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Styrets sammensetning 

Leder:  Per Jørgen Weisethaunet 
Nestleder: Pål Edvard Raw Aspeslåen 
Sportslig leder:  Sylvi Sand 
Økonomiansvarlig:  Åge Sjølstad 
Styremedlemmer:  Ragnhild Marie Stavå, Frank Cadamateri, Torill Anita Hoem Weisethaunet, Jonas Bakken. 

Styrets arbeid 

Styremøter 
Det er avholdt 11 styremøter i løpet av 2018, hvorav 10 av disse møtene er avholdt av det sittende 
styret som tiltrådte på årsmøtet 19.mars 2018. 

Ansvarsfordeling i styret. 
Styret har i perioden jobbet med utgangspunkt i følgende ansvarsfordeling: 

Sylvi Sand:  Sportslig leder, Utdanningsansvarlig 
Pål Aspeslåen:   Informasjons, post og rekrutterings-ansvarlig 
Torill A Weisethaunet:  Styresekretær, Kioskansvarlig, Ansvarlig for Politiattester, Draktansvarlig  
Frank Cadamarteri:  Arrangementsansvarlig (sportslig del)  
Åge Sjølstad:   Økonomiansvarlig, Lotteriansvarlig/ Bingo 
Per J Weisethaunet  Sponsoransvarlig 
Ragnhild Stavå:   Dugnadsansvarlig, Arrangementsansvarlig (administrativ del), Bistand sponsor 
Jonas Bakken:  Sekretariat og dommeransvarlig  

Annen møteaktivitet 
Styrets arbeid favner et mangfold av saker som vedrører driften av klubben. I tillegg til egne 
styremøter har representanter fra styret deltatt på et antall klubbledermøter i regionen.  

Regionen har i perioden vært underlagt administrasjon fra Norges Basketballforbund. Dette bunner 
bla. i at regionen ikke har lyktes i å velge en styreleder, samt at det har vært krevende å etablere et 
konstruktivt og godt samarbeid mellom de større klubbene i Trondheim. Regionen ledes pr i dag av 
et interimsstyre oppnevnt av NBBF sentral. Forbundssekretær Silje Særheim er leder av 
interimsstyret. Vår sportslige leder Sylvi Sand har tiltrådd som medlem i interimsstyret. Det er 
besluttet fra NBBF sentral at Region Midt blir holdt under administrasjon en periode til. 

Representanter fra styret har i perioden også deltatt på møter i regi av Stjørdal Idrettsråd. 

Forenkling av administrative rutiner. 
Styret har i løpet av 2018 jobbet for å forenkle administrative rutiner.   

Det nye personvernregelverket til EU stiller klare krav til alle som behandler personopplysninger – 
også idrettslag.  Som ledd i å sikre etterlevelse av dette regelverket har klubben valgt å benytte NIF 
sin plattform for elektronisk medlemsregister.  Dette betyr at vi nå krever inn medlemskontingent og 
treningsavgift fra samme plattform som vi er pålagt å bruke for innkreving av lisens.  
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Det er satt opp egen «web-shop» i Vipps. Dette har bidratt til forenkling av oppgjør i 
forbindelse med kinosalg, samt for klubbens salg av baller, drakter o.l, samt for 
innkreving av egendaler til turer o.l  

Klubbens regnskap er for 2018 ført av ekstern autorisert regnskapsfører. Etter en enkel anbudsrunde 
med to alternative tilbydere ble det inngått avtale med Selbu Økonomi & Regnskap AS.   

Klubbforsikring 
Styret har tegnet egen klubbforsikring i Gjensidige. Dette inkluderer forsikringer som klubben i 
henhold til NIF´s lover er pålagt å ha. 

 

Sportslig aktivitet 

Stjørdal Lady Dragons (1 div kvinner) 
Lady Dragons har i år hatt en spillerstall bestående av 9 spillere. Vi har i tillegg fått parallell 
spilletillatelse for Sofie Kjeldsand og Bjørg Husbyn, som også spiller for NTNUI Shakers i U17 serien.  
Laget har hatt Sylvi Sand som trener. Lady Dragons ble seriemester i 1 div kvinner, og kom på 
andreplass i Gjensidige cup 2018. 

