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• Valg av møteleder og referent 
• Valg av 2 personer til å undertegne protokoll 
• Årsberetning 2018 for avdelingen 
• Årsrapport 2018 fra lagene 
• Behandle forslag og saker 
• Fastsette treningsavgift 
• Regnskap 2018 
• Budsjett 2019 
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DAGSORDEN ÅRLIGMØTE RANHEIM BASKET 

 



 

 

 

Styresammensetning (valgt på årligmøte mars 2018) 

Kristin Fiva Edvardsen 

Marianne Lindseth 

Erling Siggerud 

Carlos Hernandez 

 

Spillere 

Vi har hatt en jevn økning i antall spillere blant de yngste og opplever at flere velger å starte 

med basketball tidligere. Flere av spillerne driver andre aktiviteter i tillegg, bl.a. kan vi nevne 

fotball, håndball, taekwon-do, turn, dans, ski, korps, osv. Så å være en aktivitet som 

omfavner de som bare vil spille basketball og de vil gjøre flere ting er viktig for oss. 

 

Treningsgrupper 2018  

Gruppe Antall spillere Gutter Jenter 

Damer 19  19 

U15-17 (-2004) 21 21  

U12-13 (2005-2007) 15 14 1 

U10 (2008-2011) 14 13 1 

U8 (2011-2012) Oppstart januar 2019   

Styrets beretning  



 

Lag i seriespill 

Vår 2018 
Damer (Pink Ladies) 
U17 
U14 

Høst 2018 
Damer (Pink Ladies) 
U17 
U15 
U13 

 

Dommere 

Vi hadde 3 erfarne dommere på plass før 

sesongstart 2018/2019. Regionen krever at 

alle klubber må han minst 1 dommer pr. 

påmeldte lag i seriespill. I løpet av høsten 

fullførte 3 av våre ungdommer 

kamplederkurs, bra for neste sesong. 

 

Trenere 

Å ha nok trenere er viktig for å kunne tilby basketball aktivitet. Vi har fokusert på å bruke 

egne ungdommer som trenere samtidig som vi har noe foresatte i tillegg til innleide 

ressurser fra Nidaros Jets. I fremtiden skal vi fokusere på å få med flere foresatte til å delta 

med de yngre lagene, samtidig som vi fortsetter å utdanne egne spillere som kan bidra på 

trenersiden. Yngre spillere synes det er motiverende med aktive spillere som trenere, og 

våre ungdommer får samtidig verdifull erfaring i å lede treninger. 

Rekruttering 

Vi har hatt stort fokus på rekruttering. Vi driver en idrett som er stor på verdensbasis, men 

ikke like synlig i Norge. Det er ikke like naturlig for barn å velge basketball som det er å velge 

andre idretter, så det ligger veldig mye arbeid bak hver ny spiller som kommer.  

Blant de tiltak vi har gjennomført er: 

- Allidrett 2 økter i januar i Vikåsenhallen. Ca. 80 barn deltok 

- Basketball i SFO tiden både vår og høst 2018. Egne grupper for gutter og jenter 

- Skolebesøk i gymtimen 

- Stand Charlottenlund skole, presentasjon er aktiviteter på Øst siden av Trondheim 

- Egen treningsgruppe for jenter født 2009 og yngre. 

Utfordringer med rekruttering har vært at det ikke alltid er lett å være synlig. Høsten 2018 

fikk vi ikke delt ut informasjon på Ranheim skole. En felles presentasjon på skolene av 

aktivitetene som finnes i Ranheim/RIL må vurderes av hovedlaget. 



 

En annen utfordring er rekruttering blant jenter. Dette er et område det må fokuseres på og 

finne hva som skal til for at jenter skal velge å basketball. På SFO ble jenter og gutter delt 

opp i starten for å gi en mer tilpasset tilbud, men så måtte de slåes sammen pga. intern 

politikk noe som resulterte i at nesten alle jenter forsvant. 

