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DAGSORDEN ÅRLIGMØTE RANHEIM BASKET 

 



 

 

 

Styresammensetning 

Kristin Fiva Edvardsen, Økonomi ansvarlig (valgt 2018 for 2 år) 

Oddvar Uleberg , Styremedlem (valgt 2019 for 2 år) 

Carlos Hernandez, Leder (valgt 2018 for 2 år) 

Lagkontakter: 

Tommy Danielsen (U10/12) 

Eivind Nes(U13 /14) 

Charlotte Sletfjerding (U17 

Hege Sørhøy (U17) 

Anniken Sandberg (Damer Senior) 

Lagkontaktene har en av de viktigste rollene. De sørger for å holde hjulene i gang. De er 

bindeleddet mellom spillere, trener, foresatte og styret. Det kan sies at lagets eksistens av 

avhengig av deres arbeid. Viktig fremover blir å få på plass sosial kontakter på hvert lag slik 

at lagkontaktene har noen å støtte seg på og at vi kan fokusere på det sosiale rundt alle lag. . 

Vi er glade for at samarbeidet mellom lagkontaktene på tvers av aldersgruppene har fungert 

bra og at de har støttet og bistått hverandre. 

Spillere 

Vi opplever fortsatt økning i antall spillere blant de yngste og opplever at flere velger å starte 

med basketball tidligere.  

Treningsgrupper 

 2018/2019 2019/2020 

Gruppe Antall 
spillere 

Gutter Jenter Antall 
spillere 

Gutter Jenter 

Damer 19  19 16  16 

Født: -2004 21 21 0 8 8 0 

Født: 2005-2007 15 14 1 22 20 2 

Født: 2008-2010 14 13 1 25 16 9 

Født: 2011-2012 9 8 1 13 13 0 

SUM 78 56 22 84 57 27 

 

Lag 

Styrets beretning  



 

Vår 2019 
Damer (Pink Ladies) 
U17 
U15 
U13 

Høst 2019 
Damer (Pink Ladies) 
U17 
U14 

 

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 noen ildsjeler. 

Fokus på det sportslige blir viktig fremover slik at vi kan ta vare på alle uansett hva deres 

sportslige mål er. 

 

Dommere 

Vi hadde 3 dommere på plass før sesongstart 2019/2020. Regionen krever at alle klubber må 

han minst 1 dommer pr. påmeldte lag i seriespill.  

I løpet av våren 2019 fullførte 7 av våre ungdommer kamplederkurs, bra for neste sesong. 1 

av ungdommene har tatt steget videre til aspirant dommer. 

 

 

 

 



 

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 vår 2019.  

- Skolebesøk i gymtimen vår 2019 

Utfordringer med rekruttering har vært at det ikke alltid er lett å være synlig. Høsten 2019 

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. 

Fortsatt er det en utfordring å rekruttere jenter, men vi er på god vei. Dette er et område 

det må fokuseres på og finne hva som skal til for at flere jenter skal prøve basketball.  

Dugnader 

Søppelplukking Grillstad Marina, vår 2019,  U15, U17 

Parkeringsdugnad Grilstad Marina, vår 2019, U15, U17 

Nidaros Jets, kampavvikling, alle lag i klubben tok sin runde og bidro i avvikling av flere 

hjemmekamper for eliteserielaget Nidaros Jets. 

Arrangement/Sosialt 

I 2019 arrangerte vi hele 3 cuper for barn i aldren 8-13 år. I januar i Ladehallen, i april i 

Vikåsenhallen og i desember i Vikåsenhallen. Mange barn som deltok og alle foresatte og 

spillere i Ranheim Basketball bidro til å gjennomføre disse arrangementene. Hadde ikke vært 

mulig uten deres hjelp. Dette genererte gode inntekter og minst like viktig ,så knytter det 

klubben med sammen og spillere og foresatte blir kjent med hverandre. 