Stjørdal Dragons (2 div menn) 
Denne sesongen har herrelaget bestått av opp mot 20 spillere.  De ligger godt an i serien, og kjemper 
om seriegull.  De kom også på andreplass i Gjensidige cup 2018.  Regionen har satt opp 2.div menn 
til enkel serie, dette innebærer at de spiller bare 8 seriekamper. Laget er invitert til å spille sluttspill. 
Laget har vært ledet av spillende trenere Junior Hernandez fram til nyttår, Frank Cadamarteri en kort 
periode, deretter uten trener.  

U19 herrer (2000-2003) 
Laget har bestått av 13 spillere i som er spredt på flere årsklasser (2003-1999). 2 spillere født i 1999 
har hatt dispensasjon for å spille for U19. Sportslig sett har det vært tøff matching å spille med en så 
”ung” gruppe i juniorserien, men det har vært lærerikt og utviklende.  For de spillerne som har vært 
for gamle til å spille U17, har det få kamper. Laget kom til semifinalen i Gjensidige cup, og er ledet av 
Sylvi Sand. 

U17 gutter (2002-2004) 
Vi har stilt i U17 serien med 2002, 2003 og 2004 spillere fra U16 laget og U19 laget. Denne gruppa 
har ikke trent fast sammen, men vi har deltatt her for å gi flere spillere et bedre spilletilbud. Laget 
har vært ledet av Håkon H Smørvik og Sylvi Sand 

U16 gutter (2003-2004) 
U 16 gruppa har bestått av ca 10 spillere.  De har deltatt i U16 serien, og har hatt fin utvikling i løpet 
av sesongen. Også de kom til semifinalen i Gjensidige cup 2018. Laget er ledet av Håkon H Smørvik 
og Mats Vassli. 

U15 gutter (2004-2005) 
U15 gruppa har bestått av 10 spillere. De har deltatt i U15 serien, og vi har sett en fin sportslig 
utvikling i løpet av sesongen. Laget er ledet av Thomas Stavå og Ingrid Sand 
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U12- U13 mix (2006-2009) 
Dette har blitt en stor gruppe på over 20 spillere. Gruppa har felles treningstid, men 
trenerne Borislav Pavlovic og Ingrid Sand har delt gruppa mellom seg. De som er født i 2006 har trent 
sammen, og alle de som er yngre har trent sammen. 2006-gruppa har spilt i U13 serien, og hele 
gjengen har deltatt på i alt 5 Easy Basketcuper. 

Deltakelse i 3x3 cuper 
Klubben deltok med to lag i 3x3 cup i Østersund i august. I klassen U15 kom vårt lag til semifinalen, 
mens U19 vant sin klasse. I romjula arrangerte Ranheim 3x3 cup, der vi stilte med ett lag. Våre 
juniorer tapte semifinalen mot et herrelag. 

Vårdunken 2018 
Som avslutning av sesongen for flere av våre lag inviterte vi utvalgte lag til en vennskapscup. I alt 
stilte det 18 lag.  Dette ble en fin sesongavslutning med mange gode kamper. 

Gjensidige Cup 2018 
Etter ett års pause arrangerte Stjørdal basketballklubb i fjor Gjensidige Cup i slutten av september. 
Det ble totalt avviklet 62 kamper. Klubben deltok med 4 egne lag. Deriblant klubbens damelag, Lady 
Dragons, som fortsatte suksessen fra forrige sesong, og spilte seg helt frem til finalen. Der ble det 
dessverre tap mot NTNUI Shakers. Stjørdalshallen var også i år hovedarena, mens det også ble spilt 
kamper i Hegrahallen lørdag.  Det ble satt ned en egen Cup-komité. Håkon H Smørvik var leder for 
Gjensidige Cup 2018.  

Lørdagen ble avsluttet med BLNO kamp mellom Nidaros Jets og Bærum Basket, med 300 tilskuere, 
på Center court i Stjørdalshallen. Dette ble et flott arrangement, men svært ressurskrevende da vi 
måtte tape opp hele banen (Center courten mangler oppmerking for basketball.) 

Easy Basket Challenge, Easy Basket og småbasketturnering:  
1. og 2. desember arrangerte SBBK Easy Basket Cup og Easy Basket Challenge 
Foreldre fra de to yngste lagene sto for arrangementet, mens spillere fra klubbens yngrelag og  
seniorlag jobbet dugnad som sekretariat under arrangementene. Kiosksalget i løpet av hele  
helgen bidro også med inntekter til basketballklubben. 
 

