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1. Om sesongen 2021-22

Singsaker BBK hadde per 31.12.2021 199 medlemmer.

Klubben deltar i sesongen 2021-2022 med følgende lag i seriespill:

- ett herrelag i 2. divisjon (2M)

- I seriespill for yngre klasser deltar Singsaker med lag i U13, U15, U17 og U19. I
tillegg har vi deltatt med jentelag i en jenteserie i regionen arrangert av Midtbyen
Basket.

I tillegg til seriespill med nevnte lag deltar klubben med lag i Easybasket- og Easybasket
Challenge- turneringer for lag i aldersklassen U10 til U13.

Klubben har hatt en utfordrende situasjon med halltid også denne sesongen, og vi har denne
sesongen også leid treningstid på ThIS. Vi har hatt treninger i Rosenborghallen, Charlottenlund
og Strinda, samt i gymsalen på Singsaker skole.

Det har vært en sesong med mye opp og ned i aktivitetsnivå pga korona. Det ble en normal
oppstart på høsten for alle lag. I desember ble det begrensninger i aktivitet, og etter jul ble det
en kamppause på noen uker. Vi holdt treningene i gang for aldersbestemte lag, men seniorene
måtte ta en pause. Sesongen er utvidet, og det blir spilt kamper fram til slutten av mai.

Vi har ikke meldt på lag til NM i år.

Arrangement
Klubben arrangerte EasyBasket-turnering helgen 6.-7. november. Det var stor oppslutning, og
40 lag påmeldt. Pga diverse korona-hendelser, endte vi opp med 35 lag til slutt. Alle lag spilte
to kamper. For første gang hadde vi med et lag fra Ålesund, som hadde med seg den yngste
spilleren vi noen gang har hatt i en EasyBasket-turnering - bare 5 år.

U10/U12

Trenere: Lars-Erik Røw og Johannes Falla

U10 og U12 laget har to trenere i år (Lars Erik Røw og Johannes Falla). De har trent lagene
noen år, og fått god rutine på trening og er veldig godt likt av alle spillerne. Laget har en
treningsgruppe for U12 og en treningsgruppe for U10, som består av alle spillere fra 2010 og
yngre. U10 og U12 har stilt lag i EB turneringen som ble arrangert av Singsaker i april 2021 og
de to som ble avholdt i løpet av høstsesongen av Singsaker og Ranheim. Lagene var også
påmeldt til de EB turneringen som ble avlyst pga av nasjonale restriksjoner grunnet covid
pandemi. Det har vært sterkt vekst på på begge gruppene og det er nå en god blanding av



spillere som har spilt noen år og flere som har sin første sesong i år. Laget har bruker Spond
for å få ut informasjon til foresatte og for å vite hvem som kommer på trening.

Det å være lagkontakt det siste året har bestått i å melde på EB turnering, sørge innmelding av
nye medlemmer i gruppen og organisere foreldre dugnad for de to EB turneringene Singsaker
har arrangert. Den første turneringen i april ble gjennomført under relativt strenge restriksjoner
som innebar ingen kiosk og ingen publikum, Turneringen i november gikk mer som normalt,
med over 40 påmeldte lag og høy aktivitet. Det har totalt sett i løpet av året vært få kamper, og
ingen sosiale sammenkomster dessverre. Men dette regner vi vil bedre seg i løpet av 2022,
med flere muligheter for sammenkomster og jevnlige EB turneringer.

U13

Trenere: Lars-Erik Røw og Johannes Falla

U13 har hatt to treninger i Rosenborghallen fra i høst og det har vært godt å få trene på stor
bane. Interessen for å øve på teknikker og opplegg økte, og mye har de også tatt med seg i
seriespillet. Det har vært varierende oppmøte på treningene pga av karantene (covid). Noen
medlemmer har falt fra, men nye medlemmer har kommet til. Fra senhøsten har laget hatt ni
medlemmer.

Laget deltok i EB turneringen som Singsaker BBK arrangerte i april 2021 og to EB-turneringer
som ble arrangert høsten 2021. I U13-serien har vi fått spilt alle kampene med unntak av den
siste i desember da alle kampene ble utsatt. Vi har vært så heldige å få bruke spillere fra yngre
aldersklasser når vi ikke har hatt nok spillere selv. Innsatsen har bestandig vært god, og de blir
godt motivert av trenerne.

