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1. LOVE FOR DANMARKS BASKETBALL FORBUND
Ændringer fra seneste rigsdag er understregede

Forbundet og dets opgaver
§ 1 Forbundet
Forbundets navn er Danmarks Basketball Forbund (DBBF). Forbundet er en sammenslutning af
basketballspillende foreninger i Danmark. Forbundet er medlem af Danmarks Idræts-Forbund (DIF)
og underkastet de for dette forbund til enhver tid gældende love og bestemmelser. Forbundet er
tillige medlem af FIBA.
§ 2 Forbundets formål
Forbundets formål er at virke for basketballspillets fremme, herunder streetbasketball. Det påhviler
således bl.a. forbundet at træffe bestemmelse om afholdelse af landskampe, udskrivning af
danmarksmesterskaber, gennemførelse af instruktionskursus for instruktører og dommere samt at
udfærdige amatør- og ordensreglement, turneringsreglement og andre nødvendige reglementer og
bestemmelser. Forbundet udgiver endvidere de til enhver tid gældende spilleregler.
Stk. 2
Forbundet repræsenterer de tilsluttede medlemsforeninger over for DIF, FIBA og samtlige andre
udenlandske basketballforbund.
§ 3 Forbundets hjemsted
Forbundets hjemsted er DBBF´s kontor.
§ 4 Forbundets medlemmer
Som medlemmer af DBBF kan optages basketballspillende foreninger i Danmark ved beslutning af
DBBF´s bestyrelse. Foreningernes begæring om optagelse i DBBF skal ske på forbundets officielle
optagelsesskemaer. Begæring indsendes til forbundet ledsaget af foreningens love og
optagelsesskemaet i udfyldt stand i to eksemplarer. Udmeldelse kan ske med 3 måneders varsel til
30. april ved skriftlig meddelelse til DBBF´s sekretariat.
§ 5 Kontingent
Foreningerne under DBBF erlægger et årligt kontingent, der fastsættes på hvert års Basketrigsdag
ved almindelig stemmeflerhed. Kontingentet opkræves af DBBF.
Stk. 2
Årskontingent for det løbende regnskabsår opkræves og betales inden kalenderårets udløb.
Senere optagne foreninger betaler årskontingentet ved optagelsen.
§ 6 Medlemsforeningers forpligtigelser
DBBF´s medlemsforeninger samt disses medlemmer er forpligtet til:
1) at underkaste sig DIFs og DBBF´s love og reglementer og alle i henhold hertil trufne
bestemmelser.
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2) at yde DBBF og dets organer enhver bistand, der måtte forlanges, til varetagelse af forbundets
opgaver, herunder på DBBF´s forlangende at indsende foreningens regnskab og vedtægter.
3) at afholde sig fra at deltage i eller medvirke ved arrangementer af idrætsstævner, konkurrencer
eller fremvisninger, som enten:
a) er arrangeret af andre end DBBF eller foreningerne uden forud indhentet tilladelse fra
bestyrelsen, eller
b) står åbne for foreninger og idrætsfolk udenfor DBBF, uden forud indhentet samtykke fra
bestyrelsen.
4) at friholde maksimalt to weekends i perioden 1. august til 30. april. Meddelelse om datoerne skal
gives med ét års varsel fra forbundets side. Stævnearrangøren er forpligtet til at ansøge DBBF om
stævnedato, -sted og -tid senest 2 måneder før stævnets afholdelse. DBBF´s bestyrelse kan, når
særlige forhold gør sig gældende, afslå ansøgningen.
5) efter påkrav ved forsinket betaling af DBBF´s tilgodehavender at erlægge en rente, der
fastsættes af DBBF´s bestyrelse. Indløses opkrævninger ikke rettidigt, anmodes den i restance
værende forening pr. anbefalet brev om inden 10 dage at indbetale det skyldige beløb, og sker
dette ikke, kan bestyrelsen udelukke foreningen eller dele heraf, indtil det skyldige beløb med tillæg
af rente og/eller bøde, er betalt.
Det påhviler endvidere foreningerne:
6) at indsende medlemsregistrering til DIF rettidigt. For sen eller manglende indsendelse heraf kan
medføre bøde, fastsat af DBBF´s bestyrelse.
7) at give oplysning på alle publikationer og officielle dokumenter om medlemskabet af DBBF
under DIF.
8) At give medlemmer af DIF-idrættens Højeste Appelinstans, samt DBBF´s bestyrelse og stående
udvalg og andre DBBF´s legitimationskort-forsynede personer adgang til at overvære alle kampe,
under de vilkår som Bestyrelsen fastsætter.

Alle henvendelser til DBBF og dets udvalg, DIF, samt statsmyndigheder skal passere foreningerne,
der skal videresende dem til DBBF´s bestyrelse med en udtalelse om spørgsmålene. I tilfælde af
overtrædelser af ovennævnte bestemmelser kan DBBF´s bestyrelse tildele medlemsforeninger
eller medlemmer af disse advarsler, irettesættelser, bøder eller i særlig grove gentagne tilfælde
træffe bestemmelse om udelukkelse fra kampe eller deres midlertidige eller endelige udelukkelse
fra DBBF. I alle tilfælde, hvor der træffes bestemmelse om udelukkelse, kan sagen inden 14 dage
efter, at vedkommende har modtaget underretning om kendelsen, indbringes for DBBF´s amatørog ordensudvalg.
9) at sikre kontaktinfo er korrekt opdateret i DBBF´s database. Såfremt klubben ikke modtager
information som følge af ukorrekte oplysninger er dette foreningens ansvar.
§ 7 Udelukkelse af medlemmer
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Når en forening fremsender meddelelse om udelukkelse af et medlem på grund af
kontingentrestance eller anden tilsvarende gæld, kan DBBF´s amatør- og ordensudvalg udelukke
restanten, indtil det skyldige beløb er betalt. Der kan dog ikke gøres krav på mere end henholdsvis
1 års og 6 måneders kontingent. Amatør- og ordensudvalget kan indstille til DIF, at udelukkelsen
udvides til at omfatte alle specialforbund.
§ 8 Æresmedlemmer
Til æresmedlemmer kan bestyrelsen med Basketrigsdagens godkendelse udnævne sådanne inden
og udenlandske personer, der har gjort sig særlig fortjent gennem arbejde for DBBF.
Basketrigsdagens behandling heraf består kun i afstemning for eller imod. Æresmedlemmerne har
ret til at overvære Basketrigsdagens møder. DBBF´s ærestegn kan uddeles af bestyrelsen.

Forbundets organer
§9
Forbundets anliggender varetages af:
1) Basketrigsdagen
2) Bestyrelsen
3) Amatør- og ordensudvalget
4) De stående udvalg, som er:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Dommerudvalget
Trænerudvalget
Turneringsudvalget
Børne- og ungeudvalget
Klubudviklingsudvalget (bredde)
Ligarepræsentanterne
Eliteudvalget
3X3 udvalget

5) Revisorerne, der er valgt af Basketrigsdagen.

Basketrigsdagen
§ 10
Basketrigsdagen er forbundets øverste myndighed og har den endelige afgørelse i alle spørgsmål,
undtagen sådanne, der henhører under amatør- og ordensudvalget, for hvilke DIF-idrættens
Højeste Appelinstans er øverste instans.
§ 11 Deltagelse og stemmeret på rigsdagen
Hver medlemsklub kan på Basketrigsdagen deltage med maksimalt tre repræsentanter, som skal
være medlem af den klub, de repræsenterer.
Stk. 2
På Basketrigsdagen har følgende møde- og taleret:
- klubrepræsentanter
6

-

medlemmer af DBBF´s bestyrelse
medlemmer af de stående udvalg, jf. § 9 nr. 3-4 og udvalg nedsat efter 17, stk.1.
formanden eller en valgt repræsentant for henholdsvis spillerforeningen, trænerforeningen og
dommerforeningen, såfremt disse foreninger virker på et demokratisk grundlag
Ansatte på forbundskontoret. Disse kan som udgangspunkt svare på spørgsmål, og svarene
skal være faktuelle, neutrale og indenfor medarbejderens resortområde
Personer der stiller op til valg som ikke er omfattet af ovenstående

Stk. 3
Revisorerne har ret til at overvære møderne og deltage i forhandlingerne vedrørende deres
forretningsområde.
Stk. 4
Ved afstemninger på Basketrigsdagen har følgende stemmeret:
- Hver repræsenteret medlemsklub har én stemme. Dog har klubber, med 9 eller flere hold, to
stemmer, og klubber, med 17 eller flere hold, har 3 stemmer. Stemmerne kan kun afgives ved
personligt fremmøde. En medlemsklub har kun tale og stemmeret, hvis den pr. 30. april samme
år ikke havde gæld til DBBF, eller har indgået en aftale med DBBF om afvikling af gæld til
forbundet
- Hvert af bestyrelsens medlemmer har én stemme.
- Den, der møder for henholdsvis spillerforeningen, trænerforeningen og dommerforeningen, har
hver én stemme.
- Samme person kan som følge af flere stemmegivende funktioner have mere end én stemme på
Basketrigsdagen. Hvis samme person repræsenterer mere end én medlemsklub på
Basketrigsdagen, har vedkommende repræsentant dog kun stemmeret på vegne af én af de
klubber, som repræsenteres.
- Ingen person kan uanset stemmeforhold have mere end to stemmer på rigsdagen.
Stk. 5
En afgivet stemmeseddel er ved personvalg kun gyldig, hvis der er afgivet stemme på et antal
kandidater svarende til det antal personer, der skal vælges.
Stk. 6
De medlemsklubber, der ønsker at deltage i Basketrigsdagen, skal tilmelde sig Basketrigsdagen
skriftligt. Tilmeldingen skal indeholde navn på den eller de repræsentanter, klubben sender.
Stk. 7
De stående udvalg, jf. § 9 nr. 4, tilmelder skriftligt de udvalgsmedlemmer, som ønsker at deltage i
Basketrigsdagen.
Stk. 8
Spillerforeningen, trænerforeningen og dommerforeningen samt de udvalg, der er nedsat efter §
17, stk. 1, tilmelder skriftligt foreningens henholdsvis udvalgets repræsentant i Basketrigsdagen.
Stk. 9
Hvis en stemmeberettiget deltager, jf. stk. 4, ikke er i stand til at møde på Basketrigsdagen, kan
pågældende pr. fuldmagt overdrage sin stemme til enten en korrekt tilmeldt deltager, eller en
anden repræsentant.
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Fuldmagten skal fremvises på rigsdagen fra enten en forenings formand, eller fra den personligt
stemmeberettigede person.
Stk. 10
For at have stemmeret til Basketrigsdagen skal tilmeldingen være DBBF´s sekretariat i hænde
senest 2 uger før Basketrigsdagens afholdelse.
Stk. 11
DBBF afholder nødvendige udgifter til rejse og ophold i forbindelse med bestyrelsesmedlemmers,
udvalgsmedlemmers og sekretariatsmedarbejderes deltagelse i Basketrigsdagen.
§ 12 Forretningsorden for rigsdagen
Basketrigsdagen afholder ordinært møde én gang om året i juni måned. DBBF´s bestyrelse
indkalder til møde i Basketrigsdagen, der skal afholdes et centralt sted i Danmark. Indkaldelsen til
Basketrigsdagen skal udsendes til medlemsklubberne senest 8 uger før mødedatoen.
Stk. 2
Forslag der ønskes behandlet på Basketrigsdagen, kan fremsættes af medlemsklubber og DBBF´s
bestyrelse. DBBF´s øvrige organer samt spillerforeningen, trænerforeningen og dommerforeningen
kan ligeledes fremsætte forslag, dog kun indenfor organets kompetenceområde.
Stk. 3
Forslag, der ønskes behandlet på Basketrigsdagen, herunder forslag til ændring af DBBF´s love
mv., jf § 13, skal fremsættes skriftligt og være DBBF´s sekretariat i hænde senest den sidste
hverdag i marts. Forslag til valg til de i § 9 nævnte organer kan dog fremsættes på
Basketrigsdagen.
Stk. 4
Dagsorden for mødet, skriftlige beretninger, og lovforslag udsendes til alle medlemsklubber og
offentliggøres senest en uge før den i §11 stk. 10 fastsatte deadline for tilmelding.
Dagsorden for mødet, det reviderede regnskab, formandens skriftlige beretning og beretninger fra
udvalg, der er på valg, skal af bestyrelsen udsendes rigsdagsdeltagerne senest en uge før mødets
afholdelse.
Stk. 5
Dagsorden for Basketrigsdagens ordinære møde er følgende:
1. Valg af dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.
2. Formanden aflægger beretning til godkendelse.
3. Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab til godkendelse og præsenterer budget.
4. Udvalg, hvis formand er på valg, aflægger beretning til godkendelse.
5. Udvalg, hvis formand ikke er på valg, aflægger statusrapport.
6. Ligarepræsentanterne aflægger beretning til godkendelse.
7. Behandling af indkomne forslag:
a) Til lovændringer jf. § 13, stk. 1
b) Til rigsdagsbeslutning, jf. § 13, stk. 2.
8. Godkendelse af Basketligaens og Dameligaens mandat
9. Fastsættelse af takster:
a) årskontingent til DBBF, jf. § 5, 1. pkt.
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10. Valg til bestyrelsen således:
I lige år: Formand for bestyrelsen, formand for dommerudvalget, formand for trænerudvalget,
formand for børne- og ungeudvalget, formand for 3X3 udvalget
I ulige år: Økonomiansvarlig, formand for turneringsudvalget for øvrige turneringer, formand for
klubudviklingsudvalget, formand for eliteudvalget.
11. Valg af medlemmer til de stående udvalg, jf. § 9, nr. 4, litra a-g og § 20, stk. 3, således:
I lige år: Medlemmer af henholdsvis dommerudvalget, trænerudvalget, børne- og ungeudvalget
og 3X3 udvalget
I ulige år: Medlemmer af henholdsvis turneringsudvalget for øvrige turneringer,
klubudviklingsudvalget og eliteudvalget.
12. Valg af medlemmer og suppleanter til amatør- og ordensudvalget.
13. Godkendelse af fortsat anvendelse af DIFs eksterne revisorer i henhold til den fælles
revisionsaftale for specialforbund.
14. Eventuelt.
Stk.6
Bestyrelsen kan vælge at afholde rigsdagen i konferenceform med overnatning hvert fjerde år.
Dagsordenen skal indeholde de I §12 stk.5 nævnte punkter, og kan derudover indeholde en bred
variation af emner som f.eks.
1. Workshops om relevante emner
2. Foredrag
3. Netværksmøder
4. Trænermøde
5. Dommermøde
6. Udvalgsmøder
7. Fælles strategiseancer
8. Sociale aktiviteter
Konferencen skal munde ud i en konkret fireårig strategi for forbundet.
Konferencen afholdes som udgangspunkt året efter det olympiske år således at man kan
koordinere de strategiske indsatser med DIF og Team Danmark.
Såfremt bestyrelsen vurderer at der ikke er behov eller økonomi for dette kan den vælge af afholde
en almindelig rigsdag

§ 13 Lovændringer
Til ændringer af:
1. Love for DBBF
2. Fælles turneringsreglement
3. Propositioner for danmarksturneringen herrer
4. Propositioner for danmarksturneringen damer
5. Propositioner for landspokalturneringen for seniorhold
6. Propositioner for danske ungdomsmesterskaber
7. Propositioner for landsdækkende ungdomsturneringer
8. Propositioner for øvrige turneringer
Afsnit I seniorer
Afsnit II ungdom
Afsnit III ungdomslandspokal
9. Reglementer for DBBF´s stående udvalg, jf. § 9, nr. 4
10. Reglement for DBBF´s amatør- og ordensudvalg
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11. Amatør- og ordensreglement
12. Statutter for DBBF´s lederpokal
13. Statutter for DBBF´s klublederpris
14. Statutter for Axel Poulsens lederpokal
15. Statutter for Birgitte Melbye fonden
kræves, at mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigedes stemmetal afgives derfor.
Stk. 2
I øvrigt er simpelt flertal gældende. Ved personvalg er dog relativt flertal gældende.
Stk. 3
Senest 2 måneder efter Basketrigsdagen udsender bestyrelsen en af dirigenten godkendt
beretning.
Stk.4 - Håndtering af komplicerede forslag og ændringsforslag
Der kan stilles ændringsforslag under lovbehandlingen såfremt det:
a) Er simpelt
b) Er direkte relateret til forslaget
c) Ikke har uforudsete eller meget komplekse potentielle konsekvenser for andre regler
d) Er konsekvenserne af ændringen er overskuelige for Rigsdagen
Hvis Dirigenten og bestyrelsen vurderer at et indsendt forslag eller efterfølgende ændringsforslag
gør forslaget uoverskueligt, kan de bede rigsdagen stemme om det foreliggende grundlag er klart
nok til at det kan sættes til afstemning
Stk.5
Bestyrelsen har mandat til at foretage redaktionelle og konsekvensændringer i lovene efter
rigsdagen.
Bestyrelsen har mandat til løbende at fylde udvalg op med kvalificerede kandidater
Stk.6
Væsentlige turneringsændringer kan først træde i kraft ved turneringsstart et år efter vedtagelse på
rigsdagen.
Følgende betragtes som væsentlige ændringer:
• Ændringer i op/nedrykning, antal hold eller formater for Danmarksturneringen.
• Strukturelle ændringer af DBBF’s turneringer
• Ændring af årgange
• Spillelicenser
§ 14 Ekstraordinær Rigsdag
En ekstraordinær Basketrigsdag kan sammenkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes på skriftlig
begæring af mindst 1/4 af medlemsklubberne med opgivelse af forhandlingsemne. Den
ekstraodrinære rigsdag kan efter bestyrelsens beslutning afholdes digitalt. Indkaldelse sker med 14
dages varsel og for at være stemmeberettiget skal tilmeldingen ske senest med 7 dages varsel.
§ 15

Habilitet
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Stk.1
Ansatte i DBBF, herunder også ligaerne, spillerforeningen, dommerforeningen og
trænerforeningen, kan ikke have sæde i de i § 9, nr. 2-4 og § 17 nævnte organer. Ordet "ansat"
omfatter ikke valgte personer, der modtager honorar.
Stk.2
I forhold til en bestemt sag er et valgt eller udpeget medlem af organisationens organer inhabilt,
hvis
1) Vedkommende selv har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller i
samme sag er eller tidligere har været repræsentant for nogen, der har en sådan interesse,
2) Vedkommendes ægtefælle, nært beslægtede eller andre nærtstående har en særlig
personlig eller økonomisk interesse,
3) Vedkommende deltager i ledelsen af eller i øvrigt har en nær tilknytning til et selskab eller
en anden juridisk person, der har en særlig interesse i sagens udfald, eller
4) Der i øvrigt foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om vedkommendes
upartiskhed.
Stk.3
Den, der er inhabil i forhold til en sag, må ikke deltage i afgørelsen i eller i øvrigt medvirke ved
behandlingen af den pågældende sag. Ved valg kan et medlem dog deltage, selv om medlemmet
er bragt i forslag.
Stk.4
Hvis der foreligger forhold, der kan give anledning til tvivl om et medlems habilitet, skal medlemmet
selv, eller den, der er bekendt med forholdene, snarest underrette det pågældende organ herom.
Dette træffer herefter beslutning om, hvorvidt der foreligger inhabilitet. Det pågældende medlem
må ikke selv deltage i behandlingen og afgørelsen af habilitetsspørgsmålet.

