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1. INNLEDNING 

Nasjonal idé 

� Norsk basketball skal være en synlig og selvstendig organisasjon, preget av 
engasjement, trygghet og langsiktighet. Faste, stabile og forutsigbare inntekter fra 
egen virksomhet skal gjøre basketsporten selvfinansierende. Vi sier ja til offentlige 
midler som belønning for vår samfunnsinnsats og oppnåelse av sportslige mål. 

� Basketballsporten i Norge skal være preget av sitt sosiale engasjement og sin 
flerkulturelle appell. Basket skal være en ”kul” sport. Våre utøvere skal være 
trendsettende i forhold til sunn livsstil og sosial innsats. Basketball skal være 
møteplass for ungdom med ulik etnisk, sosial og økonomisk bakgrunn og 
kommunikasjonsmiddel for integrering. 

Regionsidé  

� Samle de gode kreftene som brenner for basketball til en organisasjon i nord 

� La alle 10-åringer få en smak av basketball 

� Bli den ledende hallidretten for barn og unge i Nord-Norge 

Region nord basketballs verdier  

� Vi elsker basketball 

� Basketball skal være gøy og inkludere alle 

� Basketball er sportslig opptreden og lagånd, vi fremmer dermed evnen til samarbeid 

� Basketball skal kunne spilles på alle nivå og i alle aldre 

� Basketball skal være en sport som kjennetegnes ved forståelse og toleranse. 
Budskapet i ”Shut Up and Play” skal ligge til grunn for all aktivitet: 

 - Basketball er inkluderende 

- Basketballspillere viser respekt 

- Basketballspillere har stil 

Hovedmål 

� Våre viktigste oppgaver er å rekruttere nye spillere, primært blant barn og unge, 
skape aktivitet og øke antall enkeltmedlemmer 

� Vi skal bygge opp en lederstruktur som kan håndtere vår virksomhet 



� Vår organisasjon skal tilby godt lederskap og miljø, slik at barn og ungdom som 
engasjerer seg i basketball blir mer oppmerksomme, ansvarsfulle og fremgangsrike 
som individer. 

2. STYRET/ADMINISTRASJON  

Regionsstyret vil understreke hvor viktig det er å velge ressurspersoner som har vilje, tid og 
interesse av å utføre de verv de er valgt til. Region Nord har fungert uten styreleder gjennom 
hele sesongen og har bestått av:  

Terje Pleym, regnskapsfører 
Eirik Nordmark, styremedlem 
Trond Thoresen, styremedlem 
Aleksander L. Marthinussen, styremedlem 
Lars Olav Sparboe, styremedlem 
Marius Gavenas, styremedlem 
Gøril Mikalsen, 1. års styremedlem 
Janne Rognlid, 1. års styremedlem 

Ken-Rune Berg, 3. års kretssekretær 

Det har vært avholdt seks styremøter, alle via SKYPE, samt at det meste av kommunikasjon 
har foregått via telefon og e-post i forbindelse med planlegging og gjennomføring av 
aldersbestemt kretsserie og 2. divisjon herrer og kalott, oppfølging av handlingsplan, 
behandling av søknader, oppfølging av lisenser, etc. 

3. 2. DIVISJON HERRER 

Årets 2. divisjon bestod egentlig bare av to lag, Narvik og Bardu. For å øke antall lag og også 
kamptilbudet for U20 serien bestemte man å la lagene i U20-serien også få spille i 2. divisjon. 
Det ble laget to serier, 2. divisjon og U20 med forskjellige tabeller. Dette gjorde at 2. divisjon 
for sesongen 2008/2009 bestod av fem lag, Narvik, Bardu, Harstad U20, Tromsø U20 og 
Sortland U20.  

 

Bardu Basketballklubb – Sølvvinner i årets 2. divisjon 



Vi får gratulere Harstad U20 med seriegullet for 2. divisjon. Samtidig gratulerer vi Bardu med 
gode prestasjoner og kjempegod fremgang over flere sesonger med sølvet og Tromsø U20 
med bronse. 

4. ALDERSBESTEMT REGIONSSERIE 

Årets aldersbestemte regionsserie bestod av en U20, U18, U16 og U14 serie for menn, samt 
en U16 serie for kvinner. I alt deltok tjuefem lag mot tjue året før. Det er spesielt hyggelig å 
kunne ønske Bleik og Kroken inn i serien for U14 menn. 

U20 menn – resultater 

U20 serien ble bestående av kun tre lag, men lagene fikk også kamper i 2. divisjon. Tabellen 
og kampene for U20 ble skilt ut fra de totale kampene fra 2. divisjon. Lagene som U20 serien 
bestod av var Harstad, Tromsø og Sortland.  

I serien for U20 gikk Harstad av med seieren og kapret gullet og Tromsø fikk andreplass og 
sølv, mens Sortland endte opp på sisteplass men fikk bronse for sin bragd. Region Nord 
Basket gratulerer lagene med sine plasseringer. 