Vi ser frem til en vår hvor karantene og sykdom ikke vil prege treninger og kamper i like stor
grad, og at laget får fortsette å trene,ha det gøy og utvikle seg sammen.

U14/U15
Trener: Jakob Baiden, Mikkel Aarnes og Nick Seach

U15 (2007) og U14 (2008) har hatt felles treninger denne sesongen sammen med noen
nybegynner fra U16 (2006). Det var bestemt før sesongen at vi stiller med et U15 lag, og tar
båade U14 og noen fra U16 (Disp). Antall spiller som kommer på trening har økt gjennom
sesongen, og vi har hatt mer enn nok spiller på kamper, og det er en stor forbedring fra i fjor.
Stemning i gruppen har være bra, og de er en flink gruppe som har det gøy og trives i lag.

Oppmøte på trening har vært bra men fortsatt flere som ikke spiller kamper. Hvis alle som kom
på trening hadde spilt kamper, kunne vi ha stilt opp med både U15 og U14 lag denne sesongen.
Det må være mer tydelig for spillere neste sesong at hvis du deltar i trening må du også spille
kamper. Hvis vi klarer å beholde alle som trener i dag, anbefaling er å ha et U17 (2006/2007),
U16 (2007/2008), U15(2008/2009) lag i serie neste år (2022/2023).



Utviklingen av laget i år har vært kjempebra. Resultater gjennom sesongen har vært krevende
og tøff, og det skyldes litt med ganske mange uerfarne spiller samt at det var kanskje litt
optimistisk å satse på med U14 spiller (litt lik forrige sesongen), men stemningen har vært bra
og vi har sett et imponerende forbedring i både tekniske ferdigheter og kamp ferdigheter i
spillerne. Trener bytte midt i sesong var veldig vellykket.

Anbefales at trener gruppe vurdere om hvordan vi skal stille opp lagene neste sesongen, og
hvilken forventninger vi har til spiller både på trening og deltagelse i kamper. Det ser lovende for
neste sesong.

U19/U17
Trener: Jakob Baiden

Denne sesongen har 03-05 trent sammen, pluss Lars Erik som er født i 02 og har fått
dispensasjon, og Abish, Jesper, og Anton, som er født i 06. Lars Rokne og Herman Fikkan, født
i 2003, har også begynt å trene med laget. De aller fleste har prøvd seg i U19-kamp, og alle
som er født i 05 og 06 har spilt U17-kamper. Det virker som det er godt samhold i gruppa, men
jeg har inntrykk av at andre prioriteter begynner å bli viktigere for mange av spillerne, som har
ført til litt dårligere oppmøte enn før, men jeg synes fortsatt det er relativt godt. Gruppa blir trent
av Mikkel Aarnes på tirsdager og Nick Seach på torsdager, og jeg tror det har vært godt for dem
med litt variasjon på den fronten.

NM i U19 ble avlyst også i år, og dette blir avslutningen for flere fra 03-kullet som er russ i år.

2M

Trener seg selv

Vi mistet en del spillere i forrige sesong, dette har ført til et større samarbeid med juniorene.

De har stilt opp i alle våre kamper og har vært et fantastisk tilskudd til laget! Vi ser frem til å bli
mer samspilte med tiden som går. Vi ønsker å ha juniorene fast med på laget. Vi har også fått 3
nye seniorspillere. Sam George, Vantim Armonas og Vineet Chugh.

Seniorspillerne er:

Terje Trobe

Gabriel Levy

Carlos PT

Sam George

Vantim Armonas (meldes inn i skrivende stund)

Vineet Chugh (meldes inn i skrivende stund)



Med tilskuddet av nye seniorspillere og økt samarbeid med juniorlaget ser vi lyst på tiden
fremover.