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 2020/2021 sesongen 

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

på Ranheim.  

Utfordringer 

- Få flere jenter til å spille basketball, vi savner noen dedikerte voksne som jobber 

aktivt for å få flere jenter til å prøve basketball. 

- Frafall av spillere over 16 år 

- Rekruttering, må legges mye arbeid i å være synlige. Potensialet er stort, men trenger 

dra hjelp fra RIL Hovedlaget for å nå ut til flere. 
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Om gruppa:  

Vi så mangelen av et tilbud for barn som sluttet på allidrett i 2. klasse og som ville drive mer variert 

ballspill, dermed kom vi opp med Lek med ball. En aktivitet der vi leker mange forskjellige leker med 

ball, med hovedfokus på basketball. Gruppa drives i regi av foreldre og trener 1xuka i gymsalen på 

Vikåsen skole. Vi håper de etter hvert vil delta på turnering i sin aldersgruppe. Gruppa ble startet opp 

våren 2019 og fortsatte høsten 2019. Vi håper dette kan bli et fast innslag for barn i 2-3 klasse i årene 

fremover 

 

 

Lag/ Treningsgruppe: U8, Lek med ball 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lagkontakter: Tommy Danielsen / Carlos Hernandez   

Lagledere/Trenere: Magnus Brastad / Talita / Eric H. / Jørgen F. B. / Jacob B. / Thomas S. 

Treninger: tirsdager og torsdager 

Kamper/Serie/Cuper: Deltagelse i Easy Basket turnering. For første gang klarer denne gruppa å stille 

2 lag i turneringer som spilles 1x i måneden. Vi ser en økning i spillere etter hvert som flere blir 

oppmerksomme på basketballtilbudet. Spillerne kommer fra hele østsiden av Trondheim.  

Vi har dyktige trenere, både tidligere senior spiller på herre siden Magnus B, så har vi fått med oss 

Talita som spiller på Ranheims damelag, i tillegg har våre junior spillere fullført treningskurs og er en 

del av trenergruppa.  

Dugnader: Foresatte bidro i avvikling av 3 cuper vi organiserte i på vår parten. Normalt avvikler vi 1 

cup i løpet av året, men 2019 var litt spesiell og vi organiserte 3 cuper takker være hjelpen til alle 

foresatte og spillere i klubben. 

 

 

  

Lag/ Treningsgruppe: U10-12 (2008-2010) 

 



 

 

Lagkontakt: Eivind Nes 

Sosialkontakt: May-Lisbeth Norum  

Trenere: Jacob R. Bakken, Jørgen Fiva Buchholdt, Thomas Sørhøy 

Spillere: Oline-Cecilia Svenum, Kjartan Lindseth, Johannes Wikdahl Skjetne, Kjetil Cambarijan Nes, 

Jens Uleberg, Albrecht Selmer, Josef Gullvik Simpson, Jonas Hella-Jensen, August Wigum-Utvik, Noah 

Nicholas Norum, Mads Langlo Kristiansen, Teodor Solhaug, Daniel Skjetne, Leon Danielsen, Petter 

Kummernes Ølstøren, Gaute Wolff Hansen, Martin Hjelde, Yves Livingstone, Tarjei Skjærveland 

Jøssing, Haakon Five Dahl, Schannel Gail de Guzman Gonzales, Simon Fesshaye Mahari, Mohammad 

Alkhatib. 