 

Arrangement/Sosialt 

Kampdag mai 2018:  

Etter sesongslutt våren 2018 var de ingen kamper etter mars så vi arrangerte kampdag i mai 

for U12/U13. Det ble godt oppmøte og tydelig at flere som ønsker seg aktivitet frem mot 

sommeren. 

 

 

 

Avslutning Høyt & Lavt juni 2018: 

Vi arrangerte avslutning for U12/13 og U15/17 på Høyt & Lavt. Mange spillere og foresatte 

deltok.  



 

 

3mot3 desember 2018: 

Det var ingen planlagt aktivitet i jula, men flere av våre spillere ønsket å spille basketball.  

Vi arrangerte derfor 3mot3 turnering i Vikåsenhallen i mellomjula og inviterte spillere i 

Trondheim til kamp.  

Det ble spilt 20 fartsfylte kamper. En populær aktivitet som vil gjerne vil gjenta. 

 

 

 

 

Dugnader 

Søppelplukking Grillstad Marina, vår 2018,  U15, U17 

Varetelling Rema1000, høst 2018, U12/13, U15/17 

Spekematdugnad, høst 2018, U12/13, U15, U17 

 

 

 



 

Økonomi 

Styret mener klubben hadde en stabil økonomi i 2018. Klubben hadde et overskudd i 2018 
på ca 65.000, og det må ses opp mot utgifter til Cup og satsing SFO som påløper i 2019, samt 
underskudd i 2017. 

De største utgiftspostene i klubbens budsjett er knyttet til trenergodtgjørelse, 
dommerbetalinger, serieavgift og innkjøp knyttet til dugnader (kiosk/spekemat) og 
reiseutgifter til cup. Det har blitt brukt lite midler til administrative utgifter i 2018. På 
inntektssiden har klubben sin hovedinntekt knyttet til aktivitetsavgiften for aktive spillere, 
aktivitetsmidler fra staten for mindreårige utøvere (LAM midler) samt de dugnadene vi får 
til. I 2018 var vi heldige å få 3 dugnader. Øvrige inntekter og utgifter avhenger av hvilke 
aktiviteter vi får til. 

I 2018 fikk vi også øremerkede midler fra Norges basketballforbund til bruk på satsing på SFO 
i skolen sesongen 2018/2019. 

For 2019 bør det ses på innkjøp av noe utstyr til de yngste lagene, da de bl.a. mangler 
drakter. 

Antall aktive spillere har vært stabil i 2018. En stor endring i antall aktive spillere i klubben vil 
påvirke klubbens økonomi. 

 

Mål og visjoner 

- Ha lag/treningsgrupper med 10-15 spillere hvert andre år fra 2. trinn opp til senior. 

- Ha en jentegruppe i løpet av 2019/2020 sesongen 

- Være et godt sportslig og sosialt alternativ som øker mangfoldet av fritidsaktiviteter 

på Ranheim.  

 

 

 



 

 

 

 

Om laget:  

Dette var vår yngste gruppe i 2018, de startet året med 7 spillere og var 14 stk. i slutten av 2018. 

Spillerne kommer fra Charlottenlund, Strindheim, Malvik og Ranheim. En gjeng som har funnet godt 

sammen og som ønsker alle velkommen.  

De var et av de yngste lagene i regionen i forrige sesong og deltok blant annet i U12 turneringer på 

slutten av året.  

Laget har en fin utvikling med stort fokus på inkludering og at basketball skal være gøy. 

Lagkontakter/Sosialkontakt: Carlos Hernandez 

Lagledere/Trenere: Magnus Barstad, Carlos Hernandez, Eric Hernandez og Jørgen Fiva 

 

 

Lag/ Treningsgruppe: U10 (2008-2011) 

 



 

 

 

Vår 2018 

Spillere: Albert Barstad, Angel Ervik, Iben Johansen, Lucas Eggen Norwich, Tinius Sollie Aas, 

Vicente Hernandez, Vinjar Tønder 

Treninger: Tirsdag kl. 16.00-17.15 og torsdager kl. 17.30-19.00 

Kamper/Serie/Cuper: Laget deltok ikke i noen kamper siden de ikke var noe tilbud for den 

aldersgruppen i regionen. Noen spillere deltok i basketball arrangement 1x i mnd hvor det 

var fokus på lek og spill. 

