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Trener Thor Inge Øvermo

Hei
 
Ny kamp og denne gang mot en tidligere Jets spiller.
 
William Lybæk dro i sommer til Kongsberg og har funnet seg godt til 
rette.

Kongsberg Miners blir til nå vår hardeste kamp og jeg tror spillerne 
mine er lysten på revansje etter hjemmetapet i �or!

Laget viste hva vi kan få til sist helg da vi kjørte over Centrum men 
også hva som skjer når vi ikke får det til å stemme som i kampen mot 
Ammerud.

Vi stiller som kjent med et ungt lag uten importspillere som skal igjen 
vise at vi hører hjemme i denne ligaen.

Håper og tror at kampen i dag blir underholdende og ikke minst 
spennende der vi som lag viser kampvilje og selvtillit. 
 
Takk for at dere støtter Nidaros Jets �
 
#gojets
 
Coach T.

Treneren har ordet



dagens partner

HUFS er et unisex brand i verdensklasse 

utviklet i Norge av frisører for frisører. 

Alle produkter er av høyeste kvalitet, 

laget for å prestere over forventning 

under krevende forhold. I dag består 

produktporteføljen av �ere styling- og 

careprodukter for han og henne, fri for 

parabener, sulfat og MI. Sjekk ut våre 

vinneroppskrifter som er testet og 

utviklet sammen med Olympisk- og 

Verdensmester Johannes Høs�ot 

Klæbo på www.HUFS.no!



5.  Christian Tøfte

21.  Brage Sørensen

3.  Mikkel Aarnes

7.  Mateusz Nilsen

12.  Mats Selboe

9.  Mihajlo Krivokapic

8.  Torkel Westby

24.  Arne Marius Grevskott

10.  Max Svendsen

6.  Tobias Øvermo

4.  Jo Mathias Bjørnevog

1.  Mats Bergsjordet

23.  Kevin Raaen
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42. Marin Mornar

4. Matias Save

20. Kristian Groth Eggar

30. Andreas Bråthen

3. Valen Tejada

11. Oliver Visnes

6. Aly Hudgins

35. Haakon Ullrich

8. Torgrim Sommerfeldt

12. Wiliam Lysbæk

13. Christian Seterlund

5. Ognjen Nisavic

23. Matteo Smajlovic
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Brage Vejlgaard Sørensen

Alder: 24 år
Høyde: 206cm
Vekt: 107kg
Spiller: Center/Power forward

Jeg er født og oppvokst i Kongsberg, men �yttet Trondheim for å studere høsten 
2017. Har en bachelor i Digital Forretningsutvikling og tar nå en master i Digital 
Samhandling. Jeg begynte å spille basketball i Kongsberg da jeg var 16 år og hadde 
mine juniorår og første året i ligaen i Kongsberg før jeg kom til Jets. I tillegg til å 
være spiller for Nidaros, er jeg også trener i Singsaker og for NTNUI Chickens noe 
jeg syntes er veldig givende å drive med på fritiden.

Denne sesongen er min femte for Jets og min sjette sesong på toppnivå i Norge. 
Over de seks årene i ligaen har jeg tatt mange steg og er i stadig utvikling. Som 
spiller ønsker jeg å skape kaos og problemer under motstanderne sin kurv ved å 
være fysisk, bevegelig og sette gode screener som setter opp mine lagkamerater i 
scoringssituasjoner. I motsatt ende prøver jeg å dirigere og knytte sammen vårt 
eget forsvar under kurven for å forhindre driver fra motstanderne.

På fritiden prøver jeg å komme meg ut å spille frisbeegolf eller å �ske sammen med 
kompiser. Tilsier vær og vind at dette ikke er mulig, sitter jeg ofte inne med litt sjakk 
eller prøver å få med meg det meste av idrett som går på tv eller gjennom streaming.

Motto: Har egentlig ikke noe stort livsmotto, men har tatt med meg denne fra 
pappa; «Er du barn til du er 50, slipper du å vokse opp» 



ØNSKER DU Å SAMARBEIDE
MED NIDAROS JETS?

TV2 har nylig kjøpt rettighetene til Basketball i Norge for 6 + 4 
år. Alle kamper skal �lmes og streames og vises på TV2 
Sport/TV2 Sumo/nett.

Nidaros Jets spiller i Trondheim Spektrum med kapasitet på 
1.033 tilskuere.

Basketball er verdens største innendørsidrett.

Under corona-året har antallet aktive basketspillere økt med 
12% desidert mest av alle lagidretter i Norge. Samtidig har 
antallet idrettsutøvere i snitt gått ned med 9%.

Basketball er kult, moderne og urbant.

Basketball har unike underholdningsmuligheter med speaker, 
maskot, musikk, lys, røyk og pyro.

Basketball er familievennlig og appellerer til både barn, 
ungdom, kvinner og menn.

Nidaros Jets gir god pro�lering både lokalt og nasjonalt.

Partneransvarlig:
Per Magne Rønne
per.magne@eiendomsfinans.no
959 25 880

Partnerkontakt:
Inge Mork
inge@wecandoit.no
900 47 070



TAKK TIL VÅRE
SAMARBEIDSPARTNERE