Om laget: 

Laget har deltatt både i U14 og på Easybasket Cupene. Utfordringene på trener siden fra forrige 

sesong har blitt løst. Vi har fått inn flotte og engasjerte trenere fra Ranheims U17 lag. Utfordringene 

med rekrutteringen fra forrige sesong er også løst. I løpet av høsten har det kommet veldig mange 

nye spillere. Det er veldig fint for denne gruppen som tidligere år har hatt veldig få spillere på 

treninger og kamper. Høsten 2019 ble det bestemt at de skulle spille U14 og ikke U13. Grunnen til 

dette var at vi hadde forventet litt flere 2005 spillere i troppen, samt at vi ikke var sikre på om vi 

hadde nok spillere til å stille i både U14 og i U13. I serien så har det vært veldig tøft i år, delvis 

grunnet ungt lag og delvis grunnet uegnede treningsfasiliteter. Laget har trent på 1/3 av 

Vikåsenhallen med opp mot 20 spillere på de fleste treningene. Det gjort det veldig utfordrende å få 

til gode treninger på den lille plassen. Det har heller ikke vært mulig å trene på spill på stor bane. 

Hovedfokus for neste sesong blir å få på plass en stor treningsbane. Det vil gjøre laget bedre 

forberedt til å spille kamper og lette jobben til trenerne. 

Lag/ Treningsgruppe: U13-14 (2005-2007) 

 



 

 

 

Vår 2019 

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

Kasper Dahl, Iver Borgen, Lars Uleberg 

Lagkontakter: Charlotte Berg Sletfjerding/sosialkontakt: Jane Vahlsnes 

Lagledere/Trenere: Rainer Herold/Jonas Sletten  

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

Kamper/Serie/Cuper: Ingen 

Dugnad: 

Foreldremøte/spillermøte:  

Sosialt: Forsøk på åpen-hall-spilling, men liten interesse. 

Høst 2019 

Spillere: Eivind, Henning, Leif Syversen kom til i høst, Kevin Gitengaza kom fra Stjørdal i 

januar 2020(Julian, Kieran, Kasper, Iver og Lars trakk seg 1 uke før seriestart) 

Lagkontakter/Sosialkontakt: Charlotte B Sletfjerding 

Lagledere/Trenere: Rainer Herold på noen treninger, ingen kamper/Jonas Sletten  

Treninger: Sammen med 2003(David) og 2002 (Jørgen, Thomas og Jacob) danner de U17-lag, 

mandag, onsdag og fredag frivillig. 2002-spillerne har fått dispensasjon til å spille ‘ned’ en 

årsklasse. I tillegg har vi fått en åpen lisens, som Jonas Sletten og Eric Hernandez har brukt. 

Sportslig/Kamper/Serie/Cuper: Har pr 19.1.20 spilt 5 kamper, 2 seire og 3 tap.  

Dugnader: Ingen 

Foreldremøte/ spillermøte: Det er snakk om et møte i løpet av februar? Det er uvisst hva 

som skjer neste sesong. 

Sosialt:  

 

 

 

 

 

 

Lag/ Treningsgruppe: U16 

 



 

 

 

Vår 2019 

Spillere: Jacob Bakken, Jørgen Fiva Buchholdt, Eric Hernandez, Jakub Holowinsski, Jonas Fiva 

Sletten, Simen Sivertsvik, Thomas Sørhøy, David Hallingstad, Eivind Schiefloe og Ulvar 

Siggerud. 

Lagkontakter: Hege Iren Frisvold Sørhøy 

Lagledere/Trenere: Rainer Herold(hovedtrener) og Jonas Fiva Sletten (assistent trener) 

Treninger: treninger mandag, onsdag og fredag 

Kamper/Serie/Cuper: serie U17, deltagelse Gøteborg Basketfestival 29.mai – 2. juni 2019 

Dugnader: Parkerings vakt (19. mai), kioskvakt Easy-basket cup (27-28 april), dugnad 

Ranheim toppfotball hjemmekamp (14. april), Rusken aksjon (10. april) og kiosksalg under 

hjemmekamper. 

