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Styrets årsberetning 2020 
 
 

INNLEDNING 

 
Styret i klubben har gjennom hele året hatt jevnt med styremøter. Vi har i år avholdt åtte 

styremøter. Tre av disse møtene har vært på Microsoft Teams. Vi har også en stor gruppe 

tillitsvalgte som gjør en uvurderlig jobb for klubben. 

 

Året 2020 ble er merkelig år hvor Covid-19 gjorde at all aktivitet ble nedstengt i begynnelsen av 

mars. Alle serier, sluttspill, NM-sluttspill og cuper ble avlyst for sesongen 2019-2020. 

Sesongen 2020-2021 startet opp med et håp om seriespill og for U13-U19 ble det startet kamper i 

midten av oktober. Seniorene ble utestengt og har ikke spilt kamper siden mars 2020. Så kom 

neste runde med økning av korona i november og mange av lagene kviet seg for å reise ut av 

byen. 3. januar 2021 kom full nedstenging av trening og kamper.  

 

Vår trenergruppe har hatt et vanskelig år med masse omberamminger, avlyste kamper, stenging 

av haller etc. Men trenerne har klart å holde humøret oppe og gjort en fantastisk innsats for at 

barna kunne få være sammen med andre barn/ungdom og trene under kontrollerte rammer i 

forbindelse med Covid-19 og smitte. Vi hadde i fjor seniorer i klubben for første gang. Disse ble 

i 2020 vedtatt overført til Sverresborg Hoops Elite. Vi deltok i januar på Den Store Trenerhelgen 

(DST) i Oslo og var som vanlig en av klubbene med flest deltakere. 

 

Sportslig har sesongen vært et mareritt. Ingen kåring av seriemestere, alle NM og cuper avlyst. 

Vi har spilt en del seriekamper og våre lag har vist god innsats og ferdigheter i disse kampene, 

noe som har ført til mange seiere.  

 

Våren 2020 ble det dessverre ikke noen sesongavslutning for Sverresborg Hoops Basket på 

Sverresborg ungdomsskole.  

 

Rekrutteringen i 2020 har vært vanskelig pga. Covid-19. Vi har ikke hatt et eneste skolebesøk. Vi 

har derfor oppfordret våre spillere til å ta med seg venner og skolekamerater og det har fungert 

ganske bra. Ved nyttår var vi 214 medlemmer og 27. september var vi nede i 168 medlemmer 

pga. av nedstengingen. Da seriene startet, fikk vi et flott løft av unge spillere som ønsket å prøve 

basketball og ved nyttår hadde vi tatt igjen det tapte og kunne notere 218 medlemmer. Og de 

fleste av disse var fra 8-13 år. 

 

På dommersiden har vi hatt en økning på to dommere siden i fjor. Vi mistet en del 

dommeraspiranter, men har fått mange nye kampledere som vi håper vil fortsette å dømme.  

 

Når det gjelder økonomi så hadde vi i år budsjettert med underskudd på kr 40 000,-. Vi fikk til 

slutt et overskudd på kr 140 755,-. Vi har meget god egenkapital på kr 664 923,-. En sunn 

økonomi i klubben skaper trygghet i organisasjonen. 
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Dugnadsinnsatsen i 2020 ble fraværende. Vi hadde en dugnad som servitører under nachspielet 

til Melodi Grand Prix i Trondheim Spektrum rett før Norge ble nedstengt. Vi fikk heldigvis 70% 

kompensasjon fra staten for de konsertdugnadene som ble avlyst pga. Covid-19. 

 

Vår årlige treningsleir for hele klubben i Liepaja ble avlyst. 

 

Vi fikk vår EBC/EB i mars avlyst få dager før den skulle avholdes. Denne fikk vi også 

kompensasjon for tapte inntekter av staten. 

 

 

 

STYRET OG TILLITSVALGTE 
 

Styret har i 2020 bestått av: 

 

Leder   Mathias Aarskog 

Nestleder  Geir Schønberg 

Styremedlem  Bjørn Åge Bergsjordet   

Styremedlem  Tommy Geving  

Styremedlem  Camilla Jensen  

Styremedlem  Ola Høeg (trakk seg høst 2020) 

Styremedlem  Camilla Myrstad (trakk seg sommer 2020) 

Varamedlem  Helga Wist 

 

Valgkomité  Kristian Seip 

Vegard Tøfte 

Hugo de la Plaza 

Inge Mork (vara) 

 

Kontrollkomité Ida Minsaas Lunde 

Øystein Widding 

Heidi Anita Ringen (vara) 