Dugnader: Det ble ikke gjennomført noen dugnader i regi av U10 gruppen. 

Foreldremøte/spillermøte: Ingen  

Sosialt: Avslutning i Vikåsenhallen med brus og pizza. 

Høst 2018 

Spillere: Aleksander Tangvik, Angel Ervik, Iben Johansen, Lucas Eggen Norwich, Sawsan 

Alawad, Vicente Hernandez, Ward Alawad, Albert Barstad, Armand Selmer, Chris Lund, Emil 

Marstad Brede, Lukas Flataker, Theodor Danielsen, Tinius Sollie Aas 

Treninger: Vi har hatt to treninger i uken med veldig bra oppmøte hver gang. Noen spillere 

trener 1xuka, andre trener 2xuka avhengig av hva som passer de best. Tirsdager kl. 18.30-

20.00 og torsdager kl. 17.30-19.00.  

Sportslig/Kamper/Serie/Cuper: Laget har deltatt i cuper som arrangeres i regi av basketball 

region midt. Der har laget spilt i U12 klassen av mangel på motstandere i samme alder. I 

løpet av høsten har det stadig kommet nye spillere til laget. Noe som har resultert i at vi har 

stilt med over 10 spillere på kamp. Det er mye i kamper hvor det kun er 4 spillere på banen 

samtidig, i fremtiden vurderer vi å melde på flere lag. De siste cupene har flere lag i samme 

alder meldt seg på cup som et resultat av økt fokus på rekruttering i SFO i regionen. 

Dugnader: Det ble ikke gjennomført noen dugnader i regi av U10 gruppen. 

Foreldremøte/ spillermøte: Det ble avholdt et foreldremøte i september hvor det ble gitt 

informasjon om treninger, trenere og cuper/kamper.  

Sosialt: Hele klubben ble invitert til eliteseriekamp i oktober takket være innsatsen av de 

eldre lagene på Ranheim. Avslutning før jul ble avholdt i Vikåsenhallen sammen med U12/13 

gruppen. Mange spillere på tvers av lagene ble til en fin sosial happening med mat og drikke. 

Økt fokus på det sosiale blir viktig fremover siden mange av barna komme fra forskjellige 

skole og er ikke mye sammen ellers i fritiden så å bygge en sterk gruppe hvor alle blir sett og 

føler seg velkommen er viktig.  

 

 



 

 

 

Lagleder/Trenere: Oddvar Uleberg 

(lagleder), trenere: Stefan Zivkovic (Jets), 

Jørgen Fiva (U17), Eric Hernandez (U17) 

Vår/Høst 2018: 

Spillere: Albrecht Selmer, Andreas Lønvik, 

Daniel Skjetne, Herman Skjolde Fiske 

Rønnes, Haakon Five Dahl, Jens Uleberg, 

Johannes Wikdahl Skjetne, Josef Gullvik 

Simpson, Kjartan Lindseth, Kjetil 

Cambarijan Nes, Leon Danielsen, Noah 

Nicholas Norum, Schannel Gail de Guzman 

Gonzales, Teodor Solhaug, Tord Bekken 

Sæther. 

Treninger: Tirsdager 18.30-19.45, 

Torsdager 17.30-18.45 

Cuper: 

-Easybasketcup 20-21 januar 2018 

(arrangør: BBBK) i Husebyhallen, 

Easybasketcup Munkvollhallen 18/3-18 

(arrangør Sverresborg Hoops), 

Miniturnering 26/5-18 (arrangør Ranheim basket), Gjensidigecup U14 i Stjørdalshallen 28/30 sept 

2018. Easybasketcup Rosenborghallen 3-4. nov-18. Easybasketcup 20.jan-19 (U12), Easybasketcup 9-

10.feb-19 (arrangør Ranheim basket). 

Seriespill U13: 10 kamper fordelt utover høst 2018 og våren 2019.  

