
ÅRSBERETNING FOR MIDTBYEN BASKET 2020

INNLEDNING.

Klubben har gjennomført sitt første hele år. Coronapandemien har satt sitt preg på året, 
med mye nedstenging og restriksjoner – men vi har forsøkt å holde så mye aktivitet som 
mulig under de til en hver tid gjeldende restriksjonene. Aktiviteten har fortsatt 
hovedvekt rundt skolene Ila og Birralee. I 2020 har også Bispehaugen blitt en av 
satsingsskolene våre, og vi har hatt sfo-basket for 2. og 3. trinn der høsten 2020.

Klubben har i år gitt tilbud til barn i alderen 3-15 år. Planen er fortsatt 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 året har vi hatt over 180 barn i SFO alder i trening på skolene. På klubbens siste
klubbturnering før nedstenging i mars var det med ca 100 barn fordelt på 16 lag.

I samarbeid med Utleira IL hadde vi basketball i åpen hall hver tirsdag i skoleferien.

Vi avholdt vår første basketskole i uke 32, også det i samarbeid med Utleiera IL.

Årets nyvinning, nanobasket, dvs lek med basketball for barn i alderen 3-6 år var en 
kjempesuksess i høst med ventelister på gruppene. Høydepunktet var Halloween 
basketball

Vi deltok på NTE Shoot out 26.9.2020, og hadde shoot out konkurranser på Finalebanen 
sammen 2-3 spillere fra Nidaros Jets. Her kom vi i kontakt med ei dame som har startet 
opp basketball på Oppdal. Vi ble også kontaktet av miljøer på Orkdal og Melhus, med 
spørsmål om bistand til å etablere klubber.

Vi avholdt en ren jentebasketdag 27.september, med over 70 påmeldte jenter i alderen 
10-15 år fra klubber i regionen. Det var over all forventning. Etter denne dagen tok vi 
initiativ til å sette i gang en egen jenteserie i samarbeid med alle klubbene i byen som 
har jenter. Svært gledelig at så mange som 6 klubber er i gang med å etablere rene 
jentelag. Vi avholdt første runde i jenteserien 28.11 med 6 deltagende lag, som spilte til 
sammen 9 kamper. Vi har mottatt støtte på 110 000 kr for denne jentesatsingen.  Denne 
skal brukes fremover.  Regionen har bevilget 10.000,- for 2021 også til prosjektet.

Vi har åpnet webshop hvor vi selger sokker, hoodies, munnbind

STYRE OG STYREMØTER/AKTIVITET.

Styret 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 Asbjørn Svergja
Medlem Terje Melhus

Styret har hatt 4 offisielle styremøter der det har vært behandlet hele 35 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. 31.12.2020 213 medlemmer. 120 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 fornøyd med medlemsutviklingn i år, på tross av at covid19 har gjort det svært 
utfordrende å gjennomføre mange av aktivitetene våre.

TRENERE

Klubben har hatt mange trenere i sving på de forskjellige skolene og i de forskjellige 
lagene. Vi har også rekruttert flere trenere i år, og er svært fornøyd med å ha hele 25 
trenere på blokka. Vi har mange unge og uerfarne trenerer, så det er en viktig oppgave 
for klubben å følge opp og utdanne disse.  Vi har hatt 2 møter med trenerne i 2020.

POLITIATTESTER

Alle våre trenere på SFO har politiattest

DOMMERE

Alexander Reiertsen, Morten Tøfte, Joakim Rosenlund, Frank Horgmo. Vi har også fått 
nye kampledere i Julia Osmundsvåg, Lora Pashana, Nikolaj Fløtten, Anastasia Fløtten. 

Da vi er en «ung» klubb må vi jobbe over år med å bygge en stor og god base med 
dommere. Dette er per nå en stor utfordring da de fleste av våre medlemmer er for 
unge til å bli dommere.

