktiviteter lagene har hatt. 

Rekrutteringen i 2015 har vært som foregående år og det ble innmeldt 44 medlemmer. 
Vår ansatte trener Ron Billingslea har sammen med Jets sine elitespillere besøkt mange skoler og 
promotert vår idrett og klubb. Vår største utfordring er dog utmeldinger. Hele 49 har meldt seg ut 
og det er bekymringsfullt. 

Sportslig har sesongen vært en suksess og vi har vunnet nesten alt vi har vært med på av serier og 
cuper i de aldersklassene vi stiller med samme alder som de andre lagene. Vi har noen gode 
årsklasser som spiller i eldre serier for å få tøffere motstand. Vi har også mange spillere på yngre 
landslag og landslagssamlinger. Dette er unikt i landssammenheng og det er nesten ikke til å tro 
når vi ser hvilken mulighet vi har til å bli gode i Trondheim, med de få gode lagene vi spiller 
imot. Oversikten ser dere lenger ned i årsrapporten. 

Trenerne våre gjør en fin innsats og er en av våre viktigste ressurser. På Den Store Trenerhelgen i 
Oslo i januar hadde Hoops flest deltagere av alle klubber i hele landet. Men noen av våre 
ungdommer fikk ikke tid til å være trenere og sluttet dessverre denne sesongen. Vi trenger derfor 
flere unge trenere i klubben. 

På dommersiden har vi god dekning og våre dommere dømmer nesten halvparten av alle 
kampene i regionen. Det er vi stolt av. 

Når det gjelder økonomi så har vi i år igjen overskudd mot budsjettert null. Dette takket være 
fantastisk innsats av dugnadsgjengen og alle spillere/foreldre som har møtt opp. Dette har ført til 
at egenandelene på reiser er vesentlig mindre enn om vi ikke har gjort dette. Målet for klubben er 
at vi skal holde egenandelene på et minimumsnivå. 

Vi har også denne sesongen hatt en del 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. 

Vi har i år gjennomført færre arrangement enn tidligere. Vi har arrangert EBC/EB i mars og 
oktober for NBBF Region Midt 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. 
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I fjor høst fikk en av våre landslagsspillere Christian Dischington Tøfte Trondheim Kommunes 
talentstipend på kr 50 000,-. Vi gratulerer Christian og her er juryens begrunnelse: 

«Christian har rukket å gjøre seg bemerket ut over regionen, tross sin unge alder. Han er 
en av regionens beste innenfor sin idrett og årsklasse. Han ble tatt ut til landslaget i 
sesongen 2013/2014 og 2014/2015, og representerte Norge i EM i 2015. Dette viser at 
han hevder seg blant landets og Europas utøvere. Han ble blant annet lagets suverene 
toppscorer i årets Nordiske Mesterskap. Christian har også engasjert seg som trener og 
dommer i Norges basketballforbund Region Midt. Som utøver er han dedikert til idretten. 
Hans langsiktige mål er å spille og etablere seg på landslaget U18 og spille i Nordisk og 
Europamesterskapet 2017.» 

En annen person som har utmerket seg i år er Siri Strømme som har brukt masse tid på å utvikle 
vår nye hjemmeside sammen med SIF og hjulpet alle som ønsker å publisere innlegg på 
hjemmesiden. Ikke nok med det, hun har gjennom hele året sendt alle klubbens spillere og 
foreldre ukentlige nyhetsbrev slik at alle er oppdatert hva som rører seg i klubben. Takk Siri. 

Styret og tillitsvalgte 

Styret har i 2015 bestått av: 

Leder   Mathias Aarskog 
Nestleder  Steinar Bjørke 
Sekretær  Gunnhild Ertsås 
Kasserer  Anne Marit Dischington 
Styremedlem  Morten Tøfte 
Styremedlem  Rune Hesjevoll 
Styremedlem  Alice Dørmænen 

Varamedlem  Knut Myhre 

Valgkomite  Bjørn Åge Bergsjordet 
   Christina Carlsen 
   Philip Mittet 
   Kristin Nilsen (varamedlem) 

Revisor  Svein Åge Relling 
Revisor  Erlend Solem 

Web-ansvarlig  Siri Strømme 

Liepajakomiteen  Steinar Bjørke 
   Siri Strømme 
   Bjørn Åge Bergsjordet   

Geir Schønberg kom inn som ekstra person i styret i vår 2015 for å hjelpe til med å organisere 
lagkontaktene. Han har deltatt på alle styremøtene etter han kom inn i styret. Morten Tøfte trakk 
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seg dessverre fra styret i august, etter mange år som klubbens ildsjel. Mathias Aarskog tok over 
sportslig leders oppgaver i høst. Det ble i tillegg laget et sportslig utvalg på 4 personer for å 
delegere oppgavene som Morten Tøfte hadde. Heldigvis har ikke Morten gitt seg helt med 
Hoops. Han er nå trener for vårt yngste jentelag og deltar meget aktivt i dugnadsgjengen. 

Vi har også i 2015 hatt mye kommunikasjon med alle medlemmene og foreldrene i klubben via 
hjemmeside, Facebook, gruppemailer og foreldremøter. Sverresborg IF nye hjemmeside ble 
lansert i mars og webansvarlig Siri Strømme sørger for at denne siden er levende og god. Siri har 
også i 2015 startet med et ukentlig nyhetsbrev som er et veldig viktig verktøy for 
kommunikasjon og samhold i klubben. Lagene har fått sine egne sider her og mange av lagene er 
flinke til å informerer via disse. De fleste lag har egne Facebook-sider som brukes til hurtig 
kommunikasjon om kamper, reiser, treninger etc. 

