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Årsberetning 
 

Tromsø Storm Ungdom 
 
 

 

Organisasjon 
 

Styret 

Manar Kalaaji, styreleder 

Bjørn Henrik Kavli, nestleder 

Kari Ingebrigtsen, styremedlem 

Judeson Joseph, styremedlem  

Ola Engelsen, styremedlem  

Nina Mari Jørgensen, 

varamedlem 

Tommy Steve Berntsen, 

varamedlem 
 

Sportslig utvalg (til 22.05.2018) 
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Espen Utnes (leder)  
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Oppsummering av sesongen 2017-2018 
 

Tromsø Storm Ungdom har tilbakelagt sesongen med ca. 297 medlemmer fordelt på 20 

lag. Tallet inkluderer imidlertid 43 medlemmer over 20 år. 

 

Den tradisjonsrike byserien, omdøpt til Bedsys-serien, er arrangert med sju runder hvorav 

alle rundene ble gjennomført etter Norges Basketballforbunds Easy Basket- konsept. 

Ungdomslagene viser stadig god utvikling og har deltatt både i regionseriespill og i 

norgesmesterskap. Klubbens langsiktige satsing på kompetente og profesjonelle 

trenerressurser bærer frukter. Klubben klart bevisst rekruttere flere ungdommer til 

trenerjobben/hjelpetrenere og ikke minst dommere. Kl-laget spilt sin første sesong og 

bidratt urolig mye for å bære en del kostnader. 

Styret er stolte over å ha hatt en fornuftig og edruelig drift av klubben med bl.a.   

kompetente og kontinuerlige trenerressurser for alle lagene gjennom sesongen.    

 

Sportslig aktivitet 
 

Rekruttering 

Tromsø Storm Ungdom har forsøkt å rekruttere nye spillere gjennom basketcamper, 

3mot3 turneringer og skolebesøk. Jakob Hjort Jørgensen (JHJ) var svært aktiv og 

besøkte mange skoler i byen for å kjøre gymtimer der. Skolene satte stor pris på tilbudet 

klubben kom med. Klubben deltok på Frivillighetsdagen i sentrum med en stand og 

deltok aktivt med 2002 gutter på Barnas Dag i Skarphallen. Denne sesongen har klubben 

hatt fokus på inkludering av barn med minoritetsbakgrunn, noe som har resultert i ett 

jentelag med kun spillere med minoritetsbakgrunn født 2004-2010. Klubben er stolt over 

dette bidraget til inkludering i samfunnet.  

 

Bedsys-serien 

Bedsys-serien (tidligere Byserien) er et kamptilbud til alle som spiller på U10 og U12 og 

arrangeres flere ganger i løpet av en sesong. Disse kamphelgene planlegges vanligvis slik 

at det er samme helger som Tromsø Storm har sine hjemmekamper med Bedsys-serie 

lørdag og Tromsø Storm-kamp søndag. 
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Bedsys-serien følger anbefalinger fra Norges basketballforbund (NBBF) med å ta i bruk 

Easy Basket konseptet.  Easy Basket brukes som fellesbetegnelse for Easy Basket 

Challange (EBC) og Easy Basket (EB). 

EBC er for de aller yngste opptil 10 år og fokuserer på prestasjon og ikke resultat, noe som 

gjør at lag og trenere kan jobbe med basisferdighetene for å utvikle spillerne, uansett nivå. 

Barna spiller på lave kurver, trenerne jobber for at alle spillerne skal være delaktige og 

dommerne opptrer som kampledere. 

EB er for barn opptil 12 år. De eldste lagene fikk spille på parkett med høye kurver. U13J 

har fått lov å spille i EB. 

 

Lagene ble delt inn i tre ulike ferdighetsnivåer, grønn, gul og rødt. Dette for å tilby alle 

lag mest mulig jevne kamper og tilpasning til lagets ferdighetsnivå. 

 

 

Lagene i sesongen 2017/2018 

I årets sesong har totalt 12 lag deltatt i Bedsys-serien. I tillegg har vi også hatt deltakelse 

av to lag fra Blåmann IL og ett lag fra Griffen/Harstad. Lagene består både av mix-lag, 

samt noen rene jente-  og guttelag.  U10 er 3. og 4. klassinger, U12 er 5. og 6. klassinger. 

Det ble arrangert sju Bedsys-serie kampdager denne sesongen og ble avsluttet i april med 

utdeling av medaljer. Styret hadde møte med foreldrekontakter og trenere til skolelagene i 

siste Bedsys-serie og informerte dem om hvordan 2006 spillerne blir inndelt neste sesong. 

De skal deles geografisk vest/øst. Klubben bestemte også å opprette jentelag som består 

av 2007/2006 spillere.  

KL-laget 

Tromsø Storm Ungdom stilte for første gang på 14 år med et lag i Kvinneligaen (KL). 

Klubben ønsker å gi de eldre jentespillerne i klubben et tilbud utover regionseriespill og 

gi dem muligheten til å utvikle seg som spillere. Påmelding til KL er en bevisst satsing på 

jentene, som vi også håper skal bidra til mer rekruttering. Laget består av spillere fra 2002 

og eldre og er en blanding av yngre og ganske uerfarne spillere, og eldre med mer 

erfaring. Sesongen sett under ett ga mye verdifull erfaring og laget gjorde store framskritt 

selv om det ikke ble noen seire i serien. Laget spilte 21 kamper denne sesongen som har 

bidratt til at enkeltspillere gjorde stor framgang. Eksempler er Embla Fuhr som ble tatt ut 

til oppvisningskamp under den store trenerhelgen, og Sofia Burkow, som ble kåret til 
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årets toppskårer og årets talent i Kvinneligaen. Sofia er også tatt ut på U18-landslaget, og 

i tillegg til Ingrid Karlsen (U16). 