Bestyrelsen
§ 16 Bestyrelsens sammensætning og tegningsret
Bestyrelsen består af formanden, den økonomiansvarlige samt udvalgsformændene for de i § 9,
nr. 4 nævnte udvalg, og de to ligarepræsentanter. Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden og
skal indkaldes, når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer begærer det.
Stk. 2
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 af dens medlemmer er til stede. I tilfælde af
stemmelighed gør formandens stemme udslaget.
Stk. 3
DBBF tegnes af formand, næstformand, den økonomiansvarlige og 2 øvrige
bestyrelsesmedlemmer, som i fællesskab er bemyndiget til på forbundets vegne at foretage
sædvanlige økonomiske dispositioner, herunder optagelse af kassekredit, til varetagelse af
forbundets opgaver, som de er vedtaget af de kompetente organer. De daglige administrative,
regnskabsmæssige og økonomiske forretninger varetages af sekretariatet efter bemyndigelse fra
bestyrelsen. Tilrejsende bestyrelsesmedlemmer får rejse og ophold betalt efter bestemmelse taget
af bestyrelsen. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Stk.4
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Bestyrelsen vælger næstformand blandt bestyrelsens egne medlemmer på første bestyrelsesmøde
efter rigsdagen
Alle bestyrelsesmedlemmer kan indstille kandidater inden mødet. Indstillingen skal sendes skriftligt
til hele bestyrelsen senest 14 dage inden mødet.
Såfremt der er flere kandidater afholdes der hemmelig afstemning på mødet. Administrationen står
for afvikling og optælling af stemmer.

§ 17 Underudvalg
Bestyrelsen nedsætter mindst følgende udvalg til varetagelse af særlige opgaver:
a) Disciplinærudvalg
a. Til at behandle sager jf. DBBF´s love §31.
Blandt udvalgets medlemmer skal der være en person/personer der har:
o Indgående kendskab til DBBF´s love og reglementer.
o Indgående kendskab til FIBA´s love og turneringsreglement.
Udvalget fungerer som DBBF´s rådgiver i spørgsmål, der involverer regler, samt den
tekniske afvikling af basketball kampe.
b) Appeludvalg.
a. Til at være appelinstsans for sager afgjort af disciplinærudvalget.
Stk. 2
Bestyrelsen kan desuden nedsætte udvalg og arbejdsgrupper samt udpege eksperter til
varetagelse af særlige opgaver.
§ 18 Valgperioder
Bestyrelsens Basketrigsdagsvalgte medlemmer vælges for 2 år ad gangen.
§ 19 Bestyrelsens bemyndigelse
Bestyrelsen har den daglige ledelse af DBBF og afgør alle spørgsmål, som ikke henhører under
amatør- og ordensudvalget og ikke som følge af deres ekstraordinære beskaffenhed bør
forelægges Basketrigsdagen. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for samtlige beslutninger.
Stk. 2
Bortset fra en tidsbestemt karantæne kan ingen foranstaltning eller sanktion bringes i anvendelse
overfor enkeltpersoner eller organisationer under DBBF, uden at den indklagede er gjort bekendt
med anklagen og har haft lejlighed til at forsvare sig. Anmodning til den indklagede om en udtalelse
eller om oplysninger er pågældende pligtig til at besvare inden for den af bestyrelsen fastsatte frist.
Undladelse heraf eller meddelelse af urigtige oplysninger kan medføre, at sagen afgøres på det
foreliggende grundlag uden senere appelmulighed.
Stk. 3
Inden 14 dage kan bestyrelsens kendelser indankes for DBBF´s amatør- og ordensudvalg bortset
fra følgende bestyrelsesafgørelser, der er endelige:
1. Bøder og erstatninger under 1001 kr.
2. Henstillinger og påbud om tilvejebringelse af reglementerede forhold vedr. bane og rekvisitter,
teknisk udstyr m.v. samt vedr. hjemmeholdets forpligtelser m.h.t. dommerbordsofficials.
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Stk.4
Såfremt Bestyrelsen eller dens udvalg bliver gjort opmærksom på hændelser der ikke er blevet
indberettet af kampens dommere, kan DBBF på eget initiativ indlede en disciplinærsag indenfor
forbundets love såfremt det vurderes nødvendigt.
Alle implicerede parter straks orienteres om at en sag er indledt.
Begge implicerede klubber og evt. enkeltpersoner skal høres med præcis angivelse af udvalgets
indledende vurdering af sagen og gives mulighed for at kommentere herpå.
DBBF skal være orientereret om sagen senest 14 dage efter hændelsen, da sagen herefter vil
være forældet.

Stående udvalg
§ 20
DBBF´s stående udvalg, jf. § 9, nr. 4, består af en formand og op til fem medlemmer, samt op til to
suppleanter. Udvalgets formand, medlemmer og suppleanter vælges for to år ad gangen.
Basketrigsdagen opfordres ved valg af medlemmer til de stående udvalg tilstræbe, at udvalget får
en divers sammensætning, så det kan repræsentere de mange interesser i sporten.
Stk. 2
Formænd for de stående udvalg vælges af Basketrigsdagen. Det enkelte udvalg vælger af sin
midte en næstformand. Hvis formanden for et udvalg nedlægger sit hverv i en valgperiode,
fortsætter næstformanden automatisk som formand for udvalget og indtræder samtidig i DBBF’s
bestyrelse.
Stk. 3
Basket- og Dameligaen har hver en plads i bestyrelsen der hver vælges blandt klubberne i det
pågældende ligaråd. Repræsentanternes mandat er som repræsentant både for deres liga og for
elitebasket generelt for deres køn. § 16, stk. 1.
DBBF´s bestyrelse udpeger hvert år 3 personer til Basketligarådet, som består af en person fra
hver Basketligaklub. Hver liga er ansvarlige for individuel rådgivning af oprykningsinteresserede
klubber
Stk. 4
Enhver kan på Basketrigsdagen lade sig vælge som medlem af et stående udvalg.
Medlemsklubber, bestyrelse og udvalg kan på Basketrigsdagen opstille kandidater ved
fremlæggelse af fuldmagt fra den/de pågældende kandidat(er).

Stk. 5
Det er formanden for det enkelte udvalg, der er ansvarlig for, at alle udvalgets medlemmer bliver
inddraget i udvalgets arbejde og at udvalget gennem sit arbejde er med til at styrke og udvikle
DBBF.
Alle bestyrelsesmedlemmer kan indstille kandidater inden mødet. Indstillingen skal sendes skriftligt
til hele bestyrelsen senest 14 dage inden mødet.
Såfremt der er flere kandidater afholdes der hemmelig afstemning på mødet. Administrationen står
for afvikling og optælling af stemmer.
Stk. 6
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Udvalgenes primære opgave er at bidrage til implementering af den af bestyrelsen foretagne
strategi. De stående udvalg udøver deres virksomhed under ansvar overfor bestyrelsen og er
budgetansvarlige indenfor udvalgenes egne arbejdsområder. Ved overskridelse af budget kan
DBBF´s bestyrelse fratage et udvalg dets budgetansvar.
Stk. 7
Udvalgene er forpligtet til økonomisk og organisatorisk at arbejde sammen på tværs af udvalgene
for at opnå målrettede resultater, der sikrer en løbende udvikling i DBBF. De er pligtige til at holde
bestyrelsen underrettet om alle sager af ekstraordinær karakter og at besvare alle spørgsmål, som
måtte blive stillet af bestyrelsen vedrørende deres virksomhed.
Stk. 8
I år, hvor formanden for et udvalg er på valg, udarbejder udvalget en skriftlig beretning, som skal
indeholde en opsummering af igangværende og afsluttede sager, samt en beskrivelse af udvalgets
planer og målsætninger for de kommende to år. Beretningen indsendes således at denne er
DBBF´s sekretariat i hænde senest den sidste hverdag i april.
Stk. 9
Formanden for det enkelte udvalg aflægger beretning til godkendelse på Basketrigsdagen det år,
hvor vedkommende er på valg, jf. § 12, stk. 5.
Stk. 10
I år, hvor formanden for et udvalg ikke er på valg, udarbejder udvalget statusrapport, som aflægges
på Basketrigsdagen, jf. § 12, stk. 5.
Stk. 11
Såfremt et udvalgsmedlem udtræder af et stående udvalg i utide, og der ikke findes suppleanter til
posten, kan bestyrelsen udpege en stedfortræder til et udvalg,
Udpegningen skal bekræftes af førstkommende Basketrigsdag, uanset om udvalgets medlemmer
er på valg eller ej.
§ 21
Basketrigsdagen fastsætter reglement for hvert af de stående udvalg, jf. § 13, stk. 1, nr. 8.

Øvrige udvalg
§ 22
De af DBBF´s bestyrelse nedsatte udvalg, jf. § 17, består hvert af en formand og et antal
medlemmer, der vælges af bestyrelsen for et år ad gangen.
§ 23
Udtræder et udvalgsmedlem eller en arbejdsgruppes medlem inden for valgperioden, vælger
bestyrelsen en stedfortræder.
Stk. 2
Udvalgene og arbejdsgrupperne udøver, bortset fra amatør- og ordensudvalget, deres virksomhed
under ansvar overfor bestyrelsen og er budgetansvarlige indenfor egne arbejdsområder. De er
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pligtige til at holde bestyrelsen underrettet om alle sager af ekstraordinær karakter og at besvare
alle spørgsmål, som måtte blive stillet af bestyrelsen vedrørende deres virksomhed.
Stk. 3
Udvalgene indsender skriftlig årsberetning, således at disse er bestyrelsen i hænde senest den
sidste hverdag i april.

Amatør- og ordensudvalget
§ 24
Amatør- og ordensudvalget består af 3 medlemmer og 1 suppleant, hvoraf 2 så vidt muligt skal
være jurister. Amatør- og ordensudvalget vælges på Basketrigsdagens ordinære møde. Genvalg
kan finde sted.
Stk. 2
Udvalget vælger sin formand. Udvalgets opgaver er fastsat i reglement for DBBF´s amatør- og
ordensudvalg samt i det for forbundet gældende amatør- og ordensreglement.

TV-rettigheder mv.
§ 25
DBBF besidder rettighederne til TV ved alle arrangementer i forbundets regi samt rettighederne til
reklameaktiviteter og lign.
Bestyrelsen fastsætter reglerne for rettighederne

Regnskab og revision
§ 26
Regnskabsåret går fra 1. maj til 30. april.
§ 27
Revisionen varetages af de af Basketrigsdagen valgte revisorer, der til enhver tid har adgang til at
kontrollere forbundets bøger, bilag og formue. Er en revisor ude af stand til at træde i funktion,
indtræder suppleanten i hans sted.

Stk.2
Ud over den af rigsdagen udpegede eksterne revisor vælges der ligeledes af rigsdagen op til tre
interne revisorer.
Den interne revisor planlægger og udvælger selv sine opgaver med udgangspunkt i følgende
hovedopgaver:
-

Efter stikprøver at kontrollere bilags relevans og bogføringen heraf
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-

Kontrol af bestyrelsens og administrationens aktiviteter i relation til DBBF’ s love og
reglementer

Dette kan evt. gøres i samarbejde med ekstern revisor, sekretariat og bestyrelse.

Stk. 3
Det er en betingelse for at kunne vælges som revisor eller suppleant, at den pågældende ikke er
bestyrelsesmedlem, udvalgsmedlem eller ansat i DBBF.
Den interne revision er ulønnet. Dog må interne revisorer modtage honorar jf. §15.

Andre bestemmelser
§ 28 Landshold
DBBF´s repræsentative hold udtages af de respektive landsholdstrænere, der ansættes af
bestyrelsen.
Klubber der har spiller(e) der deltager i seniorlandsholdsaktiviteter har ret til to fulde hviledage
inden en liga eller pokalkamp

§ 29 Europacup
Spilleberettiget til Europa Cup-turneringerne er alene klubber og kluballiancer, som opfylder FIBAs
betingelser for deltagelse. DBBF kan arrangere turneringer som kvalifikationsgrundlag.
Klubber, som kan deltage i Europa Cup, er i prioriteret rækkefølge:
1. DM-vinderen,
2. LP-vinderen,
3. Vinderen af DM-grundspillet,
4. nr. 2 i DM,
5. nr. 3 i DM.
Herefter benyttes rangordningen fra DM-grundspillet.
§ 30 Ophævelse af DBBF
DBBF kan ikke ophæves, så længe mindst 1/5 af medlemsklubberne ønsker dets beståen.
Beslutning om forbundets ophævelse kan kun tages på en Basketrigsdag, hvor der er mødt 4/5 af
dets stemmer, og mindst 4/5 af de stemmeberettigede på Basketrigsdagen stemmer for forslaget.
Stk. 2
Er en sådan Basketrigsdag ikke beslutningsdygtig, indkaldes til nyt ekstraordinært møde i
Basketrigsdagen, som lovligt indvarslet er beslutningsdygtigt uden hensyn til foranstående
bestemmelser om kvalificeret majoritet. I tilfælde af opløsning tilfalder forbundets ejendele DIF.

§ 31 Behandling af sager og ankemuligheder
Disciplinærudvalget behandler protestsager, diskvalifikationssager og indberetninger fra dommere
og officials efter de til enhver tid gældende reglementer.
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Spilletilladelser for danske og udenlandske spillere behandles af DBBF.
Disciplinærudvalgets afgørelser kan inden 7 dage indbringes for DBBF´s appeludvalg.
Appeludvalgets afgørelser kan inden 14 dage indbringes for DBBF´s amatør- og ordensudvalg.
Gebyr for protest, ankesager m.m. fastsættes af bestyrelsen og skal fremgå af forbundets
hjemmeside
§ 19 finder tilsvarende anvendelse i disciplinærudvalgets behandling af protestsager,
diskvalifikationssager og indberetningssager, der behandles af disciplinærudvalget i første instans.
§ 32 Konkursreglement
Stk.1.
Bestyrelsen fastsætter regler for situationer hvor en klub går i økonomisk krisestyring i et
konkursreglement. Dette reglement skal være tilgængeligt på DBBF’s hjemmeside.
Stk.2
Reglementet kan kun ændres inden d.1.august for den kommende sæson.
Såfremt der planlægges væsentlige ændringer skal principperne for disse fremlægges på
rigsdagen inden.
Stk.3
Såfremt der er uenighed om reglementets ordlyd kan punktet tages op af klubberne til afstemning
på den efterfølgende rigsdag.
Stk.4
I tvivlstilfælde skal bestyrelsen beslutte hvordan reglerne skal fortolkes. Denne beslutning skal
offentliggøres og være tilgængelig på hjemmesiden.
Stk.5
Bestyrelsen er bemyndiget til at fratrække op til 6 point i turneringen såfremt klubberne ikke lever
op til kravene i reglementet
§ 33 Standardkontrakt
En standardkontrakt for både spillere og trænere skal være tilgængelig på forbundets hjemmeside.
Denne kontrakt udfærdiges af DBBF efter dialog med de involverede parter.
Kontrakterne skal være tilgængelige på både dansk og engelsk
Håndtering af kontrakterne beskrives i et reglement
§ 34