Lag-	og	sosialkontakter	

I 2015 ble styret øket med en person for å styrke arbeidet for å følge opp lag- og sosialkontaktene 
i klubben. Vi har nå et styremedlem som har ansvar mot lagkontaktene og et styremedlem som 
har ansvar mot sosialkontaktene. Styret i klubben ønsker at hvert lag skal ha to lagsmøter i løpet 
av året - et ved sesongstart på høsten og et i vårsesongen. De fleste vårmøtene ble avviklet i 
slutten av februar og høstmøtene ble avviklet 2. - 15. september. Lag- og sosialkontaktene blir 
valgt på lagsmøtene på høsten. I 2015 gikk mange av de eksisterende kontaktene på et nytt år.  
Alle lag fikk valgt disse funksjonene – bortsett fra et lag der vi det pga. utskifting av 
spillergruppen og dårlig oppmøte på lagsmøte ikke fikk valgt foreldrekontakter. De løpende 
oppgavene ble løst av styret/enkeltforeldre/trener inntil lagkontakt ble skaffet i løpet av høsten. 

Klubben har to nyopprettede lag i år. J04-06 har hatt lagkontakt hele sesongen, mens G06-07 har 
jobbet med trener som lagkontakt inntil nyttår – støttet av styremedlem. 

Vi har hatt et tillitsvalgsmøte 8. september der vi fikk tatt opp felles problemstillinger og 
utvekslet erfaringer. I 2015 erfarte vi at der er gunstig med slike felles tillitsvalgsmøter før 
lagsmøtene avholdes. 

Styrebeslutningen fra 2014 om større fokus på det sosiale i klubben, har blitt videreført i 2015.  
Flere nye tiltak er opprettet. Vedtaket om økonomisk støtte til sosial aktivitet i lagene ble 
iverksatt fra januar. Lagene fikk kr 100,- pr spiller hvert kalenderår fra klubben til slik aktivitet. 
Flere av lagene benyttet seg av denne muligheten. Målet for 2016 må bli at alle lag får arrangert 
minimum ett sosialt arrangement i laget i løpet av sesongen - med eller uten økonomisk støtte. 
Fra høsten ble klubbens bidrag til styrking av det sosiale ytterligere utvidet ved vedtak om 
dekning av overnatting på turer til Ålesund i sammenheng med seriekamper. Styret anser slike 
turer som svært verdifulle i byggingen av et sosialt miljø innad i laget.  

I forbindelse med seriestart 2015/2016 søkte Sverresborg Hoops regionen om å få samle 
hjemmekampene mest mulig. Vi fikk gjennomslag for dette, og hadde derfor på høsten flere 
søndager med klubbens hjemmekamper fra morgen til kveld i Munkvollhallen. Målet var å lette 
organiseringen av kampene ved at flere bidro ved 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. Vi startet organiseringen av “Klubbsøndag”, 
der alle lagene som har kamp samarbeider om kiosksalg på tribunen. Inntektene fra kiosken deles 
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likt mellom alle involverte lag. På tross av litt oppstartvansker med organiseringen har oppmøtet 
vært godt, og det er et håp at 2016 vil gi mange livlige og folksomme Klubbsøndager. 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. 

Siste kampdag før jul ble det også i år arrangert en liten juleavslutning i Munkvollhallen. Styret 
stilte med pepperkaker og gløgg på tribunen og i sekretariat, og julemusikk skapte ekstra 
stemning. Mange spillere, foreldre, søsken, besteforeldre m.m. var innom i løpet av dagen.   

Medlemsregisteret 

Sverresborg Hoops Bredde har i dag et eget medlemsregister på Excel. I tillegg har vi idrettens 
Klubbadmin som vi var tidlig ute og startet med allerede høsten 2014. Dette er et helt nytt system 
som Idrettsforbundet satser på og vil bli det medlemsregisterprogrammet som blir fremtidens 
system for idretten. Betaling via Min Idrett var for enkelte litt problematisk, men det begynner nå 
å bli enkelt å forholde seg til for de fleste. Excel-registeret brukes til utsending av gruppemail til 
alle medlemmer og blir sendt ut til alle tilitsvalgte ved jevne mellomrom. Vi skal forsøke å se om 
vi kan sende mailer gjennom Klubbadmin i 2016.  
  
Pr 31.12.2015 har vi 162 medlemmer i Sverresborg Hoops Basket. Det er en nedgang på 5 
medlemmer. Frafallet skyldes at vårt damelag ble oppløst og at vi har problemer med å holde på 
ungdommen - som alle andre idretter sliter med. 

Fordelingen av medlemmene er som følger: 
Årsklasse 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015

J	06 1 1 5

J	05 3

J	04 2

J	03 1

J	02 1 3 4

J	01 5 7 7

J	00 1 4 4

J	99 1

J	98 3 2

J	97 4 3 2

J	96 2 2

J	95 2 2

J	94	 3 3

Senior	J	92-88 2 3

Senior	J	87- 2 1
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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. 

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. 

Tillitsvalgte	ak<ve	kvinner 7 12

G	07	+	AllidreA 19 21

G	06 1 4

G	05 6 6 3

G	04 7 14 12

G	03 3 8 6

G	02 7 7 7

G	01 7 7 10

G	00	 20 15 16

G	99		 12 13 7

G	98 12 10 5

G	97 9 8 7

G	96 2

G	95	 2 1

G	94 3

G	93	 2

Tillitsvalgte	ak<ve	menn 16 19

sum	ak<ve 116 166 157

Ikke	ak<ve	medlemmer 17 3 5

Totalt 133 169 162
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Utdanning 

Sesongen 2014/15 ble også i år en sportslig suksess i seriespill. Klubben dominerer nesten alle 
serier i Regionen og våre beste yngre lag deltar i årsklasser opp til 2 år eldre for å få bedre 
matching. 