 

Regionserien 

 

Vår klubb deltar med de eldste lagene, U13-U19, i regionserien sammen med lag fra 

Harstad, Blåmann IL og Bardu. Denne sesongen var den fortsatt delt inn i to grupper: 

yngre (YN) og eldre (EL) ungdomslag.  I år har det vært arrangert 8 regionseriehelger, 

hvorav 4 i Tromsø, 2 i Bardu og 2 i Harstad. I år har det vært utfordring for de eldre 

Tromsø lagene da jevn kampmatching var mangelvare. U19M har deltatt i 1M seriespill 

sammen med lag som Griffen, TSI, Harstad veteraner og Flau Bris, men dessverre ble 

ikke alle kamper spilt. 

 

Andre arrangementer basketakademiet og 3mot3 turnering 

Våre medlemmer har i løpet av sesongen hatt tilbud om basketakademiet i slutten av 

forrige sesong, som også i 2018 skal arrangeres for fjerde gang (25.-27. juni). 3mot3 

turnering ble avviklet i desember, vinterferie, påskeferie og mai både for de yngre og eldre 

spillere. 

 

Spillerutvikling (SPU) og 

talentcampdeltagelse (NTC) 

Det er blitt gjennomført tre SPU-samlinger i regi av region nord med litt varierende 

deltagelse: 

* 4. og 5. november 2017 i Tromsø (for spillere som er født 2003/2004) 

* 10. og 11. mars 2018 i Harstad (for spillere som er født 2003/2004) 

* 1. og 2. juni 2018 i Tromsø (for spillere som er født 2004/2005) 

Kjetil Andresen og Jakob Hjorth Jørgensen var oppnevnt som regiontrenere for SPU i 

sesongen 2017/2018. Alle spillerne fra klubben var invitert, slik at alle fikk muligheten til 

å vise seg fram før uttak til nasjonal talentcamp og landslaget. Spillere fra Region Nord 

har deltatt på 2 talentcamper. Etter nasjonal talentcamp i mai ble to av klubbens 2003-

spillere plukket ut til landslagssamling (Sofie Åberg og Torn Tollefsen). Fra før er det fire 

spillere allerede tatt ut på aldersbestemte landslag, dvs.:  
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* Sofia Burkow (f. 2000) på U18 kvinner 

* Ingrid Elise Karlsen (f. 2002) på U16 kvinner 

* Herman Buhl Hemmingsen (f. 2002) på U16 menn 

* Anders Kavli (f. 2002) på U16 menn frem til april 2018 

Både Ingrid Karlsen og Herman Buhl Hemmingsen deltok i Copenhagen Invitational 

sommer 2017. Mens Sofia deltok på både nordisk og europeisk mesterskap med U18 

landslaget. 

 

Ekstratrening 
 

Klubbens hovedtrener, JHJ, har hatt to morgentreninger pr. uke fra 06.45-08.00 hele 

sesongen. Det har også vært ukentlig ferdighetstrening for U14-U16 onsdager kl. 13:30-

15:30. Det ble også organisert ekstra treninger før sesongstart, i juleferien og som 

forberedelse til turneringer. Det ble satt i gang fellestrening for 2006 spillere både jenter 

og gutter hver annen uke i mai og juni. 

 
 
Skillstrening 
 

En samarbeidsavtale mellom Tromsø Storm Ungdom og Tromsø Storm ble inngått denne 

sesongen der Kenneth Webb og Storm spillere kjørte 12 skillstreninger a 1,5 timer fra 

januar. 

 
Norgesmesterskap 

 
Klubben sendte i år lag til NM fra JU19, GU19, JU16 og J U16. 
 

For femte gang stilte klubben med et jentelag i U16 NM, Ti lag deltok på NM og våre 

jenter vant to av fem kamper og endte opp med åttende plass. GU16 fikk endt opp med 

sjette plass. Lagene var ledet av JHJ og DM. 

 

I år stilte vi også med et jentelag i U19 NM under ledelse av JHJ. De fikk det som ventet 

tøft, vant en kamp og tapte tre kamper. GU19 stilte med et blandet lag av 

2003/2002/2001/2000 i NM-kvalifiseringen i Bergen i desember under ledelse av JHJ og 

LOS. Dessverre klarte ikke laget å kvalifisere seg til NM-sluttspillet. Begge lag fikk god 

kampmatching og høstet mange nyttige erfaringer. 
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Utenbysturneringer 

 
I en landsdel hvor basketball er en liten idrett, er det viktig og motiverende å dra på 

turneringer. Flere lag var på tur denne sesongen. 

 

GU15  

startet sesongen med å delta på Bærum Open. Gutta tok seg videre til slutspel A etter å ha 

havnet på 2:a plass i sin pulje. Deretter tok de seg til semifinal, men tapte den mot Ulleren. 

Senere deltok laget på Scania Cup kvalifisering, der fikk de tredje plass og avsluttet 

sesongen med sin deltagelse på Oslo Invitational Elite - en helt ny basketturnering der kun 

de beste 03-lagene blir invitert. Tromsø-guttene imponerte med seier i finalen etter tøffe 

og gode kamper. 

 

 
 

 

GU16  

Laget startet sesongen med et pang da de deltok i Blackeberg Basket Cup. Like etter var 

det Bærum Open som sto for tur, der de tok andreplassen. Laget deltok også i Scania 

Cup-kvalifiseringen i oktober, der de dessverre ikke nådde helt opp og måtte ta til takke 

http://barumopen.cups.nu/2017/result/division/13820771
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med tredjeplassen. I påsken deltok laget på Aarhus Basketball Festival 2018, der de 

hentet hjem sølvet. 
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GU13, GU14, GU17  

Lagene deltok 10, -13. mai på Gøteborg Basketball Festival som er en av Europas største 

ungdomsturneringer i basket.  Lagene fikk hhv. 4, 5 og 7 kamper mot god motstand. 