Udgået

Vedtaget den 6. januar 1947 med senere ændringer.
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2. FÆLLES TURNERINGSREGLEMENT
AFSNIT I: GENERELLE BESTEMMELSER
§ 1 Anvendelsesområde
Dette reglement er gældende for de af Danmarks Basketball Forbund udskrevne turneringer samt i
øvrigt i det omfang, de enkelte bestemmelser fastsætter.
Turneringerne spilles efter de til enhver tid af DBBF vedtagne spilleregler.
§2
Stk.1.
Turneringerne udskrives af og ledes efter DBBF´s love samt dette reglement og
turneringspropositioner.
Betegnelsen ”Danmarksturneringen” omfatter rækkerne Basketligaen, Dameligaen, 1.division
herrer og damer, 2.division herrer samt landsdækkende ungdomsrækker(U17+U19).
Stk.2.
Ungdomsturneringer kan udbydes i Grand Prix Stævne-form, som nærmere beskrevet i
reglementet for Grand Prix Stævner
§ 3 Turneringsrækker
Turneringerne kan udskrives for dels kvindelige dels mandlige spillere i følgende grupper:
Oldboys, oldgirls, seniorer, U22, U19, U17, U15, U13, U11, U9 og U7.
Oldboys og oldgirls rækker er lukkede rækker, og spillerne kan frit benyttes i andre seniorrækker.
§ 4 Aldersgrænser
• Oldboys/oldgirls er spillere der er fyldt 30 år i det kalenderår turneringen begynder.
• Seniorer er spillere som er fyldt 21 år inden 1.januar i det kalenderår som turneringen begynder.
• * U19 er spillere som er fyldt 16 år, men ikke er fyldt 18 inden 1.januar i det kalenderår
turneringen begynder.
• * U17 er spillere som er fyldt 14 år, men ikke er fyldt 16 inden 1.januar i det kalenderår
turneringen begynder.
• U15 er spillere, der er fyldt 12 år, men ikke er fyldt 14 år inden 1.januar i det kalenderår
turneringen begynder.
• U13 er spillere, der er fyldt 10 år, men ikke er fyldt 12 år inden 1.januar i det kalenderår
turneringen begynder.
• U11 er spillere, der er fyldt 9 år, men ikke er fyldt 10 år inden 1.januar i det kalenderår turneringen
begynder.
• U9 er spillere, der er fyldt 6 år, men ikke er fyldt 8 år inden 1.januar i det kalenderår turneringen
begynder.
• U7 er spillere, der er fyldt 4 år, men ikke er fyldt 6 år inden
Eksempel Sæson 2016-17
1.januar i det kalenderår turneringen begynder.
Række Årgang(e Må benytte 2
*Skal også udbydes som landsdækkende turneringer
)

”4. kvartals regel” I alle DBBF ungdomsturneringer fra U8 til
og med U19, kan der benyttes op til 2 spillere pr. kamp

U19
U17
U15
U13
U11
U9
U7

2001-02
2003-04
2005-06
2007-08
2009-10
2011-12
2013-14

spillere fra 4.
kvartal i årgang
2000
2002
2004
2006
18
2008
2010
2012

som er et kvartal for gamle. En kvartalsspiller må kun deltage i pokalturnering, mesterrækker og
landsdækkende ungdomsrækker i én årgang, medmindre der foretages et teknisk klubskifte
Såfremt man anvender disse spiller(e) (jvf. tabel), skal man i protokollen anføre både
fødselsmåned og år for den/de pågældende spiller(e) ved siden af spillerens navn. Det er fortsat
muligt at søge dispensation efter gældende regler.

Deltagelse i flere aldersgrupper
En spiller må højst spille i to aldersgrupper i samme sæson, anset andre dispensationsmuligheder
Spilleren kan skifte én aldersgruppen inden 10. januar

§ 5 Dommerkrav
For de af klubbens hold, der spiller i rækker, hvor DBBF påsætter dommere, skal klubben stille
med mindst én dommer på trin 3 niveau. Denne dommer skal dømme mindst fire DBBF påsatte
kampe på en sæson for at tælle som aktiv.
Har en klub ikke det nødvendige antal aktive dommere ved sæsonafslutning, betaler klubben en
afgift pr. manglende dommer. Denne afgift svarer til deltagergebyret for et trin 3 kursus.
Afgiften opkræves af DBBF i april hvert år.
§ 6 Individuel dispensation for aldersgrænser
Det er muligt at søge dispensation for spillere som er max.1 år for gamle(max.2 spillere/kamp):
A. Hvis man ikke har hold i nærmeste øvre aldersgruppe
a. Dokumentation skal forefindes.
B. Hvis spillerne går i Klasse/skole sammen
a. Dette gælder kun hold omfattet af børnereglerne
C. Øvrige dispensationsmuligheder
a. Kræver begrundelse og dokumentation
Med dispensation kan man ikke deltage i:
- Final Four
- Slutspil
- Pokalturneringen for ungdom
En spiller som gives dispensation må kun deltage i én årgang i Landsdækkende- og Mesterrækker,
medmindre der foretages et teknisk klubskifte(Medfører 21 dages karantæne fra alle kampe).
Turneringsudvalget kan til enhver tid fastsætte undtagelser for ovenstående.
Der skal forefindes et officielt ansøgningsskema med felter og fritekst der forefindes på DBBF´s
hjemmeside.
U19-spillere kan uden dispensation deltage på klubbens U19-hold OG seniorhold i samme klub
inden for samme sæson og dermed have mulighed for deltagelse i kampen om
Danmarksmesterskabet i TO aldersgrupper.
Spillere yngre end U19-spillere kan søge dispensation.
§ 7 Foreningsdispensation for aldersgrænser
DBBF kan meddele almindelig dispensation til, at foreninger, som ikke anmelder hold inden for en
aldersgruppe, anvender spillere i den følgende højere aldersgruppe.
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For U19, U17, U15, U13 gælder ved samlet deltagelse i nærmest følgende højere aldersgruppe, at
holdet bevarer retten til deltagelse i DBBF´s slutkamp(e) om DM i dets egen aldersklasse.
§ 8 Flere hold fra samme klub i samme række
Såfremt en klub deltager i en turneringsrække med flere hold, herunder eventuelle alliancehold,
betragtes disse hold som forskellige klubber, og spillerne kan i sådanne tilfælde kun deltage på det
ene hold i samme sæson.
En klub kan kun deltage med et damehold og et herrehold i landsdækkende seniorrækker.
§ 9 Alliancer og spillelicenser
To eller flere klubber kan indgå en allianceaftale, som indebærer, at et eller flere hold i klubberne i
de af DBBF udskrevne turneringer betragtes som ét hold.
Formålet med alliancer er primært følgende:
1. Etablering af eliteoverbygning på to eller flere eksisterende klubber
2. Etablering af fælles hold hos to eller flere mindre klubber med få medlemmer i årgangene
Samarbejdsaftalen skal udformes skriftligt og indsendes til DBBF til godkendelse. Aftalen gælder
for en eller flere perioder og varigheden skal fremgå af aftalen.
Allianceaftaler skal være indsendt senest ved tilmeldingsfristens udløb. Aftalen skal vedlægges en
begrundelse for behovet for alliancen. Turneringsudvalget kan vælge at afvise en alliance såfremt
den vurderes ikke at opfylde formålene.
I DM-turneringen, herunder Basketligaen og Dameligaen, kan en aftale kun give ret til ét damehold
og ét herrehold i landsdækkende rækker. I ungdomsrækker kan en allianceaftale kun give ret til et
hold i mesterrækker og i pokalturneringen.
Aftalens enkeltklubber hæfter solidarisk over for DBBF for et allianceholds forpligtelser, ligesom
aftalens enkeltklubber hæfter solidarisk for et allianceholds sportslige og organisatoriske forhold.
Den enkelte klub kan kun indgå én allianceaftale pr. licensperiode for en ungdomsrække.
En allianceaftale skal indeholde bestemmelser om, hvilke hold/rækker aftalen omfatter, ligesom
aftalen vedrørende faste rækker skal definere, hvilken placering i den afsluttede turnering, der
opgives til fordel for fælles hold. For ungdomshold kan aftaler indgås ved tilmeldingsfristens udløb.
Uanset en allianceaftale forbliver spillerne medlemmer af egne klubber og kan rykke op og ned
efter de almindelige regler herom.
Reglen med landsdækkende rækker gælder kun for Senior-rækker.
To eller flere klubber kan indgå én alliance aftale, men en klub kan ikke indgå flere allianceaftaler i
en række. Klub x, y og z må derfor lave en fælles aftale, men klub x må ikke lave en separat aftale
med klub y og en med klub z i samme række.
En turneringsrække er at betragte som en hel række, f.eks. "U15 Drenge Mester", og ikke kun de
forskellige puljer indenfor samme række. Man kan ikke have en alliance i U15 Mester og en i U15
Drenge Pokal - man kan kun have i en aldersgruppe generelt.
En ombrydning af turneringen ved juletid er ikke at opfatte som en ny turnering
Stk 1. Udlån af spillelicens
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Pkt.1 En medlemsklub der har gjort sig berettiget til sin licens igennem sin sportslige kvalifikation til
rækken (licensejer), kan udlåne retten til at repræsentere sig i turneringer til tredjemand.
Retten til at deltage i pokalturneringen og andre officielle turneringer baseres på denne spillelicens
Pkt.2 En licens kan kun udlejes for en periode på mindst to sæsoner ad gangen.
Pkt.3 En licens kan ikke udlånes til anden klub eller tredjemand uden bestyrelsens forudgående
tilladelse
Pkt. 4 Ved konkurs af enten licensejer eller tredjemand træder DBBF’s konkursreglement i kraft.
Pkt 5 Udlånsaftale
Licensen kan i en samarbejdsaftale overdrages til tredjemand på følgende betingelser
a: Aftalen og enhver ændring heri skal godkendes af DBBF. I modsat fald vil de ikke godkendte
aftaler og justeringer være ugyldige.
b: Tredjemands ret til at deltage i turneringer bortfalder såfremt licensejers medlemskab af DBBF
ophører
c: Aftalen skal indeholde en grafisk oversigt og en beskrivelse af den samlede koncernstruktur
behørigt godkendt af ledelsen.
d: Vedlagte vedtægter for selskabet hvor det fremgår at samtlige ansatte spillere, trænere og
ledere underkaster sig de samme love og bestemmelser der gælder for DBBF.
e: Det er en betingelse at selskabet eller foreningen er hjemmehørende i Danmark
f: Rettigheden kan ikke videre udlånes/lejes
g: Samarbejdsaftalen skal være udfærdiget på DBBF’s standardformular.
h: Opsigelse af aftalen kan kun ske imellem sæsoner og under betingelse af pkt 6 a er opfyldt. Der
skal være et opsigelsesvarsel i aftalen på minimum to fulde sæsoner.
i: Licensen tilhører fortsat klubben, og klubben hæfter til enhver tid for enhver økonomisk
forpligtelse, genereret af licenslejer i forhold til DBBF og Basketligaen.
j: Licenslejer anses i sportslig sammenhæng altid som en del af moderklubben
Pkt. 6 tilbagetrækning af licens til licensejer
a: Et selskab kan i perioden 1.juni til 1. august tilbagelevere licensen til licensejer såfremt selskabet
på tidspunktet for tilbagelevering overfor DBBF har dokumenteret at samtlige kreditorer i selskabet
har modtaget betaling for deres tilgodehavender eller fået stillet fuldgod sikkerhed herfor.
b: I tilfælde af grov misligholdelse af samarbejdsaftalen kan licensejer kræve turneringsretten
tilbageleveret straks under forudsætning af at punkt a er opfyldt. Misligholdelse kan kun påberåbes
for de ydelser der specifikt er beskrevet i samarbejdsaftalen, og misligholdelsen er utvetydigt
dokumenteret af licensejer overfor DBBF.

En klubs ejerandel i et eventuelt driftsselskab eller lignende er ikke alene afgørende for, hvorvidt
selskabet kan anses som en del af klubben.

Stk.2 Deponering af ligalicens
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Pkt. 1 Såfremt en eller flere ligaklubber ønsker at indgå i en alliance med andre ligaklubber kan en
af moderklubbernes licens deponeres hos forbundet ved at ansøge DBBF om dette inden d.1.april.
Pkt.2 Såfremt alliancen rykker ud af ligaen følger de deponerede licenser med ned. Ved konkurs
gælder konkursreglementet også for deponerede licenser.
Pkt.3 Genindtræden på den gamle licens skal ske ved tilmelding inden d.1.april. Evt. Nødvendige
ændringer af turneringsformen som følge af dette stilles som ændringsforslag til rigsdagen af
ligaerne.
Pkt.4 Ingen andre klubber kan rykkes ned som følge af at en klub aktiverer en deponeret licens.
Pkt.5 En licens kan være deponeret så længe klubben er i alliancen.
§ 10 Flytteregler for spillere mellem hold i samme klub
Hvis en klub deltager med flere hold i samme turnering i forskellige rækker, må en spiller kun deltage
i ét holds første kamp.
En spiller kan kun rykke fra et højere (f.eks.1.hold) til et lavere hold (f.eks.2.hold), hvis det hold,
hvortil vedkommende hørte, i mellemtiden har spillet eller samme dag/weekend spiller en kamp,
hvori vedkommende ikke deltager.
Hvis en spiller ønsker at rykke mere end ét niveau ned fra det hold, hvortil spilleren hørte (f.eks. 1.
hold til 3. hold), skal spillerens oprindelige hold spille to kampe, før spilleren er spilleberettiget for
det nye hold.
Spillere på hold i Basketligaen, Dameligaen og 1. division herrer, som er opført i protokollen i en af
disses divisionskampe, men som ikke får spilletid, bindes ikke af kampen.
Når et hold har 3 kampe tilbage, kan dets spillere ikke flyttes til lavere rangerende hold.
Dette gælder hele sæsonen (dvs. slutspil incl.), men man kan kun medregne de kampe man på det
pågældende tidspunkt er sikker på at skulle spille.
En fastsat, men ikke spillet kamp, hverken ”løser“ eller ”binder“ en spiller. Dømmes kampen tabt,
betragtes den som spillet.

§ 11 Anvendelse af ulovlige spillere
Anvendelse af spiller(e) i modstrid med dette reglement medfører at holdet taberdømmes i kampen
administrativt. Desuden kan idømmes en bøde. Har et hold i 2 kampe anvendt ulovlig(e) spiller(e),
kan det udelukkes fra yderligere turneringsdeltagelse i rækken. Ændring af kamppoints eller samlet
scoring efter protest mod uberettiget spilleranvendelse kan ikke foretages, hvis protesten først
indgår til DBBF mere end 30 dage efter turneringens sidste spilledag i den pågældende række.
På eget initiativ kan DBBF behandle sådanne spørgsmål, uanset hvornår og på hvilken måde disse
er blevet det arrangerende forbund bekendt.
§ 12 Godkendelse af haller og flytning af kampe i Danmarksturneringen
DBBF godkender haller, baner og rekvisitter til Danmarksturneringskampe, fastsætter spillesteder,
dato og klokkeslæt for kampens afvikling og bestemmer typer og fabrikater på kampbolde samt
udsender turneringsskema og eventuelle senere rettelser til implicerede klubber og dommere. Til
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Danmarksturneringskampe skal der være adgang for publikum kun mod entre, medmindre DBBF´s
bestyrelse vedtager andet.
Sikkerhed
DBBF har ansvar for at arbejde for at kampene afvikles på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde.
Såfremt dommere, klubber eller enkeltpersoner oplever forhold i hallerne der skønnes farlige, skal
de med det samme gøre forbundet opmærksom herpå. Forbundet skal herefter foretage en konkret
vurdering i den enkelte sag, og orientere hjemmebaneklubben om hvilke initiativer der evt. skal
iværksættes. Dette kan være alt fra en accept af forholdene, en begrænsning i aldersgrupper der
kan bruge hallen, til direkte påbud om forbedring af forholdene før der kan spilles flere kampe.
Turneringsudvalget fastsætter regler for kampflytninger ved turneringstilmelding. Flytning
godkendes ved enighed imellem klubberne og kampen afvikles indenfor de fastsatte terminer.
Klubben som begærer kampflytning pålægges et kampflytningsgebyr fastsat af
Turneringsudvalget, hvoraf halvdelen krediteres modstanderklubben.
Afgiftsfri flytning af kampe på grund af landsholdsaktivitet
Skal et hold afgive en eller flere spillere eller træneren til landshold, er det berettiget til at få
turneringskampe(n) udsat. Udsættes kampen(e) ikke, og holdet anvender de(n) pågældende, kan
klubben straffes med bøde. Hvor tekniske forhold udenfor hjemmeklubbens kontrol umuliggør, at
en kamp kan spilles som oprindeligt fastsat, kan DBBF uden hensyn til ovennævnte frister flytte
kampen, når klubben og dommere får skriftlig underretning i rimelig tid.
§ 13 Hjemmeholdets forpligtigelser
Det påhviler førstnævnte hold i turneringsplanen:
a) At sørge for, at banen er i orden, og i overensstemmelse med de gældende bestemmelser
herfor.
b) At sørge for at rekvisitter og teknisk udstyr er til stede og i overensstemmelse med de
gældende bestemmelser herfor.
c) At meddele, hvem der er stedlig turneringsleder.
d) At opkræve entre ved alle danmarksturneringskampe af alle, der ikke direkte er impliceret i
arrangementet.
e) At anvise holdenes udskiftningsledere og -spillere deres pladser under kampen,
f) At sørge for dommerbord med tilhørende pladser til dommerbordsofficials og udeholdets
eventuelle kontrollant ved bordet.
g) At stille med 3 dommerbordsofficials i de rækker, der ledes af DBBF. Alle officials skal være til
stede på deres pladser i hallen senest 20 minutter før kampens fastsatte begyndelsespunkt.
h) At skifte trøjer, hvis de 2 holds dragt efter førstedommerens skøn anses for vanskelige at
skelne fra hverandre. Førstnævnte hold (hjemmehold) skal bære trøjer i lys farve og udeholdet
trøjer i mørk farve. Hvis begge hold er enige kan dette dog fraviges.
i) Straks efter kampen at indrapportere resultat m.v. efter retningslinjer fastsat af DBBF.
Opbevare protokollen i 30 dage efter sæsonens afslutning og fremsende kopi af denne på
DBBF´s forlangende.
Mangler, forsinkelser samt særlige forhold af betydning i øvrigt skal indberettes af dommerne.
Overtrædelser af ovennævnte bestemmelser kan medføre advarsler, bøder og pålæg om manglers
afhjælpning inden næste hjemmekamp, evt. tab af ret til hjemmebane eller idømmelse af omkamp
eller tabt kamp.
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Dette er kun gældende for kampe i Danmarksturneringen
§ 14 Dommersalærer
De af DBBF anerkendte dommere med gyldigt dommercertifikat kan pr. kamp udbetales et
dommersalær fastsat af DBBF. DBBF-udtagne kommissærer honoreres efter aftale med DBBF.
I kampe, hvor et hold dømmes som taber på grund af udeblivelse, hæfter dette hold for alle
dommernes salær.
Dommerne er i forbindelse med deres indberetning af det passerede berettiget til at få salærer
forskudsvis udbetalt tillige med eventuel rejsegodtgørelse og diæter, hvorefter det udeblevne hold
opkræves for salærerne samt eventuel bøde. Det udeblevne hold kan desuden pålægges at holde
den anden part skadesløs for alle omkostninger i forbindelse med den ikke-afviklede kamp.
§ 15 Diskvalifikationer
Diskvalificeres en spiller eller en person tilhørende bænkpersonellet, skal disse af dommerne
indberettes omgående og skriftligt til DBBF´s disciplinærudvalg, der behandler sagen.
Har den diskvalificeredes klub information eller materiale man ønsker med i sagsbehandlingen,
kan dette indsendes til DBBF inden 24 timer efter hændelsen.
Disciplinærudvalget fastsætter, hvilken straf der skal tildeles.
Indtil Disciplinærudvalgets afgørelse foreligger, kan en diskvalificeret spiller eller coach ikke
benyttes. Det gælder enhver aktivitet som spiller, coach, ass. coach, holdledsager, dommer,
dommerbordsofficial og statistikfører.
Sanktionsmulighederne kan variere fra
Ikke at foretage sig yderligere.
- At tildele spilleren en irettesættelse.
- At tildele spilleren en advarsel, der står ved magt i 1 år.
- At tildele spilleren karantæne i en tidsbestemt periode, alt efter hvor grov en forseelse spilleren
har begået.
Dette vurderes bl.a. ud fra dommerindberetningerne, tidligere diskvalifikationer m.v.
Hvis diskvalifikationen kun medfører advarsel, idømmes der i gentagelsestilfælde inden for 1 år
karantæne for en bestemt periode, der omfatter mindst 1 kamp.
Diskvalifikationsreglerne gælder også for bænkpersonel.
Karantæne omfatter som udgangspunkt enhver aktivitet som spiller, coach, holdledsager, ass.
coach, dommer, dommerbordsofficial og statistikfører.
Stk.2
For karantæner under 3 spilledage gælder følgende lempelse
Karantæner afvikles i de(n) nærmest følgende kamp(e), i forhold til nedenstående retningslinier:
Den diskvalificerede, der er idømt karantæne i forbindelse med en kamp i den løbende turnering,
skal afvikle karantænen i den nærmest følgende kamp (inkl. pokalkampe), på det hold, som den
diskvalificerede blev diskvalificeret fra, og for den funktion som han havde da han blev
diskvalificeret. Det vil sige at hvis karantænen er opnået som træner gælder den ikke for aktiviteter
som spiller. Den diskvalificerede kan i karantæneperioden deltage på andre hold og i andre
aktiviteter.
24