ØKONOMI

Klubben 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 året har klubben hatt en omsetning på hele 848.000,- og ett overskudd på kr. 
336.000,-. Klubben har etter 1½ år drift en EK på 500.000,- som er en god sikring for 
fremtidig drift.



DUGNADER

Klubben har god tilgang på dugnader og vi har totalt hatt inntekter i 2020 på brutto ca  
kr.500.000,-  Disse inntektene er og blir grunnmuren i klubbens økonomi.

Klubben vil takke en liten kjerne som har bidratt til denne inntekten.

STØTTE OG TILSKUDD

Klubben fikk ett tilskudd fra Trondheim kommune til SFO basket på kr 70.000,-
samt for Klubbambassadører på kr 20 000,-
Vi har også fått støtte fra andre til forskjellige tiltak på ca 160.000,-    
Styret har gjort en stor og god jobb å søke om støtte og tilskudd til våre aktiviteter
Styre ønsker å gi en stor takk til de som har bevilget penger til våre prosjekter.

Klubben er blitt godkjent som bingo deltager. Innteker fra dette vil komme først i 2021.

Det er mulig å støtte klubben via Grasrotandelen hos Norsk Tipping.  Vi hadde ved 
årskiftet 16 deltakere som støttet oss. Styret håper at mange av våre nye medlemmer 
melder spillekortet sitt inn med Midtbyen Basket. Dette er gode inntekter fremover for 
klubben

KURS

Vi har hatt trenere på trenerkurs og dommere på dommerkurs. Alle medlemmer i 
klubben som ønsker å gå på trener og dommerkurs får betalt kurset av klubben.

SFO AKTIVTETER.

Klubben har SFO aktiviteter på skolene Birralee, Ila og Bispehaugen. Vi vil jobbe med å få
dette til på Lade i løpet av våren 2021. Vi har hatt ca 180 barn i aktivitet på disse skolene.
Pandemien og restriksjoner pga pandemien har gjort at vi ikke har sluppet til så ofte og i 
så mange trinn som vi har ønsket. 

Andre skoler har enn de nevnte har kontaktet oss for å spørre om de også kan få SFO-
basket på sin skole.

LAG I SERIESPILL

Klubben har ett lag i regionen sin U13 serie. Dette er gutter i alderen 11-14.

På trening deltar mellom 15-20 spillere hver gang. Trenere er Asbjørn Svergja, Anastasia 
Fløtten og Joakim Rosenlund

Klubben hadde meldt på ett jentelag med spillere i alderen 12-15 år.  Vi hadde fått 
beskjed fra regionen om at det ikke ble jenteserie og at disse kunne spille i U13 gutter. 
Etter masse frem og tilbake ga ikke regionen overårige spillere dispensasjon, og laget 
stod dermed uten sportslig tilbud.  

Vi startet eget jentelag i høst, for J2006-2008 og de er 13-15 stk. Trenere er: Morten 
Tøfte, Anushka Gorad og Henrik Rambøl



KLUBBAKTIVITETER.

Klubbturneringer
Klubben hadde i begynnelsen av januar og i begynnelsen av mars klubbturneringer med 
alle spillerne fra de SFO ene vi har aktivitet på.

Hele 16 lag med ca 100 barn og 150 -200 foreldre/søsken og venner fylte Strinda
videregående til et meget spennende arrangement der alle spillere 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 hadde proffe fotografer som tok masse tøffe action-bilder og lagbilder av ungene. 

Åpen hall i sommerferien
Vi samarbeidet med Utleira IL som hadde åpen hall i Utelirahallen hele sommeren. Vi 
stilte med 2 stk baskettrenere hver tirsdag. Det var litt varierende hvor mange unger 
som benyttet seg av tilbudet. 

Basketskole
Vi arrangerte vår første basketskole i uke 32, i Utleirahallen. I 4 dager hadde vi treninger 
for barn og unge fra 1.-8.klasse i Utleirahallen. 1000 takk til Utleira IL og Pål Wahl som lot
oss få låne den flotte hallen deres som har god plass og flotte fasiliteter. 