 

Politiattester:   Mathias Aarskog 

Barneidrettsansvarlig:Mathias Aarskog 

Korona-ansvarlig: Bjørn Åge Bergsjordet 

 

Sportslig utvalg:  Ola Høeg (trakk seg høst 2020) 

   Vegard Tøfte 

   Guro Samanns 

   Thor Inge Øvermo 

   Bjørn Åge Bergsjordet 

 

Web-ansvarlig  Geir Schønberg 

Styremedlem SIF Geir Schønberg 

Dommerkontakt Bjørn Åge Bergsjordet 

 

Styret har i 2020 hatt åtte styremøter, seks fysiske møter i klubbhuset og tre på Teams. 

Varamedlem Helga Valør Wist gikk inn som fast medlem sommeren 2020. 
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REKRUTTERING 
 

Rekruttering ble en vanskelig oppgave i korona-året 2020.  

 

I slutten av september ble det arrangert «Basket over hele byen» for alle basketklubbene i 

Trondheim. Det var en invitasjon til alle som ville prøve basketball utendørs på Sverresborg 

skole. Vi lagde noen bannere og fikk besøk av spiller fra Jets. 

 

I november var Olivia Samanns og Johan Karlsen på to treninger med allidrett for SIF for å vise 

frem vår idrett for de yngste. Det er vel det nærmeste vi har vært i nærheten av med hensyn til 

rekruttering. 

 

Vi har ikke vært på noen skoler eller SFO. Vi måtte da prøve å finne andre løsninger på hvordan 

rekruttere spillere. Vi fant da ut at jungeltelegrafen fungerer. Vi ba våre spille ta med seg venner 

og klassekamerater for å prøve basketball. Ved nyttår var vi 214 medlemmer og 27. september 

var vi nede i 168 medlemmer pga. nedstengingen. Da seriene startet, fikk vi et flott løft av unge 

spillere som ønsket å prøve basketball, og ved nyttår hadde vi tatt igjen det tapte og kunne notere 

218 medlemmer. Og de fleste av disse var fra 8-13 år. Ser ut til at dette er noe vi bør fortsette 

med fremover. 

 

 

 

LAG- OG SOSIALKONTAKTER 

 
Lag- og sosialkontaktene blir valgt på lagsmøtene på høsten. Vi er heldige og har endel 

tillitsvalgte som har vervet over flere år, mens andre tar sin tørn et år før de sender stafettpinnen 

videre. På noen lag har vi slitt med å få foreldre til å ta ansvar, det fører til litt for stort 

ansvarsområde for trenerne. 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 ble i 2020 

betalt av lagkontakt/sosialkontakt/trener med 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, Halloween og andre uformelle 

møter utenom trening og kamper. Koronapandemien har i år forhindret endel av disse 

aktivitetene. Klubbens bidrag til overnatting ved seriekamper i Ålesund ses også på som et viktig 

bidrag til det sosiale miljøet i lagene.  

 

Den tradisjonsrike sesongavslutningen for hele Hoops måtte vi avlyse i år. Dette er et svært 

positivt arrangement på tvers av lagene våre som vi håper vi kan gjennomføre igjen i 2021. 

 

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. Fra høsten gikk 

NBBF over til elektronisk kampskjema som krevde endel investering, logistikk, opplæring og 

innkjøring. Overgangen har gått veldig bra, og spillerne syns det elektroniske skjemaet er lettere 
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å føre enn det gamle. Styret og lagkontakter har bistått og stått for opplæring av ungdommene 

våre. 

 

 

 

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! Nytt av året er at medlemmene melder seg inn direkte i NIF sitt system via en link på 

våre nettsider. 

  

Pr. 31.12.2020 har vi 214 aktive og totalt 218 medlemmer i Sverresborg Hoops Basket. Det er en 

oppgang på 4 medlemmer. Etter nedstenging av idretten pga. Covid-19 sank vårt medlemstall til 

165 aktive 27.9.2020. På høsten, da seriene startet økte vi antall aktive slik at vi 31.12.2020 var 4 

aktive medlemmer mer enn året før. Vi rekrutterte altså 49 aktive medlemmer på fire måneder.  