Vi har denne sesongen hatt flere landslagsspillere på yngre lag.  
Sigurd Lorange – G15 
Alessandro Zulijani – G15 
Jørgen Bjørke – G15 
Nora Valør Wist - J16 
Christian Dischington Tøfte – G16 
  
I tillegg har Vegard Dischington Tøfte deltatt som assisterende landslagstrener for G16. 

Alle tabellene som er gjengitt gjelder sesongen 2014-2015. 

Jenter Microlag (2004-2006) 
Denne gruppen har trent en gang i uken hele 2015. Jentene har deltatt på regionens EBC-
arrangement. 

Jenter (2000-2003) 
Dette laget spilte i U16P-serien og i både U13G- og U14G-serien i sesongen 2014-2015. I U13G-
serien spilte laget under navnet Sverresborg Hoops 3 og ble beste lag i denne serien, uten tap. I 
U14-serien spilte laget under navnet Sverresborg Hoops 2 hvor de spilte seg inn på en 4. plass, 
med like mange poeng som Stjørdal på 3. plass.   

Laget deltok denne sesongen i Ammerud Open 2015 hvor laget gikk helt til finalen og endte opp 
med en fortjent sølvmedalje. De deltok også på Gjensidige Cup, men pga dårlig deltagelse ble 
det arrangert to kamper uten noen form for plassering/sluttspill.  

BRMN U16P

N
r. Lag

Kam
per

S
/
T

Pts/
PM Poeng

1. Stjørdal 6 5/
1

375/2
31

10

2. Sverresborg 
Hoops

6 4/
2

366/2
38

8

3. Singsaker 6 0/
6

148/4
20

0

https://basket.klubb.nif.no/serieogturnering/Sider/Serie-(hjem).aspx?league_id=9933&season_id=89875
https://basket.klubb.nif.no/serieogturnering/Sider/Serie-(hjem).aspx?league_id=9933&season_id=89875
https://basket.klubb.nif.no/serieogturnering/Sider/Serie-(hjem).aspx?league_id=9933&season_id=89875
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Damer/Jr. damer: 
Jentene/damene deltok denne sesongen i både 1K- og 2K-seriene. Laget hadde 13 spillere denne 
sesongen.  

Høsten 2015 hadde laget dessverre for få spillere til å stille lag i serien. Har beholdt trening en 
gang i uka sammen med enkelte av jentene fra 2000-2002. 

BRMN U13G

N
r. Lag

Kam
per

S
/
T

Pts/
PM Poeng

1. Sverresborg 
Hoops 3

8 8/
0

377/1
64

16

2. Singsaker 8 6/
2

290/2
17

12

3. Ranheim 
GU13

8 3/
5

226/2
28

6

4. Sverresborg 
Hoops 1

8 2/
6

197/3
16

4

5. Sverresborg 
Hoops 2

8 1/
7

167/3
32

2

BRMN U14M

N
r. Lag

Kam
per

S
/
T

Pts/
PM Poeng

1. Singsaker 12
1
0/
2

695/4
76 20

2. Sverresborg 
Hoops 1

12 6/
6

489/5
64

12

3. Stjørdal 12 5/
7

572/6
19

10

4. Sverresborg 
Hoops 2

12 5/
7

507/5
46

10

5. Ranheim 
Basket

12 4/
8

498/5
56

8

https://basket.klubb.nif.no/serieogturnering/Sider/Serie-(hjem).aspx?league_id=3752&season_id=89791
https://basket.klubb.nif.no/serieogturnering/Sider/Serie-(hjem).aspx?league_id=3752&season_id=89791
https://basket.klubb.nif.no/serieogturnering/Sider/Serie-(hjem).aspx?league_id=3752&season_id=89791
https://basket.klubb.nif.no/serieogturnering/Sider/Serie-(hjem).aspx?league_id=3752&season_id=89791
https://basket.klubb.nif.no/serieogturnering/Sider/Serie-(hjem).aspx?league_id=3752&season_id=89791
https://basket.klubb.nif.no/serieogturnering/Sider/Tabeller.aspx?season_id=89811&league_id=30337
https://basket.klubb.nif.no/serieogturnering/Sider/Tabeller.aspx?season_id=89811&league_id=30337
https://basket.klubb.nif.no/serieogturnering/Sider/Tabeller.aspx?season_id=89811&league_id=30337
https://basket.klubb.nif.no/serieogturnering/Sider/Tabeller.aspx?season_id=89811&league_id=30337
https://basket.klubb.nif.no/serieogturnering/Sider/Tabeller.aspx?season_id=89811&league_id=30337
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Herrer 1M (2000-1995) 

Dette laget bestod av spillere fra Herrer Junior GU19 samt utvalgte spillere fra G99 og G00. De 
fikk en tøff sesong i denne serien og endte opp på delt poengsum mot NTNU Geezez, men endte 
foran på tabellen pga. interne oppgjør hvor Hoops vant 2 av 3 kamper. Veldig mange av kampene 
denne sesongen var særdeles jevne og tabellen kunne fort ha sett annerledes ut. En veldig bra 
sesong for et meget ungt og uerfarent herrelag.   