GU17 tok seg til finale i B-sluttspillet. GU13 og GU14 ble slått ut i hhv. 1/16 og 1/18 

finalen i B-sluttspillet. Lagene fikk tatt med seg gode erfaringer. 

GU17 deltok også i starten av sesongen på Bærum Open som kom seg til semifinalen og 

tapte mot laget som vant aldergruppen. 
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Hamna laget og JU14 

Hamna deltok på Hansa Cup turnering i Bergen med både jente og gutte lag. Guttene tapte 

sine kamper men de kom med flott opplevelse mens det ble gull for U12-jentene. 

JU14 deltok også på Hansa Cup og kom tilbake med masse motivasjon for å jobbe videre. 

De fikk spille for første gang mot jevnaldrende jenter. 
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JU15 

Jentene deltok både på Blackeberg Basket Cup og på Scania Cup kvalifisering. De fikk 

tredje plass etter tøffe kamper med god motstand. 
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Barents Winter Games 

Barents Winter Games 2018 ble avholdt i Kiruna, Sverige. Region Nord stilte med to lag: 

U17 jenter og U17 gutter. Jakob Hjorth Jørgensen og Kjetil Andresen ble utpekt som 

Barents-trenere av styret i Region Nord. De gjorte uttak til lagene. Jentelaget besto 

utelukkende av spillere fra Tromsø Storm Ungdom, guttelaget besto av spillere fra 

Tromsø Storm Ungdom (9) og Griffen BBK (2). Det ble avholdt flere treninger for 

spillerne i forkant av turneringen. Guttene kom hjem med gull etter at de vant alle sine 

kamper, mens jentene vant sølv etter kun ett tap mot Sverige. 
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Dommer- og trenerkurs 

 
Det ble avholdt EB-trenerkurs i starten av sesongen (over en helg). 6 ungdommer/trenere 

deltok. Flere nye spillere deltok den helgen og senere meldte de seg inn i klubben. 

I januar arrangerte klubben aspirantdommerkurs med instruktør Sturla Sand for 18 

spillere født i 2004 og eldre. Kurset var vellykket og motiverende for flere spillere for å 

dømme i Bedsys-serie. 

En regionsdommer som tok regionsdommerkurs i mai 2017 ble sertifisert i januar 2018. 

Vi gratulerer Trym Engelsen.   

Dana Meknas og Lars Olav Sparboe startet trener-2 utdanning i juni 2017 i regi av 

NBBF og fullførte utdanningen i mai 2018. 

 

Tromsø Storm Ungdom var teknisk arrangør for 3mot3-kurs for arrangører og 3mot3-

dommerkurs i desember i regi av region nord. Det var til sammen 6 deltagere på 

arrangørkurset og 6 deltagere på dommerkurset. Martin Wroblewski fra NBBF var 

ansvarlig kursinstruktør. I etterkant av dette har Region Nord fått en mobil 3mot3-bane 

som består av et gulv og en kurv. Den står p.t. i Tromsøhallen. 

 

Det ble også arrangert en trenersamling med både representanter fra styret og SU 

tilstede. Klubben fylte 40 år i november 2017bog dette ble markert i hallen med kaker og 

godt oppmøte.  

 

Inntektsbringende arbeid og dugnad 

Styret har i år arbeidet aktivt for å hente inn midler. KL-spleiseaksjon, sponsoravtaler, 

søknader til kommunen, Sparebank og andre små fond. 

Klubben har også drevet kiosk på BedSys-  og regionserie samt Storm-kamper og 

gjennomført klubblotteriet. Klubben har fått flere oppdrag for varetelling for vår 

hovedsponsor COOP. 

 

Klubben har vært mer og mer bevisst rundt all mulig kilde som kan skaffe midler både til 

klubben og til lagene; Arctic Race dugnad, åpen hall i sommerferie, vinterferie og 

påskeferie og diverse andre små dugnader. 
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Klubbens inntekter av kiosksalg under egne arrangement er en svært viktig inntektskilde. 

Det er gjort et betydelig arbeid i å organisere og gjennomføre disse dugnadene som er av 

stor betydning for klubben.  

Loddsalgene er viktige for å sikre at vi kan opprettholde et godt aktivitetstilbud. Vi vil 

takke alle foreldrekontakter som bidro til organisering, og foreldre og spillere som bidro 

med salget. 

 

Representasjonen 
 
Styreleder deltok på klubbledermøte til region nord. 

Styreleder og nestleder deltok på anlegg møte med politikerne i Tromsø for å drøfte 

hallsituasjonen i byen. 

Styreleder deltok på det store klubbledermøte arrangert av NBBF. 

Styreleder med ungdomstrenerne Vilde Sjåvik og Ragnhild Lundesgaard holdt seminar 

om basket for jenter i et inkluderingsseminar arrangert av idrettsrådet. 

Styreleder deltok både på NBBF tinget og region nord tinget. 

Styreleder med Kari Ingbrigtsen deltok på møter via skype med forbundet og andre KL-

lag representanter. 

 
Sesongen 2018/2019 

 
Tromsø Storm Ungdom er midt i forhandlinger med en ny trener til klubben og med andre 

trenere som kan bidra til klubben. Styret fortsetter samarbeidet med Tromsø Storm. Mikki 

Jackson fortsetter som damelagets trener. Klubben satser bevisst på å bruke alle 

ressurspersoner i byen for å gi ett godt tilbud til alle lag uansett alder. Klubben kommer 

til å fortsette å bruke spillere i forskjellige roller i klubben slik at de kan være rollemodeller 

for yngre spillere, f.eks som hjelpetrener eller dommer. 