 

Fordelingen av medlemmene er som følger: 

 

Årsklasse 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 

J 12   1 1 3 

J 11   2 4 3 

J 10  1 2 3 4 

J 09  5 6 4 6 

J 08  2 3 2 2 

J 07  3 2 3 2 

J 06 5 8 5 5 3 

J 05 5 5 4 5 4 

J 04 6 7 4 6 8 

J 03 4 6 7 8 5 

J 02 4 4 3 2 1 

J 01 5 4 2 3  

J 00 3 2 2   

J 97 2     

Senior J 89      

Damer foreldrelaget  2 6 8 4 

Tillitsvalgte aktive kvinner 10 8 9 13 17 

G 14      1 
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G 13     1 

G 12     9 

G 11     1 

G 10   3 6 8 

G 09   6 7 21 

G 08 2 8 10 13 14 

G 07 2 7 9 13 14 

G 06 4 16 20 17 16 

G 05 4 8 15 15 12 

G 04 16 12 11 13 12 

G 03 11 16 8 6 4 

G 02 5 9 2 1 1 

G 01 11 4 6 5 3 

G 00  14 8 10 4 1 

G 99   7 9 7 5 1 

G 98 4 5 5 3 3 

G 97 4 4 3 4 3 

G 95    2 1  

Herrer foreldrelaget  5 10 11 9 

Tillitsvalgte aktive menn 15 19 16 19 18 

sum aktive 143 192 201 210 214 

Ikke aktive medlemmer 9 9 11 4 4 

Totalt 152 201 206 214 218 

 

 

 

Klubben har følgende lag i seriespill i sesongen 2020/2021: 

 

1 lag 1K, 1 lag Rullestolserien, 1 lag GU19, 2 lag GU17, 3 lag GU16 (hvorav 1 jentelag), 3 lag 

GU15 (hvorav 1 jentelag), 2 lag GU14 og 2 lag U13 i regionen sine serier. Vi stilte vi med 4-6 

lag i regionen sine EBC (8-10 år), EB (10-13 år) i aldersgruppene 2009-2014. 

 

 

 

 
  



Sverresborg Hoops Basket Bredde                             

   

 

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. 

 

Mathias Aarskog har tatt over dette ansvaret. KlubbAdmin har i 2020 lagt inn en egen rubrikk for 

de som har forevist politiattest slik at det nå er enkelt å finne ut hvem som dette i orden.  

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. 
 
 

 

SPORTSLIG UTVALG 
 

Sesongen 2019/20 har våre lag deltatt i alle seriene i Region Midt – i tillegg deltok J04-05 i 

jenteserien i Region Øst for å få jentelag å spille mot. I mange av årsklassene stiller vi med flere 

lag og er regionens dominerende klubb i seriespillet. Seriespillet gikk som normalt fram til 

nedstengningen pga. koronaviruset i mars. NBBF vedtok å annullere hele sesongens seriespill 

siden man innså at de ikke kunne spilles ferdig. Det årlige sluttspillet ble derfor også avlyst. På 

det tidspunktet var allerede flere av lagene klare som seriemestre og andre var et par kamper 

unna det samme. Vi har også i år deltatt i rullestolserien. 

 

Sammendrag av lagenes sportslige prestasjoner er listet under. 

 

 

Jenter 2010-2014 

Vårt yngste jentelag trenes av Olivia Samanns. De har hatt en trening pr. uke. Treningene har 

blitt brukt til en del lek og mye grunnleggende ferdigheter i basketball.  

 

Laget har vært med på tre Easy Basket-turneringer, to før pandemien og en rett før jul. I løpet av 

2020 har det vært en del utbytting av spillere. Ved utgang av 2020 består laget av 15 spillere. 

 

 

Jenter 2006-2009 

Laget trenes av Olivia Samanns. De har to treninger pr. uke. Laget har brukt treningene på å 

ivareta spillerne, introdusere de nye og forberede seg til kamper i U13-serien, Easy Basket og 

Jenteserien. 

 

Laget har vært med på tre Easy Basket-turneringer, to før pandemien og en rett før jul. Samtidig 

var de med i U13-serien før pandemien og spiller igjen i U13 til høsten. De var også for første 

gang med på jenteserien i høst. I løpet av 2020 har det vært en del utbytting av spillere. Ved 

utgangen av 2020 består laget av 10 spillere. 
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Jenter 2004-2005 

Dette er en erfaren treningsgruppe som har holdt høyt aktivitetsnivå i flere år. Ved årsskiftet 

besto treningsgruppen av 12 spillere etter å ha fått flere nye spillere i løpet av året. De har hatt to 

treninger pr. uke på Thora Storm. I tillegg har jentene har skillstrening en gang i uka. Trener er 

Mathias Dørmænen. I høst ble han assistert av Henrik Bryn Rambøl. 