  

BRMN 1K

N
r. Lag

Kam
per

S
/
T

Pts/
PM Poeng

1.
NTNUI 
Basket - KVI 
1

9
7/
2

520/3
97 14

2. NTNUI 
Chickens

9 6/
3

437/3
79

12

3. Sverresborg 
Hoops

9 3/
6

476/4
98

6

4. Stjørdal Lady 
Dragon

9 2/
7

421/5
80

4

BRMN 2K

N
r. Lag

Kam
per

S
/
T

Pts/
PM Poeng

1. Stjørdal 8 7/
1

496/3
35

14

2. NTNUI 8 5/
3

352/2
89

10

3. Sverresborg 
Hoops 2

8 4/
4

371/3
76

8

4. Ranheim Pink 
Ladies

8 4/
4

336/3
11

8

5. Trygg-Lade 
Ladies

8 0/
8

233/4
77

0

https://basket.klubb.nif.no/serieogturnering/Sider/Tabeller.aspx?season_id=89785&league_id=28831
https://basket.klubb.nif.no/serieogturnering/Sider/Tabeller.aspx?season_id=89785&league_id=28831
https://basket.klubb.nif.no/serieogturnering/Sider/Tabeller.aspx?season_id=89785&league_id=28831
https://basket.klubb.nif.no/serieogturnering/Sider/Tabeller.aspx?season_id=89785&league_id=28831
https://basket.klubb.nif.no/serieogturnering/Sider/Tabeller.aspx?season_id=89785&league_id=28831
https://basket.klubb.nif.no/serieogturnering/Sider/Tabeller.aspx?season_id=89783&league_id=3580
https://basket.klubb.nif.no/serieogturnering/Sider/Tabeller.aspx?season_id=89783&league_id=3580
https://basket.klubb.nif.no/serieogturnering/Sider/Tabeller.aspx?season_id=89783&league_id=3580
https://basket.klubb.nif.no/serieogturnering/Sider/Tabeller.aspx?season_id=89783&league_id=3580
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Herrer Junior GU19 (1998-1995) 
Juniorlaget hadde også denne sesongen nok spillere til å delta med eget lag. Av tabellen ser en at 
de måtte de se seg slått av vårt GU16-lag som vant juniorserien også denne sesongen. Sølv i 
serien er en god prestasjon. 
  
Deltok i Gjensidige Cup på Stjørdal. Sammen med enkeltspillere fra G99 og G00 deltok laget i 
U19 NM i Kongsberg. Med turneringens yngste lag endte det med en 11. plass. 

BRMN 1M

N
r. Lag

Kam
per

S
/
T

Pts/
PM Poeng

1. NTNUI Nerds 15
1
4/
1

1111/
741 28

2.
Aalesund 
Sharks 15

1
0/
5

971/7
82 20

3.
Volda Ørsta 
Waves 15

1
0/
5

978/7
78 20

4. Ranheim 
Basket

15 7/
8

859/1
065

14

5.
Sverresborg 
Hoops 15

2/
1
3

923/1
206 4

6.
NTNUI 
Geezez 15

2/
1
3

696/9
66 4

BRMN U19M

N
r. Lag

Kam
per

S
/
T

Pts/
PM Poeng

1. Sverresborg 
Hoops 2

10 9/
1

892/5
04

18

2. Sverresborg 
Hoops 1

10 6/
4

668/6
45

12

3. Byåsen 10 6/
4

655/6
51

12

https://basket.klubb.nif.no/serieogturnering/Sider/Serie-(hjem).aspx?league_id=30333&season_id=89787
https://basket.klubb.nif.no/serieogturnering/Sider/Serie-(hjem).aspx?league_id=30333&season_id=89787
https://basket.klubb.nif.no/serieogturnering/Sider/Serie-(hjem).aspx?league_id=30333&season_id=89787
https://basket.klubb.nif.no/serieogturnering/Sider/Serie-(hjem).aspx?league_id=30333&season_id=89787
https://basket.klubb.nif.no/serieogturnering/Sider/Serie-(hjem).aspx?league_id=30333&season_id=89787
https://basket.klubb.nif.no/serieogturnering/Sider/Serie-(hjem).aspx?league_id=30333&season_id=89787
https://basket.klubb.nif.no/serieogturnering/Sider/Serie-(hjem).aspx?league_id=3584&season_id=89797
https://basket.klubb.nif.no/serieogturnering/Sider/Serie-(hjem).aspx?league_id=3584&season_id=89797
https://basket.klubb.nif.no/serieogturnering/Sider/Serie-(hjem).aspx?league_id=3584&season_id=89797
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Gutter G16 (1999) 
Dette laget vant GU16-serien uten ett tap. I tillegg vant de også U19-serien med kun ett tap.  

Under U16NM i Bergen endte laget opp med sølvmedaljer. Dette er klubbens og regionens første 
medaljer i et yngre NM noensinne!  

Scania Cup i Södertälje regnes som et uoffisielt Nordisk mesterskap. Kun noen få lag fra Norge 
blir invitert. Her endte laget på en 8. plass etter strålende innsats i turneringens tøffeste gruppe. 

I Bærum Open gjorde dette laget en ny sterk prestasjon. Det endte med tap i semifinalen mot 
Sandvika. I Gjensidige Cup ble det finaleplass i U19-klassen. 

4. Stjørdal 10 4/
6

514/6
14

8

5. Singsaker 10 4/
6

479/6
67

8

6. Aalesund 
Sharks JM

10 1/
9

584/7
11

2

BRMN U16M

N
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/
T
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PM Poeng