U18 menn – resultater 

I serien for U18 menn var det også bare tre lag påmeldt. Disse var Narvik, Tromsø og Kiruna, 
sammenlignet med seks lag året før.  

Tromsø kapret i denne serien gullet med Narvik på andreplass og Kiruna på 
bronseplassering. Vi gratulerer alle lag. 

U16 kvinner – resultater 

Årets serie for U16 kvinner bestod av fire lag, Langnes, Narvik, Harstad og Langnes U14. Her 
ble det slik at Langnes sitt U14 lag fikk tilbud om å spille i U16 serien for det var kun ett lag 
påmeldt i U14 serien. I forrige sesong var det tre lag med i U16 serien. 

I serien for U16 kvinner ble det Langnes som kapret gullet med Narvik på sølvplass. Harstad 
klarte å sikre bronsen. Gratulerer til alle lag. 

U16 menn – resultater 

I årets U16 serie for menn var det påmeldt seks lag, men det endte opp med åtte lag da to av 
lagene var U18 kvinner og man ønsket å la de spille i U16 serien for menn. Serien bestod av 
lagene Tromsø, Narvik, Langnes, Harstad, Sortland, Kvæfjord, Tromsø U18 kvinner og Kiruna 
U18 kvinner. 

Region Nord ønsker å gratulere Tromsø med gullet i denne serien og Narvik med sølv, samt 
Langnes med bronsen. 

U14 menn – resultater 

Serien for U14 menn ble også forholdsvis stor med åtte lag her også. Serien bestod av lag fra 
Tromsø, Bleik, Kroken, Kiruna, Langnes, Sortland og Harstad. 



Gratulasjoner går til Tromsø fro sin bragd med å hente hjem gullet i denne serien, samt til 
Bleik for en god prestasjon for å sikre seg sølvet og Kroken med bronse. 

5. HANDLINGSPLANEN – REGION NORD BASKETBALLS STRATEGIPLAN 

Handlingsplanen er strategidokumentet som konkretiserer regionens ide, verdier og 
hovedmål. I tillegg beskriver planen våre arbeidsområder innenfor kompetanseutvikling, 
organisasjonsutvikling, aktivitetstilbud, rammevilkår og toppidrett. Planer for sesongen 
2008-2009 er konkretisert innenfor de nevnte områdene med budsjett og finansiering.  

6. KKD-MIDLER TIL BARN- OG UNGDOMSSATSNING  

Ordningen med tildeling av aktivitetsmidler til barne- og ungdomssatsing i kretser i Norge, de 
såkalte KKD-midlene, ble iverksatt i 2003 og NBBF har fordelt omtrent 3 mill. kroner siden 
da. Region nord basketball har mottatt kr 340.000.  

Handlingsplanen er et nøkkeldokument som legges som grunnlag ved søknad om KKD-
midler. NBBF innvilget kr 37.540 til tiltak for sesongen, samt utstyr (basketballer og 
reversibles trøyer til rekrutteringstiltak) til en verdi av kr 12.460. Dette gir et totalt tilskudd 
for 2008/2009 på kr 50.000. Tiltakene som fikk finansiering var rettet mot dommer- og 
trenerutvikling i regionen. 

7. KALOTTKAMPENE I 2009 

Kalottkampene ble i år arrangert i Luleå i en idrettsfestival sammen med flere andre 
kalottidretter. Arrangementet ble gjennomført fra 27. februar til 1. mars. På herresiden 
deltok alle de fire nasjonene, Norge, Finland, Sverige og Russland, der det ble spilt en enkel 
serie med finalespill. På damesiden deltok kun Norge og Sverige som resulterte i en 
tredobbel serie der det sammenlagte resultatet bestemte plasseringen. 

 

Årets kalottlag som representerte Nord-Norge i Luleå 



Det var også lagt opp til å overvære en toppseriekamp mellom Plannja Basket og Södertälje 
på fredag kveld, en ungdomsklinikk på lørdags ettermiddag, samt bankett for deltakerne på 
lørdag kveld. 

Kalottlaget for herrer bestod av to spillere fra Narvik, tre spillere fra Harstad og seks spillere 
fra Tromsø. Trenere for laget var Ken Rune Berg fra Harstad og Tormod Grønnaas fra 
Tromsø. Dessverre for våre gutter gikk det heller dårlig på banen. De tapte alle kampene sine 
og endte opp på fjerdeplass og ingen medalje.  

Jentenes kalottlag bestod av en spiller fra Sortland, to spillere fra Harstad, fire spillere fra 
Narvik og fem spillere fra Tromsø. Trenerne for jentene var Annette og Tanita Brustad og 
Trond Thoresen, alle fra Narvik. Jentene gjorde det dessverre ikke noe bedre og tapte alle 
sine kamper og endte opp på en andreplass, som resulterte i sølvmedalje i og med at det kun 
var to lag med. I tillegg fikk jentene bryne seg i en treningskamp mot et lokalt svensk lag, 
men måtte også her gi tapt til et sterkere lag. Det skal nevnes at de norske jentene egentlig 
er U15 spillere, mens det svenske laget består av U17 spillere, noe som utgjør en 
aldersforskjell på to år. 