Diskvalificerede, der er idømt en karantæne i forbindelse med en pokalkamp, skal afvikle
karantænen i den nærmest følgende kamp, på det hold, som den diskvalificerede blev
diskvalificeret fra, uanset om denne kamp er en pokalkamp eller en almindelig turneringskamp.
En karantæneramt person må i karantæneperioden ikke virke som spiller, coach, ass. coach,
holdledsager, dommer eller lignende i det pågældende holds kampe, ligesom denne heller ikke på
nogen måde må have kontakt med holdet fra 1 time før kampstart og til kampens slutsignal.
Stk.3
Skal karantænen desuden omfatte landskampe og andet DBBF-arrangement, skal dette særskilt
bestemmes og udtrykkeligt meddeles i kendelsen.
Hvis diskvalifikationen medfører karantæne i en eller flere af holdets kampe i den følgende sæson,
kan karantænen suspenderes i en periode startende 2 uger efter diskvalifikationen og sluttende 1
uge før holdets første ordinære turnerings- eller pokalturneringskamp. Dette gælder dog ikke, hvis
karantænen omfatter mere end 3 spilledage.
Spilleren, spillerens klub og dommerudvalget skal have underretning om sagens udfald.
Benyttelse af karantæneramt spiller medfører tab af kampen. I en taberdømt kamp gælder
eventuel karantæne også. Ovennævnte bestemmelser finder tilsvarende anvendelse for så vidt
angår bortvisning og indberettede henstillinger.
En tidsbestemt karantæne, kan inden 7 dage indankes for DBBF´s appeludvalg.
Evt. anke af karantæne fritager ikke det hold, hvor vedkommende er karantæneramt, fra at spille
kampe, ligesom en anke ikke vil have opsættende virkning på karantæneperioden.
En liste over forseelser og strafferamme skal være offentligt tilgængelig
§ 16 Udeblivelse af udeholdet
Såfremt et hold ikke har 5 spillere spilleklar senest 15 minutter efter det tidspunkt, hvor kampen
skulle være startet, taber det pågældende hold uden kamp med pointstillingen 0-20.
Spilles bedst af 3 kampe, gennemføres en anden og en evt. tredje kamp, selv om et hold dømmes
som taber i første, henholdsvis anden kamp.
Har et ikke spilleklart hold benyttet transportmuligheder, der i rimelig tid skulle have bragt holdet til
kampen, bl.a. under hensyntagen til vejrliget, kan det pågældende hold dog ikke tabe uden kamp.
Hvor praktiske forhold nødvendiggør det, kan DBBF eller den turneringsledelse, hvem
arrangementet af den pågældende turnering er overdraget, før dennes begyndelse træffe
bestemmelse om, at kampen er tabt, hvis et hold ikke er mødt til det i turneringsskemaet fastsatte
tidspunkt. Den pågældende klub kan, hvis den ikke efter ovennævnte bestemmelser er spilleklar til
en kamp, idømmes en bøde. Såfremt udeholdet ønsker at flytte en kamp og dette resulterer i et
flyttegebyr, krediteres hjemmeholdet med halvdelen af gebyret.”
Hvis en klub sender afbud til en udekamp senere end 48 timer før kampstart skal klubben spille på
udebane i næste hjemmekamp mod samme modstander, med mindre klubberne aftaler andet.
Klubberne skal aftale et nyt spilletidspunkt hurtigst muligt. Nyt spilletidspunkt skal være på plads
senest 14 dage efter kampens oprindelige spilletidspunkt.
Hvis en klub udebliver på udebane i sidste kamp mod en modstander, skal et beløb svarende til
rejseudgifter fastsat af bestyrelsen, betales til modstanderen.
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Er et hold udeblevet fra en ansat, men ikke afviklet kamp to gange, kan det udelukkes det fra
yderligere deltagelse i turneringen.

Holdenes turneringsplacering
§ 17
I turneringer, der spilles efter kamppointsystem, gælder følgende bestemmelser: 2 kamppoints for
en vundet kamp og 0 kamppoints for en tabt kamp og -2 kamppoint for en taberdømt (20-0) kamp.
Det hold, der ved turneringens slutning har opnået flest kamppoints, er vinder, medens de øvrige
hold placeres på de følgende pladser i forhold til deres opnåede kamppoints. Et hold skal dog altid
placeres lavere end andre hold med samme antal kamppoints, hvis det i løbet af turneringen er
erklæret som taber af en eller flere kampe på grund af overtrædelse af turneringsreglementet eller
spilleregler.
1. Hvis et hold helt udgår af turneringen i løbet at denne, medregnes intet kampresultat af de
kampe, som dette hold måtte have spillet, til de øvrige holds kamppointstilling, scoring eller
scoringsdifference.
2. Hvis to eller flere hold slutter med samme antal kamppoints, og der heri indgår 20-0 sejr(e) eller
2-0 sejr(e), fraregnes samtlige de(t) taberdømte holds kampresultater i den med hensyn til
kamppoints ligestillede holds samlede scoring, forinden disses scoringsdifferencer beregnes,
såfremt disse bliver afgørende for placeringen. Ved 20-0 kampe i rækker, hvor der tildeles
bonuspoints, tildeles det vindende hold altid 3 points.
Hvis to eller flere hold fortsat står lige i kamppoint anvendes følgende metode idet
kampresultaterne fra stk. 1 og 2 fortsat fraregnes.
3. Står to eller flere hold lige med hensyn til kamppoints, afgøres deres indbyrdes placering af
holdenes kamppoints i indbyrdes kampe. I tilfælde af, at holdene stadig er lige, afgøres deres
placering ved scoringsdifferencen beregnet på grundlag af resultaterne af disse holds indbyrdes
kampe i puljen. Er nogle af holdene stadig lige, afgøres deres indbyrdes placering ved
scoringsdifferencen beregnet på grundlag af resultaterne af alle de kampe, holdene har spillet i
puljen. Er nogle af holdene stadig lige, afgøres deres indbyrdes placering af flest scorede points.
Såfremt der stadig er lighed, afgøres denne ved lodtrækning. Den tekniske metode vedr. selve
lodtrækningen fastsættes af turneringsudvalget eller dettes stedfortræder (den stævneansvarlige
kommissær).
4. Hvis anvendelsen af et af ovennævnte kriterier på noget tidspunkt reducerer kamppointslighed
mellem flere hold til kamppointslighed mellem færre hold, benyttes stk. 3 til at afgøre placeringen
for den reducerede gruppe af hold med kamppointslighed. Således fortsættes til alle hold er
placeret.
5. I tilfælde af betalingsstandsning, tvangsakkord eller konkurs kan der trækkes op til 6
turneringspoint efter konkursreglementet.
6. Eksempler på placeringsreglen:
6.1
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Turnering med kun tre hold i en turnering:
Resultaterne mellem A, B og C:
A - B 82 - 75
A - C 64 - 71
B - C 91 – 84
Slutstilling:
Hold
A
B
C

Kampe
2
1
2
1
2
1

Sejre
1
1
1

Nederlag
Points Scor.diff.
2
146-146
2
166-166
2
155-155

Den endelige placering:
Nr. 1. B - scoret 166 point
Nr. 2. C - scoret 155 point
Nr. 3. A - scoret 146 point
Står tre hold fortsat lige efter ovennævnte forsøg på at finde en slutplacering, afgøres denne ved
lodtrækning. Den tekniske metode vedr. selve lodtrækningen fastsættes af Turneringsudvalget
eller dettes stedfortræder (den stævneansvarlige kommissær).
6.2
To hold har samme antal kamppoints og kun en indbyrdes kamp:
Hold
A
B
C
D
E
F

Kampe
5
4
5
4
5
3
5
2
5
2
5
0

Sejre Nederlag
1
8
1
8
2
6
3
4
3
4
5
0

Points

Nr. 1 er vinderen af kampen mellem A og B.
Nr. 4 er vinderen af kampen mellem D og E.

6.3
To hold i en pulje har samme antal kamppoints og to indbyrdes kampe:
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Hold
A
B
C
D
E
F

Kampe
10
7
10
7
10
6
10
5
10
3
10
2

Sejre Nederlag
3
14
3
14
4
12
5
10
7
6
8
4

Points

De mulige resultater er:
6.3.1
A vandt begge kampe:
Derfor:
Nr. 1: A
Nr. 2: B
6.3.2
Hvert hold vandt en kamp:
A-B
B-A

90 - 82
69 - 62

Scoringsdifference:
A: 152 - 151
B: 151 - 152
Derfor:
Nr. 1: A
Nr. 2: B
6.3.3
Hvert hold vandt en kamp:
A-B
B-A

90 - 82
70 - 62

De to hold har samme scoringsdifference (152 - 152)
Placeringen afgøres ved at anvende scoringsdifferencen beregnet ud fra resultaterne af alle deres
kampe i puljen. Er denne også lige, afgøres placeringen af flest scorede points.

6.4
Flere end to hold står lige med hensyn til kamppoints:
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Hold
A
B
C
D
E
F

Kampe
5
4
5
4
5
4
5
2
5
1
5
0

Sejre Nederlag
1
8
1
8
1
8
3
4
4
2
5
0

Points

Resultaterne i kampene mellem A, B og C:
A-B
75 - 82
A-C
88 - 77
B-C
77 - 80
Slutstilling:
Hold
A
B
C

Kampe
2
1
2
1
2
1

Sejre
1
1
1

Nederlag
Points Mål.diff.
2
163-159
2
159-155
2
157-165

Derfor:
Nr. 1: A
Nr. 2: B
Nr. 3: C
Er der for de 3 hold samme scoringsdifference, afgøres placeringen af flest scoringsdifferencen
beregnet ud fra resultaterne af alle deres kampe i puljen. Er denne også lige, afgøres placeringen
af antal scorede point.
6.5
Flere end to hold står lige med hensyn til kamppoints:
Hold
A
B
C
D
E
F

Kampe
5
3
5
3
5
3
5
3
5
2
5
1

Sejre Nederlag
2
6
2
6
2
6
2
6
3
4
4
2

Points

Placeringen afgøres ved kun at tage hensyn til resultaterne af de indbyrdes kampe mellem de hold,
der står lige.

Der er to muligheder:
I:

II:
29

Hold
A
B
C
D

Sejre
3
1
1
1

Nederlag
0
2
2
2

Sejre
2
2
1
1

Nederlag
1
1
2
2

Tilfælde I:
Nr. 1: A.
B, C og D's placering afgøres som i eksemplet 5.4 ovenfor.

Tilfælde II:
Placeringen af A og B samt C og D afgøres som i eksemplet 5.3 ovenfor.
§ 18 Oprykningsregler
Hvis en turneringsrække vindes af et hold, som på grund af gældende bestemmelser ikke kan
rykke op eller deltage i oprykningskampe, skal det følgende bedst placerede hold, der opfylder
betingelserne, indtræde i dets sted. Tilsvarende gælder eventuelle lavere placerede hold, der er
oprykningsberettigede.
Framelder et hold sig turneringen, eller udelukkes det herfra, kan DBBF´s bestyrelse idømme
klubben bøde samt kræve alle omkostninger i forbindelse med ikke spillede kampe erstattet.
§ 19

Udgået

§ 20 Protester
Vedrørende nedlæggelse af protest gælder følgende:
stk. 1
Et holds protest vedrørende bane, materiel og udstyr samt andet, der var eller måtte stå holdene
klart før kampen, kan ikke optages til behandling, medmindre klubben før kampen skriftligt til
førstedommeren anmelder sin hensigt at ville nedlægge protest. I så fald skal klubben i øvrigt følge
reglerne nedenfor, hvis den ønsker at opretholde protesten efter kampen. Sådan tilkendegivelse
fra klubben fritager ikke holdet fra at spille, hvis førstedommeren anser det for sportsligt forsvarligt
og teknisk muligt at gennemføre kampen.
stk. 2
Mener et hold i øvrigt sine interesser uberettiget tilsidesat af en dommerkendelse eller af en
begivenhed under kampen, er protest kun gyldigt nedlagt såfremt:
1. anføreren på banen høfligt og roligt meddeler sine iagttagelser til førstedommeren straks
situationen forekommer, hvis bolden er død og kampuret tillige standset, og ellers første
gang kampuret derefter er standset. Førstedommeren kan da forklare sin afgørelse eller om
nødvendigt undersøge protokollen og kontrollere spilletiden. Den således foranledigede
afbrydelse skal noteres som time-out til det pågældende hold, hvis afbrydelsen varer mere
end 30 sekunder, medmindre førstedommeren anerkender gyldigheden af iagttagelsen og
derfor træffer anden afgørelse. Såfremt anføreren er uenig med dommeren om dennes
afgørelse, skal protesten meddeles på dette tidspunkt.
2. anføreren umiddelbart efter kampen underskriver protokollen i den anførte rubrik, samt at
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3. en erklæring fra klubbens repræsentant om indholdet af protesten foreligger og forevises
kommissær/dommere inden for 30 minutter efter kampens afslutning
stk. 3
Kommmissær/dommere skal påtegne protokollens bagside om, at de er bekendt med, at protest er
nedlagt, ligesom de har pligt til sammen med protokollen at indsende en skriftlig indberetning af
tilfældet til DBBF´s sekretariat inden 24 timer efter kampens afslutning
stk. 4
Vedrører protesten dommerbordsofficials’ virksomhed skal disse hver for sig indberette tilfældet
skriftligt til DBBF´s sekretariat inden 24 timer efter kampens afslutning.
stk. 5
Protesterklæringen afgivet inden for 30 minutter efter kampens afslutning jfr. stk. 2 pkt. 3 kan
følges op med en beretning fra klubben med supplerende sagsfremstilling, som skal være DBBF´s
sekretariat i hænde senest 24 timer efter kampens afslutning.
stk. 6
Protestgebyret fastsættes af bestyrelsen og skal fremgå af forbundets hjemmeside. Gebyret
debiteres den protesterende klubs konto, medmindre protesten trækkes tilbage inden for 24 timer
efter kampens afslutning. - Protestgebyret tilbagebetales, hvis protesten tages til følge.
stk. 7
Sendes erklæringer, indberetninger mv. pr. post, tjener postvæsenets stempel som bevis for
afsendelsesdatoen.
Stk.8
Ved behandling af en protest i Danmarksturneringen og seniorpokalen, kan det relevante udvalg
benytte billeder, video mm i henhold til FIBA´s regler og regulativer. For de aktuelle regler henvises
der til DBBF’s dokument ”Tolkninger og retspraksis i DBBF”

§ 21 Dommeres urigtig anvendelse af reglerne
Bliver turneringsledelsen bekendt med en eller begge dommeres urigtige anvendelse af
spillereglerne (dommerudvalgets redegørelse på grundlag af de 2 dommeres og eventuelt
dommerbordsofficials’ indberetninger), er turneringsledelsen berettiget til, uanset om protest er
indgivet, at træffe enhver afgørelse, som det i denne anledning måtte finde fornøden.
§ 22 Bøder
Bøder, der er idømt efter dette reglement, tilfalder DBBF og skal være indbetalt inden for en frist
fastsat af DBBF.
§ 23 Reglementets forrang for spilleregler
Hvor dette reglement måtte stride mod de i spillereglerne givne bestemmelser, skal reglementets
bestemmelser være gældende
§ 24 Bestyrelsesmandat til mildere sanktioner end reglementet foreskriver
Hvor dette reglement direkte anvendt ville medføre utilsigtede sportslige eller økonomiske
konsekvenser, der står i åbenbart misforhold til en begået overtrædelse, eller ville ramme
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udenforstående, kan DBBF´s bestyrelse dog bedømme overtrædelsen mildere, end de
pågældende bestemmelser ellers fastsætter. Herfra undtages bestemmelser fastsat af Danmarks
Idræts-Forbund.
§ 25 Brug af spillere i venskabskampe
Spillere må ikke uden egen forenings skriftlige samtykke spille venskabskamp i Danmark eller i
udlandet for anden forening.

