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Treneren har ordet

Trener Thor Inge Øvermo
Asker, en tøff motstander med masse erfaring kommer til spektrum.
Vi må spille en av våre beste kamper for å henge med i dag, spille vårt
spill med aggressivt forsvar og høyt tempo i angrep! Der ikke å bli
slått 1 mot 1 og ta ned flest returer blir viktige oppgaver for spillerne.
Vi kommer fra et surt tap mot Centrum og har hatt flere spillere ute
med sykdom de siste 2 ukene men er klare for å kjempe hardt mot
Askers rutinerte mannskap.
Takk for at dere støtter NJ.
Coach T.

dagens partner

Som kunde hos NTE bidrar du til samfunnsutvikling og sponsing
av idrett og kultur i Trøndelag. Sammen med engasjerte ildsjeler
bidrar NTE i dugnaden for å få i gang prosjekter som bidrar til et
attraktivt, kreativt og grønt Trøndelag.

NIDAROS JETS

5.

Christian Tøfte

10.

Max Svendsen

21.

Brage Sørensen

6.

Tobias Øvermo

3.

Mikkel Aarnes

4.

Jo Mathias Bjørnevog

7.

Mateusz Nilsen

1.

Mats Bergsjordet

12.

Mats Selboe

23.

Kevin Raaen

9.

Mihajlo Krivokapic

8.

Torkel Westby

24.

Arne Marius Grevskott

asker aliens

1. Joshua Ipalibo Hart
2. Niklas Erik Sletten Sandström
5. Håkon Blekeli Spiten
6. Stian Emil Berg (spillende trener)
7. Haakon Hellebust
8. Mathias Bakken
9. Brage Gleditsch Brustad
11. Eldar Hjertø Alagic
12. Christian Støring Bakken
20. Jørgen Onarheim
21. Roy Emeka Lindland Nwachukwu
32. Aksel Gorm Berge Bolin
33. Oliver Bergstad
34. Anders Leween Stien
35. Miilah Kombat
93. Paulius Grebliunas

DAGENS
SPILLER
Mateusz Nilsen
Alder: 20 år
Høyde: 187cm
Vekt: 88kg
Spiller: Shooting guard og small forward
Jeg er født og oppvokst i Bærum, men flyttet til Trondheim for å studere.
Jeg går inn i mitt andre år her oppe, og tar en master innenfor maskiningeniør
og stortrives i studentbyen Trondheim. Jeg begynte å spille basketball da jeg
startet på barneskolen, og har nå spilt i ca 13 år. Jeg har spilt i rundt 10 år på
Sandvika som juniorspiller, og de to siste sesongene før jeg flyttet til
Trondheim spilte jeg for Bærum i BLNO-ligaen. Flere av lagkameratene mine
på Jets nå, har jeg spilt med i både Sandvika og Bærum gjennom mange
sesonger. Ved siden av å spille er jeg basketballdommer, og liker å trene styrke
og løpe ute om sommeren.
Dette er min andre sesong i Jets, og fjerde sesong i toppligaen. Jeg føler jeg
har tatt store steg gjennom disse sesongene, og utviklet meg som spiller. Jeg
ser på meg selv som en smart spiller som alltid gir full innsats når jeg er på
banen. Med min intensitet og lange armer er jeg en god defensiv spiller, som
leser spillet godt. I angrep er jeg en "slasher" som beveger meg mye og klarer å
lirker ballen oppi fra vanskelige vinkler. Jeg liker å spille andre gode og er
opptatt av å bringe energi i alle situasjoner! Viktigste er å alltid gi alt man har!
Målet for sesongen er å komme seg til sluttspillet og utvikle oss som et lag
gjennom sesongen!

ØNSKER DU Å SAMARBEIDE
MED NIDAROS JETS?
TV2 har nylig kjøpt rettighetene til Basketball i Norge for 6 + 4
år. Alle kamper skal filmes 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 profilering 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