1.
Sverresborg 
Hoops 1 10

1
0/
0

942/3
80 20

2. Sverresborg 
Hoops 2

10 8/
2

922/6
45

16

3. Ranheim 
Basket

10 4/
6

467/7
01

8

4. Byåsen 10 4/
6

589/6
95

8

5. Steinkjer 
Magic

10 3/
7

530/7
38

6

6. Stjørdal 10 1/
9

526/8
17

2

https://basket.klubb.nif.no/serieogturnering/Sider/Serie-(hjem).aspx?league_id=3584&season_id=89797
https://basket.klubb.nif.no/serieogturnering/Sider/Serie-(hjem).aspx?league_id=3584&season_id=89797
https://basket.klubb.nif.no/serieogturnering/Sider/Serie-(hjem).aspx?league_id=3584&season_id=89797
https://basket.klubb.nif.no/serieogturnering/Sider/Serie-(hjem).aspx?league_id=3586&season_id=89795
https://basket.klubb.nif.no/serieogturnering/Sider/Serie-(hjem).aspx?league_id=3586&season_id=89795
https://basket.klubb.nif.no/serieogturnering/Sider/Serie-(hjem).aspx?league_id=3586&season_id=89795
https://basket.klubb.nif.no/serieogturnering/Sider/Serie-(hjem).aspx?league_id=3586&season_id=89795
https://basket.klubb.nif.no/serieogturnering/Sider/Serie-(hjem).aspx?league_id=3586&season_id=89795
https://basket.klubb.nif.no/serieogturnering/Sider/Serie-(hjem).aspx?league_id=3586&season_id=89795
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Smågutter GU15 (2000) 
Her er en ny god årgang som gikk gjennom serien uten tap. De deltok også i GU16-serien og 
endte med en sterk sølvmedalje. Dette laget er et av de beste lagene i Norge og har flere 
landslagsuttatte spillere. I sesongen 2014-2015 har Sigurd Lorange, Alessandro Zulijani, Jørgen 
Kjesbu og Jørgen Bjørke spilt på GU16-landslaget og deltatt i internasjonale turneringer. 

I Bærum Open gikk de helt til topps etter seier mot Asker i finalen. En kjempeprestasjon! 

Laget deltok med to lag i Gjensidige Cup i 2015. Det ene laget ble slått ut av Ranheim i 
semifinalen og det andre vant finalen mot Ranheim. 

BRMN U19M
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1. Sverresborg 
Hoops 2

10 9/
1

892/5
04

18

2. Sverresborg 
Hoops 1

10 6/
4

668/6
45

12

3. Byåsen 10 6/
4

655/6
51

12

4. Stjørdal 10 4/
6

514/6
14

8

5. Singsaker 10 4/
6

479/6
67

8

6. Aalesund 
Sharks JM

10 1/
9

584/7
11

2
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/
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1.
Sverresborg 
Hoops 10

1
0/
0

836/3
07 20

2. Singsaker 10 6/
4

456/3
85

12

https://basket.klubb.nif.no/serieogturnering/Sider/Serie-(hjem).aspx?league_id=28421&season_id=89793
https://basket.klubb.nif.no/serieogturnering/Sider/Serie-(hjem).aspx?league_id=28421&season_id=89793
https://basket.klubb.nif.no/serieogturnering/Sider/Serie-(hjem).aspx?league_id=3584&season_id=89797
https://basket.klubb.nif.no/serieogturnering/Sider/Serie-(hjem).aspx?league_id=3584&season_id=89797
https://basket.klubb.nif.no/serieogturnering/Sider/Serie-(hjem).aspx?league_id=3584&season_id=89797
https://basket.klubb.nif.no/serieogturnering/Sider/Serie-(hjem).aspx?league_id=3584&season_id=89797
https://basket.klubb.nif.no/serieogturnering/Sider/Serie-(hjem).aspx?league_id=3584&season_id=89797
https://basket.klubb.nif.no/serieogturnering/Sider/Serie-(hjem).aspx?league_id=3584&season_id=89797
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Smågutter GU14 (2001-2002) 
Laget fikk en fin andreplass i en jevn GU14-serie.  

Lagets 2002-spillere har i tillegg deltatt på alle fire Easy Basket-cupene som ble arrangert av 
regionen. Det har vært god matchtrening mot jevnaldrende og yngre gutter og jenter. 

I Gjensidige Cup på Stjørdal i september deltok laget i to klasser. I U16 ble det en seier og to tap 
(3. plass i gruppen) og i U14 (sammen med G03-05 Byåsen) ble det også en seier og to tap (3. 
plass i gruppen). 

I mai spilte laget i Ammerud Open i Oslo. Det endte med tre tap. To klare tap mot to ulike 
Holmlia-lag og et tap i en jevn kamp mot Nesodden.   

3. Stjørdal 9 5/
4

422/4
99

10

4. Byåsen Basket 10 4/
6

458/5
73

8

5. Ålesund 
Sharks

10 4/
6

477/5
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8

6. Volda Ørsta 
Waves

9 0/
9

123/4
49

0
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1.
Sverresborg 
Hoops 1 10

1
0/
0

942/3
80 20

2. Sverresborg 
Hoops 2

10 8/
2

922/6
45

16

3. Ranheim 
Basket

10 4/
6

467/7
01

8

4. Byåsen 10 4/
6

589/6
95

8

5. Steinkjer 
Magic

10 3/
7

530/7
38

6

6. Stjørdal 10 1/
9

526/8
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2

https://basket.klubb.nif.no/serieogturnering/Sider/Serie-(hjem).aspx?league_id=3586&season_id=89795
https://basket.klubb.nif.no/serieogturnering/Sider/Serie-(hjem).aspx?league_id=3586&season_id=89795
https://basket.klubb.nif.no/serieogturnering/Sider/Serie-(hjem).aspx?league_id=3586&season_id=89795
https://basket.klubb.nif.no/serieogturnering/Sider/Serie-(hjem).aspx?league_id=3586&season_id=89795
https://basket.klubb.nif.no/serieogturnering/Sider/Serie-(hjem).aspx?league_id=3586&season_id=89795
https://basket.klubb.nif.no/serieogturnering/Sider/Serie-(hjem).aspx?league_id=3586&season_id=89795
https://basket.klubb.nif.no/serieogturnering/Sider/Serie-(hjem).aspx?league_id=28421&season_id=89793
https://basket.klubb.nif.no/serieogturnering/Sider/Serie-(hjem).aspx?league_id=28421&season_id=89793
https://basket.klubb.nif.no/serieogturnering/Sider/Serie-(hjem).aspx?league_id=28421&season_id=89793
https://basket.klubb.nif.no/serieogturnering/Sider/Serie-(hjem).aspx?league_id=28421&season_id=89793
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Laget deltok også på Kick-off i Åsveihallen 8. mars og på Vårcup Ranheim 18. april (som 
erstattet sluttspillet). 