 

Forbedring av kamptilbudet for klubbens medlemmer: Region Øst 

Klubben har meldt på 2 lag bestående av 2002, 2001 og 2000 spillere i GU17 og GU19 

seriene. Det blir totalt 18 kamper i serien. Dette er en fantastisk mulighet å spille mot 

spillere i samme alder. Kampene foregår over to helger til høsten og tre helger til våren. 

Vi planlegger utreiser på lørdag og retur på søndag for å holde kostnadene lave. 
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Oppgaver som bør prioriteres fremover er fortsatt: 

 

• Øke rekruttering av medlemmer, inkl. besøk på barneskoler 

• Rette mer fokus på markedsføring av klubben sine aktiviteter. 

• Øke trenerkompetansen og fortsette arbeidet med å utdanne flere dommere og 

bedre deres utvikling. 

• Videreutvikle driften av klubben ved å rekruttere flere nøkkelpersoner som kan 

bidra på ulike områder. 

• Tettere samarbeid med foreldrekontakter. 

• Jobbe politisk (med kommunen/idrettsråd) for å forbedre anlegget i hallene og i                                           

bydelene for å fremme basketball. 

• Satse videre på 3mot3 basket. 

• Fortsette jakten på midler. 

• Antidoping. 

 

Styrets takk 
 

Styret ønsker å takke medlemmer, foreldre/foresatte, trenere, kursholdere, skoler og 

sponsorer for nok en sesong med givende basketglede i Tromsø. Klubben ønsker også å 

takke alle foresatte med dugnadsinnsatsen i inneværende år. Klubben er tuftet på innsats 

fra foreldre og foresatte og all aktivitet er avhengig av nettopp dette engasjementet. 

Tromsø Storm Ungdom må også takke våre sponsorer som trofast støtter opp om 

klubben og våre aktiviteter. Klubben takker Tromsø kommunen og spesielt idrettsråd for 

flott samarbeid. 

 
 

Tromsø 11. juni 2018 
 

Styret
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Sak 5. Regnskap 2017  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 













Sak 6. Kontingenter 2018/2019 
 
 

Styret foreslår at kontingent forblir uendret for kommende sesong, (kr, -100). 

Styret anmoder alle trenere og forelderkontakter å melde seg inn i klubben og være 

medlememer. Styret foreslår det følgende endringer i treningsavgift. 

  

 2017/2018 2018/2019  

U10 (f.2009-2010) 1300 1500 Økning med 200 

U12 (f.2007-2008) 1400 1500 Økning med 100 

U13 (f.2006) 2000 2000 Ingen endring 

U14 (f.2005) 2300 2400 Økning med 100 

U15 (f.2004) 2600 2600 Ingen endring 

U16 (f.2003) 2600 2900 Økning med 300 

U17 (f.2002) 2600 2900 Økning med 300 

U19 (f.2001-2001) 2600 2900 Økning med 300 

> 20 2600 2900 Økning med 300 

 

Søskenmoderasjon med eldre søsken i klubben (uendret) 
 

U10 og U12 har halv treningsavgift for yngste søsken. 
 

Trener og styrekompensasjon (uendret) 

 

Foreldretrenere får fri treningsavgift for et av sine barn pr. lag. 

Styremedlem får fri treningsavgift for ett av sine barn. 

Trenere som ikke har barn og ikke mottar trenerhonorar får gavekort. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tromsø Storm Ungdom 2018  

Driftsinntekter  

Sponsorinntekt 300 000 

Kiosksalg 160 000 

Inntekter fra egne arrangementer+små prosjekter 90000 

Tilskudd (LAM, NBBF, RNord) 170 000 

Grasrotandel 21 000 

Momskompensasjon 65000 

Medlemskontingenter/treningsavgift 600 000 

Loddsalg 204 000 

Egen andel 24000 

Reisefordeling (KL) 32000 

Dugnad 73 000 

gavefond (sparebank) 52000 
 1 791 000 

Driftsutgifter  

Lønnskostnader for trenere/arbidsgiveravgift 800000 

Trenerhonorar 30000 

Dommerhonorar 90000 

Hallleie 150000 

Kontorleie 19000 

Solidaritetsfond 15000 

Påmelding til serie pluss NM 68 000 

Støtte til spillere under NM 17 500 

Innkjøp varer kiosksalg 60000 

Innkjøp gevinster til lodd 6000 

Reise til trenere og spillere (KL) 200 000 

Bil 10 000 

Møter (DST & tinget), kurs oppdateringer, trenerforum 20 000 

Markedsføring 20 000 

Drift og Bank 20 000 

Draktsett og klær 60000 

Utvikling av spillere som RØS 60 000 

Støtte til lag som skal på turnering 15 000 

Kurs og klubbutvikling 20000 

 1680500 
  

 



Forslag 1 til årsmøtet i Tromsø Storm Ungdom 18. juni 2018 

Innsendt av Lars Olav Sparboe (tidl. sportslig leder) 

 

Gjenopprettelse av sportslig utvalg 

Sportslig utvalg ble lagt ned av det gamle styret i styremøte 22. mai, dvs. like før årsmøtet. 

Jeg mener at det er feil å legge ned et så viktig utvalg som har betydd så mye for klubbens gode utvikling 
de siste årene. Det er en så stor sak at den i det minste burde vært lagt frem for årsmøtet.  

Forslaget består av følgende:  

1. Sportslig utvalg gjenopprettes, med fem medlemmer. 
2. Mandatet som sportslig utvalg foreslo og leverte til styret like før det ble nedlagt, legges til 

grunn for utvalgets arbeid sesongen 2018/2019. Mandatet justeres i løpet av sesongen i en nær 
dialog mellom styret og sportslig utvalg og evt. vesentlige endringer legges frem for neste 
årsmøte. Mandatet som ble utarbeidet av Tom Wilsgaard, Dana Meknas og undertegnede, er 
vedlagt. 