AFSNIT II: LICENSORDNING
Holdlicenser
§ 26
Udgået
§ 27
Udgået
§ 28
Udgået
§ 29
Udgået

Spillerlicenser
Gældende for Basketligaen, Dameligaen, 1.Division for Herrer, og 1.Division for Damer.
§ 30
Stk.1 Spillerlicenser
Enhver spiller, som ønsker at deltage i ovenstående rækker skal være i besiddelse af en
spillelicens med licensnummer. Licensen ansøges via DBBF´s klubportal. Såfremt informationer
om spilleren ikke er korrekte kan licensen afvises.
En spiller får som udgangspunkt ikke karantæne ved registrering.
Seneste tidspunkt for ansøgning af licens er 10.Januar i 2021, 28.februar*(indføres først fra sæson
2022/23 jf.§13 stk.6)
Samtlige licenser udløber den 30.juni.
Deltagelse i udenlandske turneringer for ungdomsspillere, herunder f.eks. highschool, er ikke
begrænsende for retten til at deltage i danske turneringer. College og alle rækker dækket af FIBA’s
regler om Letter Of Clearance behandles derimod efter de almindelige klubskifteregler
Stk.2 Licensspillere uden dansk statsborgerskab
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Der skal der indsendes dokumentation for lovligt ophold i Danmark før spillelicensen er gyldig.
Ved registrering af spillelicens til ovenstående spillere, indbetales et gebyr fastsat af bestyrelsen.
stk.2 a
Hold i Basket og Dameliga kan anvende op til 3 spillere fra lande udenfor EU- og Cotonou per
kamp, medens øvrige hold kan anvende 1 af disse spillere per kamp.
EU-lande tolkes som alle medlemslande fra FIBA-Europe. Der kan søges dispensation for
statsløse.
Stk.2 b
Spillere fra ikke EU- og Cotonou-lande som kan dokumentere bopæl i Danmark i mere end 5 år via
folkeregisterattest og opholdstilladelser, kan opnå spilletilladelse på samme vilkår som spillere
under stk.1.
For spillere under 18 år se Turneringsreglement §42.
Stk.3 Klubskifte mellem danske klubber
En spiller kan med 21 dages karantæne skifte klub mellem 2 danske klubber fra 1.september til og
med 10.januar et ubegrænset antal gange. Klubskiftet foretages via DBBF´s klubportal og den
afgivende klub orienteres automatisk om dette. Såfremt den afgivende klub har relevante
indsigelser om frigivelsen af en spiller, skal denne indsende dokumentation til DBBF inden 14
dage.
Stk. 4 Klubskifte fra udlandet uanset nationalitet
En spiller fra en udenlandsk klub, skal uanset nationalitet have ”Letter of Clearence” fra det
afgivende nationale forbund for at opnå spillelicens. Jf. FIBAs regler
Ved registrering er der ingen karantæne. Derudover gælder de almindelige regler for licens og
klubskifte.
Dokumentation til ansøgning om Letter of Clearence skal indsendes til DBBF i forbindelse med
ansøgningen om licens. Såfremt dokumentationen ikke er DBBF i hænde indenfor 48 timer efter
licensansøgningen annulleres denne.

Stk.5 Klubskifte til udlandet.
Spillere som skifter til en udenlandsk klub skal have godkendelse (Letter of Clearence) fra sin
danske klub gennem DBBF. Godkendelsen skal sikre at pågældende spiller ikke længere er
kontraktligt forpligtiget i forhold til sin gamle klub. Godkendelsen udstedes af DBBF til det
modtagende nationale forbund, i det land spilleren fremover skal spille i.
Spillere som skifter fra en dansk klub til en udenlandsk klub og som efterfølgende skifter retur til en
dansk klub i samme sæson, ligestilles med flytning imellem danske klubber.
Stk.6 Dispensation
En spiller kan opnå licens efter 10.januar, mod fremvisning af dokumentation for deltagelse på et af
den pågældende klubs øvrige holds kampe i samme sæson. Dog skal dokumentation påvise
deltagelse i kamp inden 1.december i indeværende sæson.
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Pkt.2 Skadede landsholdsspillere
Såfremt en seniorspiller fra en række med licens bliver skadet i forbindelse med
landsholdsaktiviteter efter at fristen for ansøgning af licens er overskredet, gives klubben
dispensation til at få licens til en erstatningsspiller under følgende betingelser:
- Skaden er opstået i forbindelse med landsholdssamling og/eller landskamp
- Landsholdets fysiske stab skal underskrive en erklæring på at spilleren ikke vil kunne spille i
mindst 21 dage.
- Den skadede spiller vil have karantæne i 21 dage og kan ikke skifte til en anden dansk klub for
den resterende del af sæsonen
- Erstatningsspilleren kan ikke hentes i en anden BL-klub
- Den skadede spiller og erstatningsspilleren må ikke være skrevet i protokollen for den samme
kamp for den resterende del af sæsonen.
Stk.7 Kontraktspillere
En kontraktspiller registreres i systemet på samme måde som andre licensspillere og vil fremstå
offentligt med det samme som kontraktspiller.
Før spilleren bliver spilleberettiget skal der indsendes følgende dokumentation.
1. Kontrakt. Klubberne opfordres til at bruge DBBF´s standardkontrakt, men dette er ikke et
krav. Dog skal følgende kriterier i kontrakten være opfyldt:
a. Brutto løn skal angives (inklusiv fri bolig etc.). Nettolønnen kan angives hvis det
ønskes, hvilket specielt er relevant for udlændinge.
b.Eksplicit beskrivelse af feriepenge i henhold til dansk lovgivning
Seneste tidspunkt for indsendelse af en kontrakt er d.10.jan. Anden documentation kan godt
indsendes senere.
2. CPR nummer, eller bevis for registrering hos myndighederne for alle udenlandske
statsborgere
3. Bevis for gyldig arbejdsgiveransvarsforsikring
4. Gyldig opholdstilladelse (udlændinge)
5. Letter of clearance (spillere som har sidst spillet i en udenlandsk klub)
Derudover er de almindelige licensregler gældende.
Der kan blive opkrævet et administrationsgebyr for alle registrerede kontraktspillere uanset om der
efterfølgende opnås spilletilladelse.
Licensen må ikke søges til spillere som er kontraktligt forpligtiget til anden side.
Stk.8 Udgået
Stk 9. tidspunkt for udstedelse
Licenser kan kun udstedes på hverdage indtil kl. 17, og kun såfremt korrekt dokumentation til
licensudstedelse, inkl. letter of clearance, opholdstilladelse m.m. er forbundet i hænde inden kl.12.
Dog kan materiale indsendes til kl. 23.59 på den sidste dag for licensansøgninger.

§ 31
Udgået
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§ 32
Udgået
§ 33
Udgået
§ 34 Akademilicens
Kun spillere fra DBBF godkendt akademi kan opnå akademilicens.
Akademilicens oprettes via klubportal som normale (senior) licenser.
Akademilicensens formål er at skabe optimale rammer for talentudvikling.
En spiller med akademilicens kan spille for akademiets hold samt alle samarbejdsklubbers hold.
Dog gælder almindelige regler for klubskifte mellem hold i samme række - 21 dages karantæne etc
- Eksempelvis kan en spiller ikke spille for 2 forskellige hold i 1.Division.
Akademiet er forpligtet til at udfylde opdateret oversigt, hvor de enkelte spillere er tilknyttet, samt
føre oversigt over spillede kampe og minutter.
I oversigten skal indgå
- Licensnummer
- Fulde Navn
- Årgang og Fødselsdato
- Tilhørsforhold: U15, U17, U19, Senior.(ingen begrænsninger i pokalturneringen udover
førstnævnte)

§ 35 Dobbeltlicens
Stk.1
Dobbeltlicens kan benyttes mellem en ligaklub og en vilkårlig anden ikke-liga klub.
En dobbeltlicens-spiller kan frit spille i liga og en anden række, i de klubber hvor han opnår
licensen. Dog må han kun spille for en af klubberne i pokalturneringen.
Spillere med dobbeltlicens kan, i lighed med andre spillere, med 21 dages karantæne (som ved
normalt klubskifte), ændre hvilket hold spilleren repræsenterer i pokalturneringen.
Stk.2.
Spilleren må højst være fyldt 22 år i det år sæsonen starter.
Dog kan der gives dobbeltlicens til damespillere uanset alder, hvis man er spilleberettiget i en
række med licenskrav.
Kun spillere fra EU, FIBA Europe og dem omfattet af §30stk.2 b kan opnå dobbeltlicens.
Stk.3.
Ligaklubben betragtes som moderklub for spillere. Andre klubber kan ikke være moderklub. For
ungdomsspillere kan der søges en dispensation for dette.
Der indgås en samarbejdsaftale mellem ligaklubben og den anden klub udfærdiget på en standard
aftale udformet af DBBF. Denne skal blandt andet omhandle hvor han spiller i pokalturneringen,
skadesbehandling, kontingent, træningsmodeller, styrketræning, kontraktaftaler og yderligere
forhold.
Kontrakten indgås for en hel sæson.
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Der må ikke indgå løn i aftalen.
Ligaholdet kan indgå dobbeltlicensaftaler med egne sekundahold. En sådan aftale vil betyde at de
normale regler om op- og nedrykning mellem hold ikke gælder for dobbeltlicensspillere på disse to
hold.
En ligaklub kan tegne dobbeltlicenser med flere klubber.
En ikke liga klub kan indgå aftaler med flere ligahold.
En spiller må kun spille for ét hold i sin række pr. sæson uden almindeligt klubskifte jf. TR§ 8
Både ligaklubber og ikke-ligaklubber må have et ubegrænset antal dobbeltlicensspillere.
På herresiden og i dameligaen er der ingen begrænsning på antallet af dobbeltlicensspillere i en
kamp. Øvrige damehold kan højst benyttes op til 4 spillere med dobbeltlicens pr. kamp.
Stk.4.
Licens ansøges i moderklubben efter gældende licensregler.
Dobbeltlicens opnås ved indsendelse af dobbeltlicensansøgning til DBBF sammen med
aldersbevis. Det er en betingelse for udstedelse af Dobbeltlicens at der findes en gyldig
samarbejdsaftale mellem de to klubber. Ansøgningsfrist, karantæne etc. følger de gældende
licensregler.
Hvis man flytter licens fra moderklubben nulstilles Dobbeltlicensen.
§ 36 Dispensationsmuligheder for regler om ikke danske spillere
Hvor dette reglements bestemmelser vedrørende ikke-danske, direkte anvendt, ville medføre
utilsigtede sportslige konsekvenser, kan DBBF´s bestyrelse dog dispensere herfra.
§ 37 Licensregler for pokalturneringen
I Landspokalturneringen gælder reglerne for det højest rangerede hold. Det vil sige at såfremt et
ligahold møder et 1.divisionshold, er det reglerne for ligaen der gælder.

Trænerlicenser
Gældende for alle baskettrænere der træner hold i DBBF’s turneringer
§ 38
Danmarks Basketball Forbunds trænerlicensordning omfatter trænere på alle niveauer i dansk
basketball. Trænerlicensordningen er beskrevet i ”Reglement for trænerlicensordning i DBBF”.
Ordningen varetages af bestyrelsen og administreres som angivet i reglementet.

AFSNIT III: UDDANNELSESERSTATNING
§ 39
Stk.1
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Klubber kan registrere deres ungdomsspillere hos DBBF fra deres 1. sæson som U16-spillere til og
med U19. Spillerne kan registreres indtil de overgår til senior. En spiller kan derfor maksimalt
registreres i fem sæsoner.
Stk.2.
Registreringen foregår via skema der er tilgængeligt på forbundets hjemmeside hvor de relevante
ungdomsspillere fra pågældende årgang anføres med navn og fødselsdato. DBBF opkræver et
registreringsgebyr pr. modtaget registreringsskema.
Spillerne kan registreres ved indsendelse af skema fra 1.september til 1.december hvert år.
Spilleren kan kun registreres en gang pr. sæson og registreringen gælder for hele sæsonen.
Stk.3
Såfremt en registreret spiller skrives i protokollen for et ligahold til en ligakamp eller pokalkamp er
moderklubberne berettiget til uddannelseserstatning svarende til de år spilleren har været i
moderklubberne. Såfremt spilleren har været i flere klubber deles beløbet i forhold til antallet af
sæsoner spilleren har været i hver klub.
Stk. 4.
Uddannelsesafgiften er ved reglens indførelse 2.000 kr. pr. sæson for herrer og 1.000 kr. pr.
sæson for damer, men fastsættes løbende af bestyrelsen.

Stk.5
Såfremt moderklubberne er berettiget til uddannelseserstatning skal denne skriftligt kontakte DBBF
og den klub hvor spilleren spiller inden 6 mdr. efter spillerens første ligakamp og gøre krav på
beløbet. DBBF skal derefter verificere kravet og spillerens nye klub skal derefter overføre det
skyldige beløb indenfor tre uger med kopi til DBBF.
Såfremt spilleren ikke anføres i protokol i en ligakamp i spillerens fem første seniorsæsoner
bortfalder alle rettigheder til uddannelseserstatning for moderklubben.
Såfremt en spiller flytter til en ligaklub som ungdomsspiller, vil moderklubberne stadigvæk være
berettiget til uddannelseserstatning såfremt spilleren senere spiller på klubbens ligahold.
Stk.6
Ved beregning af tilskud tages der udgangspunkt i spillerens fysiske alder og ikke hvilken række
han har spillet i.
Stk.7
Ved tvivlstilfælde påhviler det altid moderklubberne at dokumentere eventuelle krav.

AFSNIT IV: REGLEMENT FOR ØVRIGE TURNERINGER
§ 40

Anvendelsesområde
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Dette reglement (§ 40 til § 50) indeholder særlige bestemmelser, der på særlige områder erstatter
reglement for danmarksturneringen. Hvor dette reglement ikke er dækkende henvises til
bestemmelser i afsnit I.
§ 41
Øvrige turneringer spilles efter de af DBBF vedtagne spilleregler og afvikles i aldersgrupper som
fastsat i dette turneringsreglement. DBBF´s turneringsudvalg kan vedtage dispensationer fra de
vedtagne spilleregler, hvis en sådan dispensation begrundes i praktiske forhold, f.eks. vedr.
banestørrelse, frimargin omkring banen, målpladeophæng mv.