Jenter
Trenere: Brage Sørensen, Maria Bruvik

Jentebasket laget har hatt en ok vekst siden oppstart. Vi har gått fra å være 8 jenter til nå 12
jenter i aldersgruppene 2006 til 2011 som trener sammen. Dette har fungert fint. Selv om
aldersforskjellene er relativt store, er jentene inkluderende, flinke til å ta vare på hverandre og
trives godt sammen. Trenerne våres, Maria Bruvik og Brage Sørensen, er meget godt likt av
jentene. Laget trener 3 timer i uken, fordelt på to treninger. Noen av jentene er mer aktiv enn
andre.
Vi har deltatt på diverse turneringer i løpet av året; Jentebasket turneringer og EasyBasket. Vi
var med på EB i april og i november. Vi deltok på Jentebasket turnering i mai, oktober og
desember.
Noen av jentene ønsker ikke å spille turneringer enda, men vi klarer som oftest å stille lag
u12/13. Noen av jentene har også stilt opp for guttelagene og spilt opp aldersklasse så de eldre
jentene får stilt lag.
Foreldremøte ble avholdt i oktober.
Sosialt utenfor trening og turneringer har det blitt lite av grunnet usikkerheten rundt korona. Vi
hadde invitert til juleavsluttning med foreldre og jentene i desember som dessverre ble avlyst
grunnet sykdom.
Vi har mottatt sponsede midler fra Sparebank1 på kr. 20,000,- som er øremerket rekruttering av
nye jenter til laget og det å beholde jentene vi allerede har. Maria og Brage skal kontakte og dra
rundt på skoler for å fremme Singsaker jentebasket. I tillegg er det bestilt inn t-skjorter/
klistremerker og vi vil gjennomføre sosiale sammenkomster for laget for å bli enda bedre kjent.
–Benedicte Richardson, lagleder

2. Trenersituasjonen
Trenersituasjonen har vært bedre i år enn på mange år. Jakob Baiden er fortsatt hovedtrener
og trener de eldste lagene, men vi har flere ivrige trenere også for de andre lagene. Flere av
trenerne har vært på Trener 1 kurs i år, og i tillegg til Mikkel med Trener 1 og Jakob har trener
2, har Lars Erik og Brage tatt Trener 1.  Brage er i gang med Trener 2.

3. Dommere i klubben
Viola Györgyi har en dommerkarriere som internasjonal dommer, med stadig større oppdrag.
Hun dømmer fortsatt kamper i Firi (tidligere BLNO), og var i sommer i Tokyo for å dømme i OL.
Vi har også fått inn en ny dommer i klubben, Paul Uitjing. Vi hadde tre dommere som dømte i



vår egen EasyBasket-turnering, og vi har også hatt to spillere på kamplederkurs. Klubben
trenger stadig flere dommere, og neste år må det gjøres en innsats for å utdanne flere
dommere.

4. Dugnader
Klubben har hatt de samme dugnadene i flere år.  Vi har vært hallverter i Rosenborghallen i
seks år, og dette har vært en fin dugnad for klubben.  Vi samarbeider med Trond IL og
Blussuvoll Volleyball, samt med Nidaro Jets.

Vi har også vært en del av IdrettsBingo med bingoen i Olav Tryggvasons gate. Det har vært lite
aktivitet det siste året på grunn av korona, og vi har ikke bidratt med kaker i det hele tatt.

5. Foreldre- og lagkontakter
I sesongen 2020-21 har vi hatt følgende lagkontakter:

2M: Terje Trobe

U19: Jørgen Blomstrøm

U17: Steffen Wellinger og Marit Magnussen (2005), og Anne Hammerås (2006)

U15: Chittiappa Muthanna (2007) og Pål Skaret (2008)

U13: Christina Gilstad

U12: Tone Muthanna

U10: Kristin Richstad Eriksen

6. Styrets sammensetning

Styret i klubben har hatt seks møter i løpet av sesongen 2020-2021 og har hatt følgende
sammensetning:

Styreleder Ingeborg Kaus

Nestleder Tone Muthanna

Økonomiansvarlig Gunnar Grut



Styremedlem Christina Gilstad

Styremedlem Andreas Christensen

Styremedlem Marthe Jenssen

Vara Kristin Richstad Eriksen

På vegne av styret,

Ingeborg Kaus, leder

Trondheim, 16.3.2022


