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1. Styrets sammensetning 

Leder: Luke Jenkinson frem til 08.03.18 

Nestleder: Even Skjellaug 

Styremedlemmer: 

Bjørn Skjellaug 
Simon Midtvedt 
Jens Ingvald Ornæs 
Jone Eggen Westrum 
Alexander Fredheim 
Magne Fredheim 
Fredrik Manum 
 
Valgkomité: Thor Inge Øvermo, Jens Ingvald Ornæs 

Revisor: Karl Jomar Bruheim 

2. Styrets arbeid 

Styremøter 

Det er avholdt 3 styremøter. hhv 27.06, 13.08, 05.09.17 

Spesielle oppgaver 

Organisering av hjemmekamper, reiser og flytting til Spektrum 

Styreleders oppsigelse 08.03.18 har skapt noe ekstra arbeid for resterende styre.  

Forberedelser og organisering av deltagelse i BLNO kvalifiseringsturnering i Apalløkka våren 2018 

3. Aktivitet 

Klubbens viktigste aktiviteter foruten BLNO spill er, basketskoler i høstferie, juleferie og vinterferie. 

Etablering av Junior Jets, skolebesøk og treneroppdrag for klubbene i regionen. 

Dette er aktiviteter som tidligere sesonger og har gått etter planen.  

Forsøk med å etablere basketskole/aktivitet for innvandrere synes vanskelig å få i gang. Dels pga 

vanskelig kommunikasjon og få som møtte til aktivitetene. 

Gjennomføring av basketskoler gjøres av spillergruppen og har sportslig vært en suksess og bidrar til 

inntekter for klubbe. Basket skolene har fortsatt noe forbedringspotensial og er tenkt gjennomført 

også i kommende sesong. 

Skolebesøk og treneroppdrag for klubbene har vært gjennomført av importspillere Joel og Evan og 

gir et viktig bidrag til Jets økonomi samtidig som det gir viktige bidrag til rekruttering av nye spillere 

til regionen. 
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Sportslige resultater. 

Det sportslige målet om å bli blant topp 4 i serien ble ikke nådd. I stedet ble det 9 plass og 

kvalifiseringsspill om BLNO for sesongen 2018/2019. Dette skyldes flere uheldige omstendigheter. 

Første del av sesongen var positiv, og målet var innen rekkevidde. Skader på sentrale spillere på 

slutten av sesongen, samt at andre klubber forsterket sine spillegrupper underveis i sesongen gjorde 

at vi endte i BLNO kvalifisering med knappest mulig margin. 

Laget kvalifiserte seg for BLNO spill i sesongen 2018/2019 etter turnering i Oslo. 

 

4. Medlemstall 
Klubben har pr. dato 28 registrerte medlemmer. 

Medlemstall fra Klubbadmin pr 31.03.18 

 0-5 år 6-12 år 13-19 år 20-25 år 26 år og 

eldre 

Totalt 

Kvinner     2 2 

Menn    12 14 26 

Totalt    12 16 28 

 

5. Økonomi  

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskaps- og revisjonsbestemmelser for små 

organisasjonsledd tilknyttet Norges Idrettsforbund og Olympiske komite. 

Nidaros Jets driver ikke skattepliktig virksomhet og er derfor ikke skattepliktig. 

Klubbens viktigste inntektskilder er aktivitetskonsulent avtale med NBBF Region Midt, basketskoler 

og hjemmekamper. 

Klubbens økonomiske resultat for 2017 endte på NOK 13.167,- (NOK 7.866,- for 2016) 

Likviditeten ved årets slutt viser en liten forbedring i forhold til fjoråret. Merk at regnskapets 

avslutning ikke harmonerer med sesongavslutning. 

 

Styret v/Magne Fredheim 