Spilleberettigelse
§ 42
Spilleberretigelse og klubskifte i ikke licenskrævende rækker
Alle spillere er berettigede til deltagelse i øvrige turneringer under DBBF. En spiller kan kun deltage
i turneringen for én forening.
Klubskifte for spillere fra et lavere rangerende hold til et divisions-/mesterrækkehold tillades med
21 dages karantæne indtil 10.januar i 2021, 28.februar*(indføres først fra sæson 2022/23 jf.§13
stk.6)
Klubskifte mellem andre hold i øvrige turneringer tillades i hele sæsonen med 21 dages
karantæne.
Klubskifte sker via DBBF´s administrationssystem.
I tilfælde hvor klubskifte skal ske inden en frist, skal klubskiftet udføres i systemet inden fristens
udløb, for at klubskiftet kan gælde.
Ikke-danske spillere under 18 år kan frit deltage i øvrige turneringer.
Ikke-danske spillere fra og med det fyldte 18 år kan deltage efter modtagelse af ”letter of
clearance” (såfremt vedkommende har været registreret som spiller i en FIBA-klub i et andet land)
eller ”academic institution player declaration” (såfremt vedkommende ikke har været registreret
som spiller i en FIBA-klub i et andet land).
Uanset i hvilken række en ikke-danske spiller deltager, skal denne indsende kopi af pas samt letter
of clearance til DBBF´s sekretariat.
Registrering af sådanne spillere er afgiftsfri.
Ungdomsspillere som ikke har dansk statsborgerskab men som har fast bopæl i Danmark kan dog
deltage i forbundets turneringer indenfor deres aldersgrupper på lige fod med danske statsborgere.
Sådanne ungdomsspillere skal indsende ansøgning om spilletilladelse til forbundet.
Eventuelt gebyr og tidsfrister for ikke-danskes deltagelse i turneringerne fastsættes af bestyrelsen.
Transfer for spillere under 18 år
FIBA tillader generelt ikke transfer af spillere under 18 år. Dog kan i særlige tilfælde udstedes
tilladelse til, at en sådan spiller opnår en MIDLERTIDIG spilletilladelse i et andet land. Denne
tilladelse vil i givet fald gælde indtil spillerens 18 års fødselsdag. Følgende forhold skal opfyldes:
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a. De involverede nationale forbund skal godkende en tilladelse skriftligt.
b. Spillerens to klubber skal godkende en tilladelse skriftligt.
c. Spillerens forældre eller værge skal give deres tilladelse skriftligt.
d. Det skal skriftligt attesteres, at spilleren er sikret skolegang.
e. Spillerens forældre eller værge skal skrive under på, at spilleren til enhver tid er til rådighed for
det landshold, hvor han/hun først havde sit tilhørsforhold.
På spillerens 18 års fødselsdag udløber den midlertidige spilletilladelse automatisk, uanset om det
er midt i en turnering, og spilleren skal have udstedt letter of clearance efter gældende regler.
Skolelicens
Elever der er optaget på en af DBBF godkendt talentudviklingsskole kan udover deres almindelige
klublicens også tildeles en skolelicens. Den dobbelte licens betyder at man kan deltage på både
hjemklubbens hold og på skolens hold i samme sæson. Det er dog aldrig muligt at deltage på to
forskellige hold i samme række i samme sæson, jvf. princippet i TR§8.
Spilleren må højst være fyldt 22 år i det år sæsonen starter.
Kun spillere fra EU, FIBA Europe og dem omfattet af §30stk.2 b kan opnå dobbeltlicens
Der kan opkræves afgift for skolelicens
Skolelicens skal være ansøgt DBBF´s administration senest 1.september for indeværende sæson.

Generelle bestemmelser
§ 43 Spilleregler
Der spilles efter
- Det fælles turneringsreglement
- DBBF´s børneregler
I tilfælde af uoverensstemmelse mellem propositioner, det fælles turneringsreglement og
propositioner for øvrige turneringer, er propositionerne gældende.
Der skal anvendes min.10 spillere i kvartfinaler, semifinaler og finaler i Pokalturneringen, i Final
Four, samt Ungdoms DM for årgangene U14 og yngre.
§ 44 Mixhold
Der kan gives dispensation således mixede hold kan deltage i turneringen under forudsætninger
af, at holdet deltager i drenge/herre-rækken.
§ 45 Resultatindberetning
Hjemmeholdet er ansvarligt for at indberette resultatet umiddelbart efter kampafslutning i henhold
til DBBF´s til en hver tid gældende bestemmelser.
Hjemmeholdet er ansvarligt for at opbevare protokollen. Hvis DBBF anmoder om indsendelse af
protokollen skal dette ske senest 2 dage efter anmodningen er modtaget. I modsat fald kan
hjemmeholdet idømmes bøde og tab af kampen.
§ 46 Dommerpåsætning
Arrangerende klub stiller med udgangspunkt altid med to dommere til alle kampe, hvor der ikke er
forbundspåsatte dommere. Udeholdet kan anmode om at stille med egen dommer til en given
kamp, såfremt man skriftligt henvender sig til arrangerende klub senest 2 dage før kampen skal
afvikles.
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Arrangerende klub betaler dommerne. Såfremt udeholdet vælger at medbringe en dommer, betaler
udeholdet dommeren.
DBBF´s TU kan idømme bøder, hvis dette ikke overholdes. Hvis kampen dømmes med neutrale
dommere betaler hjemmeholdet dommernes honorar. DBBF meddeler inden sæsonen, i hvilke
rækker der er neutrale dommere.
Manglende fremmødt dommer skal indberettes af den fremmødte dommer og kan indberettes af
holdene.
§ 47 Dommerbord
Hjemmeholdet skal stille med mindst 2 dommerbordsofficials.
I kampe, hvor DBBF´s dommerudvalg påsætter dommere, tilstræbes det, at der forefindes 24.
sekunders anlæg, og følgelig skal hjemmeholdet stille med mindst 3 dommerbordsofficials.
§ 48 Økonomi
De deltagende hold betaler et turneringsgebyr fastsat af DBBF. Holdene skal endvidere betale
dommere efter bestemmelserne ovenfor. DBBF betaler neutrale dommeres transport og diæter.

Andre bestemmelser
§ 49 Dispensationsmuligheder
DBBF´s bestyrelse kan dispensere i forhold til nærværende regler.
§ 50 Boldstørrelser
Der anvendes følgende boldstørrelser:
Str. 7: Herreseniorer, U22 Herrer, U19 Herrer, U17 Herrer og U15 Herrer.
Str. 6: Dameseniorer, U22 Damer, U19 Damer, U17 Damer, U15 Damer, U13 Herrer og Damer
Str. 5: U11, U9 og U7.

§51
DBBF´s TU fastsætter reglerne for:
- kampflytninger,
- bøder og bødestørrelser
- konsekvenser at et af et holds udeblivelse
- konsekvenser hvis et hold trækker sig ud af rækken
- godtgørelse til et forgæves mødende udehold eller en forgæves mødende dommer,
- sanktioner ved manglende bødebetaling.
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AFSNIT V: BØRNEREGLER
Stk1.
Børnereglerne gælder for alle DBBF´s rækker i U15-U13-U11-U9-U7
Stk.2.
Børnereglerne beskriver den måde der spilles på og de fravigelser fra de internationale regler der
spilles efter i alle rækker hvor børnereglerne er gældende
Stk.3.
Ansvaret for formål, indhold og beskrivelse af børnereglerne varetages af Børne- og Ungeudvalget
i DBBF.

3. PROPOSITIONER FOR HERRER
Basketligaen
Basketligaen beslutter selv sin turneringsform indenfor de rammer sat i disse propositioner.
Basketligaen består som udgangspunkt af 10 klubber, dog kan ligaen selv beslutte at udvide med
op til 12 hold, såfremt der vurderes at være nok interesserede hold med det nødvendige niveau.
Denne beslutning skal være taget og meldt ud senest 1.4 for den efterfølgende sæson.
Ligaen er arrangør af grundspillet, slutspil og nedrykningsspil.
Turneringsformen skal være besluttet og kommunikeret til forbund og omverden senest d. 1.4
Turneringen skal fastsættes i samarbejde med og godkendes af, DBBF´s turneringsudvalg for de
forhold der vedrører resten af basketball. Dette er f.eks. men ikke begrænset, til pokalterminer,
internationale kampe (landshold og klub), forbunds events
Basketligaen kan ikke tage beslutninger der direkte påvirker resten af DBBF´s turnering uden
accept af rigsdagen.
Op- og nedrykning
Ønsker et Basketligahold at rykke ud af Basketligaen efter grundspillet, skal klubben informere om
dette til DBBF, senest 1.maj hvis man ønsker at fortsætte i 1.Division Herrer. Holdet vil derefter
blive indplaceret i 1.division for herrer, medmindre andet ønskes.
Nedrykningsspil
Der er kun nedrykning såfremt ligaen er fuldt besat af hold(12 hold), der ønsker at forsætte og et
hold fra 1.div. samtidigt ønsker at rykke op.
Såfremt der er nedrykning, så rykker det dårligst placerede hold ud. Som dårligst placeret regnes
det hold, der slutter sidst i eventuelt afsluttende ”nederste-grupp” spil og ellers det hold, der slutter
sidst efter grundspillet.
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Nr. 1 og 2 fra hver pulje i 1DH er kvalificeret til oprykning. Såfremt der er for mange hold, der vil
rykke op, så er det slutspillets placeringer, der afgør hvem der må rykke op.
Potentielt oprykningsberettigede 1.divisionsklubber skal senest 1.april give DBBF og Basketligaen
bindende besked om man ønsker oprykning, uanset om oprykning er afklaret på dette tidspunkt.
Listen med hvilke klubber der ønsker oprykning offentliggøres umiddelbart herefter. Såfremt man
meddeler at man ønsker at rykke op og efterfølgende trækker sig vil dette modsvare en trækning af
holdet fra Basketligaen med deraf følgende sportslig og økonomisk konsekvens.

1. division herrer
Omfatter op til 3 puljer, 1 pulje vest for Storebælt og 2 puljer øst for Storebælt, bestående op til 7
hold i hver pulje.
DBBF´s turneringsudvalg fastsætter form og antal runder, samt afviklingen af et landsdækkende
slutspil.
Der skal sammensættes en struktur som stiler mod 18-20 kampe, alle hold skal have
overensstemmende antal ude-/hjemmekampe. Turneringsudvalget kan planlægge turneringen med
kampe på tværs af puljerne, regionalt.
Rækken består af:
- Nr.1 fra hver pulje i 2.Division herrer i forrige sæson.
- Evt. nedrykkere fra Basketligaen.
- De resterende hold fra 1.Division fra forrige sæson.
- Nr.7 rykker ned.
Såfremt ovenstående medfører flere end 7 hold, kan Turneringsudvalget sammensætte en struktur
med flere hold. I tilfælde af mere end 7 hold vil efterfølgende sæson anvendes til at regulere antal
af hold ned til 7 hold, dvs. puljer kan overstige 7 hold, men ved sæsonstart kendes antallet af
nedrykkere ved sæsonafslutning.
Omkostningerne til slutspillet fordeles via turneringsgebyret.
Vinderen af slutspillet er berettiget til oprykning, såfremt dette ikke ønskes tilfalder retten nr.2

2. division herrer
Omfatter op til 6 puljer, op til 2 puljer vest for Storebælt og op til 4 puljer øst for Storebælt,
bestående af op til 6 hold i hver pulje.
DBBF´s turneringsudvalg fastsætter form og antal runder, samt afviklingen af et regionalt slutspil.
Der skal sammensættes en struktur som stiler mod 16-18 kampe, alle hold skal have
overensstemmende antal ude-/hjemmekampe. Turneringsudvalget kan planlægge turneringen med
kampe på tværs af puljerne, regionalt.
Rækken består af:
- Nr.1 fra hver pulje i 3.Division herrer i forrige sæson.
- Evt. nedrykkere fra 1.Division.
- De resterende hold fra 2.Division fra forrige sæson.
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- Nr.6 rykker ned.
Såfremt ovenstående medfører flere end 6 hold, kan Turneringsudvalget sammensætte en struktur
med flere hold. Ita. mere end 6 hold vil efterfølgende sæson anvendes til at regulere antal af hold
ned til 6 hold, dvs. puljer kan overstige 6 hold, men ved sæsonstart kendes antallet af nedrykkere
ved sæsonafslutning.
Omkostningerne til slutspillet fordeles via turneringsgebyret.
Vinderen af en pulje er berettiget til oprykning, såfremt dette ikke ønskes tilfalder retten nr.2.

43

4. PROPOSITIONER FOR DAMER
Dameligaen
Dameligaen beslutter selv sin turneringsform indenfor de rammer sat i disse propositioner.
Dameligaen består som udgangspunkt af otte klubber, dog kan ligaen selv beslutte at udvide med
op til 12 hold, såfremt der vurderes at være nok interesserede hold med det nødvendige niveau.
Turneringsformatet beskrives i hvidbogen
Denne beslutning skal være taget og meldt ud senest 1. juni for den efterfølgende sæson.
Ligaen er arrangør af grundspillet og slutspil.
Turneringsformen skal være besluttet og kommunikeret til forbund og omverden senest d. 1. juni
for den efterfølgende sæson.
Turneringen skal fastsættes i samarbejde med og godkendes af, DBBFs turneringsudvalg for de
forhold der vedrører resten af basketball. Dette er f.eks. men ikke begrænset, til pokalterminer,
internationale kampe (landshold og klub), forbundsevents.
Dameligaen kan ikke tage beslutninger der direkte påvirker resten af DBBF’s turnering uden accept
af rigsdagen.
Op- og nedrykning
Kun sportslige resultater regulerer op- og nedrykning til Dameligaen.
Ønsker et Dameligahold at rykke ud af Dameligaen efter grundspillet, skal klubben informere om
dette til DBBF, senest 24 timer efter grundspillets afslutning. Holdet vil derefter blive indplaceret i 1.
division for damer, medmindre andet ønskes.
Ligaen er arrangør af grundspillet og slutspil.
Vinderen af 1. division damer har retten til oprykning, såfremt dette ikke ønskes tilfalder retten nr.
2.
Er der er plads i Dameligaen, kan nr. 2 fra 1. division damer også rykke op.
Potentielt oprykningsberettigede 1.divisionsklubber skal senest 1. juni give DBBF og Dameligaen
bindende besked, om man ønsker oprykning.
Listen med hvilke klubber der ønsker oprykning offentliggøres umiddelbart herefter. Såfremt man
meddeler at man ønsker at rykke op og efterfølgende trækker sig vil dette modsvare en trækning af
holdet fra Dameligaen med deraf følgende sportslig og økonomisk konsekvens.

1.division for damer
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Omfatter op til 3 puljer, 1 pulje vest for Storebælt og 2 puljer øst for Storebælt, bestående op til 6
hold i hver pulje.
DBBF´s turneringsudvalg fastsætter form og antal runder, samt afviklingen af et landsdækkende
slutspil.
Der skal sammensættes en struktur som stiler mod 16-18 kampe, alle hold skal have
overensstemmende antal ude-/hjemmekampe. Turneringsudvalget kan planlægge turneringen med
kampe på tværs af puljerne, regionalt.
Rækken består af:
- Nr.1 fra hver pulje i 2.Division Damer i forrige sæson.
- Evt. nedrykkere fra Dameligaen
- De resterende hold fra 1.Division fra forrige sæson.
- Nr.6 rykker ned.
Såfremt ovenstående medfører flere end 6 hold, kan Turneringsudvalget sammensætte en struktur
med flere hold. I tilfælde af mere end 6 hold vil efterfølgende sæson anvendes til at regulere antal
af hold ned til 6 hold, dvs. puljer kan overstige 6 hold, men ved sæsonstart kendes antallet af
nedrykkere ved sæsonafslutning.
Omkostningerne til slutspillet fordeles via turneringsgebyret.
Vinderen af slutspillet er berettiget til oprykning, såfremt dette ikke ønskes tilfalder retten nr.2
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5. PROPOSITIONER FOR LANDSPOKALTURNERINGEN FOR
SENIORHOLD
§1 Generelle bestemmelser
DBBF udskriver to pokalturneringer; landspokalen og divisionspokalen
DBBF fastsætter turneringsgebyret
En klub kan have flere hold med i pokalturneringerne, men de enkelte spillere er låst på det hold,
hvor de spiller første kamp i pokalturneringen. En spiller må dog gerne spille for flere hold i den
samme pokalturnering hvis reglerne om klubskifte er overholdt.
Alliancehold kan deltage på ovenstående vilkår
§2 deltagere
Alle hold undtagen hold fra den bedste række for herrer og damer kan tilmeldes divisionspokalerne
for hhv. herrer og damer.
Klubbernes sekundahold kan tilmelde sig divisionspokalenerne.
Landspokalen består af holdene fra den bedste række samt vinderne af divisionspokalen
Deltagelse er obligatorisk for klubber hvis hold spiller i den bedste herre eller damerække,
medmindre disse skriftligt melder fra. Dette skal ske senest 14 dage før lodtrækning til første runde
finder sted.
§ 3 Turneringsregler
Turneringen er en cupturnering.
Der spilles efter:
a. De internationale spilleregler.
b. DBBF´s turneringsreglement.
c. DBBF´s licensordning.
- Spillere som deltager for klubber deltagende i Basketligaen, Dameligaen, 1.Division Herrer og
1.Division Damer, skal have gyldig spillelicens jf. §30 i det fælles turneringsreglement.
- Andre spillere skal være spilleberettiget jf. TR §42.

Der spilles om en pokal i hver turnering.

§ 4 Turneringsledelse
Turneringerne ledes af turneringsudvalget, der fastsætter terminer for rundernes afvikling og
foretager lodtrækning for hver runde.
Alle tvivlsspørgsmål afgøres af turneringsledelsen.
§ 5 Holdgruppering
Lavest rangerede hold har altid hjemmebane, dog med undtagelse af landspokalfinalen der
fastsættes af DBBF.
Divisionspokalen
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Afvikles som for øst og vest. Såfremt turneringsudvalget skønner det relevant kan disse opdeles
yderligere i nord/syd indtil semifinalerne.
Finalerne afvikles på en af klubbernes hjemmebane (afgøres ved lodtrækning)
Landspokalen
Består af klubber fra de øverste rækker samt vinderne af divisionspokalfinaler øst og vest.
Deltagelse er obligatorisk for klubber hold spiller i den bedste herre eller damerække.
§ 6 Lodtrækning
Der skal altid være trukket lod for de to kommende runder. Lodtrækning skal om muligt foretages
via tv eller livestream.
Divisionspokalen
Der foretages fri lodtrækning.
Landspokalen
Vinderne af divisionspokalturneringerne indtræder ligeledes i første runde i Landspokalturneringen.
Der er fri lodtrækning i alle runder i landspokalturneringen
Evt. oversiddere i første runde af landspokalen vil være de øverst placerede hold fra de øverste
rækker efter deres sejrskoefficienter på lodtræknings tidspunktet i grundspillet
Et divisionspokalvinder hold vil altid have hjemmebane indtil en evt. finale kamp
For alle øvrige deltagere er det ved simpel lodtrækning om hvem der har hjemmebane fordel.

