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Referat, BU-møde, torsdag d. 18/12-2014
Tilstede: Jesper Nielsen, Klaus Hartig-Mikkelsen, Henrik Sandberg og Michael Bloch (fmd.
DBBF). Fraværende: Torben Bo Jensen og Jannie Vium (afbud begge to) og Jesper Fasterholt

PUNKT

SAGSFREMSTILLING/REFERAT

Børneregler

Skal vi justere/ændre på noget i forhold til Grand Prix turneringen? Der er nemlig
ikke helt overensstemmelse mellem vores børneregler og reglerne i GP. Særligt
timeout er anderledes
http://www.forbund.basket.dk/Love%20og%20Regler/~/media/DBBF1/downloa
ds/B%C3%B8rneregler%20forskelle%20skema%2012-13.ashx
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DBBF
fremtidige
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http://www.forbund.basket.dk/Turnering/Grand%20Prix.aspx
 Alle kigger på det vi har nu og melder tilbage inden mødet i Horsens
Der har været afholdt møde om GP-turneringen. Henrik var til stede og kan
fortælle lidt mere. Hvad er vores holdninger til GP, DM, Mesterrækker mm?
 Kan vi anvende en anden måde at registrere resultater på så vi ikke ser
scoren, kun hvem der vinder
 Kan vi ikke forbedre vores GP-stævner fx ved at gå ned til tre hold i
stedet for fire, så man spiller to kampe og får en pause imellem hver
kamp eller kun spiller to kampe i træk i stedet for tre?
Rasmus Winkel har på bestyrelsens vegne udsendt et skema til jer alle på mail jeg tænker, at vi gennemgår det på mødet her (indsat nedenfor) og sender det
afsted på udvalgets vegne. I kan stadigvæk - som udvalgsmedlem - lave jeres
egen hvis det
Vi skal bla forholde os til





Referat

SFO-basket som primære indsatsområde på breddesiden de næste fire år
(fra sæsonen 2015-16)
Hvordan vi får implementeret fx pigebasket, EASYbasket mm ind i den
strategi
Hvad har vi af områder som vi finder er vigtige og som vi ikke kan få ind
under SFO-basket?

Vi gennemgik kort rammerne for etablering af børnebasketfonden og DBBFs
beslutning om at træde ud af fordelingsnøglen for at støtte om projektet i de
næste 3-4 år. Det gav anledning til nogle overvejelser:


Budget

Hvad betyder det for os som udvalg og vores områder – særlig
overgangen fra SFO til klubbasket?
 Hvordan kan vi understøtte, at SFO-medlemmerne kommer over i
klubberne og dermed en medlemstilgang i dansk basketball?
o Fx lave de samme regler i SFO-basket som i klubbasket i den
samme aldersgruppe
 Hvad ser vi af umiddelbare udfordringer:
o Halkapacitet!!
o Få klubber der kan løfte opgaven med at arrangere stævner
o Hvad vil det betyde for vores foreningsstruktur?
o Hvad sker der med skolereformen i den sammenhæng?
 Hvad ser vi af fordele?
o Større synlighed af og kendskab til vores sport
o Et tilbud af bedre kvalitet end det andre kan tilbyde – særligt pga
vores alderstilpassede regler, men også fordi vi allerede er i gang
og det er prøvet af
o At skabe satellitklubber i byer eller områder tæt på eksisterende
klubber
o At gøre det nemmere at komme ind på skolerne med basketball
 Som udgangspunkt burde vi kunne implementere fx pigeindsatsen ved at
lave særlige tilbud for piger
 EASYbasketkonceptet er nemt at overføre i samarbejde med en lokal
klub
 De nuværende børneregler fungerer nærmest perfekt til SFO-basket (U810 og U12)
 Vi er enige om, at vi holder et møde med Jens Laulund for at gå mere i
dybden med projektet
 Vi skal inddrage en spillederuddannelse i SFO-projekterne, så de
deltagende klubber skal stille med fx fire personer der undervejs i
forløbet uddannes som spilledere (krav)
 Kan vi lave en rekrutteringsfolder der henvender sig til potentielle
forældre til potentielle spillere – gerne mødrene ? Fx på Google-docs
eller Onedrive? Gerne målrettet særlige målgrupper .. og i en lækker
kvalitet
Hvad ønsker vi?
Pt har vi som udvalg kun flg. aktiviteter som er helt vores egne
I samarbejde med DGI:
 MINIbasketfestival i Hørsholm