 

Pga. mangel på jentelag å spille mot her hjemme var også laget i 2019/2020-sesongen oppmeldt i 

jenteserien i Region Øst. De har hevdet seg meget godt i denne serien, bl.a. med fire seire i den 

eneste kamphelgen de fikk i 2020. men sesongen ble også her kansellert pga. Covid-19. I Region 

Midt spilte de i tillegg mot guttelagene i U15-serien, og hevdet seg godt.  

 

Pandemien satte stopp for årets hovedmål, NM-turneringene i vår. Det ble heller ikke deltakelse i 

Bærum Open i år. Som et alternativ til avlyste turneringer ble det i september arrangert en 3 mot 

3 turnering for J02-03 og J04-05 hvor alle fikk spilt 3-4 kamper. 

 

Flere av J05-spillerne deltok på sesongens regionlagstreninger, men den planlagte Nasjonal 

Talentcamp (NTC) måtte avlyses. Tre av spillerne har deltatt på landslagssamlinger, Maja 

Osmundsvåg, Marthe Eide og Lana Lacken. ble uttatt til landslagssamling for U16-landslaget, 

men den ble også avlyst pga. smittesituasjonen. 

 

Flere av jentene er også aktive som dommere, kampledere og trenere for yngre jenter i regionen. 

 

 

Jenter 2002-2003 

Vårt eldste jentelag trenes av Keith Downing og Guro Samanns. De har hatt tre treninger pr. uke 

fram til sommeren, og to pr. uke i høst. Laget har brukt treningene til å ivareta de få spillerne de 

har og forberede seg til tøffe kamper med høyt tempo og U19NM i april. 

 

Laget har spilt i Region Midt 1K, hvor det nå kun er seks lag som deltar. Dette er eneste 

kamptilbud i Region Midt for det unge laget. Sesongen 2019/20 var tøff med store omveltninger i 

spillerstallen. Dessverre ble det kun mulig å gjennomføre halve sesongen før nedstengningen av 

all aktivitet på grunn av Covid-19. Laget lå på en sikker 3. plass, men kunne godt ha spilt seg opp 

til en bedre plassering med flere kamper. Laget har hatt et samarbeid med Jenter 2004-2005 for å 

kunne stille til kamp med flere spillere.  

 

På grunn av begrensningene for spillere over 20 år har det ikke vært et kamptilbud for laget 

høsten 2020. 

 

I september ble det arrangert en 3 mot 3 turnering for J02-03 og J04-05 hvor alle fikk spilt 3-4 

kamper.  

 

Flere av jentene bidrar som dommere og trenere i regionen. 

 

 

Gutter 2011-2014 

Vår yngste treningsgruppe for gutter ble startet høsten 2020 med åtte spillere der vi i slutten av 

året ble 12 medlemmer. De fleste på laget er født i 2012, og laget har som mål å rekruttere flere 

2011ere. Gruppen trenes av Johan Karlsen og har hatt én trening i uken i Åsveihallen. Siden 

treningsgruppen ble startet opp midt under Covid19 har de derfor bare fått deltatt på én EB-

turnering i høst.  
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Gutter 2009-2010 

Vår nest yngste spillergruppe på guttesiden, men på ingen måte den minste. I et år hvor sesongen 

fikk en brå stans i mars og treningene først ble gjenopptatt i september, har spillegruppen vokst 

fra 11 spillere til over 25 aktive spillere ved utgangen av 2020. Dette er mye takket være god 

kompisrekruttering på flere skoler i området. Rekrutteringen gjorde det nødvendig å ta steget opp 

fra liten til stor bane og å utvide tilbudet med en ekstra trening i høstsesongen. Laget trenes av 

Hallvard Relling med Øyvind Hoff som assistenttrener. Laget har trening på Ugla skole på 

mandager med vekt på terping av individuelle ferdigheter, og onsdager på stor bane i Åsveihallen 

med større fokus på spill og øvelser for å styrke ferdighetene som lag. Motivasjonen og 

læreviljen er høy i gruppen, men smittevernreglene gjør at de savner å spille kamper mot andre 

lag. 

 

Laget har deltatt på alle EB-arrangementene som har vært gjennomført i år. På det siste EB-

arrangementet i høst hadde de tre lag påmeldt og både nye og gamle spillere fikk løpt fra seg på 

banen. I høst har de spilt kamper i U13-serien. Dette er et tilbud til de spillerne som har lyst på en 

ekstra utfordring. Det er tøft å møte spillere som er både et og to år eldre, men sesongen i år 

handler kun om å sanke erfaringer og forberede guttene på hva som møter dem senere. 