Smågutter GU13 (2003-2005) 

Vi har noen år hatt to microlag på Tiller og på Byåsen med gutter født 2003-05. Begge disse 
lagene har spilt seriespill i U13G-serien. De eldste spillerne er året yngre enn aldersklassen de 
har deltatt i. Byåsengruppa deltok i serien som Sverresborg Hoops 1, mens Tiller-gruppa deltok 
som Sverresborg Hoops 2. Bra innsats av begge lag, men høydeforskjellen ble utslagsgivende for 
resultatet til disse lagene i denne serien denne sesongen.  

Begge lagene deltok i alle EB-helgene i GU12-klassen. I tillegg stilte de felles lag med de mest 
ivrige spillerne i GU13-klassen.  

I Gjensidige Cup stilte Tiller-gruppa med eget lag og Byåsen-gruppa spilte sammen med 2002-
guttene i klassen GU14.  

BRMN U14M
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1. Singsaker 12
1
0/
2

695/4
76 20

2. Sverresborg 
Hoops 1

12 6/
6

489/5
64

12

3. Stjørdal 12 5/
7

572/6
19

10

4. Sverresborg 
Hoops 2

12 5/
7

507/5
46

10

5. Ranheim 
Basket

12 4/
8

498/5
56

8
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1. Sverresborg 
Hoops 3

8 8/
0

377/1
64

16

https://basket.klubb.nif.no/serieogturnering/Sider/Tabeller.aspx?season_id=89811&league_id=30337
https://basket.klubb.nif.no/serieogturnering/Sider/Serie-(hjem).aspx?league_id=3752&season_id=89791
https://basket.klubb.nif.no/serieogturnering/Sider/Serie-(hjem).aspx?league_id=3752&season_id=89791
https://basket.klubb.nif.no/serieogturnering/Sider/Serie-(hjem).aspx?league_id=3752&season_id=89791
https://basket.klubb.nif.no/serieogturnering/Sider/Serie-(hjem).aspx?league_id=3752&season_id=89791
https://basket.klubb.nif.no/serieogturnering/Sider/Serie-(hjem).aspx?league_id=3752&season_id=89791
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Gutter Microlag (2006-2007) 
Denne gruppa startet treninger en gang i uken høsten 2015. Noen av guttene har deltatt på EBC-
arrangementene i høstsesongen. 

Trenere 
Vi har Regionens største trenerstall og er stolte over det. Vårt flaggskip er selvfølgelig Ron 
Billingslea som er ansatt hos oss. Som en av få klubber i Norge har vi i Hoops ansatt en 
profesjonell trener som bare skal trene yngre lag. Ron trener de fleste lagene våre og holder 
oppsyn med resten som trenerkoordinator.  

Trenerne har hatt flere møter i 2014/15 og flere deltok på DST som en av de klubbene med flest 
deltagere i hele Norge.  

Vegard Dischington Tøfte har vært assisterende landslagstrener for GU16. 

Dommere 

Vi har i dag følgende antall dommere: 

Aspiranter   11 # 
Regiondommeraspiranter   1 
Regiondommer    3 
Forbundsdommeraspiranter   1 
Forbundsdommere    1 
TOTALT   17 

# Vi har fått nye 5 nye aspiranter gjennom aspirantdommerkurset som NBBF Region Midt har 
arrangert i Trondheim i 2015. 

DK/NBBF Midt besluttet før sesongen 2015-2016 i større grad å etterfølge NBBFs krav til å 
opprettholde sine dommergrader (over nivå aspirantdommere).  Dette har medført en viss 
«avskalling» i antall dommere med grad over aspirantdommere. Vi fikk i desember en ny 
forbundsdommer-aspirant, Alexander Reiertsen. Han har bestått både den praktiske og den 
teoretiske delen av kravene til å bli autorisert som forbundsdommer. 

2. Singsaker 8 6/
2

290/2
17

12

3. Ranheim 
GU13

8 3/
5

226/2
28

6

4. Sverresborg 
Hoops 1

8 2/
6

197/3
16

4

5. Sverresborg 
Hoops 2

8 1/
7

167/3
32

2

https://basket.klubb.nif.no/serieogturnering/Sider/Tabeller.aspx?season_id=89811&league_id=30337
https://basket.klubb.nif.no/serieogturnering/Sider/Tabeller.aspx?season_id=89811&league_id=30337
https://basket.klubb.nif.no/serieogturnering/Sider/Tabeller.aspx?season_id=89811&league_id=30337
https://basket.klubb.nif.no/serieogturnering/Sider/Tabeller.aspx?season_id=89811&league_id=30337


Sverresborg Hoops Basket Bredde                             

Våre 17 dommere har pr. 31.12.15 stått for ca. 23 % av alle nominasjoner (2PO) i kampene i 
regionale serier i 2015/2016-sesongen. (Ca. 46 % av det totale antall kamper). Dette er en 
bedring i forhold til 2014 – uten at vi er helt fornøyd. 

Noe av utfordringen med aspirantdommerne er tilbudet på kamper med «passende» nivå.  Dette 
tilbudet, som inntil sesongen 2015-2016 stort sett besto av Regionens 5 – 6 EBC-/EB-/U13-
arrangmentene, har begrenset mulighetene til å finne kamper for denne gruppen. 

For å øke antall kamper på dette nivået, har vår klubb - på klubbledermøtet i desember - 
oppfordret alle klubbene til å stille med så mange lag som mulig i disse 5 turneringene.  Vi har 
også bedt om at Regionen ved sine kampoppsett – fra kommende sesonger – unngår å legge 
regionale kamper i U13-serien til de helgene hvor Regionens EBC-/EB-/U13-turneringer 
arrangeres. 