Foreldremøte/spillermøte: det ble holdt et foreldremøte før cup i Gøteborg og et 

spillermøte 

Sosialt: pølsefest i forbindelse med spillermøte og cup i Gøteborg 

Høst 2019 

Spillere: Jacob Bakken, Jørgen Fiva Buchholdt, Jonas Fiva Sletten (åpen lisens), Thomas 

Sørhøy, David Hallingstad (ikke kamper), Henning Kjønvik, Isa Ishaq (ikke kamper), Leif 

Syversen, Eivind Berg Sletfjerding og Kevin Gitengaza (ny etter jul) 

Lagkontakter/Sosialkontakt: Charlotte Berg Sletfjerding og Hege Iren Frisvold Sørhøy 

Lagledere/Trenere: Rainer Herold kun på treninger, Jonas Fiva Sletten under kamper 

Treninger: treninger mandag, torsdag og fredag 

Sportslig/Kamper/Serie/Cuper: serie U17 

Dugnader: kiosk salg under hjemmekamper og kiosk ansvarlig under Easy-basket cup(7-8 

desember) 

Foreldremøte/ spillermøte: et spillermøte 

Sosialt: ikke gjennomført enda 

 

 

 

 

Lag/ Treningsgruppe: U17 (2000-2004) 

 



 

 

Om laget 

Dette laget er et breddelag for voksne damer - vi vektlegger å ha det gøy - også kommer resultatene 
deretter. 
Vi kom på 2 plass i regional 1 divisjon i sist sesong et sterkt resultat. 
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 2019 

Spillere (13 aktive):  

Kelly Borsick, Annikken Sandberg, Maria Sakshaug Holing, Kirsti Myklestad, Talita Miranda 

Costa, Elisabeth Volden, Janne-Lise Myrhaug, Karin Helmine Åsmo, Renate Lillian Johansen, 

Sunniva Hoel, Marit Heggstad, Laima Adamonyte, Ida Cecilie Klem 

Kun trening (3):  Jing Ling, Ingrid B.Utne, Janne Østvang,  

Lagkontakt/sosial kontakt: Annikken Sandberg 

Lagledere/Trenere:  Jonas Lounissi   

Treninger:  3 treninger pr uke, mandag, onsdag og fredag. Godt oppmøte 

på treninger, men betraktelig bedre på kamper. 

Kamper/Serie/Cuper:  1 divisjon kvinner der vi kom på 2 plass       

Dugnader:  Ranheim Pink Ladies stilte som sekretertiat for sluttspill i regi 

av klubben 26-27.04.19 

Foreldremøte/spillermøte:  Spillermøte i kombinasjon med sosial arrangementer 

Sosialt: Sesongsavslutning hjemme hos Annikken, teaterbesøk med 

påfølgende middag. 

Sommeren 2019 arrangerte Ranheim Pink Ladies utetreninger . 

Høst 2019 

Spillere (15 aktive):  

Kelly Borsick, Lynn Rebecca Mork, Annikken Sandberg, Maria Sakshaug Holing, Kirsti 

Myklestad, Talita Miranda Costa, Elisabeth Volden, Janne-Lise Myrhaug, Karin Helmine Åsmo, 

Renate Lillian Johansen, Sunniva Hoel, Marit Heggstad, Laima Adamonyte, Jing Ling, Maya 

Hayek.   

Kun trening (3):  Ingrid B. Utne, Janne Østvang, Ida Cecilie Klem 

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 

Dugnader: Dugnad på Jetskamp 16.11.19 (billetter, kiosk, rigging), der vi 

stilte i egne drakter og med plakater for å promotere 

Ranheim og Ranheim Pink Ladies. Kake med baskettema       

Foreldremøte/ spillermøte:  Spillermøte i kombinasjon med sosiale arrangementer 

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

juleavslutning med middag 

 

 

 



 

Styret foreslår følgende satser for aktivitetsavgift sesongen 2019/2020: 

 

Styret foreslår følgende satser for aktivitetsavgift sesongen 2020/2021: 

Født 2011-2013 kr. 500 

Født 2008-2010 kr. 1200 

Født 2005-2007 kr. 2 300 

Født 2004 og tidligere Kr. 2 850 

 

I RIL finnes det inkluderingsmidler som det kan søkes på, det er vedtatt at støtten 

kan benyttes til å dekke medlem- og aktivitetsavgift, samt lisensavgift til medlemmer med 

lav betalingsevne. 

