
ÅRSMELDING Melhus Badgers Basket

Styrets sammensetning
Leder: Andreas Noteng/Simen Bruheim
Nestleder: Lene Noteng/Andrea Cecilie Sundal
Styremedlem(mer) og varamedlemmer: 5 + 2
Valgkomité: Kristin Welschinger/Kristin Dalehamn

Styrets arbeid

Styremøter
Det er avholdt imellom 8-10 styremøter siden oppstart, og det er uvisst hvor mange saker som er behandlet
da det har vært mye forandringer i styret i oppstartsåret.

Spesielle oppgaver
Omrokering av diverse oppgaver da Andreas og Lene måtte trekke seg fra styret.
Leder og nestleder deltok på «Det store klubbleder-møte» i Oslo, 03.-04. september 2022.
Møte med Melhus Onstage, som ønsket samarbeid mtp pauseunderholdning (U16/U17)

Aktivitet
Junioravdelingen har deltatt på flere Easybasket-turneringer, og ungdomslagene har spilt sine aller første
seriekamper.

Melhus Badgers arrangerte sin første EasyBasket-turnering i april, og det ble det satt midt-norsk rekord med
hele 43 påmeldte lag. Mange tilbakemeldinger fra flere basketlag om et bra opplegg og et godt gjennomført
arrangement.

Med stort engasjement for basket blant barn og unge i Melhus satset vi høyt, og det ble det opprettet hele 7
lag (U10, U11, U12, U13, U14, U16 og U17). U10 og U11 ble etterhvert slått sammen. U13 ble trekt fra serie
pga frafall av spillere, og de resterende spillerne gikk over til U14. Vi valgte også å trekke U17 fra serie pga
frafall av spillere, og de resterende spillerne gikk over til U16.

Frank (hovedtrener U16/U17) og Michael (assistent-trener U16/U17) har hatt grunnleggende basketteknikk
som hovedfokus, slik at ungdommene skal lære seg å spille basket fra bunn av. De har fokusert på at alle
spillerne skal få tilrettelagt opplæring etter hva de ønsker å oppnå med treningene. I tillegg har Rita
(hovedtrener U12) fått ansvaret for «skillstrening» med ungdomslaget.

Vi hatt samarbeid med allidretten i Melhus IL og Gimse IL. Vi har stilt med trenere og utstyr for å vise frem og
lære bort enkel basketaktivitet til barna i allidretten.

I august deltok 4 styremedlemmer på dugnad, nedrigging av bryggerifestivalen, i midtbyen.

15. august stilte Lene (nestleder), Amund Elias (U16/U17) og Andrea Cecilie (hovedtrener U10) opp med
basketaktivitet til idrettsuka på Leinstrand. Det syntes barna var utrolig gøy.

På fredager har vi arrangert fellestrening for alle medlemmer i Melhus IL. Med fri ballek og basketaktivitet for
alle barn, unge, foreldre og andre medlemmer i Melhus IL, som ønsker å delta/leke uforpliktende med
basketball.

Vurdering av aktivitet i forhold til mål
Til at Melhus Badgers er i oppstartsfasen, og klubben ble opprettet i januar 2022, vurderer vi at aktiviteten i
Melhus Badgers har vært suksessfull. Frafall av utøvere må man regne med i barneidrett, og da har vi gjort
så godt vi kan å justere på det vi må for å opprettholde et godt aktivitetstilbud for barna. Det har alltid



kommet nye tilskudd i klubben slik at vi har klart å holde det gående. Når vi har fått tilbakemeldinger og
konstruktiv kritikk fra foreldre, trenere og lagledere, så har vi i styret gjort så godt vi kan for at alle skal få den
oppfølgingen de trenger for å trives i klubben.

Målet og ambisjonen med å starte basketavdeling i Melhus IL var å skape en arena for barn og unge der de
føler seg sett, hørt og inkludert i et idrettslag med breddeidretten i fokus. Det har vi lykkes med.

Økonomi
Vi er så heldige at vi har fått god økonomisk støtte fra Melhus IL og Melhusbanken. En god startkapital har
gjort det mulig for oss å investere i draktsett og alt det utstyret som trengs for å drive en basketklubb. I tillegg
har vi fått 5000,- x3 i sponsorpenger fra Rema 1000, Norsk Produksjon og Melhus Banken, for reklamering
ved eget EasyBasket-arrangement. På eget EBT-arrangement hadde vi kiosksalg, og salget gikk over all
forventning da vi dro inn i underkant av 30.000,- på kun 2 dager med kiosksalg. Noen av pengene gikk til
utgifter på brus, sjokolade og diverse. Pølser og brød + litt pålegg til gratisservering ble sponset av Rema
1000. Det ble også noen penger tjent ved dugnad og nedrigging av bryggerifestivalen i august.
Til å være en nyoppstartet klubb ligger vi godt an mtp økonomi.

Medlemstall
Medlemstall ved siste styremøte i 2022: 107 stk.
Utøvere: 95 stk.