§ 7 udgået
§ 8 udgået
§ 9 Afvikling af indledende kampe
Hvis klubberne ikke har fastsat tid og sted for kampene senest 7 dage før terminsfristen, kan
Turneringsudvalget suverænt fastsætte kampens spillested og –tidspunkt. Dette kan indebære, at
kampen flyttes til udeholdets hjemmebane, neutral bane, eller at holdene skal spille 2 dage i træk.
DBBF kan pålægge klubberne en afgift i dette tilfælde.
Divisionspokalene
DBBF fastsætter terminer for afvikling af de enkelte spillerunder. Hjemmeholdet er ansvarligt for at
finde et egnet spilletidspunkt i en godkendt hal, under hensyntagen til holdenes øvrige
kampprogram. Med mindre at klubberne bliver enige om tidligere afvikling, skal kampene
fastsættes lørdag til fredag op til den pågældende terminsdato. Holdene har krav på mindst 1
hviledag både før og efter en pokalkamp.
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Landspokalen
Som for Divisionspokalerne, dog er terminerne her som udgangspunkt fredag til søndag
For hold der deltager i FIBA´s turneringer, skal der tages yderligere hensyn i tilfælde af lange rejser
til udekampe. Spilletidspunkt skal indsendes til DBBF og modstanderklub senest 7 dage inden
afvikling af kampen.
Stk.2.
Hvor et ligahold spiller på hjemmebane skal kampafviklingen følge de definerede standarder for
ligaerne. Hvis det er et ikke ligahold der er på besøg kan der dog ikke være livestats. I dette
tilfælde skal hjemmeholdet manuelt indtaste udeholdets spillere og føre statistik på vanlig vis med
udlevering af statistikker i halvleg etc. DBBF sørger for tilgængeligt livestats system.
§ 10 Hjemmeholdets forpligtigelser
a. skal sørge for, at de baner, der bliver benyttet til pokalkampe er godkendt af DBBF
b. er ansvarlig for teknisk udstyr, bolde og dommerbordsofficials
c. skal sørge for, at benyttede bolde er indkøbt i samme sæson, og at boldtypen er godkendt af
DBBF
d. skal umiddelbart efter kampens afslutning følge DBBF´s anvisninger for indtastning af
slutresultat,
§ 11 Dommerpåsætning
DBBF påsætter dommere til samtlige kampe i pokalturneringen. I kampe mellem 2 hold, som spiller
i rækker som anvender 3-dommersystemet, påsættes der 3 dommere.

§ 12 Kommissær
Landspokalen
DBBF kan fra og med 1/8-finalerne påsætte kommissærer.
Divisionspokalen
DBBF kan fra og med 1/2-finalerne påsætte kommissærer.

§ 12 Afvikling af Finalekampe
DBBF er ansvarlig for afvikling af finalekampene og skal sammen med de implicerede klubber stå
for det praktiske arrangement.
a. DBBF´s bestyrelse fastsætter tid og spillested.
b. DBBF´s dommerudvalg påsætter dommere, dommerbordsofficials og kommissærer.
c. DBBF er ansvarlig for resultatformidlingen
§ 13

Økonomi

I alle kampe undtagen landspokalfinalen, tilfalder evt. entreindtægter hjemmeholdet.
Udeholdet betaler sine egne rejseudgifter.
Hjemmeholdet er forpligtet til at stille 75 billetter frit til rådighed for udeholdet. Mindst 8 dage før
kampens afvikling skal udeholdet meddele, hvorvidt samtlige 75 billetter ønskes
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DBBF udbetaler samtlige honorarer, rejseudgifter og diæter til dommerne og kommissærerne samt
honorarer til kommissærerne jf. DBBF´s gældende takster. Disse udgifter debiteres efterfølgende
de deltagende klubbers konto i DBBF.
DBBF dækker udgifterne i finalerne
§ 14 Fordeling af indtægter
I finalerne gælder følgende:
Afvikles begge finaler samme dag i samme hal umiddelbart efter hinanden, deles bruttoindtægten
mellem klubber og forbund efter en fordelingsnøgle, der fastsættes af DBBF´s bestyrelse.
DBBF afholder udgifter til halleje, kontrollører, dommere, dommerbordsofficials og kommissærer.
§ 15 Bandereklamer
I finaler, hvorfra der bringes Tv-transmission, besidder DBBF retten til bandereklamer.
Nettoindtægten fordeles efter regler, vedtaget af DBBF´s bestyrelse.

6. PROPOSITIONER FOR DANSKE UNGDOMSMESTERSKABER
Generelle bestemmelser
§ 1 Afviklingstidspunkt
Danske ungdomsmesterskaber i basketball afholdes hvert år i april eller maj måned.
§ 2 Aldersgruppe og kvalifikation
Mesterskaberne skal udskrives for aldersgrupperne U19, U17, U15 og U13.
Mesterskabets deltagere er vinderne af grundspillet i øst og vinderne af grundspillet i vest,
nærmere defineret af Turneringsudvalget. Såfremt en årgang afvikles som en landsdækkende
turnering se regler for disse.
Skulle et kvalificeret hold ikke være i stand til at deltage, kan det næstbedst placerede hold deltage
i stedet. Med hensyn til aldersbetingelser henvises til DBBF´s turneringsreglement. Som
begyndelsesår for turneringen regnes grundspillets begyndelses år.
I mesterskabskampen kan højst benyttes 12 spillere.
§ 3 Arrangering
Mesterskaberne arrangeres af DBBF efter bestyrelsens nærmere bestemmelse.
Kamprækkefølgen bestemmes af DBBF.
§ 4 Fastlæggelse af spilletidspunkt
Senest 1. oktober året forud offentliggør DBBF kampdatoen. Senest 1. marts udpeger DBBF
arrangørklubben og spillestedet. Samtidig udpeges den ansvarshavende for arrangementet.
§ 5 Indbydelse
DBBF udsender derefter indbydelse til de berettigede klubber.
Indbydelsen skal indeholde oplysninger om:
- Datoen for mesterskabets afholdelse.
- Spillested (adresse og telefon)
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- Inviterede klubber
- Navn, adresse og evt. e-mail på den ansvarshavende.
§ 6 Tidsfrister
Indbydelsen udsendes senest 3 uger før mesterskabernes afholdelse, og de inviterede klubber
skal svare senest 2 uger før mesterskabets afvikling.
Umiddelbart efter grundspillets afvikling udsender DBBF turneringsplanen til de deltagende
klubber, den ansvarshavende arrangør.
I tilfælde af manglende tilslutning indenfor en aldersgruppe, vil mesterskabet i denne gruppe blive
aflyst, og kampen vil ikke være på turneringsplanen.

Afvikling
§7
U15-rækkerne afvikles efter de af DBBF vedtagne børneregler samt § 2.
Samtlige deltagende hold skal medbringe et sæt skiftetrøjer, således at trøjeskift kan gennemføres,
hvis dette nødvendiggøres i henhold til turneringsreglementet.
§8
Det påhviler DBBF, i samarbejde med de(n) arrangerende klub(ber), der forestår den praktiske
side ved stævneafviklingen, at stille bolde, teknisk udstyr og dommerbordsofficials til rådighed,
mens det påhviler DBBF´s dommerudvalg at foretage dommer- og kommissæransættelser.
Den arrangerende klub skal stille overnatningsmuligheder til rådighed, hvis nogle af de deltagende
klubber ønsker at møde dagen før stævnet.
§9
Stævnet afvikles 2 år ad gangen i samme landsdel hhv. øst og vest for Storebælt. I modsatte
landsdel ift. hvor ungdomspokalfinalerne afvikles.
§ 10
Den i henhold til § 6 af DBBF udpegede ansvarshavende er forpligtet til at være til stede mindst en
time, før stævnets begyndelse, ved selve stævnets begyndelse og dets afslutning og skal - såfremt
han/hun ikke i øvrigt personligt er til stede under kampene - kunne kontaktes telefonisk fra hallen
og umiddelbart komme til stede i hallen, hvis det viser sig nødvendigt efter kommissærens skøn.
§ 11
DBBF´s kommissær træffer alene afgørelse i enhver protestsag, diskvalifikations- eller
bortvisningssag eller lignende, der måtte opstå under mesterskabet. Kommissærens afgørelse kan
inden 2 dage efter mesterskabsstævnedagen indankes for DBBF´s Disciplinærudvalg.

§ 12
I forbindelse med afvikling af danske mesterskaber for ungdom uddeles der medalje til både nr. 1
og 2. Præmieoverrækkelse foretages af DBBF´s kommissær eller en anden af DBBF udpeget
person.

§ 13
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I forbindelse med afvikling af danske mesterskaber for ungdom uddeles der medalje til både nr. 1
og 2. Præmieoverrækkelse foretages af DBBF´s kommissær eller en anden af DBBF udpeget
person.

Økonomi
§ 14
DBBF dækker udgifter til dommere, dvs. salær, rejse og diæter, udgifter til præmier samt salær,
rejse og diæter til forbundets kommissær. De deltagende klubber dækker udgiften til egen rejse,
forplejning og evt. overnatning.
Der må ikke opkræves entre til stævnet.

Andre bestemmelser
§ 15
DBBF’s bestyrelse kan dispensere fra nærværende regler.

7. PROPOSITIONER FOR LANDSDÆKKENDE
UNGDOMSTURNERINGER
§ 1 Deltager hold
DBBF udbyder en landsdækkende ungdomsturnering for U17- og U19-årgange med fri tilmelding.
§ 2 Turneringsform
DBBF´s Turneringsudvalg fastsætter rammerne for strukturen for grundspil og slutspil inden
sæsonstart.
§ 3 Op og nedrykning
Der er ingen automatisk op- og nedrykning fra rækken.
§ 4 Turneringsledelse
Turneringen ledes af DBBF´s turneringsudvalg.
§ 5 Landsdækkende turneringer
Landsdækkende turneringer for ungdomshold erstatter UDM for pågældende aldersgruppe.
§ 6 Turneringsgebyr
DBBF opkrævet et turneringsgebyr, og der ydes rejserefusion efter en takst, fastsat af bestyrelsen.
§ 7 Udgået

8. PROPOSITIONER FOR ØVRIGE TURNERINGER

51

Afsnit I: Propositioner for seniorturneringer
§ 1 Udbudte rækker
Der udbydes seniorturneringer på række- og serieniveau, med mulighed for underliggende puljer.
En række/serie består som udgangspunkt af minimum 5 hold. Hvis der tilmeldes flere hold, kan
rækken deles i flere puljer.
- Rækker spilles som turneringer med op/nedrykning.
Rækker og serier kan udbydes for hver halvsæson.

§ 2 Regler for op og nedrykning
Turneringsudvalget fastsætter inden turneringstart regler for op- og nedrykning samt evt. slutspil.
§ 3 Fastlæggelse af propositioner
DBBF´s turneringsudvalg fastlægger propositioner, når endelig rækketilmelding foreligger ved
turneringsstart. Propositionerne offentliggøres sammen med turneringsprogrammet.
§ 4 Dispensationsmuligheder
DBBF´s turneringsudvalg kan dispensere i forhold til nærværende regler.

Afsnit II: Propositioner for ungdomsturneringer
§ 1 Udbudte turneringer
Der udbydes ungdomsturneringer på følgende niveauer som oprettes efter behov: Liga, Mester, Arækker og Grand Prix.
Rækkerne for aldersgrupperne U13 Mester, U15 Mester, U17 Liga og U19 Liga tæller som
kvalifikations-turnering til ungdoms-DM
Rækkerne kan udbydes med halvsæsoner.
§ 2 Puljeopdeling
En pulje består som minimum af 5 hold. Hvis der tilmeldes flere hold, kan rækken deles i flere
puljer.
§ 3 U17 og U19 Liga
For de landsdækkende ungdomsrækker er der fri tilmelding.
Der findes for denne række ligeledes rejserefusion i henhold til almindelige refusionsregler.
§ 4 Udgået
§ 5 Dispensationsmuligheder
DBBF´s turneringsudvalg kan dispensere i forhold til nærværende regler.
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Afsnit III: Propositioner for ungdoms landspokalturneringer
§ 1 Udskrivelse af turnering
DBBF kan hvert år udskrive en ungdomspokalturnering
Der udbydes en pokalturnering i U13 og ældre.
Turneringerne afvikles i henhold det Fælles turneringsreglement.
DBBF´s bestyrelse bemyndiges til at udforme detailbestemmelser om kluballiancer i
ungdomspokalturneringen.
§ 2 Deltagende foreninger
En klub kan deltage i pokalturneringen med flere hold, en spiller kan kun deltage for 1 hold i
pokalturneringen, medmindre der er foretaget skifte jf. klubskiftereglerne.
§ 3 Turneringsform
Turneringen er en cupturnering
Der spilles om en pokal i hver turnering samt en præmie til hver af de enkelte spillere på det
vindende hold.
§ 4 Turneringsledelse
Pokalturneringen ledes af DBBF´s turneringsudvalg, der fastsætter terminer for rundernes afvikling
og foretager lodtrækning for hver runde.
§ 5 Holdgruppering
De indledende runder frem til finalerne spilles i en øst- og vestgruppe (grænse Storebælt) med fri
lodtrækning. Lavest rangerende hold har hjemmebane til og med kvartfinalerne.
Turneringerne afvikles fra august til december.
Finalerne afvikles som en kamp øst mod vest.
§ 6 Afvikling af kampe
Klubberne træffer selv afgørelse om kampdato, -tid og -sted i de indledende runder indenfor de af
DBBF´s fastsatte terminer og vilkår, samt giver skriftlig meddelelse herom til DBBF.
Afviklingen af kampe skal give det tilrejsende hold rimelige ud- og hjemrejsebetingelser. Kampen
kan flyttes til udeholdets hjemmebane, hvis begge klubber er enige herom. Såfremt enighed ikke
kan opnås skal hjemmeholdets forslag til kampens afvikling fremsendes skriftligt til DBBF, som
herefter fastsætter kamptidspunkt og -sted. De implicerede klubber er selv ansvarlige for udgifter i
forbindelse med de enkelte holds deltagelse.

§ 7 Dommerpåsætning
Hvert hold er ansvarlig for at stille med én dommer til og med 1/8-finalerne. DBBF påsætter
dommere i kvartfinaler, semifinaler og finaler. I alle kampe, finalerne undtaget, dækker holdene
udgifterne til hver sin dommer.
I finalerne afholdes disse udgifter af DBBF.
§ 8 Dispensationsmuligheder
DBBF´s turneringsudvalg kan dispensere i forhold til nærværende regler.
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9. REGLEMENTER FOR STÅENDE UDVALG
Udvalgene a – i, inkl. er underlagt bestemmelserne i DBBF´s love, §9 nr.4 og § 20
Udvalgene afspejler hovedområderne i klubberne og skal være videnscenter og udviklende på det
gældende område. For hvert udvalg er den primære snitflade til klubberne, intern fokus i DBBF
samt væsentligste samarbejdsflader med andre udvalg defineret.
Børne- og Unge udvalget (B&U)
• Klub: Hjælpe med gode ungdomsmiljøer og rekruttering
• DBBF: Samarbejde med børnebasketfonden.
• Internt Samarbejde: Samarbejde med TU om Grand Prix, TRU om ungdomstrænerudvikling
Dommerudvalget (DU)
• Klub: Hjælpe klubberne dem med udvikling af deres egne dommere.
• DBBF: Hjælpe dommere med internationale ambitioner
• Internt Samarbejde: Børn og unge, samt TU om Grand Prix afvikling og regler.
Talent- og Eliteudvalget (TEU)
• Klub: Sparre med klubber om talentudvikling og elitemiljøer.
• DBBF: Drive landshold
• Internt Samarbejde: TU om organisering af de bedste rækker, TRU om trænerudvikling
Klubudviklingsudvalget (KU)
• Klub: Hjælpe klubbernes bestyrelse med at udvikle sig selv og deres klubstrategi.
• DBBF: Hjælpeværtøjer til klubberne
• Internt Samarbejde: alle udvalg der repræsenterer et område i en klub
Trænerudvalget (TRU)
• Klub: Hjælpe klubberne dem med udvikling af deres egne trænere og trænermiljøer.
• DBBF: Hjælpe trænere med internationale ambitioner, udvikling af licens og uddannelse
• Internt Samarbejde: TEU om landstrænere, KU om træningsmiljøer, B&U om
ungdomstræning
Turneringsudvalget (TU)
• Klub: Gøre livet så let for turneringslederne som muligt, og give medlemmerne gode
relevant kampe
• DBBF: Optimere forretningsgange omkring turneringsplanlægning og afvikling
• Internt Samarbejde: TU skal sikre inddragelse af input fra alle relevante udvalg når
turneringen skal udvikles og optimeres
3X3 udvalget (3X3)
• Klub: hjælpe med etablering af 3x3 aktiviteter i klubberne
• DBBF: Samarbejde med andre aktører i miljøet
• Internt: Samarbejde på tværs af udvalgene om træner og klubudvikling, dommere og elite
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a) Dommerudvalget
Udvalgets arbejdsopgaver er,
- at varetage områderne: Dommere, dommerbordsofficials, kommissærer, de internationale
basketballlove og tekniske forhold vedrørende basketballkampes afvikling,
- at være ansvarlig for rekruttering, fastholdelse og udvikling af basketballdommere,
dommerbordsofficials og kommissærer på alle niveauer,
- i samarbejde med administrationen og uddannelsesgruppen at være ansvarlig for
tilrettelæggelsen af den grundlæggende og videregående uddannelse af dommere,
dommerbordsofficials og kommissærer,
- i samarbejde med klubudviklingsudvalget og klubberne at koordinere den nødvendige rekruttering
og fastholdelse af nye dommere,
- at oversætte og bearbejde og ajourføre en dansk udgave af de internationale basketball love og
andre publikationer inden for udvalgets område,
- i samarbejde med turneringsudvalget at fastsætte de rækker, der vil blive gennemført med
neutrale dommere. Udvalget er tillige ansvarlig for ansættelse af dommere til den enkelte kamp og
i særlige kampe tillige ansættelsen af dommerbordsofficials og kommissærer,
- at være DBBF´s rådgiver i spørgsmål, der involverer dommerteknik.
- at fremsætte forslag til bestyrelsen om størrelsen af dommerlicensen,
- at godkende dommere, dommerbordsofficials og kommissærer i Danmark, dog med undtagelse
af rækker, hvor udvalget ikke ansætter dommere. Godkendte dommere udstyres med et
dommerkort,

b) Trænerudvalget
Udvalgets arbejdsopgaver er,
- At arbejde for at udvikle både kvantitet og kvalitet i den danske trænerstand
- at være ansvarlig for rekruttering, fastholdelse og udvikling af basketballtrænere på alle niveauer,
- i samarbejde med administrationen og uddannelsesgruppe nat være ansvarlig for
tilrettelæggelsen af den grundlæggende og videregående uddannelse af trænere
- i samarbejde med klubudviklingsudvalget og klubberne at koordinere den nødvendige rekruttering
og fastholdelse af nye trænere.
- at skabe fora og sociale miljøer for trænerne til vidensdeling og fastholdelse
- at udarbejde en politik omkring trænerlicensiering
- at etablere internationale trænerkontakter
- at være sparringspartner for dem der ønsker en trænerkarriere
- sikre et frugtbart samarbejde med trænerforeningen
- i samarbejde med breddeudvalget at arbejde for at udvikle breddetrænerne
- i samarbejde med eliteudvalget at arbejde for at udvikle elitetrænerne
Årets Ungdomstræner.
Årets ungdomstræner er en ny pris som trænerudvalget sammen med DGI basket ønsker at
uddele til en træner der gør markant forskel i ungdomsbasket miljøet. Nedenstående en de kriterier
som prisen tager sit udgangspunkt i, og er nogle af de kvaliteter man ønsker skal være tilstede hos
kandidater.
-

Fokus på udvikling (gerne gennem SMART BASKET)
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-

Forstår vigtigheden af rekruttering og fastholdelse.