Lagkontakter og styre skal være behjelpelig med å informere spillere/foresatte og hjelpe de 

som vil søke.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORSLAG AKTIVITETSAVGIFT 2019-2020 FORSLAG AKTIVITETSAVGIFT 2020-2021 



 

 

  

Styret i RIL Basketball skal bestå av minst 3 medlemmer + 2 vara 

 

Valgkomite består av lagkontakter i hvert lag: 

Tommy Danielsen (U10/12) 

Eivind Nes (U13 /14) 

Charlotte Sletfjerding (U17 

Hege Sørhøy (U17) 

Anniken Sandberg (Damer Senior) 

 

Nåværende styre: 

Oddvar Uleberg, (valgt 2019, trekker seg fra styret) 

Kristin F. E. (valgt 2018, tar ikke gjenvalg) 

Carlos Hernandez (valgt 2018, tar ikke gjenvalg) 

  

Forslag til nye styremedlemmer: 

May- Lisbeth Norum, Økonomi (fra U13), velges for 2 år 

Jens Kjensbu Johannessen, Medlemsansvarlig (fra U14), velges for 2 år 

 

Styret må bestå av minst 3 personer. 

Mangler minst 1 person til styret. 

 

 

  

Aktivitetesavgift 



 

 

Ingen innkomne forslag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORSLAG OG SAKER 

 

 

 

 AKTIVITETSAVGIFT 2019-2020 



 

 

  
Konto 

  2019 2020 

  Navn på konto Regnskap Budsjett 

Antall medlemmer i 2019 og forventet antall i 2020 0 0 

Inntekter 3210 Kiosksalg -9 683 -14 000 

  3215 Inntekter fra dugnad -84 195 -20 000 

  3410 Aktivitet og driftsstøtte                 -    

  3441 LAM-midler -26 527 -30 000 

  3910 Grasrotandel og Max bingo              -                 -    

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

  3940 Egenandeler -17 800 -2 400 

  3990 Andre inntekter -67 987 -38 500 

  3991 MVA-kompensasjon (kommer fra RIL) -9 684 -10 000 

Inntekter Total  286 318,60  -206 900 

Kostnader 4025 Lisens 1 500 3 000 

  4300 Innkjøp for videresalg   3 000 

  4331 Kostnader til dugnader + kiosk cup 6 109 6 000 

  6221 Diverse driftsutgifter, og kontorkostnad 1 042 10 500 

  6420 Leie datasystem 300   

  6500 treningsutstyr 15 628 14 000 

  6552 Programvareanskaffelser 780 1 350 

  6710 Godtgjørelse trenere, inkl komp reise 45 870 45 000 

  6711 Dommerutgifter seriekamper/cup 31 225 22 000 

  6811 Innkjøp bekledning trenere 2 400 2 500 

  6815 Innkjøp drakter/bekledning/ utstyr spillere 33 095 0 

  6860 Møter / kurs / utdanning 6 587 3 000 

  7140 Reiseutgifter 42 130 10 000 

  7410 Påmelding seriespill 34 800 30 000 

  7411 Påmelding turneringer 14 410 2 000 

  7425 Premier 13 851 5 500 

  7770 Bank og kortgebyrer (skal tas av RIL adm) 867  0 

  7790 Annen kostnad m/fradrag     

  8040 Renteinntekter bank -430 -450 

  8800 Årsresultat     

    Internt kjøp adm. tjenenester – samme som 2019 26 000 26 000 

    Intern leie klubbhus – samme som 2019 13 000 13 000 

Kostnader Total    289 164 196 400 

Resultat     2 844,75  -10 500 

 

Regnskap 2019 og Budsjett 2020 