 

 

Gutter 2007-2008 

Denne treningsgruppen trenes av Åsmund Hiis Hauge med Stefan Relling som assistent. De har 

hatt tre/fire treninger pr. uke der spillerne selv har valgt hvilke treninger de deltar på. Dette er en 

stor treningsgruppe med nye spillere inn og noen ut i løpet av året. Laget består derfor av erfarne 

spillere og nybegynnere og hadde ved årsskiftet 28 spillere likt fordelt på de to årsklassene. Laget 

har spilt med to jevne lag i U13-serien og hevdet seg sterkt. De stilte også med et lag i U14-

serien mot et og to år eldre spillere, noe som gir tøffe og lærerike kamper. De fleste kampene var 

spilt før serien ble stoppet pga. smittesituasjonen i vår. 

 

De har i tillegg deltatt på alle Easy Basket-turneringene i sesongen, som oftest med flere lag pr. 

gang. Så kamptilbudet lokalt har vært godt i 2020. 

 

Pga. Covid-19 har det ikke vært mulighet for delta i utenbys turneringer for å måle krefter mot 

lag fra andre deler av landet i år, planen var å delta i Ammerud Open i mai og Bærum Open i 

september.  

 

I høst deltok flere av G07-spillere fra laget på regionens SPU-program. 

 

 

Gutter 2006 

Treningsgruppen ledes av Thor Inge Øvermo med Bo Skarland Schønberg som assistent og har 

hatt to treninger pr. uke med en ekstratrening sammen med G05. Dette har vært en stor og stabil 

treningsgruppe i flere år og nye spillere kommer stadig til. Ved slutten av 2020 består gruppen av 

19 ivrige spillere. Oppmøte på trening er veldig godt, og det ble også trent alternativt i perioden 

hallene var stengt i vår og sommer. 

 

G06 har deltatt i U14-serien der de var ubeseiret da serien ble avbrutt i vår. De spilte også opp en 

årsklasse og spilte mot 2005-spillerne i U15. Dette gir guttene god trening mot sterkere motstand, 
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og er veldig lærerikt for spillerne. Det har dessverre ikke vært mulighet for delta i utenbys 

turneringer for å måle krefter mot lag fra andre deler av landet i år. 

  

Mange av spillerne deltok på Region Midts spillerutviklingsprogram (SPU) i vår. Dette skulle 

resultert i uttak til Nasjonal Talentcamp som dessverre ble avlyst. I høst ble fem spillere fra laget 

uttatt på SPU. Hele ni spillere har deltatt på kamplederkurs og fått praktisert på et Easy Basket-

arrangement i høst. 

 

 

Gutter 2005 

Sesongen startet med at fem av spillerne i denne treningsgruppen fra Tiller-området valgte å 

starte eget lag i Tiller IL. Det gjorde treningsgruppen litt tynnere, men etter flott innsats av både 

trener Vegard Tøfte og spillerne har laget hatt høy aktivitet og god sportslig utvikling i året som 

har gått. Laget har hatt tre treninger i uka, en av dem felles med G06. I seriespillet har laget 

hevdet seg meget godt. De spilte i to serier, U15 og en årsklasse opp i U16. Det har gitt et godt 

kamptilbud og god utvikling for hele laget. Seriespillet ble dessverre avsluttet før det var 

ferdigspilt og laget mistet derfor også sluttspillet pga. nedstengningen.   

 

Når hallene ble stengt for trening i vår gjennomførte coach Tøfte og guttene utendørstreninger 

med vekt på spenst, styrke, koordinasjon og kondisjon. Før høstsesongen valgte noen spillere å 

takke for seg, og laget har derfor samarbeidet med G06 i høst for å styrke spillerstallen på trening 

og kamp. På slutten av året har også G05 dannet en egen treningskohort sammen med G04. 

 

Flere av G05-spillerne deltok på sesongens regionlagstreninger, og det var en skuffelse at den 

planlagte Nasjonal Talentcamp (NTC) måtte avlyses. Jonas Rosmo Grytvik ble uttatt til 

landslagssamling for U16-landslaget, men den ble også avlyst pga. smittesituasjonen. 

 

 

Gutter 2003-2004 

Treningsgruppa G03-04 ble trent av Frode Ramberg. Thor Inge Øvermo har fungert som 

assistent-trener for laget. Laget hadde tre treninger pr. uke, en felles økt med G01-02 og to økter 

som selvstendig gruppe.  

