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1. Oppsummering sesongen 2018-2019 

 

Klubben deltok i sesongen 2018-19 med følgende lag i seriespill:  

- 1 herrelag, i 1. divisjon (1M)  

I seriespill for yngre klasser deltok Singsaker med lag i U14, U15, U16, U17, U19. Alle hevdet seg godt i sine 
serier.  

U16 og U17 vant sluttspillet i sine klasser.  U16 og U17 kvalifiserte seg til NM. 

I tillegg til seriespill med nevnte lag deltok klubben med lag i Easybasket- og Easybasket Challenge- 
turneringer for lag i aldersklassen U10 til U12. 

 

2. Om sesongen 2019-20 

 

Singsaker BBK hadde om lag 124 medlemmer i 2019-20. 

Klubben deltar i sesongen 2019-20 med følgende lag i seriespill: 

- ett herrelag i 1.divisjon (1M) 

- I seriespill for yngre klasser deltar Singsaker med lag i U15, U16, U17 og U19. 

I tillegg til seriespill med nevnte lag deltar klubben med lag i Easybasket- og Easybasket Challenge- 
turneringer for lag i aldersklassen U10 til U13. 
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Klubben har hatt en utfordrende situasjon med halltid også denne sesongen, til tross for at flere av hallene 
som var stengt i fjor nå er åpnet igjen. Vi har hatt treninger i Rosenborghallen, Charlottenlund og Strinda. 

Sesongen 2019/2020 fikk en brå slutt 12. mars, da all aktivitet ble avlyst og aller haller stengt pga korona-
pandemien.  Det betydde også at alle turneringer inkludert NM ble avlyst.   

 

Arrangement: 

Singsaker arrangerte sesongens første Easybasket-/Challenge- turnering i Rosenborghallen 9.-10. 
november. 17 påmeldte lag, 27 spilte kamper og om lag 85 spillere deltok i turneringen. Det ble lagt ned en 
betydelig dugnadsinnsats fra trenere, ledere og spillere. Dette resulterte i et svært godt arrangement som 
også ga gode kioskinntekter til klubben.  Vi kjørte tre baner parallelt, og dette var et godt oppsett som ga 
mye stemning i hallen. 

Før jul arrangerte klubben regional kvalifisering til U16-NM i Rosenborghallen.  Det var to lag som var 
påmeldt – Singsaker og Sverresborg, og det ble avviklet en kamp.  Arrangementet var vellykket, og kampen 
endte med at Sverresborg kvalifiserte seg til NM. 

 

U10/ U12/ U13 

Trenere: Marcus Wildish, Lars-Erik Røw og Iver Krogstad 

Klubben hadde sist sesongen SFO-aktivitet på Singsaker skole i høstsemesteret og på THIS i vårsemesteret.  
Dette bidro til at noen av disse barna begynte å spille basket i klubben. U10/U12/U13 laget har to ferske 
trenere i år (Iver Krogstad og Lars Erik Røw). De skaffer seg mer og mer erfaring for hver trening og de håper 
på å bli rutinerte trenere etterhvert. Laget har en stor treningsgruppe i både U12 og U13 klassen, og stiller 
med lag i Easybasket for begge aldersgrupper. Lars Erik Røw har brukt Theodor Ørnskar og Andreas Johansen 
som «vikarer» når han har vært den eneste treneren som kunne ha stilt opp. Mange av spillerne har sine 
første sesong i år og man har sett en god utvikling blant spillerne. Laget har begynt å bruke Spond for å få ut 
informasjon til Foresatte og for å vite hvem som kommer på trening.  

 

U14/U15/U16 

Trener: Jakob Baiden 

U15 og U16, samt U14 har hatt felles treninger denne sesongen. Det er få spillere som er U16 så det er 
naturlig å trene sammen med U15. U15 har steppet inn på U16 kampene slik at U16 også har kunnet stille 
lag i serien. U15 Guttene har fått mye kamptrening siden de også har spilt i U16 serien. U15 har vært på 
Bærum Open og gjorde det meget bra. De har også hatt tur til Ålesund. Har hatt litt utfordring med at det 
har vært en del som har mistet litt lysten på basket. Har hatt foreldremøte der dette har blitt tatt opp. Vi ble 
enige om å gjøre noen tiltak. Ble også enige om at de som er på trening skal få mer spilletid på kamp enn de 
som ikke møter opp, men er guttene/-jentene på en annen idrett skal det ikke gå utover spilletid på 
kampene. I stedet for å bruke facebook som informasjonskanal er vi gått over til å bruke Spond. Vil også 
bruke FB til litt annen info. Ellers er vi meget godt fornøyd med Jakob som trener. 

