
ÅRSBERETNING FOR MIDTBYEN BASKET 2019 
 

INNLEDNING. 

Klubben ble etablert 1.7. 2019 av en gjeng ressurspersoner som ønsket å etablere en 

basketballklubb i midtbyen, med hovedvekt rundt skolene Ila, Birralee og Steinerskolen. Senere har 

også Lilleby skole blitt en del av klubbens satsningsområde. 

Klubben har i første omgang gitt tilbud til barn i alderen 6-13 år. Planen er å bygge opp med ett år 

eldre barn hvert år. Planen er å være en klubb med barn og ungdom i alle aldre i 2027. 

I løpet av klubbens 5 første mnd har vi hatt over 200 barn i SFO alder i trening på skolene. På 

klubbens første klubbturnering var det med ca 90-100 barn fordelt på 12 lag. 

 

STYRE OG STYREMØTER/AKTIVITET. 

Styre har bestått av: 

Leder  Morten Tøfte 

Nestleder Karianne J. Osmundsvåg 

Styremedlem  Alexander Reiertsen 

Styremedlem Kelly Borsick 

Varamedlem Mathias Dørmænen 

Varamedlem   Vegard Tøfte 

Revisor  Frank Robert Horgmo 

Revisor Egil Haave 

 

Valgkomitee  

 Leder  Joakim Rosenlund 

 Medlem Pål Wahl 

 Medlem Terje Melhus 

 

Styret har hatt etableringsmøte og 2 offisielle styremøter der det har vært behandlet hele 

28 saker.  I perioden har det også vært avholdt flere uoffisielle telefonmøter og andre møter 

da i en oppstart av en klubb har vi hatt forskjellige behov for samarbeid og beslutninger. 

 



MEDLEMMER. 

Klubben har pr. 31.12.2019 150 medlemmer. 133 av disse er under 10 år. Vi har barn fra ca 25 

nasjoner og alle verdensdeler.   Vi har en fordeling på gutter og jenter på ca 60/40.   

Vi er svært fornøyd med medlemsutviklingen de første 5 mnd. 

 

TRENERE 

Klubben har hatt mange trenere i sving på de forskjellige skolene og i de forskjellige lagene 

Birralee:  Ila:    Lilleby:   U13 

Kelly Borsick-Moe Karianne J. Osmundsvåg Asbjørn Svergja  Joakim Rosenlund 

Anastasia Fløtten Ingrid Stueland Evensen    Anastasia Fløtten 

Nikolai Fløtten  Margrethe Lind 

Anushka Gorad  Vedric Saran 

Signe Troøien  Alexander Reiertsen  

 

POLITIATTESTER  

Alle våre trenere på SFO har politiattest ? 

 

DOMMERE?  

Alexander Reiertsen, Morten Tøfte, Joakim Rosenlund ?  

 

ØKONOMI 

Klubben har i startperioden fått oppstartstøtte fra Sverresborg Hoops Basket Elite, samtidig som den 

har hatt god tilgang på dugnader som noen ildsjeler i klubben har jobbet mange timer og som har 

sikret klubbens økonomi i startperioden. 

I løpet av 5 mnd har klubben hatt en omsetning på hele 287.000,- og ett overskudd på kr. 137.000,-. 

Det overskuddet er et godt grunnlag for videre satsning. 

 

DUGNADER 

Klubben har god tilgang på dødsboryddinger og vi har totalt hatt inntekter de første 5 mnd på kr. 

112.000,-.  Disse inntektene er og blir grunnmuren i klubbens økonomi. 

 

STØTTE OG TILSKUDD 

Klubben fikk ett tilskudd fra Trondheim kommune til rekruttering på kr. 40.000,- 



Sponsor er Nordic Semiconductor.  

Det er mulig å støtte klubben via Grasrotandelen hos Norsk Tipping 

 

KURS 

Vi ble kurset i 3mot3-arrangement av NBBF i begynnelsen av desember.  

 

SFO AKTIVTETER. 

Klubben har SFO aktiviteter på skolene Birralee, Ila og Lilleby.  Vi vil jobbe med å få dette til på 

Steinerskolen og kanskje Lade i løpet av våren 2020. Andre skoler har også kontaktet oss for å spørre 

om de også kan få SFO-basket på sin skole.  

Vi har hatt ca 200 barn i aktivitet på disse skolene. 

 

LAG I SERIESPILL OG SMÅBASKETHELGER. 