Dugnader: Spekematdugnad desember -18 og varetelling Rema 1000 Dragvoll 21.oktober 2018. Jets 

dugnad 3.nov.-18,  

Foreldremøter: 30. januar 2018, 4/9-18 og 22.jan-19 

U12-13 fikk flere nye U12spillere høsten 2018. Gruppen består i dag av spillere som har spilt i 3 

sesonger og mange nye spillere. Vi har varierende oppmøte på cuper og i seriespill og trenger å 

rekruttere flere. Vi har hatt stor nytte av spillere fra U17 som har vært en stabil og motiverende 

treningsressurs for de yngre spillerne. Dette vil vi gjerne fortsette med i neste sesong da vi har fått 

gode tilbakemeldinger fra spillerne og foreldre med denne løsningen.  

Sosialt: Vi har hatt avslutninger med de andre spillergruppene i klatreparken Høyt og Lavt ved 

sesongavslutningen 2018  og sammenkomst før jul med U10.  

 

Lag/ Treningsgruppe: U12-13 (2005-2007) 

 



 

 

Vår 2018 

Spillere: Eivind Sletfjerding, Henning Kjønvik, David Hallingstad, Julian Rokne, Kieran Kennair, 

Isak Løkås, Kasper Dahl, Iver Borgen.  

Lagkontakter: Elling Sletfjerding 

Lagledere/Trenere: Erling Siggerud/Jonas Sletten  

Treninger: To ganger i uken fast, og en gang frivillig(fredag) 

Kamper/Serie/Cuper: Tur til Ålesund i januar for å spille mot Ålesund Sharks og Isfjorden. 

Dugnader: Spekematdugnad til påske 

Foreldremøte/spillermøte:  

Sosialt: Avslutning på Høyt & Lavt, pizza og 

klatring. 

 

 

Høst 2018 

Spillere: Eivind, Henning, Julian, Kieran, 

Kasper, Iver, Lars Uleberg 

Lagkontakter/Sosialkontakt: Charlotte B 

Sletfjerding/Jane Vahlsnes  

Lagledere/Trenere: Rainer Herold/Jonas 

Sletten  

Treninger: Sammen med U17, mandag, 

onsdag og fredag. 

Sportslig/Kamper/Serie/Cuper: Tur til Ålesund for å spille mot Ålesund Sharks. Sosialt og 

koselig.  Har hittil vunnet to kamper i serien, har pr i dag (9.3.) 4 kamper igjen. Ingen cup 

denne våren pga konfirmasjon for alle gutta, satser på det til neste sesong. 

Dugnader: Spekematdugnad til jul. En Jets-dugnad i november 

Foreldremøte/ spillermøte: Spillermøte med Toppfotball-spillere for å snakke om motivasjon 

og lagbygging. 

 

 

 

Lag/ Treningsgruppe: U15 

 



 

  

 

Om laget 

En veldig sammensveiset gruppe. De deltar i seriespill og reiser årlig på tur og har bl.a. vært i  

Bergen, Oslo og Gøteborg. De er en stor ressurs for Ranheim Basket, de er aktive som 

dommere, trenere for U10 og U12/13 i tillegg til å arrangere aktivitetskvelder for allidretten 

og sitte sekretariat i cuper for de minste. Men ikke minst, de er  

Vår 2018 

 Lagkontakter/Sosialkontakt: Hege Iren Sørhøy 

Lagledere/Trenere: Erling Siggerud 

Spillere: Simen Sivertsvik, Ulvar Siggerud, Jonas Fiva Sletten, Eric Hernandez, Jacob Bakken, 

Jørgen Fiva Buchholdt, Thomas Sørhøy, Torstein Slettferding, Michael Joshua Rosal 

Treninger: Mandag, onsdag og fredag  

Kamper/Serie/Cuper: Seriespill U17 Region Midt og deltagelse i Hansa Cup i Bergen 

Dugnader: Søppelrydding Ranheim fabrikker, kiosk v/hjemmekamper 

Foreldremøte/spillermøte:  

