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Kjære alle 

Det har vært gøy, men også utfordrende å ta over som 

styreleder midt i en pandemi hvor vi hele tiden har 

måttet forholde oss til nye smittevernregler, 

anbefalinger og påbud. Klubben har prøvd så langt det 

har latt seg gjøre å holde aktiviteten oppe. Noen 

seriekamper har det også blitt, og vi håper på flere 

kamper utover våren, selv om det ikke blir fullt seriespill dette året. Det har gått verst utover vårt 

seniorlag som ikke får ha organiserte treninger innendørs og ingen kamper. 

Vi er heldige som har flere ildsjeler i styret som bringer med seg mange år med historie og erfaring. En 

spesiell takk til Anne Marie, Jon og Helge. Men nå er det også på tide å få inn nye styremedlemmer og 

jeg håper det er noen som har lyst til å sitte i styret til Tertnes basket sammen med denne fine gjengen. 

Det er absolutt overkommelig med oppgaver og man blir valgt inn for en 2-års periode. Målet er at alle 

de aldersbestemte lagene våre er representert i styret. Det er ingen forutsetning at du selv har erfaring 

med basket fra før. Så har du lyst til å sitte i styret så ta kontakt.  

Med hilsen fra styreleder, Randi J Bertelsen  

Årsmøte Tertnes Basket 8/4-2021 kl 20:00 

Ordinært årsmøte avholdes torsdag 8. april som digitalt møte på Teams. Innkalling med lenke til digitalt 

møterom er postet på Tertnes basket sin Facebook side og ellers delt med spillergruppene i aktuelle 

kanaler.  

Spillerutvikling  

Tertnes basket har spillere på mange nivå og spillere med forskjellige forventninger og ønsker angående 

egenutvikling. Tertnes basket samarbeider med Bergen Elite.   

Bergen Elite er et samarbeid mellom fire klubber i 

Bergen (Hop, Sandviken, Loddefjord og Tertnes). 

Målet er todelt; kompetansedeling mellom 

klubbene og toppidrett. Kompetanse-deling skjer 

hovedsakelig gjennom møtevirksomhet mellom 



styrene. Kompetansedeling/bygging skjer i form av kurs og treningstilbud. Satsing på basket som 

toppidrett er et tilbud til spillere og trenere fra medlemsklubbene som ønsker å ta steget videre etter 

breddeidretten. Målet for Bergen Elite er å spille basket på det høyeste nivået for både jenter og gutter. 

Jentene spiller allerede på det høyeste nivået. Guttesatsingen er helt ny og i en utviklingsfase og skal 

spille i 2. divisjon når basket for seniorspillere starter opp igjen (les Korona). Tertnes Basket har sitt eget 

seniorlag som spiller i 2 divisjon, dette drives som breddeidrett og er da et tilbud til alle. 

Planer for aktiviteter og kamptrening 

Når situasjonen igjen tillater det, vil vi jobbe med å få til treningskamper på tvers av lagene 

(aldersgruppene), samt treningskamper mot lag fra de andre klubbene i regionene. Vi har også mulighet 

for å leie Tertneshallen for cup og andre arrangementer. Meld gjerne inn ønsker og forslag. 

Mer treningstid/halltid 

Vi jobber stadig med å få tilgang til flere treningstider i Tertneshallen eller andre haller for å utvide 

treningstilbudet. De fleste lagene våre har nå vaktlister der foresatte blir bedt om å stille opp som 

hallvakter når treningen pågår. Ordningen med hallvakt fordeles på klubbene som benytter seg av 

Tertneshallen. Takk til alle som stiller opp og hjelper til! 

Trenerkurs 

Har du lyst til å bli basket-trener? Man kan delta på Easybasket og Trener 1 kurs fra det året man fyller 

15 år (født 2006 for kurs deltagelse i 2021). Påbyggingskurs arrangeres også jevnlig av Norges 

Basketballforbund (NBBF). Kurs Region Vest (basket.no) 

Klubben har hatt som policy å dekke kostnadene for trenerkurs, mot at man påtar seg treneroppgaver 

for klubben i minst ett år.  

Kurs for arrangører/kamplederkurs og dommerkurs 

NBBF tilbyr kurs for arrangører. Dette kan være aktuelt for de som representerer de yngste 

aldersgruppene som for eksempel EasyBasket arrangørkurs. Ta kontakt med styret om du er interessert 

eller les mer på Arrangement (basket.no) 

Dette er inngang til å bli dommer. Det holdes regelmessige kurs for dommere. Dette er en god måte å bli 

enda bedre kjent med reglene, i tillegg er det en mulighet til å tjene litt lommepenger. Aldersgrensen er 

også her 15 år. 

Klubben dekker kostnadene for dommerkurs, mot at man påtar seg dommeroppgaver for regionen i 

minst ett år. 

Trygg på trening  

Det vil bli arrangert et kurs med tema trygg på trening i løpet av våren. Dette er beregnet for alle fra 16 

år og oppover. Alle trenere, lagkontakter og styremedlemmer oppfordres spesielt til å delta. Kurset 

https://www.basket.no/regioner/region-vest/kurs/
https://www.basket.no/utdanning/arrangement/


arrangeres av Tertnes Alliansen. Vi håper å kunne møtes på klubbhuset, alternativt vil det bli et 

nettmøte. Det kommer informasjon om tid og sted. 

Min Basket APP 

Vi oppfordrer foresatte og spillere til å ta i bruk Min Basket appen. For å 

finne Tertnes sine aldersbestemte lag som er påmeldt serien, må du søke 

opp Ulset Basketball Klubb og du får deretter opp alle de aldersbestemte 

lagene til Tertnes Basket som er påmeldt serien. I appen kan følge med 

på kampene til lagene LIVE, se tabellen, samt få oversikt over alle 

kommende kamper. For mer informasjon om Min Basket app, se: 

https://itinfo.nif.no/Min_lagidrett 

Informasjonskilder 

Våre informasjonskanaler er hovedsakelig Spond og Facebook samt vår side på Tertnes Allianse: 

https://www.tertnes.no/basket 

I tillegg kan man finne informasjon på Norges Basketball Forbund sine sider: www.basket.no, både for 

hele landet, samt informasjon som gjelder regionen.  

 

Liste med oversikt av lagledere og styremedlemmer med kontaktinfo 

 

Navn Mobil E-post Lag/rolle 

Siv Linda O. Leiten 90604389 s_leiten@hotmail.com Lagkontakt U13 

Stina Kildedal-Johannessen 93412301 skildedal@hotmail.com Lagkontakt U13 

Randi J. Bertelsen 99674046 Randi.jacobsen@gmail.com Lagkontakt U14 

Elin Bjerkli 45188403 elinbjerkli@hotmail.com Lagkontakt U14 

Hege Eliassen 41456755 hegeelia75@gmail.com Lagkontakt U16 

Helge Aam 97173916 helaam@online.no Lagkontakt U19 

Jon Frazcak 40011450 jon@fraczak.no Lagkontakt U19 

Morten Haugervåg 45505016 morten.haugervag@emvest.no Lagkontakt senior 

Anne Marie Fenstad 47261909 fenstad@gmail.com Lisensansvarlig 

 

https://itinfo.nif.no/Min_lagidrett
https://www.tertnes.no/basket
http://www.basket.no/
mailto:fenstad@gmail.com