Klubben har ett lag i regionen sin U13 serie.   Dette er gutter og jenter i alderen 11-13. På trening 

deltar mellom 20-25 spillere hver gang. Laget ligger ca på midten av tabellen i sin første sesong i 

regionen sine serier.  

I tillegg har klubben deltatt med 2 U10 lag og 1 U12 lag i regionen sine EB/EBC turneringer. 

Vi er svært fornøyd med at klubben i sitt første år deltar så aktivt i regionen sine aktiviteter. 

 

KLUBBAKTIVITETER. 

Klubbturnering 

Klubben hadde i begynnelsen av november en klubbturnering med alle spillerne fra de SFO ene vi 

har aktivitet på. Hele 12 lag med ca 90 barn og 150 -200 foreldre/søsken og venner fylte Strinda 

videregående til et meget spennende arrangement der alle spillere for første gang i deres liv fikk 

spilt 3 kamper, og alle fikk premie etterpå. 

Vi må berømme mange av spillernes foreldre som deltok positivt i hallen og mange som leverte 

bakevarer osv til kiosken vår.  

Vi oppfordret alle til å gå inn på klubbens nettside og se mange flotte bilder fra arrangementet. 

  

Åpning av Trondheim Spektrum 

Den nye Nidarøhallen hadde offisiell åpning 6. oktober 2019.  Hverken regionen eller de etablerte 

klubbene i Trondheim hadde ressurser til å ta oppdraget med å representere basketball under 

åpningen av hallen. Midtbyen tok oppdraget og det var spennende og god PR for basketballen i 

regionen.  Vi var nok en av de standene som ble mest besøkt i hallen.  Takk til mange ildsjeler som 

stilte opp på kort varsel og gjorde en strålende jobb. Representanter fra Sverresborg Hoops, Nidaros 

Jets og Singsaker BBK var også innom og bidro på standen.  



 

Barnas Bylørdag 28.september – basketballaktivitet på Nordre  

Midtbygruppen har et arrangement som heter Barnas bylørdag. Klubben spurte om vi kunne ha en 

basketaktivitet på Nordre, og fikk ja. Vi lånte regionen sin utebane og hadde en basketballbane midt 

i Nordre gate.  Mange hundre barn var innom og prøvde sporten.  Det var stor aktivitet hele dagen, 

helt til vi pakket sammen. Les om aktiviteten på vår nettside.  

Vi har fått god tilbakemelding fra Midtbygruppen og vi vil samarbeid med dem om forskjellige 

arrangement i sentrum til våren og sommeren 2020.   

 

NETTSIDEN www.midtbyenbasket.no  

Vi har jobbet med å få opp en god og aktiv nettside. Dette tok lengre tid enn vi hadde håpet.  Nå 

begynner den å få en form som vi liker. Klubben vil takke Mathias Dørmænen for en stor innsats for 

å få siden operativ. Nettsiden vil være under kontinuerlig forbedring. Klubben ønsker innspill fra 

medlemmene til endringer, forbedringer. 

Vi skal ha en av Norges beste og mest aktive nettside for basketballklubber 

  

PLANER FOR NESTE ÅR. 

Jobbe hardt på de 4-5 skolene vi har SFO basket slik at basket blir en viktig del av aktiviten på skolen.   

Basketball skal bli elvenes hovedaktivitet. 

Ha SFO basket til 300- 400 barn en gang i uken hele sesongen. 

Avholde 3-4 klubbturneringer med de elever som går på SFO på våre skoler. 

Ha minst 25 lag i aktivitet i alle klubbturneringer. 

Bli en stor rekruteringsklubb for regionen sine EB/EBC turneringer. 

Ha 3-4 lag i regionen sine serier i U13 og U14. 

Mål å ha likt antall medlemmer mellom kjønnene. Viktig at vi har trenere av begge kjønn på alle 

nivåer for å lykkes med dette.  

Mål å bli 250 -300 medlemmer innen utgangen av 2020 

Utvikle og utdanne våre unge trenere og sikre oss gode og kvalifiserte trenere for fremtiden. 

Bygge opp en god stamme av unge dommere, slik at vi har nok dommere i forhold til regionens krav. 

Integrere og inkludere foreldrene til de barna som spiller i klubben. Vi har barn fra ca 25 nasjoner fra 

alle verdensdeler. 

Bli en foregangsklubb på 3mot3 basket i Trondheim. 

 

http://www.midtbyenbasket.no/

