
  
 

 

  

Basket som undergruppe i HIL 
  

1.Bakgrunn  
I flere år har etterspørselen av basketball i Hamar vært stor. Det har startet opp nye basketballag i 
flere byer rundt oss; Elverum, Lillehammer og Gjøvik. Sommeren 2022 ville ikke Erik vente mer, så 
han drog med seg sin pappa Ola og noen venner for å spille ute. Interessen vokste og vokste og det 
kunne møte opp mot 65 barn. Ola og noen flere og førsøkte organisere dette. Hamar idrettslag tok 
kontakt med Ola for å høre om vi kunde hjelpe dem. De ønsker å være i en klubb for å få hjelp, støtte 
og for å kunne spille kamper og serier. Frem til nå har vi kartlagt interessen og allerede nå er det 100 
barn som vill spille basket i Hamar idrettslag.   
  

2.Saksinnhold  
Hamar idrettslag vil opprette en ny undergruppe med basketball. Gruppen stiller med et styre på 4 
medlemmer. Leder – Ola Stenbakken, nestleder – Justin Morehouse, kasserer – Stine Wethammer 
og medlem -  Ketil Flataker. 
Gruppen står fritt til å velge treningsavgift. Tidligere har de gått under navnet Hamar Hawks 
basketball, derfor ønskes det at navnet blir Hamar IL Hawks basketball.  
 
2.1 Referanser til tidligere saker, vedtekter og statuetter  
Hamar idrettslag skal være idrettslaget for alle, og når interessen for basket er så stor er det viktig at 
HIL ser på mulighetene for å fasilitetere for dem.  
 
2.2 Endrede forhold  
 I Lov for Hamar idrettslag § 23 står:   
Idrettslagets årsmøte kan beslutte å opprette og nedlegge grupper, og hvordan disse skal 
organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av idrettslagets 
organisasjonsplan, jf. § 16 pkt. 13.  
  

3. Konklusjon  
HIL ønsker å opprette et basketlag. Oppstart av et basketlag i HIL gjør at vi får inn flere barn, unge og 
voksne inn i idretten. Vi kan tilby noe som ingen annen i området kan. Med tanke på hvor stor 
interessen har vært, har denne gruppen store muligheter.  
  

4. Forslag til vedtak  
4.1. «Årsmøtet i Hamar Idrettslag 2023 vedtar at basketball blir en ny undergruppe i Hamar 
idrettslag og skal ledes av et eget styre»  
 

 

Kommentert [CH1]: Har vi hatt basket i HIL før? 