 

Treningsgruppa bestod sesongen 2019-2020 av 12 spillere. De deltok i U16 og U17 som 

selvstendig lag i sesongen 2019-2020 og stilte felles lag med G01-02 i U19. Fire spillere trente 

også med 1M-gruppa sesongen 2019-2020 og fikk sine debuter i 1. divisjon herrer.    

 

Sesongen 2019-2020 ble avlyst, men laget lå godt an i seriene de spilte i. I U16-serien var laget 

ubeseiret etter seks kamper og ledet serien klart. I U17 toppet laget tabellen med ti spilte kamper 

og 18 poeng. Lag nummer to på tabellen hadde samme poengsum og kun en kamp igjen å spille. 

Her lå det an til en thriller i sesongavslutningen.  

 

Når hallene ble stengt for trening på våren gjennomførte ble innendørsaktivitet erstattet med 

utendørstreninger med vekt på spenst, styrke, koordinasjon og kondisjon.  

 

Laget hadde høsten 2019 kvalifisert seg til U16NM-deltagelse som skulle spilles i Bergen i mai 

2020. NM-deltagelsen ble, dessverre, avlyst pga. Corona-situasjonen i Norge.   

   

Fire spillere deltok på regionale landslagssamlinger. Se egen del om representasjon for detaljer.  
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Gutter 2001-2002 / Junior herrer 

Treningsgruppen ble trent av Frode Ramberg og har hatt en trening pr. uke. Aldersklassen var 

tynn, tre G01-spillere og en G02-spiller. For å få til et godt sportslig tilbud trente gruppen 

sammen med G03-04 en gang i uka og stilte lag i U19-serien. I tillegg trengte juniorene (G01- og 

G02-spillerne) fast med 1M-gruppa hele sesongen og spilte i 1M-serien.  

 

U19-serien bestod av fire lag og spilte kvadruppel serie. Laget lå på en tredjeplass, tre 

gjenstående kamper og poenglikhet med andreplassen da serien ble avlyst. Her lå det an til en 

spennende avslutning om andreplassen for laget.  

 

Laget hadde høsten 2019 kvalifisert seg til U19NM-deltagelse som skulle spilles i Bærum i april 

2020. NM-deltagelsen ble, dessverre, avlyst pga. korona-situasjonen.   

 

 

1M 

Våre seniorer dannet en treningsgruppe sammen med våre juniorer. Laget har hatt to treninger i 

uka under ledelse av Mattias Jönsson. Og deltok i 1. divisjon menn i Region Midt (1M). 

Sesongen ble også her avbrutt før seriespillet var ferdigspilt. I sommer bestemte vi at seniorene 

ble flyttet over i Hoops Elite. De har i høst forsøkt å holde treningene i gang, men 

smittevernreglene satte fort en stopp for det. 

 

 

2M 

I sesongen 2019/2020 hadde vi også treningstilbud for spillere som har blitt seniorer. Laget trente 

en gang i uken i Åsveihallen men deltok ikke i seriespill denne sesongen. I sommer ble seniorene 

flyttet over i Hoops Elite.  

 

 

 

DOMMERE 

 
Vi har i ved utgangen av 2020 følgende antall dommere: 

  
2017/2018  2018/2019  2019/2020  31. des. 2020 

Kampledere 12 14    9   19 

Aspirantdommere   2 10   13   13 

Regiondommere   3 1    1    2 

Forbundsdommeraspiranter   0 0    0    0  

Forbundsdommere 2 1    1   1 

TOTALT 19 26   24            26  

 

Kamplederne har deltatt på regionens Easy Basket-arrangement. 11 av våre dommere har vært 

aktive i gjennomføring av regionens serieavvikling.  
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TRENERE 

 
Trenere sesongen 2019/2020: 

J09-12 Olivia Samanns, 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 

 

Trenere sesongen 2020/2021: 

J10-14 Olivia Samanns  

J06-09 Olivia Samanns 

J04-05 Mathias Dørmænen og Henrik Bryn Rambøl 

D jr. Keith Downing og Guro Samanns 

G11-14 Johan Karlsen  

G09-10 Hallvard T. Relling og Øyvind Hoff 

G07-08 Åsmund Hiis Hauge og Stefan Relling 

G06 Thor Inge Øvermo og Bo Skarland Schønberg 

G05 Vegard Tøfte 

H Jr Frode Ramberg og Thor Inge Øvermo 
 
 

 

ØKONOMI 
 

Årets samlede overskudd 2020 ble kr 140 755,-, mot budsjettert underskudd kr 40 000,-.  