Sosialt: Felles avslutning med U14-U17 med foreldre og søsken på Høyt&Lavt klatrepark. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lag/ Treningsgruppe: U17 (2000-2003) 

 



 

 

 

Høst 2018 

Spillere: Simen Sivertsvik, Ulvar Siggerud, Jonas Fiva Sletten, Eric Hernandez, Jacob Bakken, 

Jørgen Fiva Buchholdt, Thomas Sørhøy, David Hallingstad, Eivind Schiefloe, Jacub Holowinski, 

Martin Hella 

Lagkontakter/Sosialkontakt: Hege Iren Sørhøy/Ann-Elin Bakken  

Lagledere/Trenere: Rainer Herold (hovedtrener), Jonas Fiva Sletten (assistenttrener) 

Treninger: Mandag kl 1700-1830, onsdag kl 2000-2100 og fredag kl 1700-1800 

Sportslig/Kamper/Serie/Cuper: Gjensidige cup, seriespill U17 Region Midt, 3mot3 

romjulskup (arrangert av U17) 

Dugnader: Kiosk v/hjemmekamper, varetelling Rema, spekemat salg fra Eidsmo 

Foreldremøte/ spillermøte: Det ble gjennomført et foreldremøte i høst sesongen 

Sosialt: Det ble ikke gjennomført noen avslutting før juleferien 

 

 

 

 

 



 

 

Om laget 

Dette laget er et breddelag for voksne damer - vi vektlegger å ha det gøy - også kommer resultatene 
deretter. 

Vi kom på 4 plass i regional 1 divisjon i sist sesong og i år håper vi på å gjøre det enda litt bedre. 

Laget består av damer i alderen 28-53 år. 

Noen har spilt basket på høyt nivå, noen på lavere nivå, andre igjen er tidligere håndballspillere og 
noen har aldri drevet lagidrett tidligere.   

Pr nå er vi 13 aktive spillere som deltar i serien + noen få spillere som bare er med på trening (og ikke 
ønsker å spille kamper). 

 Vi har trener - en meget flink og pedagogisk 26-åring som har spilt på høyt nivå både her og i 
Frankrike. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lag/ Treningsgruppe: Ranheim Pink Ladies 

 



 

 

Vår 2018 

Spillere: Laima Adamonyte, Trude Moe Bergmann, Kelly Borsick, Solveig Fadnes, Unni Erdal 

Herdlevær, Sunniva Hoel, Ida Cecilie Klem, Kirsti Myklestad, Janne-Lise Myrhaug, Annikken 

Sandberg, Maria Sakshaug Holing, Ingrid B.Utne, Elisabeth Volden, Janne Østvang, Karin 

Helmine Åsmo,  

Lagkontakt/sosial kontakt: Annikken Sandberg 

Lagledere/Trenere:  Jonas Lounissi   

Treninger:  2 treninger pr uke (1 gjennom Klubben og 1 der vi har ordnet 

hall selv). Onsdager og søndager. Godt oppmøte på treninger, 

men betraktelig bedre på kamper  

Kamper/Serie/Cuper:  1 divisjon kvinner der vi kom på 3 plass (?). Deltok på 3 mot 3 

turneringer 

Dugnader:  Det ble ikke gjennomført noen dugnader vår regi. 

Foreldremøte/spillermøte:  Spillermøte i kombinasjon med sosial arrangementer 

Sosialt: Sesongsavslutning hjemme hos Annikken, teaterbesøk med 

påfølgende middag 

Høst 2018 

Spillere: Laima Adamonyte, Kelly Borsick, Marit Heggstad, Sunniva Hoel, Renate Lillian 

Johansen, Ida Cecilie Klem, Talita Miranda Costa, Kirsti Myklestad, Janne-Lise Myrhaug, 

Annikken Sandberg, Maria Sakshaug Holing, Elisabeth Volden, Karin Helmine Åsmo 

Kun trening (ikke kamper): Ingrid B. Utne, Jing Ling 

Lagkontakter/Sosialkontakt:  Annikken Sandberg 

Lagledere/Trenere:   Jonas Lounissi   

Treninger:  3 treninger pr uke: Mandager, onsdager, fredager. Godt 

oppmøte på treninger, men enda bedre på kamper  

Sportslig/Kamper/Serie/Cuper: 1 divisjon kvinner, Gjensidige cup, 3 mot 3 turnering 

Dugnader: Det ble ikke gjennomført noen dugnader vår regi. 