3. Utvalgets medlemmer foreslås å være de samme tre som har sittet i det forrige utvalget: Dana 
Meknas, Tom Wilsgaard og Lars Olav Sparboe. To nye medlemmer velges inn av årsmøtet eller 
styret. 

4. Alt etter trenernes ønske, arrangeres et antall trenerforum i løpet av sesongen hvor trenerne får 
sportslig påfyll, utveksler erfaringer og får gi sine innspill av sportslig karakter. Styrets 
medlemmer inviteres til å være med på disse.  

 

Bakgrunn 

Sportslig utvalg ble lagt ned med fire styremedlemmer til stede på styremøte den 22. mai. Sportslig 
utvalg visste ikke at det skulle legges ned. Sportslig utvalg hadde akkurat sendt til styret forslag til nytt 
mandat, som styret skulle gjennomgå. Styret la ned utvalget uten å diskutere mandatet med sportslig 
utvalg. 

Å legge ned et sportslig utvalg er veldig uvanlig. Jeg har ikke hørt om det, og det har heller ikke org. sjef 
Sylvi Ofstad i Troms Idrettskrets på forespørsel, som har mange års erfaring fra Troms-idretten.  

Tromsø Storm Ungdom er en klubb i en krevende utvikling. Klubben har over 250 medlemmer, har 
mange aktive lag i bredde og i topp (elite kvinner), deltar i nasjonale og nordiske mesterskap og har 
ansatte trenere. I en slik klubb er et sportslig utvalg avgjørende for å sikre god sportslig drift og utvikling, 
samt for å sikre gode beslutninger av sportslig karakter. Sportslig utvalg har spilt en meget viktig rolle i 
klubbens utvikling de siste årene.  

Alle klubber med en viss seriøsitet har et sportslig utvalg. Det er bare å google på fotballklubber, 
håndballklubber, friidrett, turn, hockey, ski osv. i Tromsø for å slå fast betydningen av sportslig utvalg. 
De største klubbene har flere sportslige utvalg, for eksempel for bredde og topp (eks. Fløya) og 



undergrupper (Tromsø Turnforening). Andre har i tillegg egne ansatte som skal utføre sportslige 
oppgaver, som TIL og Tromsø Turnforening.  

Uten sportslig utvalg vil et styre måtte drifte sportslige oppgaver og ta alle avgjørelser av sportslig 
karakter. Dette øker arbeidsmengden for styremedlemmene betydelig, og det medfører også at noen få 
personer i et styre også må inneha sportslig kompetanse. Det øker risikoen for dårlige beslutninger og at 
kvaliteten på klubbens sportslige aktiviteter går ned. Et styre har mange øvrige oppgaver å ivareta.  

Styret uttalte i forbindelse med nedleggelsen av sportslig utvalg at det skal erstattes av et trenerforum. 
Et trenerforum er i seg selv et godt tiltak, men det vil bare være rådgivende, og kan ikke drifte typiske 
sportslige oppgaver.  

Typiske oppgaver generelt for sportslige utvalg er (som også er inkludert i nytt forslag til mandat hos 
Tromsø Storm Ungdom): 

- Fordeling av treningstider 
- Organisere lag, trenere og treninger  
- Følge opp trenerne i klubben 
- Tilrettelegge for trenerutdanning, trenerutvikling og avholde trenerforum 
- Følge opp at sportslig plan følges og revideres 
- Være rådgivende for styret i treneransettelser og i andre sportslige spørsmål 
- Samarbeide med hovedtrener 
- M.m. 

Sportslig utvalg har vært undertallig i sesongen som har vært (bare tre mot fem sesongen før), og det 
har brukt mye tid på å utvikle sportsplanen. Det har vært en utydelig grense mellom styrets oppgaver og 
sportslig utvalgs oppgaver som har ført til uenigheter og at ting ikke er blitt gjort. Blant annet har det 
ikke blitt arrangert mer trenerutdanning etter at det første Easy Basketkurset i august 2017 ble 
arrangert av sportslig utvalg.  

Det har videre manglet et felles medlem i styret og i sportslig utvalg, slik det har vært tidligere. Uten et 
slikt bindeledd har det vært liten kommunikasjon mellom styremedlemmene og medlemmene i sportslig 
utvalg, kun kommunikasjon gjennom styreleder og til dels nestleder. Det har derfor vært en sesong hvor 
flere forhold har redusert og påvirket utvalgets arbeidsforhold negativt, og sannsynligvis også styrets 
oppfatning av sportslig utvalgs arbeid.   

Med et fulltallig utvalg, oppdatert mandat og en god kommunikasjon mellom styret og utvalget, vil 
sportslig utvalg forbli en viktig muskel i klubben, slik det skal være i en enhver seriøs idrettsorganisasjon.  

Vedlegg: Sportslig utvalgs forslag til mandat, oversendt styreleder og nestleder 19. mai 2018. 
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Mandat for sportslig utvalg 

Sportslig utvalg er rådgivende organ for styret i sportslige spørsmål og har ansvar for å følge 

opp og bidra til at sportsplanen og andre føringer som legges av årsmøte eller styret følges. 

Utvalget skal sikre at det sportslige aktivitetsnivået holder den kvaliteten som sportsplan og 

andre føringer krever. Sportslig utvalg tar løpende beslutninger i relevante saker som er 

innenfor sportsplanens retningslinjer og mandat. 

Sportslig utvalgs innspill skal høres og vektlegges i sportslige saker som styrebehandles. 

