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DEFINISJON AV SENIORLAG I KRISTIANSAND PIRATES 

Styret har vedtatt følgende definisjon, mål og planer for klubbens tre seniorlag, inkludert krav til 

lagenes spillere og trenere. Dette dokumentet er definert av årsmøtet, styret og relaterte vedtatte 

budsjett og planer.  

 

  Pirates 1 Pirates 2 Old Boys 

Påkrevd å betale klubbkontingent Ja Ja Ja 

Påkrevd å betale NBBF-lisens Ja Ja Ja 

Påkrevd å jobbe under Pirates Cup-helgen(e) Ja Ja Ja 

Påkrevd å jobbe dugnad Ja Ja Nei 

Påkrevd å trene *** Ja Ja Nei 

Tilbakebetaling av kontingent og NBBF-lisens * Ja Nei Nei 

Spille i Region Sørs serie for menn Ja Ja Ja 

Spille i NM ** Nei Ja Nei 

Spille i nasjonalt  1. div. sluttspill / BLNO-kvalifisering Ja Nei Nei 

Delta i turneringer utenfor lokalområdet Ja Ja Nei 

 
*) Spillere i Pirates 1 mottar kompensasjon ved at de deltar på trening, jobber generell dugnad, 
jobber under Pirates Cup og deltar på kamper.  
 
**) Gjelder spillere på Pirates 2 som er unge nok til å delta i NM.   
 
***) Trening er definert som aktiv deltakelse på lagets organiserte treninger der spillesystem, trekk, 
øvelser, osv. gjennomgås ukentlig. Dette i motsetning til f.eks. kun å delta på den delen av treningen 
som inneholder spilling og/eller dukke opp når det er kamp. 
 

 

 

Her følger definisjon, forventninger og krav til hvert enkelt lag, spiller og trener.  

 

Pirates 1 

Pirates 1 er et lag som består av spillere som vil bidra til å bygge et lag som kan kvalifisere seg til spill 

i BLNO i nærmeste mulige fremtid. Laget vil spille i Region Sørs seniorserie. Styret har i tillegg 

vedtatt å sette av midler fra godkjent budsjett til treningskamper utenom regionens seriespill, 

deltakelse i den nasjonale 1. divisjons sluttspill / BLNO-kvalifisering (hvis laget vinner den lokale 

serien i Region Sør), og deltakelse i Pirates Cup.  

Spillerne på dette laget vil delta på treningene som er satt opp for laget. De eldre og mer erfarne 

spillerne vil veilede og oppmuntre de yngre spillerne på både Pirates 1 og Pirates 2. Lagets spillere vil 

arbeide generell dugnad (minimum 20 timer) når de blir spurt, og vil også arbeide under Pirates Cup 

2018 i tillegg til den generell dugnaden. Spillerne på Pirates 1 skal regelmessig spille eller være 
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tilstede på lagets kamper (75 % fremmøte eller mer) og trene regelmessig (75 % fremmøte eller mer). 

Spillere som oppfyller kravene for kamp, trening, generell dugnad og arbeid under Pirates Cup, vil få 

refundert sin NBBF-lisens og klubbkontingent etter at sesongens Pirates Cup er avsluttet. 

Treneren for Pirates 1 har følgende plikter:  

1. Lede treninger i oppsatte treningstider.  

2. Følge opp og sørge for at spillerne betaler klubbkontingent og NBBF-lisens.   

3. Organisere reise til bortekamper.  

4. Organisere at spillere fra Pirates 1 sitter i sekretariatet under hjemmekampene til Pirates 2 og 

Pirates Old Boys.  

5. Ansvar for å fordele spilletid under kampene, og bestemme hvem som spiller hver enkelt 

kamp. 

6. Formidle beskjeder og instruksjoner fra styret til lagets spillere, og følge dette opp.  

7. Ansvarlig for lagets drakter (utdeling, innsamling, vasking). Kostnaden for drakter som mistes 

eller blir ødelagt i løpet av sesongen blir trukket fra kompensasjonen som treneren får utbetalt 

ved sesongslutt.  

8. Ansvarlig for at kun betalende medlemmer av klubben deltar på treninger og kamper.  

 

Pirates 2:  

Pirates 2 er et lag som består av yngre spillere (ikke eldre enn 24) som ønsker å bli bedre spillere og 

spille for Pirates 1 i fremtiden. Laget vil spille i Region Sørs seniorserie. Styret har i tillegg vedtatt å 

sette av midler fra godkjent budsjett til treningskamper utenom regionens seriespill, NM-deltakelse og 

deltakelse i Pirates Cup.  

Spillerne på dette laget vil delta på treningene som er satt opp for laget. Lagets spillere vil arbeide 

generell dugnad (minimum 20 timer) når de blir spurt, og vil også arbeide under Pirates Cup 2018 i 

tillegg til den generell dugnaden. Spillerne på Pirates 2 skal regelmessig spille eller være tilstede på 

lagets kamper (75 % fremmøte eller mer) og trene regelmessig (75 % fremmøte eller mer).  

Treneren for Pirates 2 har følgende plikter:  

1. Lede treninger i oppsatte treningstider.  

2. Følge opp og sørge for at spillerne betaler klubbkontingent og NBBF-lisens.   

3. Organisere reise til bortekamper.  

4. Organisere at spillere fra Pirates 2 sitter i sekretariatet under hjemmekampene til Pirates 1 og 

Pirates Old Boys.  

5. Ansvar for å fordele spilletid under kampene, og bestemme hvem som spiller hver enkelt 

kamp. 

6. Formidle beskjeder og instruksjoner fra styret til lagets spillere, og følge dette opp.  

7. Ansvarlig for lagets drakter (utdeling, innsamling, vasking). Kostnaden for drakter som mistes 

eller blir ødelagt i løpet av sesongen blir trukket fra kompensasjonen som treneren får utbetalt 

ved sesongslutt.  

8. Ansvarlig for at kun betalende medlemmer av klubben deltar på treninger og kamper.  
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Pirates Old Boys:  

Dette laget består av spillere som er eldre enn 24 år og som fortsatt ønsker å spille basketball, men 

uten den mengden trening, forventninger og krav som er definert for Pirates 1 og Pirates 2. Spillerne 

på Pirates Old Boys er primært interessert i å spille basketball ved å spille og trene på egne premisser 

og ellers i samråd med lagets trener. Spillerne skal arbeide under Pirates Cup ved sesongslutt.  

Laget vil spille i Region Sørs seniorserie. Styret har i tillegg vedtatt å sette av midler fra godkjent 

budsjett til deltakelse i Pirates Cup. 

Treneren for Pirates Old Boys har følgende plikter:  

1. Lede treninger i oppsatte treningstider.  

2. Følge opp og sørge for at spillerne betaler klubbkontingent og NBBF-lisens.   

3. Organisere reise til bortekamper.  

4. Organisere at spillere fra Pirates Old Boys sitter i sekretariatet under hjemmekampene til 

Pirates 1 og Pirates 2.  

5. Ansvar for å fordele spilletid under kampene, og bestemme hvem som spiller hver enkelt 

kamp. 

6. Formidle beskjeder og instruksjoner fra styret til lagets spillere, og følge dette opp.  

7. Ansvarlig for lagets drakter (utdeling, innsamling, vasking). Kostnaden for drakter som mistes 

eller blir ødelagt i løpet av sesongen blir trukket fra kompensasjonen som treneren får utbetalt 

ved sesongslutt.  

8. Ansvarlig for at kun betalende medlemmer av klubben deltar på treninger og kamper.  

 

 


