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1. ANTALL MEDLEMMER/LAG/SPILLERE 
Basketsesongen begynner i oktober og avslutter i april. Ved utgangen av april 2020 hadde vi 
ca. 55 medlemmer inkludert trenere, lagledere og spillere. 
 
April 2020: 
Medlemmer = ca. 55 
Spillere = ca. 50 (jenter og gutter fra 8 år til 15 år, samt herrer fra 18 år til 49 år)  
Lag = 5 LAG - SENIOR HERRER og GUTTER 14 som spiller i Region Midt Norge seiren. G12 
og MIX12 som spiller i turneringer i Stjørdal og Trondheim. Vi har også en J15 3mot3 
basketgruppe. 
 
Oktober 2020: 
Medlemmer = ca. 60 
Spillere = ca. 50 (jenter og gutter fra 9 år til 16 år, samt herrer fra 18 år til 49 år)  
Lag = 5 LAG - SENIOR HERRER og GUTTER 15 som spiller i Region Midt Norge seiren, G13 
og G12 som spiller i turneringer i Stjørdal og Trondheim. Vi har også en J16 3mot3 
basketgruppe. 
 

2. GJENNOMFØRTE ARRANGEMENTER 

Ingen store arrangementer var gjenommført i 2020. Ellers hadde vi en felles 
sesongavslutning i april med pizza og premieutdeling for alle lagene. 

 



3. DELTAKELSE PÅ CUPER ARRANGEMENTER 

Alle lagene deltok på flere Cuper i Stjørdal og Trondheim.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vårt G12, G13 og MIX12 lag deltok på følgende Cuper i 2020 - Sørsia i januar 2020, Stjørdal i 
februar 2020 og så var det slutt grunnet Covid 19. Vi deltok på Ranheim Cup i desember 
2020 når det åpnet seg opp. Normalt hadde vi deltatt på langt flere Cuper. 

 

 

4. Økonomi 

Basket har hatt et OK år økonomisk. Vi hadde en driftsinntekt på 96.799,- og et driftskostnad 
på 84.355,-. Vi endte da ut med et driftsresultat på 7.753,-  

Noen av spilere fra Gutter 14                           G12 Sørsia Cup januar 2020                           

G12 feb. 2020, BLNO kamp mot Asker Aliens                           Noen av spillere fra Seniorlag 2020                           



 

5. Erfaringssammendrag  

 

 

 

I 2020 hadde vi 2 lag som spilte i serien. Seniorlag spilte i 2M Midt Norge serien. Laget 
kvalifersert seg til sluttspillet og der vant vi mot storfavoritten Stjørdal Dragons for å da 
kvalifisere oss til neste runde. Sluttspillet var i mars 2020 og alt stoppet grunnet Covid. I 
tillegg var hele høstsesong avlyst for seniorlaget. Tabell fra sluttspill er nedenfor. 

 

G14 spilte seriespill i Midt Norge. Sesongen ble forkortet også grunnet Covid 19 men laget 
hadde en brukbar sesong som vises nedenfor i tabellen. Er ikke lett å slå Trondheimslagene 
men klarte det uansett:-) 

 

Mens Seniorlaget fikk ikke spiille i høst 2020, kunne G15 spille i serien i 2020/21 sesong. De 
fullførte ca. 10 kamper i serien fram til des 2020.  

Alle lagene trente minst 2 ganger i uken til tross ingen kamper og cuper i Covid periodene . 
Fra høst 2020 ble det ingen treninger for seniorlaget grunnet Covid. 

Vi har også en Jenter16 3mot3 basketballgruppe som trener en gang i uken og deltar på 
3mot3 turneringer i regionen. 



Vi har nå flere trenere, samt flere som hjelper til den daglig driften av basketball 
virksomheten her i Byafossen IL. I tillegg har vi fått vår første godkjente regionale dommer i 
klubben. 

Basketball er for alle, og vi rekruterer spillere fra hele Steinkjer og omegn. Vi satser på barn 
og ungdom som har lyst å ha det moro med idrett, spesielt basket.  

Tor Henderson 
Sportslig, Basketballgruppe 
Byafossen IL (www.steinkjerbasket.com) 