 

Sammensetning 

Sportslig utvalg skal bestå av inntil fem (5) representanter fra ulike ledd i klubben. Det skal 

tilstrebes at disse har relevant og ulik kompetanse knyttet til idretten, og at det er lik 

kjønnsfordeling. Representanter til utvalget velges for toårsperioder, men kan skiftes ut 

tidligere. Representantene velges av styret etter innstilling fra sittende utvalg når utvalgets 

periode går mot slutten, før årsmøtet avholdes. Hvis det velges inn nye representanter underveis 

i en periode, sitter disse i utgangspunktet kun for én sesong (angjeldende sesong).  

 

Mer utdypende om ansvarsområdene for sportslig utvalg: 

 

Være sportslig rådgiver 

 Bidra med innspill i styresaker som påvirker klubbens sportslige profil, nivå og aktivitet. 

 Bistå styret i å fordele treningstid til lagene, sammen med hovedtrener og eventuelt med 

innspill fra andre trenere. 

 Bistå styret i ansettelser og rekruttering av profesjonelle trenere. 

 

Følge opp og utvikle trenere i klubben 

 Rekruttere frivillige trenere til ungdomslag og barneskolelag i samråd med styret 

 Følge opp trenere i sportslige spørsmål 

 Planlegge kompetanseutvikling for trenere i samråd med styret og samarbeid med 

Region Nord Basketball. 
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 Bistå trenerne med utfordringer av sportslig karakter. 

 Sammen med hovedtrener og andre aktuelle trenere vurdere hvilke lag som skal 

påmeldes til seriespill og eventuelt andre klubbrepresenterende cuper og mesterskap. 

 

Følge opp sportsplanen 

 Følge opp at sportsplanen blir fulgt av hovedtrener, trenere, foreldre og spillere. 

 Utvikle og revidere sportsplanen etter behov i samarbeid med aktuelle trenerressurser i 

klubben før den vedtas i styret. 

 Samarbeide med relevante parter, som Region Nord Basketball, Norges 

Basketballforbund og andre klubber i sportslige spørsmål.  

 

Følge opp hovedtrener i klubben 

 Samarbeide med hovedtrener i utførelsen av sportslige aktiviteter.  

 Være hovedtreners kontaktpunkt i sportslige spørsmål i henhold til sportsplanen. 

 Hovedtrener deltar i møter i sportslig utvalg og forbereder saker som påmelding til 

seriespill/turneringer, hospitering, trenerklager og lignende. I saker som gjelder 

hovedtreners ansettelse, arbeidskontrakt og lignende fritas hovedtrener for møteplikt. 

Det samme gjelder i saker som er uvesentlig for hovedtrener.  

 Sportslig utvalgs samspill og samarbeidsrutiner med hovedtrener må sikres i 

hovedtrenerens kontrakt og stillingsinstruks. 

 

Kommunikasjon med styret 

 Møtereferater fra sportslig utvalg sendes til styret, og saker som ønskes tatt opp i styret 

skal stå i referatet.  

 Sportslig utvalg mottar styrereferater til orientering, og saker som ønskes tatt opp i 

sportslig utvalg skal stå i styrereferatet. 

 Styreleder eller annen styrerepresentant deltar på sportslig utvalgs møter og styreleder 

er hovedkontaktleddet mellom sportslig utvalg og styret.  

 Sportslig utvalg skal holdes orientert og involveres i andre aktiviteter i klubben som 

berører utvalgets arbeid.  

 En representant fra sportslig utvalg bør være medlem av styret. 
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 I større saker av sportslig karakter bør det alltid være en representant fra sportslig utvalg 

for å redegjøre i styremøte.  

 Minst en gang i året møtes hele styret og sportslig utvalg, gjerne i forbindelse med et 

styremøte eller et sportslig utvalgsmøte, for å sikre god kontakt og samspill.  

 

Revisjon av mandat 

 Revisjon av mandatet skal skje i en gjensidig god prosess mellom styret og sportslig 

utvalg. Mandatet vedtas endelig av styret.   



Forslag 2 til årsmøtet i Tromsø Storm Ungdom 18. juni 2018 

Innsendt av Lars Olav Sparboe (trener i 11 år, tidl. leder i 11 år og sportslig leder i 4 år) 

 

Forslag til organisasjonskart for Tromsø Storm Ungdom 

Tromsø Storm Ungdom mangler et organisasjonskart. I dag er det formelt sett og i praksis bare styret og 
valgkomitéen igjen i klubben som er egne organer. 

 

 

Basert på en gjennomgang av organisasjonskart for klubber med seriøsitet og aktivitet som er naturlig å 
sammenligne oss med, foreslås følgende standard organisasjonskart. Organisasjonskartet er forelagt 
Troms Idrettskrets, som bekrefter at dette er en vanlig modell, jfr. vedlagt epost fra org. sjef Sylvi 
Ofstad.  

 

 



En egen komité for BLNO Kvinner kan vurderes tilført. De to store utvalgene, sportslig utvalg og 
arrangementskomitéen, bør ha hver sin leder, og disse bør sitte i styret. Disse kan velges av årsmøtet.  

Basert på de gode erfaringene med den uformelle modellen vi hadde i klubben i perioden 2010-2016, 
foreslås arrangementskomitéen oppdelt i tre "spesialistgrupper" se stiplede linjer som følger (ca. antall 
arrangementer oppgitt i rutene): 

 

Dersom årsmøtet vedtar foreslåtte organisasjonskart, vil en viktig forutsetning for å utvikle klubben 
videre med glede og engasjement, være lagt.  

 

Bakgrunn 

Klubben har de to siste årene vært tynt bemannet, noe som har medført at noen veldig få personer i 
styret har gjort nesten alt. Deres innsats har vært formidabel og prisverdig, men på sikt vil det slite ut 
personer, man blir sårbar ved frafall og kvaliteten på driften av klubben vil ubønnhørlig bli redusert.  

Klubben har to grunnpilarer når det gjelder aktivitet: arrangementer og det sportslige.  

Det er levert et eget forslag på gjenopprettelse av Sportslig utvalg, som det vises til.  