Vi hadde 43 forskjellige unger innom i løpet av de 4 dagene basketskolen pågikk. Vi 
hadde 2 økter daglig, første økta fra kl 10.00 til 11.30, og så andre økta fra kl 12.15 til 
14.00. 

Vi delte inn i 2 grupper, 1 for 1.-4.klasse og 1 for 5.-8.klasse og hadde 3 trenere på hver 
gruppe. Det var klart flest unger som deltok i den eldste gruppa. SFO er nok en sterk 
konkurrent.

For de yngste var hovedfokus lek, mestring og moro – og det var topp stemning i gruppa 
alle dagene. Vi merket at ungene ble slitne i løpet av dagen og brøyt opp litt med spill og
leker uten ball innimellom. 

Nanobasket

Nanobasket er et konsept hvor de minste barna får mulighet til å utvikle egenskaper 
som fin og grovmotorikk, balanse og koordinasjon gjennom lek og basketaktiviteter i 
trygge rammer sammen med sine foreldre. 

Konseptet er nytt i Norge og inspirert fra Danmark hvor Nanobasket allerede er et 
velutviklet program. Vi hadde våre første kurs i høst, 1 for unger 3-4 år, og 1 for unger 5-
6 år. Kursene var fulltegnet og vi hadde ventelister. Det var kjempesuksess. Les mer om 
det på vår nettside. 

JENTEBASKET

Vi inviterte til jentebasketdag i september og fikk en respons vi ikke hadde drømt om. 
Over 70 jenter var påmeldt. Dette gjorde at vi fant ut vi måtte smi mens jernet var varmt,



og vi tok initiativet til et samarbeid om jentesatsing i regionen, for alle klubbene. Vi 
avholdt flere møter og tok på oss å organisere og arrangere en egen jenteserie. Vi 
mottok 100 000 i støtte til dette fra Equinor, og 10 000 fra Regionen. 

Vi arrangerte første serierunde (av 5 planlagte) i slutten av november. 5 jentelag i 
alderen 2006-09 spilte 8 kamper på 2 baner i Strindahallen. 

Det ble noen jevne kamper og noen ujevne, som forventet på dette nivået og helt i 
oppstarten for mange. Men det var ingenting å si på innsatsen. 

Mange nye fjes dukket opp på kort tid, både av trenere og lagledere. Det er kjempebra 
jobba av klubbene som har satt fokus på jenter også – og har fått frem jentelag. Dette er
svært gledelig for basketballen i regionen vår spesielt, og i basketnorge generelt. 

Vi gleder oss til fortsettelsen. 

AKTIVITET PÅ NETT

Vi jobber kontinuerlig med å ha en god og aktiv nettside. Vi skal ha en av Norges beste 
og mest aktive nettside for basketballklubber - www.midtbyenbasket.no

Vi er også aktive på facebook, antallet følgere øker stadig. Per 31.12 hadde vi 450 
følgere. 

Instagram, vi hadde 130 følger per 31.12. Målet er å øke stadig. 

Alt om NBA skrev en fin artikkel om oss og klubbens utvikling. Det er lenke til den på 
nettsiden vår 

Lokalavisa Nidaros var innom oss på trening etter at vi hadde mottatt 100 000 kr i støtte 
fra Equinor, men det ble aldri noe av den artikkelen de skulle lage. 

PLANER FOR NESTE ÅR.

Jobbe hardt på de 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 200- 300 barn en gang i uken hele sesongen.

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

Ha minst 20 -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 og U15

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 -350 medlemmer innen utgangen av 2021



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.

Ha masse uteaktivitet i sommer med 3 mot 3 basket for ungdom som ikke er med i 
organisert idrett.

Jobbe for at de med flerkulturell bakgrunn kan inntegreres i en verdensidrett de kjenner
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