 

Året 2020 ble et turbulent år også mht. økonomi. Vi fryktet det verste da Covid-19 kom og alle 

våre konsertdugnader ble avlyst. Så ble alle cuper avlyst så de store kostnadene stoppet også opp. 

Regjeringen kom med kompensasjon i oktober for tapte inntekter på kr 138 327,- som gjorde at 

vi så lyst på det økonomiske igjen. Vi fikk også støtte fra hovedstyret i SIF for å opprettholde 

aktiviteten. Så stoppet alle våre reiser i seriene også opp i november og kostnadene ble enda 

mindre. Vi planla å kjøpe tre nye draktsett som vi skulle bokføre i 2020, men vi rakk ikke å 

bestille dem før nyttår så denne kostnaden forskyves til neste år. Derfor så stort overskudd i 2020 

og budsjettert underskudd i 2021.  

  

Den økonomiske situasjon for klubben er god, og klubben har fremdeles god likviditet, noe som 

gir god handlefrihet. Klubben har totalt kr 747 291,- på konto, hvorav kr 104 120,- befinner seg 

på lagskontoer. 

 

Styret foreslår overfor årsmøtet at årets overskudd på kr 140 755,- disponeres som følger: Avsatt 

til annen egenkapital: kr 140 755,-. For øvrig vises det til regnskapet og notene for mer 

utfyllende informasjon. 
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DUGNAD/SPONSOR 
 

I mars 2020 kom Covid-19 og alle våre konsertdugnader etter dette ble avlyst. Men vi rakk 

heldigvis en dugnad på Melodi Grand Prix i Spektrum hvor vi serverte i baren på nachspielet. En 

opplevelse vi kommer til å huske. 

 

Vi har hatt hallvakter i Åsveihallen hver 7. uke i samarbeid med SIF Håndball. Dette ga oss i år 

en inntekt på kr 16 962,- i tillegg til at det gir oss verdifull ekstra treningstid i helger og ferier.  

 

Vi har også i 2020 hjulpet Nidaros Jets med arrangement på hjemmekampene deres. Dugnaden 

består av rigging til kamp, billettsalg og kioskvakt. Oppgavene ble fordelt på de ulike lagene 

våre. 

 

Det har kun vært en lagsdugnad i år. G05 hadde vaskedugnad og fikk inn kr 5 000,-. 

 

Totalt hadde vi dugnadsinntekter på kr 33 862,-. 

 

Klubben har også inntekter fra bingospill (Teknobingo) på kr 67 162,-. Dette har vært et 

langvarig samarbeid og er våre mest lettjente penger.  

 

På Grasrotandelen til Norsk Tipping gikk vi fra 85 til 81 spillere og fikk inntekt på kr. 34 767,-.  

 

Sponsorer 

Vi er nå midt inne i en fem års utstyrs- og sponsoravtale med Craft og G-Sport Lefstad. G-Sport 

Lefstad var eid av kjeden som i 2020 gikk konkurs. Etter litt uklarheter en periode ble det klart at 

butikken ble omprofilert som Intersport Lefstad og avtalen fortsetter med dem i resten av 

avtaleperioden. 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 

Intersport Lefstad. 

 

 

 

KOMMUNIKASJON 
 

Hjemmesiden er vår viktigste eksterne kommunikasjonskanal. 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. 

Hoops-shopen, der man kan kjøpe klubbproduktene våre ligger også på nettsiden vår. Alle lagene 

våre har egne lagsider med oppdatert kontaktinformasjon, kalendere og nyheter. 

  

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. 

Vi har også en Facebook-grupper for de tillitsvalgte og trenerne 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 



Sverresborg Hoops Basket Bredde                             

   

 

live-streaming. Styret i Hoops har tilgang til alle disse gruppene og har på den måten god 

oversikt over aktiviteten i de ulike lagene. Flere lag benytter også appen Spond eller Messenger-

grupper for kommunikasjon i lagene. 

 

  

 

KORONA-HÅNDTERING 

 
Klubben oppnevnte Bjørn Åge Bergsjordet til smittevernsansvarlig i klubben. Sammen med 

informasjonsansvarlig Geir Schønberg har de hatt ansvar for å informere spillere, foreldre og 

tillitsvalgte om de til enhver tid gjeldende retningslinjer og holde alle oppdatert om endringer til 

disse. I begynnelsen var dette ikke en enkel oppgave da det var uklart hvor riktig informasjon ble 

publisert og av hvilke instanser. Etter hvert ble dette mer standardisert slik at informasjonen ble 

lettere tilgjengelig.  