Den regionale U13-serien vil forhåpentligvis også gi oss flere muligheter til å finne passende 
oppdrag for de yngste dommerne. 

DK/NBBF tok fra sesongen 2015-2016 – som første Region – i bruk det samme dommer-
nominasjonsprogrammet som NBBFs nasjonale serier, Arbiter. På noe sikt regner vi med å få 
flere av de yngre dommerne inn blant de mer «aktive» dommerne. 

Det er i løpet av året 2015 avholdt 3 dommermøter – med info, regeloppdateringer, regelprøver 
(med premiering!), videoklipp og pizza – med varierende oppmøte. Alle Hoops’ dommere har 
dessuten blitt invitert til – og delvis deltatt i – DK/NBBF Midts to samlinger for Regionens 
dommere. 

Økonomi 

Årets samlede overskudd for 2015 ble kr 82 241,-, mot budsjett kr 0.  

Aktiviteten i klubben i 2015 ble som forventet. Kostnader til seriespill og deltagelse på cuper og 
turneringer utgjør en stor andel av de totale kostnader. Likviditetsbeholdningen er økt med ca kr 
100 000,-, fra kr 612 000,- i fjor til kr 712 000,- i 2015. Egenkapitalen utgjør ved utgangen av 
2015 kr 729 000,-, mot kr 646 000,- i fjor. Av dette er kr 250 000,- øremerket til utebane. 

Den økonomiske situasjon for klubben er meget god, og klubben har god likviditet. En god 
likviditet og sunn drift er viktig for å kunne ha handlefrihet. 

Sammenligner vi årets resultat på kr 82 000,- med fjorårets underskudd på kr 94 000,-, skyldes 
endringene i hovedsak følgende forhold:  

• Økning i dugnadsinntekter: ca kr 200 000,-  
• Økning i kostnader i forbindelse med seriespill og turneringer/cuper ca kr 100 000,- 

Klubbens totale gjeld er ikke vesentlig endret fra i fjor. 
 
Utestående fordringer er på ca samme nivå som i fjor. Det meste av posten gjelder 
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forskuddsbetalte kostnader vedrørende arrangement i 2016. Det er gledelig at utestående 
treningsavgifter mot klubbens medlemmer er redusert i forhold til i fjor. 

Styret foreslår overfor årsmøtet at årets overskudd på kr 82 241,- disponeres som følger:  

Overført til annen egenkapital: kr 82 241,- 

For øvrig vises det til regnskapet og notene for mer utfyllende informasjon. 

Dugnad/sponsor 

I 2015 hadde vi ca. 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 dugnadene en inntekt på kr 160 288,-. I tillegg har vi auksjonarius inne 
før boene tømmes, det de tar med seg selges på auksjon. De tar 20% provisjon mens klubben 
sitter igjen med 80%, en ekstrainntekt på kr 97 880,- for 2015. Mot slutten av året ble det også 
solgt en del ting på finn.no for totalt kr 17 300,-    

Klubben har også inntekter fra bingospill (Maxspill) i fjor på kr 65.568,-. Dette er våre mest 
lettjente penger. Klubben leverte en kake til en bingokveld. 

Siden mars har vi hatt vakter i Åsveihallen hver 6. uke. For klubben har dette gitt en inntekt på kr 
32 500,-, for vaktansvarlig har det gitt mange flere grå hår på hodet. Her har det vært en 
utfordring å få nok folk og ansvarlig har måtte tatt både 3 og 4 vakter på en uke. Det er viktig at 
alle tar sin del av ansvaret og stiller på sine vakter, slik at det ikke blir så stor belastning på 
enkeltpersoner.      

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 41 til 44 spillere og fikk inn kr 
15 202,94 i 2015. Med nesten 170 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. 36 000,-. Klubben oppfordrer medlemmene å bruke 
den nye appen og handle sitt sportsutstyr hos G-sport Lefstad. 
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Kommunikasjon 

Hjemmesiden er vår beste kommunikasjonskanal og vi brukt mye tid på dette i 2015. Det er 
viktig å ha god kontakt med våre medlemmer. Siri Strømme og Mathias Aarskog har gjort en 
kjempejobb med oppbyggingen av vår nye hjemmeside som ble lagt ut i februar 2015. 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. Vi ser også at de fleste lagene bruker sine lagsfaner godt og det 
gjør at det er lett å finne svar på de spørsmål foreldre og spillere har om de forskjellige lag. 
Dess bedre vår hjemmeside er, dess mindre 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. De fleste lagene har egne Facebook-sider, hvor 
vår daglige aktivitet i lagene blir lagt ut. Dette er et medium barn og ungdom kjenner og avtaler 
om kjøring til kamper etc. blir formidlet her. Klubben har også sin egen Facebook-side hvor det 
legges ut bilder av det som skjer i klubben og reklamerer selvfølgelig med vår hjemmeside. 
Nytt av året er Siris nyhetsbrev som kommer en gang i uken. Dette er veldig viktig for at vi skal 
få et godt samhold i klubben og alle vet hva som skjer.  

Arrangement 

Easy Basket og Easy Basket Challenge i Munkvollhallen 14. og 15. mars 2015 

Et fåtall lag hadde meldt seg ved fristen, men etter en purring fikk vi med flere lag. Steinkjer (4 
EBC-spillere), Byåsen, Hoops, Ranheim, Singsaker og Stjørdal stilte med lag. Knut Myhre hadde 
fått dommere fra både Hoops og andre klubber. Vi hadde også dommerobservatører tilstede og 
dette fungerte godt. Kampoppsettet måtte justeres dagen før grunnet avbud fra U13 Singsaker - 
ellers fungerte dette godt. Kampene ble avviklet som planlagt og tidsskjema holdt med god 
margin. Hovedsekretariatet koordinerte turneringen på en god måte i fht. kampoppsett, 
lagsoppsett, kampsekretariat, dommere og resultatføring. 1999- og 2001/02-spillere fra Hoops 
stilte i sekretariatet på lørdag og søndag. Munkvollhallen en er godt sted å arrangere EBC/EB. En 
skade på en Hoops 2004 spiller lørdag - hentet i ambulanse med skade i kne. Alt håndtert etter 
boka og gutten var heldigvis tilbake (som tilskuer) på søndag. Kiosksalget ble gjennomført av 
2004-foreldre. 