Dommere: 
Denne sesongen er Stjørdal Basketballklubb en av de få klubbene som har mange nok dommere i 
forhold til antall lag i seriespill. Denne sesongen har følgende dommere vært aktive: 

• Aspirantdommere: Mia Solheim, Silje Solheim, Edvard Minde, Jonas Bakken 
• Regiondommer: Mats Vassli 
• Forbundsdommer: Jone Eggen Westrum 

Regiontreninger  
Andreas Bakken og Marius Weisethaunet har deltatt på et antall regionsamlinger sammen med 
andre 2004 modeller fra Region Midt. 

NTC 
Andreas Bakken har deltatt på et antall Nasjonale Talent Camper i regi av NBBF. 

Landslagssamlinger 
Jo Kristian Weisethaunet deltok i 2018 på 3 samlinger med U16 landslagslaget. Han har vært på flere 
samlinger også i 2019. Det store målet er å holde plass frem til U16 EM til høsten. 
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Trenersituasjonen 
Klubben har lagt til rette for at 5 nye trenere har fått startet på trenerstigen. 3 av 
klubbens trenere var også på Den Store Trenerhelgen 2019 i Oslo, og 3 deltok også på Den Lille 
Trenerhelgen i oktober i Trondheim. I klubben har vi nå: 

• EB trener: Borislav Pavlovic 
• Trener 1: Thomas Stavå , Ingrid Sand,  Håkon Smørvik,  Mats Vassli, Lena Gabrielsen, Frank 

Cadamarteri, Åge Sjølstad. 
• Trener 2: Sylvi Sand 

Rekruttering 
Vi har fått en stor gruppe i de yngste årsklassene (2006-2009). I denne gruppa er det for første gang 
på flere år noen jenter som er med. Ikke mange nok til å ha en egen gruppe for jentene, men de har 
deltatt fast sammen med guttene gjennom hele sesongen. Selv om vi har en vekst i den yngste 
gruppa, må vi jobbe spesielt med å få flere jenter til å delta.  

Medlemstall 

 0-5 år 6-12 år 13-19 år 20-25 år 26 + år Totalt 

Kvinner 0 1 4 4 13 22 

Menn 0 14 49 8 15 86 

Totalt 0 15 53 12 28 108 

 

Medlemsutvikling 

 2015 2016 2017 2018 

Kvinner 34 13 19 22 

Menn 73 68 65 86 

Totalt 107 81 84 108 

Styret er god fornøyd med den positive medlemsutvikling. 
 

 
Årsregnskap  
Stjørdal Basketballklubb har god økonomi.  Selv om klubben har en del oppsparte midler stående på 
høyrentekonto i Hegra Sparebank, har styret fokus på kostnadskontroll og budsjettdisiplin.  Klubbens 
hovedinntektskilder er foruten offentlige tilskudd, inntekter fra idrettsbingo, kioskinntekter, private 
sponsorer og dugnadsinntekter.  
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I 2018 var klubbens totale inntekter NOK 479 063 noe som er noe bedre enn budsjett 
på 462.500,-.  Til sammenligning var inntektene for 2017 NOK 383 000,-. 

Samlede driftskostnader summeres for 2018 til NOK 454.600,- noe som litt under budsjetterte 
kostnader på NOK 479 500,-.  Til sammenligning var samlede driftskostnader for 2017 NOK 383.000,-  

Styret er tilfreds med at 2018 avsluttes med et overskudd på NOK 47.469,- 

Årsregnskapet for 2017 ble revidert av Gunnhild Sætnan.  Etter hva styret erfarer er det relativt 
vanlig at idrettslag som benytter ekstern autorisert regnskapsfører dropper valg av revisor.   

    

 

Stjørdal 2018-03-12 

 

 

Sylvi Sand    Ragnhild Stavå    Åge Sjølstad 
Styremedlem    Styremedlem    Styremeldem 

 

 

Frank Cadamarteri   Pål E Aspeslåen    Jonas Bakken 
Styremedlem    Nestleder    Styremeldem 

  

 

Torill Anita Weisethaunet      Per Jørgen Weisethaunet 
Styremedlem        Styreleder 

 

 

 