Referat

Andet
Referat

 MINIbasketfestival i Viby
Herudover har vi
 Årligt FIBA-Youth møde
 Formandens tilstedeværelse under UNM
 Møder, herunder pokalweekenden
 20.000 til minibasket-festival samlet set – fokus skal være på at
dommeruddannelsen under stævnet er med fokus på spilledelse i forhold
til børneregler og det fremtidige satsning på SFO-basket. Vi vil gerne
opprioritere VIBY-stævnet og nedprioritere Hørsholm over en årrække
 Justere og fastholde budgettet på de øvrige områder
 Michael Bloch orienterede herunder lidt om samarbejdet på de nordiske
forbundsmøder – vi skal følge op på det i forhold til at etablere mere
samarbejde om ungdomssiden i de nordiske forbund (Jesper kontakter
Rasmus)
Her kan I skrive på, hvis der er noget I ønsker taget op på mødet fx
Mødet i Horsens til januar
 Vi vil gerne drøfte hele vores turneringsstruktur i Horsens
 Vi vil også gerne drøfte samarbejde mellem bredde og elite på ungdomssiden
for at skabe sammenhæng hele vejen op

Eventuelt
Referat




Vi fik en god snak om markedsføring og hvor vi kan lette arbejdet for
hinanden på det område
Hvem er vores kontakt i administrationen? Vi vil gerne have Mads
Bojsen hvis det er muligt – Jesper kontakter Rasmus

Rasmus skema
Bredde
Udtræden af
fordelingsnøglen!
SFO basket
(udtræden af
fordelingsnøglen)
Flere piger i Basket

Kommentar fra Børn og Ungeudvalget
 Vi afventer spændt hvad der sker







Basketball skal være
mere tilgængelig






BU vil afholde møde primo 2015 med Børnebasketfonden for
at afstemme forventninger mv til indhold, regler, aktiviteter
og fokus på fx piger
Sørge for ekstra opmærksomhed på de piger der er med i
SFO-projekterne evt. via en særlig fokus på at få lige så
mange piger med som drenge
Stadigvæk have arrangementer målrettet piger de steder
hvor der er basis/ønske om det
Brug de gode eksempler fra andre steder fx Solrød
Smartere og mere feminint spilletøj – dette er en
undervurderet faktor!
Sælg børnereglerne og GP-turneringen og vise, at vi kan
noget de andre ikke kan – kvalitet(alderstilpassede regler og
træning) og værdier (ligeværd, sund konkurrence, respekt og
engagement) - BRUG BOLDEN (i mere end en forstand)
Vi skal fortælle om alt det vi er bedre til end de andre
Vi skal opprioritere vores turneringstilbud så de bliver så
gode som muligt








Vi skal opprioritere vores træneruddannelse for bredde- og
ungdomstrænere, så vi er nogle af de dygtigste i Danmark til
at træne børn og unge – hvordan får vi voksne-ikkebasketball-spillere til at blive trænere?
Vi bør aldrig siger nej til nye medlemmer uanset hvornår på
sæsonen de kommer, hvor gamle de er og hvor dygtige de er
Kan vi på nogen måde øge rekrutteringsindsatsen for de
yngste – 5-6 årige?
Mere branding fx ved hjælp af bolde med klubnavn på o. lign.
Vores hjemmeside skal være langt mere tilgængelig – fx en
særlig side til ungdom?