Arrangementene er den andre grunnpilaren, og den er stor. I de to sesongene som har gått, har 
arrangementene gått på rundgang mellom styremedlemmene, dvs. at disse har hatt et totalansvar 
knyttet til hvert arrangement. Foreslått organisering av arrangementskomitéen er som nevnt basert på 
de vellykkede erfaringene fra 2010-2016, hvor de involverte hadde spesialiserte oppgaver, en horisontal 
organisering. Arrangementskomitéen bør ha 9-12 personer. Da vil ingen bli overarbeidet og det vil 
oppstå et miljø i hver gruppe som kan håndtere både volum og gi kvalitetsheving av arrangementene.  

Riggegruppen fra den nevnte tidsperioden, var spesialister på å kjøre truck, de visste hvor alt utstyret 
var plassert, de hadde skisser for hvordan oppsettet skulle være for hvert arrangement og varianter av 
dem. De satte ut strøm, resultattavler og strømskap, de kjente kurvene og de merket banene.  

Kioskansvarlige hadde ansvar for å kjøpe inn og holde oversikt over varelager, rutiner for vaffelsteking 
og tilberedning av baguetter/fruktbeger, organiserte dugnadslister og salg av varene. Dugnadene ble 
sendt ut til lagenes foreldrekontakter, som leverte inn dugnadslister fra respektive lag.  

Bedsys-
serien

Region-
serien

Storm-
kamper

3 mot 3 
turneringer

Basket 
Camper

Evt. mester-
skap

Rigging                   6 3 - 2 3 ?
3-4 
personer

Kiosk 6 3 10 2 - ?
3-4 
personer

Arrangem. 
ledelse 6 3 - 2 - ?

3-4 
personer



Arrangementsledelsen hadde ansvar for kamp-, dommer- og sekretariatoppsett og ledelsen på selve 
arrangementet.    

Felles for disse tre gruppene var at det var flere ansvarlige som samarbeidet, slik at det ble fleksibelt å 
fordele arrangementer seg imellom. De hadde også ansvaret for å rekruttere nye personer til sine 
grupper.   

Vedlagt er uttalelse fra org. sjef Sylvi Ostad som bekrefter at foreslått organisasjonskart er et vanlig 
oppsett.  
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Styrets vurdering 

I sak 103 -17/18 fattet styret følgende vedtak:  

 

«Styret har vurdert forslag til mandat fra sportslig utvalg. På bakgrunn av de siste års 

erfaringer er det styrets vurdering at det er viktig å knytte det sportslige arbeidet tettere til 

styret. Dette vil gi en mer enhetlig dialog og klarere linjer i forholdet mellom styret og ansatte 

og trenere i klubben. Forslag til SU sitt mandat avvises. SU legges ned og erstattes av et 

trenerforum bestående av trenere for U13-U19. I tillegg har styret bedt valgkomiteen om at 

det velges en sportslig ansvarlig til styret på kommende årsmøte». 

Styret viser til vedlagte forslag fra Lars Olav Sparboe. Styret har diskutert sportslig utvalg ved 

3 anledninger og har også diskutert dette med sportslig utvalg i et av møtene. På møtet med 

SU gjorde styret det klart at nedleggelse var et alternativene som ble vurdert. 

Bakgrunn for nedleggelse er blant annet tilbakemelding fra flere tidligere og nåværende 

hovedtrenere og styremedlemmer om at det er uklare retningslinjer og roller i forholdet 

mellom SU og styret i TSU. Det er en tydelig tilbakemelding på at det er vanskelig å forholde 

seg til det som oppfattes som flere arbeidsgivere og har vært et uttrykt ønske fra hovedtrener 

om å forholde seg til styreleder og styret.   

Det er styrets oppfatning at det foreslåtte mandat fra sportslig utvalg vil videreføre denne 

usikkerheten og videreføre en uklar rollefordeling mellom styret i TSU, SU og hovedtrenere 

og trener. 

Ansatte trenere i TSU er underlagt styret i TSU og det er styret ved styreleder som har 

arbeidsgiveransvaret for hovedtrener. Det er også styret som har ansvaret for arbeidskontrakt 

og oppfølging av denne. Dette har styret gitt tilbakemelding om til sportslig utvalg. 

Videre vil styret understreke at TSU har brukt og bruker mye midler på å ansette profesjonelle 

trenere som har en svært god kompetanse innenfor utvikling og drifting av basketball.  Det er 

derfor viktig at det er de ansatte trenerne som er de som har hovedansvaret for driften av det 

sportslige opplegget i klubben. Det er først og fremst de som har kompetanse på dette og 

styret er redd for at det vil oppfattes som uklart og uhensiktsmessig dersom et sportslig utvalg 

skal overstyre dem i den sportslige driften.  

Styret vil understreke at sportslig utvalg har kommet med mange viktige bidrag tidligere til 

klubben når det gjelder organisering av regionserie, byserie, basketballcamper og andre 

aktiviteter som for eksempel trenerkurs og trenerutvikling.  Styret ønsker å finne gode måter å 

videreføre dette arbeidet på men må presisere at flere av disse arbeidsoppgaver er region nord 

sine og per i dag har region nord godt styre som skal ta fatt i disse oppgaver. Styret vil 

understreke at dette er de viktigste sportslige aktivitetene når det gjelder driften av klubben og 

ønsker derfor å opprette et arrangementsutvalg/komite som kan ivareta og styrke prosessene 

rundt disse aktivitetene. 

Når det gjelder fordeling av treningstider, organisere lag, trenere og treninger, og samarbeid 

med hovedtrener, er dette ting som bør ivaretas av styret, trenere og hovedtrener.  
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Nåværende og tidligere styrer har over tid etterspurt sportslig plan som SU har hatt ansvar for 

å utarbeide. Styret har nå fått et utkast til sportslig plan, men den er etter styrets vurdering for 

omfattende og detaljert og vil derfor kreve en del endringer før den kan behandles.  