Easy Basket og Easy Basket Challenge i Åsveihallen 18. oktober 2015 

Kun fem EB-lag og et U13-lag hadde meldt seg ved fristen – 2 x Hoops, Singsaker, Byåsen og 
Ranheim. Lavt antall KAN delvis forklares ved Stjørdals basketskole samme helgen - dette burde 
ha vært unngått. Konsekvensen ble et forkortet program på søndag, med EBC på formiddagen 
med Ron og U12 turnering på ettermiddagen.  Vi hadde 7 dommere fra Hoops - hvorav fem 
aspiranter - og 4 dommere fra andre klubber - litt skuffende tilslutning fra Hoops' egne dommere 
og vi hadde dessverre bare én dommerobservatør tilstede. Kampene ble avviklet som planlagt.  
De elektroniske Excel-baserte lagoppstillingene, kampskjemaene og dommerregningene er til 
stor hjelp i slike arrangement. Hovedsekretariatet koordinerte turneringen på en god måte i 
forhold til lagoppstilling, kampoppsett, sekretariat, dommere og resultatføring. Kiosksalget ble 
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gjennomført på en god måte i nye Åsveihallen, men med ønske om utvalg med litt mer «mat» ble 
uttrykt fra flere sultne spillere.  

Liepaja 2015 

Vi var 57 deltagere totalt (35 spillere, 3 trenere samt foreldre/søsken). Siri og Bjørn Åge gjorde 
en fantastisk jobb for å få arrangementet til å fungere smertefritt og 100% etter planen. 
Treningssamlingen varte denne gangen én uke fra fredag 7. august til fredag 14. august – med 
andre ord ingen forlenget utgave som det har vært tidligere år. Opplegget var som tidligere med 
fly fra Værnes til Riga og buss til Liepaja. Vi bodde på Hotel Amrita og hadde alle treninger i 
Olympiskais Centre. Vi hadde 4 treningsgrupper og det ble trent to økter per dag bortsett fra en 
dag med sosial aktivitet. Noen spillere som ambulerte på forskjellige treningsgrupper hadde 
opptil tre treninger per dag. Vi hadde med oss egne trenere og leide også trenere fra den lokale 
klubben Lauvas. Følgende trenere ble brukt under oppholdet: Ron Billingslea, Vegard Dichington 
Tøfte, Siri Strømme, Armands Misus og Zintis. 

Treningskamper; 00 laget fikk matchet seg med 2 kamper mot lokalt Liepaja-lag (2 seiere!), 
tilsvarende spilte 01-04 gruppen og Jentegruppen mot lokale lag. Disse kampene setter en egen 
spiss på uka i Liepaja.   

Hoops dekket lunsj for alle spillere i hallens kafeteria. Der serveres meget god og ordentlig mat. 
Dette foregikk på slaget en halv time etter øktas slutt og dessuten etter en obligatorisk dusj. 
Denne praksisen ble innført for tre år siden, og vi hadde meget gode erfaringer med den i forhold 
til restitusjon, sykdomsforebygging og sosialt.  

Representasjon 

Følgende har deltatt på møter i regi av regionen: 
Mathias Aarskog, Vegard Dischington Tøfte, Morten Tøfte, Joakim Rosenlund, Siri Strømme og 
Knut Myhre. 

Verv i regionen: 
Mathias Aarskog Nestleder 
Joakim Rosenlund Styremedlem Rekruttering 
Hans Kristian Strømme Dommerkomiteen 
Knut Myhre Dommerkomiteen 

Regionlagsspillere som ble uttatt til Nasjonal Talentcamp (NTC) 2015 i Bergen i november. 

G2001:   
Haakon Thun Hindbjørgmo 
Christian Lyngen Johansson 
Martin Silseth Munkvik 
William Raj Nilsen 
Bo Skarland Schønberg 
Coach: Ron Billingslea 
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G2002:  
Martin Neraas Bøkset 
Fredrik Darre Seip 
Coach: Vegard Dischington Tøfte 

J2001: 
Hedda Finnøy  
Rachel Appiah 
Synne Rosenlund 
Sofia Guidi 

J2002: 
Olivia Samanns 
Shanice Micaelsen 

Følgende spillere har deltatt på landslagssamling i 2015: 

G16 (1999): 
Christian Dischington Tøfte representerte Norges G16 landslag både under Nordisk Mesterskap 
(13-17 mai) og under EM i august. Han var kaptein og en av de mest sentrale spillerne på laget. 

G16 (2000): 
Sigurd Lorange, Jørgen Bjørke, Jørgen Kjesbu og Alessandro Zulijani ble under NTC 2014 tatt ut 
til G16-landslagets bruttotropp på 16 spillere. Altså var 4 av landets 16 beste spillere fra 
Trondheim! De ble alle 4 tatt ut til Copenhagen Invitational (19. – 21. juni). Vi hadde altså hele 4 
av 12 spillere på laget! 

J16 (2000): 
Jennifer Appiah ble under NTC 2014 tatt ut til J00-landslagets bruttotropp på 16 spillere og 
deltok gjennom våren på flere samlinger. 

J15 (2001) 
Hedda Finnøy har vært på landslagssamling for jenter i 2015. 

Vegard Dischington Tøfte deltok på Coach Clinic under Copenhagen Invitational. 

Trondheim mars 2015 

Styret 