 

Det ble tidlig opprettet en egen nettside på hoops.no med den korona-informasjon som er 

relevant for vår aktivitet. Denne er oppdatert av Bjørn Åge og Geir så snart ny, oppdatert 

informasjon ble kommunisert fra nasjonale og lokale myndigheter. I tillegg har relevant 

informasjon blitt publisert i klubbens Facebook-grupper for lagene og i tillitsvalgtsgruppa. 

 

Styret takker spillere, trenere, tillitsvalgte og foreldre for sin innsats for å gjennomføre trygge 

treninger og kamper i denne perioden. 

 

 

 

ARRANGEMENT 

 
Easy Basket og Easy Basket Challenge i Munkvollhallen 14. og 15. mars 2020 

Arrangementet ble besluttet avlyst tirsdag 10. mars pga. usikkerheten rundt korona-situasjonen. 

To dager senere, torsdag 12. mars, stengte Regjeringen i praksis Norge ned med innføring av 

strenge tiltak.  

 

 

Liepaja 2020 

Treningsleiren ble kansellert pga. usikkerhet rundt varigheten på korona-situasjonen.  
 
 

Høstcup G17 

Sverresborg Hoops Basket inviterte til Høstcup for G17 og G16-lag i Husebyhallen 26.-27. 

september. Dette var en turnering som ble satt opp som et alternativ til Bærum Open og 

Gjensidige Cup som var avlyst.  

 

Resultater  

 

Gruppe 1: 

1. Sverresborg G04  2-0 167-58 

2. Singsaker              1-1 77-118 

3. Tiller                      0-2 62-130 
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Gruppe 2: 

1. Sverresborg G05   2-0 121-83 

2. Ålesund                 1-1 114-75 

3. Sørsia                     0-2 69-146 

 

Lørdag 26. september: 

10:30 Sverresborg G04 – Singsaker 80-34 

11:45 Sverresborg G05 – Ålesund 49-40 

13:15 Singsaker – Tiller 43-38 

14:30 Ålesund – Sørsia 74-26 

16:00 Tiller – Sverresborg G04 24-87 

17:15 Sørsia – Sverresborg G05 43-72 

 

Søndag 27. september: 

10:30 (Semi 1) Sverresborg G04 – Ålesund 55-40 

11:45 (Semi 2) Sverresborg G05 – Singsaker 43-30 

13:00 (Plasseringskamp) Tiller – Sørsia 60-30 

14:30 (Bronsefinale) Ålesund – Singsaker 46-48 

16:00 (Finale) Sverresborg Hoops G04 – Sverresborg G05 85-48 

  

 

 

REPRESENTASJON 
 

Følgende har deltatt på møter i regi av regionen: 

Mathias Aarskog, Guro Samanns, Geir Schønberg, Bjørn Åge Bergsjordet, Camilla Jensen og 

Vegard Tøfte. 

 

Verv i NBBF Region Midt: 

Mathias Aarskog, styreleder 

Guro Samanns, varamedlem styre 

Hallvard T. Relling, valgkomitemedlem 

Vegard Tøfte, medlem i kontrollkomiteen 

 

Verv i NBBF: 

Geir Schønberg, valgkomiteen 

Siri Strømme, varamedlem sanksjonskomiteen 

 

 

Nasjonal Talentcamp (NTC)  

Ble i år avlyst pga. smittevern. Mange aktuelle spillere i årsklassene 2005 og 2006 fikk dermed 

ikke delta på NBBF’s talentsamling. 

 

Følgende spillere har blitt uttatt på landslag og landslagssamlinger i 2020: 

U16 Jenter 

Marthe Eide og Maja Osmundsvåg (Landslagssamling januar og februar)  

Lana Lacken (Landslagssamling i februar) 
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U16 Gutter 

Jo Mathias Bjørnevog Ramberg, Tobias Øvermo og Mats Bergsjordet (Landslagssamling januar 

og februar) 

Andreas Bakken (Landslagssamling i februar) 

U18 Jenter 

Marthe Eide og Maja Osmundsvåg (Landslagssamlinger høsten - ikke tillatt pga. smittevern) 

 

U18 Gutter 

Mats Bergsjordet (Landslagssamlinger høsten - ikke tillatt pga. smittevern) 

 

U16 Gutter 

Jonas Rosmo Grytvik (Landslagssamlinger høsten - ikke tillatt pga. smittevern) 

 

 

 

Trondheim, mars 2021 

 

Styret 