Vi ønsker uten tvil å takke spillerne som var med på laget og representerte Nord-Norge i 
denne turneringen. 

8. KRETSSEKRETÆR 2008/2009 

Ken Rune Berg, Harstad, startet høsten 2006 i en stilling som kretssekretær for region nord 
basketball. Stillingen finansieres i sin helhet av budsjettmidler fra NBBF og er på kr 50 000. 
Dette er tredje året NBBF finansierer denne stillingen. Styret ønsker herved å takke for et 
utmerket samarbeid.  

9. KRETSDOMMERE OG ASPIRANTDOMMERE 

Det har på høsten 2008 blitt arrangert at aktivitetslederkurs i Harstad, samt et 
aspirantdommerkurs. Det har også blitt gjennomført et aspirantdommerkurs i Tromsø, også 
dette på høsten. På Aktivitetslederkurset i Harstad deltok det 8 jenter og 10 gutter og på 
aspirantdommerkurset uteksaminerte vi 6 gutter. I Tromsø ble det uteksaminert 7 jenter og 
14 gutter som aspirantdommere. 

Det har blitt satt av støtte til et trenerprosjekt i Tromsø i regi av Tromsø Storm. Her har vi 
dessverre ingen tall på deltakere. 

I tillegg til dette har det vært arrangert talentsamling/spillerutvikling i Narvik to ganger, 
Harstad en gang og Tromsø to ganger. I Narvik deltok henholdsvis 13 jenter og 12 gutter (fra 
Narvik og Harstad) og 15 gutter (Narvik, Harstad og Tromsø). I Harstad deltok det 14 jenter 
(fra Narvik, Harstad og Tromsø), samt i Tromsø deltok henholdsvis 5 jenter og 16 gutter (alle 
fra Tromsø) og 5 jenter (også alle fra Tromsø). 

10. ØKONOMI 

I og med at regnskapsåret etter krav fra Norges Basketballforbund skal endres fra å følge 
sesongen til å følge kalenderåret blir det kun ført regnskap for første del av sesongen 



2008/2009. Dette betyr at det blir lagt fram et regnskap som gjelder kun for siste halvdel av 
2008. I dette regnskapet får Region Nord et driftsunderskudd på kr 5 283,43. Region Nord 
har også en god likviditet. 

11. REGION NORD BASKETBALLS FREMTID 

Styremedlemmene i region nord har i flere år vært preget av de samme personene. Årets 
sesong har vist at flere av styremedlemmene har blitt ”utbrente”, noe som har preget 
regionen sin effektivitet. Det er et stort behov for nye personer som kan delta i styret, noe et 
bekymringsbrev til klubbene om rekruttering til region nord sitt styre skulle anskueliggjøre. 
Dessverre lot det ikke til at klubbene så alvoret i dette brevet da ingen har gitt respons!  
Med tanke på basketball sin fremtid i nordnorge, er det et paradoks at de lokale klubbene 
ikke viser større interesse til å bidra, eller foreslå, egnede styremedlemmer til region nord. 
Det er på sin plass å minne at de lokale klubbene har et ansvar da det er de som kjenner til 
egnede kandidater. 

For styret sitt sammensettning tilsier dette at enkelte av styremedleemmene har mangelfull 
basketbakgrunn, og kan mer uttale seg om ting på et administrativt nivå. Med tanke på 
nyskaping og engasjement er dette en uheldig utvikling. På den annen side er mangelfull 
basketbakgrunn bedre enn et styre uten personer. 
 
Region nord utfordrer klubbene til å tenke gjennom om de ikke kjenner til gode kandidater. 
Videre skader det ikke om klubbene reflekterer litt over konsekvensen for dem hvis region 
nord ikke er i stand til å ivareta sine oppgaver. 

12. INFORMASJON 

Internett: http://www.regionnordbasket.no  

Region nord basketballs offisielle nettsider ble publisert i oktober 2004. 
Publiseringsløsningen har forenklet arbeidet med å legge ut nyhetsartikler. 

13. AVSLUTNING 

Situasjonen nedover i organisasjonen tilsier at det må satses enda mer på trenerutdanning, 
og spesielt kretsdommerkurs. Den internasjonale lederutdanningen, et samarbeid over 
landegrensen med Sverige, er et stort løft for å styrke basketmiljøet på Nordkalotten.  

Nøkkelen til suksess er knyttet opp mot aktivitet. Derfor er det viktig at region nord 
basketball i samarbeid med NBBF opprettholder og viderefører kretssekretærstillingen, som 
kan avlaste styret i den daglige driften.   

Til slutt vil jeg benytte anledningen til å takke alle de frivillige på klubbnivå i Troms og 
Nordland fylke, som på hver sin måte har bidratt i det store lagspillet. En spesiell takk til de 
styremedlemmene som går ut av styret i denne omgang og en stor takk til de som velger å 
fortsette. 