Det er etablert en egen FB gruppe for kommunikasjon:  

https://www.facebook.com/groups/1203023863112057/?ref=bookmarks  

 
U17 
 
Trener: Jakob Baiden 
U17 har i årets sesong bestått av 9 spillere. Jakob Baiden er trener, og gutta er fornøyd med det. U17 

https://www.facebook.com/groups/1203023863112057/?ref=bookmarks
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inngår i treningsgruppe med spillere fra U16-U19. Det har fungert godt. Treningsgruppa er stor, og U17 
har hatt tilbud om trening 3-5 ganger i uka. Behovet for større sportslige utfordringer har også i år vært 
tilstede. Alle spillere har deltatt i U17- og U19-serien, dette i samråd og etter avtale med Jakob. 
I U17-serien har det kommet til flere lag, det er positivt. 
U17 deltok på U19 NM sammen med 2002-erne. 
Foreldregruppa har gjort en innsats for å samle inn penger gjennom kiosksalg på hjemmekamper, disse 
har og vil bli brukt til sosiale aktiviteter (innkjøp av mat/frukt/drikke på reiser/kamper). 
 

U19 

Trener: Jakob Baiden 

Denne sesongen har alle spillere i aldersgruppen U17 til U19 vært en felles treningsgruppe med Jakob Baiden 
som trener. Det har vært en relativt stor og god treningsgruppe. Vi har nå fire 2002 spillere som jevnlig og 
møter på trening, 3 av 2002 spillerne er på utveksling til USA, og følgelig er 2002 årgangen redusert denne 
sesongen. Laget har fått god hjelp av U17 og U15 spillere for å gjennomføre kampene. Med 
utvekslingsstudentene tilbake neste år, sammen med årets U17 spillere, som blir U19 neste år, er håpet å 
få et stabilt godt lag neste sesong.  U19 deltok i NM-kvalifisering i Sandvika rett før jul, men kvalifiserte seg 
ikke.   

 

1M 

Trener seg selv 

1M laget har hatt relativt bra oppslutning på trening, men har manglet spillere til kamp. I kampene har de 
hatt en kjerne med kun 2-4 spillere. Laget har fått hjelp med spillere fra U19 og U17. Dette har vært god 
erfaring for de yngre spillerne. Det ser imidlertid ikke ut til at målsetningen om å bli topp 3 i serien slår til i 
år. 1M spillerne har bidratt positivt med å sitte sekretariat for U19 laget gjennom sesongen. Alle lagene 
hadde en felles tur til Ålesund før jul, hvor også 1M var med, støttet av U17/ og U19 spillere. 

 

3. Trenersituasjonen 

Seniorlaget har trent seg selv. Jakob Baiden har fungert som hovedtrener i klubben, og har vært trener for 
2004/2005 og 2002/2003. Andreas Johansen og Theodor Ørnskar har fungert som hjelpetrenere for 
2004/2005-gruppa. Marcus Wildish, Lars-Erik Røw og Iver Krogstad har hatt ansvar for de yngste lagene. 

Klubben har behov for flere trenere.   

 

4. Dommere i klubben 

Viola Györgyi har en dommerkarriere som internasjonal dommer, med stadig større oppdrag. Hun dømmer 
fortsatt kamper i BLNO, og skal til sommeren dømme kamper i OL. I tillegg har enkelte U17/19 spillere dømt 
noen kamper.  Vi hadde en 2004-spiller pluss en del 2003-spillere på kamplederkurs før jul, men dette er 
ikke nok.  Klubben trenger flere dommere.   

 

5. Foreldre- og lagkontakter 

I sesongen 2019-20 har vi hatt følgende lagkontakter:  

1M: Terje Trobe/Vladas Dirzys  

U19: Kjell Johansen  
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U17: Jørgen Blomstrøm  

U16: John Krogstad  

U14/15: Knut Eirik Wold 

U12/13: Christina Gilstad/Isabel Hernandez 

 

6. Styrets sammensetning 

 

Styret i klubben har hatt seks møter i løpet av sesongen 2019-20 og har hatt følgende sammensetning: 

Styreleder 

 

Ingeborg Kaus 
Styremedlem Margrethe Tande 

 Økonomiansvarlig Ares Ignoumba 
Styremedlem Karianne Tilseth Berg 
Styremedlem Andre Negård 
Styremedlem John Krogstad 

 

 

Styremedlem Kjell Johansen 
 

 

På vegne av styret, 

 

Ingeborg Kaus 

Trondheim, 3. September 2020 
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