Foreldremøte/ spillermøte:  Spillermøte i kombinasjon med sosiale arrangementer 

Sosialt:  Kick-off arrangement ved sesongstart hjemme hos Annikken, 

teaterbesøk med påfølgende middag 

 

 



 

Styret foreslår følgende satser for aktivitetsavgift sesongen 2019/2020: 

 

Styret foreslår følgende satser for aktivitetsavgift sesongen 2019/2020: 

Født 2011-2012 kr. 400 

Født 2008-2010 kr. 900 

Født 2005-2007 kr. 2 100 

Født 2004 og tidligere Kr. 2 750 

 

• I de yngre årsklassene baserer vi oss hovedsakelig på foreldretrenere 

• Fra 2007 årgangen brukes innleide trenere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORSLAG AKTIVITETSAVGIFT 2019-2020 FORSLAG AKTIVITETSAVGIFT 2019-2020 



 

 

 

Ingen innkomne forslag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORSLAG OG SAKER 

 

 

 

 AKTIVITETSAVGIFT 2019-2020 



 

 

 

  

Konto 

  2018 2019 

  Navn på konto Regnskap Budsjett 

Antall medlemmer i 2018 og forventet antall i 2019 0 0 

          

Inntekter 3210 Kiosksalg -      9 683  -   17 000  

  3215 Inntekter fra dugnad -   84 195  -   52 300*  

  3410 Aktivitet og driftsstøtte                 -    

  3441 LAM-midler -   26 527  -   25 000  

  3910 Grasrotandel og Max bingo              -                 -    

  3930 Aktivitetsavgift (tidl.treningsavgift) -   87 550  -   92 000  

  3940 Egenandeler -   17 800  -   18 000  

  3990 Andre inntekter -   67 987  -     6 000  

  3991 MVA-kompensasjon (kommer fra RIL) -      9 684  -     9 000  

Inntekter Total  - 303 427  - 219 300  

Kostnader 4025 Lisens           650                -    

  4331 Kostnader til dugnader + kiosk cup      62 587      32 250  

  6221 Diverse driftsutgifter      13 038      14 000  

  6552 Programvareanskaffelser        1 080         1 200  

  6710 Godtgjørelse trenere, inkl komp reise      65 295      67 300  

  6711 Dommerutgifter seriekamper/cup      15 049      16 000  

  6811 Innkjøp bekledning trenere        2 400    

  6815 Innkjøp drakter/bekledning/ utstyr spillere       16 000  

  6860 Møter / kurs / utdanning        2 360         2 400  

  7140 Reiseutgifter      15 951      50 000  

  7410 Påmelding seriespill      26 500      28 500  

  7411 Påmelding turneringer      27 743         6 000  

  7770 Bank og kortgebyrer           480    

  7790 Annen kostnad m/fradrag           700    

  8800 Årsresultat     

    Internt kjøp adm. tjenenester       26 000** 

    Intern leie klubbhus       13 000 ** 

Kostnader Total      233 834    272 650  

Resultat     -   69 593      53 350  

Kommentar: 

En del av utgiftene i 2019 bl.a. skal dekkes av inntekter som kom inn i løpet av 2018. Andel av inntekter dugnad 2018 skal 

dekke Gøteborgtur 2019, og i tillegg vil det også påløpe utgifter knyttet til de øremerkede midlene fra NBBF for satsing på 

SFO 2018/2019 som vi fikk i 2018.  

*Lagt inn 13.000 for dugnad knyttet til hallvakt (dugnad tilført av Hovedlaget RIL) - ikke bekreftet. 

**Merutgifter knyttet til pålagt kostnadsandel fra RIL dekkes av overskuddet fra 2018.  

Regnskap 2018 og Budsjett 2019 