Det er allerede flere vedtekter som var basert på anbefalinger fra SU og ansatte trenere 

(vedrørende hospitering, opprettelse av ungdomslagene, uttak til NM). Styret tror at slike 

tema kommer å bli håndtert godt innenfor modellen med trenerforum. Dette vil sikre at de 

aktuelle trenere er mer involvert og gi mer innflytelse til de og samarbeid mellom trenere. Det 

er styrets vurdering at denne strukturen vil styrke samarbeidsklimaet i klubben og sikre en 

bedre utnyttelse av ressurspersoner. 

Organisatoriske effekter av forslag 1 og 2  

Når det gjelder de organisatoriske implikasjoner av forslag 1 er det styrets oppfatning at et 

utvalg som oppnevnes av årsmøte med mandat og medlemmer fra årsmøte vil være underlagt 

årsmøte og ikke styret. Sportslig utvalg vil svare til årsmøtet og ikke styret. Du vil da få et 

utvalg med utvidet mandat ift hovedtrener og sportslige aktiviteter som ikke er forankret i 

styret som har det formelle ansvaret for dette. Dette er svært uheldig og uhensiktsmessig ift 

driften av klubben. 

Dette er i strid med dagens organisering av klubben og også i strid med forslag 2 som også 

fremmes av Lars Olav Sparboe (hvor det av organisasjonskartet framgår at SU er underlagt 

styret) 

Norges idrettsforbund opplyser følgende rundt styrets oppgaver: 

– Idrettslagets høyeste myndighet mellom årsmøtene 

– Styret forplikter idrettslaget samlet (Dersom styreleder eller administrativ leder 

skal forplikte laget må de ha fullmakt fra styret) 

– Oppgaver (LN § 18): 

– Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak 

– Påse at idrettslaget midler forvaltes forsvarlig 

– Oppnevne komiteer/utvalg etter behov 

– Representere idrettslaget utad 

– Oppnevne politiattestansvarlig 

Som forklart over ønsker styret å forsøke en modell uten sportslig utvalg for å ha klarere 

styringslinjer ift trenere og hovedtrener.   

Årsmøtet kan vedta ny organisasjonsplan, men det er styrets vurdering av det i utgangspunktet 

er styret som kjenner behovene rundt dette best. Etablering av utvalg og komiteer med 

tilhørende mandat og medlemmer bør derfor tillegges styret, jf LN§ 18, strekpunkt 6 i 

idrettsforbundets oppsummering av styrets oppgaver.  
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Styrets forslag 

Styret ber årsmøte om å fatte følgende vedtak 

1. Forslag 1 fra Lars Olav Sparboe forkastes og styrets vedtak om å opprette trenerforum 

opprettholdes. 

 

2. Forslag 2 fra Lars Olav Sparboe forkastes.  

 

3. Årsmøtet ber styret om å beholde dagenes organisasjonsstruktur og vurdere løpende 

behovet til etablering av en arrangementskomite basert på modell i forslag fra Lars 

Olav Sparboe. 

   

 

 

 



VALGKOMITÉENS INNSTILLING  

TIL 

 ÅRSMØTET I TROMSØ STORM UNGDOM 2018 

 

1. Oppnevning 

Årsmøtet i Tromsø Storm Ungdom 2017 oppnevnte følgende valgkomité: 

Espen H. Utnes (leder) 

Lars Olav Sparboe 

Anita Lervik 

2. Mandat 

Valgkomiteen skal jf. Lovnormens § 19 (1) jf. § 15, innstille kandidater til alle tillitsverv som 

skal velges på årsmøtet, unntatt kandidater til valgkomité, som innstilles av styret. 

3. Valgkomitéens arbeid 

Valgkomitéen har mottatt tips om kandidater og arbeidet med kandidater som komitéens 

medlemmer selv har funnet. Valgkomitéen har også evaluert det sittende styret. 

I løpet av våren 2018 har valgkomitéen hatt flere møter hvor ulike kandidater og 

sammensetninger av kandidater, har blitt vurdert. Målet har vært å rekruttere de beste 

kandidatene. For øvrig har komitéen lagt særlig vekt på: 

- Kjønnsfordeling 

- Kompetanse 

- Kontinuitet 

- Komplementære ferdigheter og samspill 

 

4. Innstilling 

Valgkomitéen har følgende innstiling til styre: 

 

Leder:   Manar Kalaaji (1 år) 

Nestleder:  Bjørn Kavli (1 år) 

Styremedlem:  Kari Ingebrigtsen (1 år) 

Styremedlem:   Ivar Lohne (2 år)  

Styremedlem:   Ronny Slettmo (2 år) 

Styremedlem:   Kristine Korsnes (2 år) 



Vara:  Tommy Steve Berntsen (1 år) 

 

Tromsø, 10. Juni 2018 

 

 

Lars Olav Sparboe            Espen H. Utnes            Anita Lervik 



Sak 9. Valg  

Innstilling til valgkomité 
 

Til valgkomiteen for perioden 2018/2019 innstiller styret i Tromsø Storm Ungdom 

følgende: 

Leder: May Liss Hårstad Wasmuth (2 år) 
 

Valgkomitémedlem nr. 1: Anita Lervik (1 år) 
 

Valgkomitémedlem nr. 2: Ola Eveborn (2 år) 

 
 

Forslag til vedtak: Innstilt valgkomité for 2018/2019 velges. 

 
 

Innstilling til revisor 
 

Som revisor for perioden 2018 innstiller styret i Tromsø Storm Ungdom Ulf Christensen. 

 
 Forslag til vedtak: Ulf Christensen velges som revisor for 2018. 
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