-

Er god til at inkluderer og differentiere, så alle får en god oplevelse.

-

Har fokus på uddannelse og erfaringsudveksling. Deler sin viden og erfaring med andre
trænere.

-

Er engagerede og fagligt dygtige

-

Kontinuitet – at de er der gennem længere tid!

-

At de kan og vil snakke om andet end Basketball – og at de selv indleder snakken! Træneren
ser den hele spiller.

-

At de udfordrer og giver spillerne ansvar!

Prisen vil blive uddelt første gang i sæson 2017/18
Alle klubber, enkeltpersoner og udvalg i DBBF og DGI Basket kan indstille kandidater til prisen.
Kandidater skal indstilles inden 1. marts.
DGI basket og Trænerudvalget i DBBF vil udpege vinderen men vil først blive præsenteret med en
kandidatliste som bliver lavet af breddechefen i DBBF, sportschefen i DBBF, den
uddannelsesansvarlige i DBBF, samt en repræsentant fra DGI Basket.

c) Turneringsudvalget
Udvalgets arbejdsopgaver er,
- at udstikke politiker og retningslinier for DBBF´s turneringer i det omfang opgaverne ikke er
henlagt til andre organer. Administrationen tilrettelægger turneringerne efter de af
turneringsudvalget udstukne retningslinier.
- at sikre afviklingen af DBBF´s turneringer,
- i samarbejde med børne- og unge udvalget og klubudviklingsudvalget at udvikle alternative
turneringsformer for ungdoms- og seniorspillere,

d) Børne- og ungeudvalget
Udvalgets arbejdsopgaver er,
- at udarbejde politiker og værktøjer der skal sikre en målrettet og fremtidssikret udvikling, der
placerer basketball som en attraktiv og spændende sport for børn og unge,
- at udvikle koncepter som kan skabe interesse og fastholde børn og unge til basketball
- i samarbejde med klubvejlederne og klubberne at skabe projekter med aktivitetstilbud på børn og
unge- området,
- gennem opsøgende arbejde at hjælpe klubber til at selv at kunne beskæftige sig målrettet med
børn og unge,
- at sikre en synliggørelse af DBBF´s ungdomsprofil overfor skoler, ungdomsskoler og institutioner,
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- at arbejde for at skabe et landsdækkende netværk for børn og unge på tværs af klubber og
forbund,
- at skabe modeller for klubbernes udvikling og organisering specielt på børn- og unge området,
- at skabe et løft på ungdomssiden, der kan øge kvaliteten, samtidig med at udbydelsen af
aktiviteter gøres større,
- at tilbyde klubrådgivning og -udvikling inden for børne- og unge-området,
- at tilbyde klubberne forskellige former for rekrutteringstiltag samt støtte klubberne ved
gennemførelsen af disse,
- at arbejde på at give tilbud til børn og unge i klubberne som er tilpasset lokale forhold,
- at støtte klubberne ved planlægning og gennemførelse af regionale og landsdækkende
aktiviteter.

e) Klubudviklingsudvalget
Formål
At sikre en positiv udvikling af både kvaliteten og antallet af danske basketball klubber gennem
politisk fokus og målrettede projekter. Udvalgets fornemmeste opgave er at arbejde for at
klubberne har de bedste forudsætninger for at være kompetente og ambitiøse med hensyn til
udvikling af egen klub. Udvalget skal udvikle en ordning, der gennem en incitamentstruktur
understøtter klubbernes arbejde med klubudvikling fra ét udviklingstrin til det næste.
Arbejdsområder
Klubudvikling
Klubudvikling skal udvikles på alle parametre, så alle klubber har mulighed for at dygtigøre sig
uanset ambitioner og niveau. Klubudvikling skal afspejle de tendenser, der er i vores samfund og
være nemt tilgængeligt for både nye og eksisterende basketballklubber. Klubudviklingsudvalgets
fokus skal især være på bestyrelses- og lederniveau.
Kommunikation
Klubudviklingsudvalget skal udbrede kendskabet til de mange initiativer, som udvalget tilbyder
klubberne. Klubudviklingsudvalget skal arbejde med at kommunikere på alle de platforme som
giver mening, herunder DBBF’s hjemmeside og facebookside samt til tværgående møder,
seminarer og konferencer.
Netværk
De sociale (fysiske) netværk er vigtige for motivationen til at ville udvikle sig som klub. Udvalget
skal gennem tværgående aktiviteter og kommunikation motivere til dette. Dette skal ske i tæt
samarbejde med klubberne og andre relevante partnere
Udvalgets arbejdsopgaver er,
•
•
•
•
•
•

Tage initiativ til fælles møder mellem udvalgene
Være tovholder på udvikling af og opfølgning på den overordnede breddestrategi
At have indsigt i de enkelte udvalgs strategier og sikre at de understøtter den samlede breddestrategi
At beslutte overordnede strategiske målsætninger for udvikling af klubberne
At koordinere samarbejde mellem konsulenterne og udvalgene.
At prioritere konsulenternes opgaver i samarbejde med direktøren
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•
•

At have det overordnede ansvar for breddebudgettet.
At deltage i debatter med DIF om konsulentordninger, breddeprojekter etc.

DBBF´S KLUBLEDERPRIS
§ 1 DBBF´s klublederpris er en evigt vandrende præmie inden for Danmarks Basketball Forbund,
stiftet af forbundets bestyrelse den 19. april 2004.
§ 2 DBBF´s klublederpris uddeles af DBBF´s klubudviklingsudvalget hvert år til en person, der som
klubleder har ydet en særlig fortjenstfuld indsats.
§ 3 Alle klubber under DBBF kan indstille forslag om en kandidat. Sådanne forslag skal være
sekretariatet i hænde senest 1. april.
§ 4 Klublederprisen overrækkes ved en relevant begivenhed med en motivering for, hvorfor
vedkommende hædres. Samtidig modtager den pågældende en erindringspræmie til ejendom.
§ 5 Klublederprisen afleveres af indehaveren inden 1. april i året efter modtagelsen.
§ 6 På klublederprisen indgraveres modtagerens navn og årstallet for uddelingen til den
pågældende.
Tilsvarende indgravering foretages på erindringspræmien.
§ 8 Pokalen overrækkes første gang på DBBF´s ordinære Basketrigsdag den 12. juni 2004.
§ 9 I tilfælde af DBBF´s opløsning overgår pokalen til Danmarks Idræts-Forbunds administration.

f) Udgået
g) Talent- og Eliteudvalget
Talent- og Eliteudvalget er politisk ansvarlig for driften, styringen og udviklingen af den langsigtede
og sammenhængende indsats indenfor talent-, elite- og landsholdsområder i DBBF.
Udvalgets opgaver er:
- Klub: Sparre med klubber, ift. udvikling af talent- og elitespillere herunder sammenhængende
talent- og eliteudviklingsmiljøer samt landsholdsarbejdet,
- DBBF: Drive landshold
- Internt samarbejde: Turneringsudvalget om organiseringen af de bedst rækker, trænerudvalget
om tiltrækning, udvikling og fastholdelse af talent- og elitetrænere. Klubudviklingsudvalget om
sparring til klubber ift. udvikling af talent- og eliteudviklingsmiljøer.
- Definere politiske retningslinjer, målsætninger og hovedstrategier for det samlede talent- og
elitearebejde under DBBF.
- Initiere, udvikle og følge op på forbundsplaner og indsatser relateret til talent-, elite- og
landsholdsarbejde på alle niveauer.
- Udarbejde og indstiller i samarbejde med administrationen budget, samt DIF program til
bestyrelsen indenfor udvalgets arbejdsområde.
- Foretage økonomisk og strategisk opfølgening på definerede mål, strategier, planer og budget.
- Udarbejder i samarbejde med administrationen indstillinger til bestyrelsen og andre DBBF
repræsentanter i eksterne fora i sager relateret til talent- og eliteområdet.
- Indgår i aktivt samarbejde med andre udvalg omkring talent- og elite-relatererede temaer.
- Repræsenterer politisk DBBF´s talent- og elitepolitik ift. in- og eksterne samarbejdspartnere.
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h) 3X3 udvalget
Udvalgets arbejdsopgaver er,
- at udvikle 3x3 miljøet i Danmark og udarbejde kort- og langsigtede planer herfor
- at arbejde tæt sammen med de andre udvalg om alle aspekter af 3x3 såsom dommere, trænere,
landshold, klubudvikling, turnering etc.
- at sikre godt og nært samarbejde med aktører indenfor 3x3
- at udarbejde og indstille budget 3x3 området
at samarbejde med administrationen om opfølgning af budget

10. REGLEMENT FOR DBBF´S AMATØR- OG ORDENSUDVALG
§ 1 Sammensætning af udvalg
DBBF´s amatør- og ordensudvalg vælges af Basketrigsdagen og består af 3 medlemmer samt en
suppleant. Man kan ikke være medlem af andre organer under eller tilknyttet DBBF.
Et medlem af udvalget anses for inhabil, hvis vedkommende er part i en sag eller kan have en
væsentlig interesse i sagens udfald.
Er et medlem inhabil, indtræder suppleanten i udvalget.
Udvalget vælger selv sin formand og fastsætter selv sin forretningsorden.
§ 2 Ankeregler
Enhver klub og enhver person, der er medlem af en klub under DBBF kan indbringe en sag til
afgørelse i amatør- og ordensudvalget.
Indbringelse for amatør- og ordensudvalget skal se inden 14 dage efter at parterne er blevet
bekendt med den afgørelse, der klages over.
Sager om protester i kampe og sager om karantæne efter diskvalifikation behandles dog af
DBBF´s appeludvalg, før de kan indbringes for DBBF´s amatør- og ordensudvalg.
Enhver henvendelse til udvalget går gennem DBBF´s sekretariat, gennem hvilket udvalgets
afgørelser også tilbagesendes.
§ 3 Gyldige sager
Amatør- og ordensudvalget behandler sager, der vedrører forståelse, efterlevelse eller
administration af forbundets love, regler, reglementer mv.
Amatør- og ordensudvalget kan afvise behandling af en sag, der efter forbundets regler
forudsættes være endeligt afgjort ved den afgørelse, der er truffet i en tidligere instans, eller som
bør afgøres uden for Amatør- og ordensudvalget.
DBBF´s amatør- og ordensudvalgs øvrige opgaver er: som ankeinstans at afgøre sager, afgjort af
DBBF´s appeludvalg.
§ 4 Indhentning af oplysninger
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Udvalget kan under behandlingen af en sag indhente alle de oplysninger, som udvalget finder
nødvendige til belysning af sagen.
Klubber under DBBF samt disses enkelte medlemmer skal rette sig efter udvalgets anvisninger og
besvare dets spørgsmål inden den frist, udvalget har fastsat.
§ 5 Sagsbehandling
Udvalgets behandling af en sag foregår som udgangspunkt på skriftligt grundlag uden afholdelse af
møde.
Parterne kan anmode udvalget om, at der gives dem mulighed for mundtligt over for udvalget at
fremsætte og begrunde deres påstand. Desuden kan formanden eller to medlemmer af udvalget
beslutte mundtlig forhandling. Parternes ønske om mundtlig behandling af en sag skal
imødekommes.
Udvalgets møder er offentlige, med mindre udvalget selv eller efter begæring fra en af parterne
måtte beslutte, at mødet skal foregå for lukkede døre.
Såfremt behandlingen foregår for åbne døre, kan udvalget træffe beslutning om referatforbud
og/eller navneforbud.
§ 6 Beslutningskompetence
Beslutninger kan ikke træffes, medmindre 2 udvalgsmedlemmer deltager i afstemningen. Står
stemmerne lige, er formandens stemme afgørende. Alle udvalgets afgørelser skal være
begrundede og skal underskrives af de medlemmer, der har deltaget i behandlingen af sagen.
Parterne skal i forbindelse med afgørelsen oplyses om ankemuligheden efter § 8, stk. 1.
§ 7 Sanktionsmuligheder
Amatør- og ordensudvalget kan tildele klubber eller personer under Danmarks Basketball Forbund
advarsler, irettesættelser, pålægge bøde, fratage diplom/mesterskab i en given periode eller træffe
bestemmelse om udelukkelse eller eksklusion fra aktiviteter eller klubber under Danmarks
Basketball Forbund.
Når en sag er rejst, kan udvalget træffe bestemmelse om midlertidig udelukkelse, indtil sagen er
afgjort.
§ 8 Ankemuligheder
En afgørelse, truffet af amatør- og ordensudvalget, kan indbringes for DIF-idrættens Højeste
Appelinstans inden 4 uger efter, at parten har modtaget afgørelsen, jf. i øvrigt reglerne herom i
Danmarks Idræts-Forbunds love.
§ 9 Anke har ikke opsættende virkning
Anke til DIF-idrættens Højeste Appelinstans har ikke opsættende virkning. Amatør- og
Ordensudvalget kan dog beslutte, at en sags anke til Danmarks Idræts-Forbund har opsættende
virkning.

11. AMATØR- OG ORDENSREGLEMENT
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§ 1 Defintion af en basketballspiller
En basketballspiller er en person, der spiller basketball, fordi vedkommende holder af spillet. En
basketballspiller må have tilstrækkelige midler til at kunne dække sine leveomkostninger og til at
forberede sig til en levevej, der vil være nødvendig ved ophøret som aktiv spiller.
En basketballspiller kan have eller ikke have skriftlig aftale angående sin udførelse af opgaver med
eller uden skadesløsholdelse. Gennemførelsen af klausuler i en sådan aftale kan kun garanteres,
hvis aftalen er deponeret i det nationale forbund.
§ 2 Definition af professionel basketball spiller
En professionel spiller er en sportsudøver, der gør basketball til sit erhverv.
En sportsudøver får ikke status som professionel, blot fordi den pågældende får stillet gratis tøj og
sportsfaciliteter til rådighed eller får udbetalt skattefri befordringsgodtgørelse, anden omkostningsgodtgørelse eller modtager gaver.
En professionel sportsudøver må have en vis indtægt for at blive betragtet som professionel. En
sportsudøver, der på fritidsbasis har mindre biindtægter fra sportsudøvelse, anses således ikke for
professionel alene af den årsag.
Den omstændighed, at der udbetales tabt arbejdsfortjeneste, får ikke i sig selv sportsudøveren til at
være professionel, medmindre udbetalingen antager karakter af at udgøre en væsentlig del af en
normal arbejdsindtægt.
§ 3 Fairplay og doping
Alle spillere, der deltager i arrangementer under Danmarks Basketball Forbund skal respektere
fairplay og afholde sig fra voldelig adfærd og opføre sig i overensstemmelse hermed under
udøvelse af sporten. Det påhviler spillerne at afholde sig fra at anvende midler, der er forbudt i
henhold til Danmarks Idræts-Forbunds dopingregulativ samt FIBAs og World Anti Doping Agencys
(WADAs) bestemmelser. Alle spillere er forpligtede til at overholde DIFs, FIBAs og WADAs
dopingregulativ, og alle skal være villige til at underkaste sig de medicin- og dopingkontrolprøver,
som bliver udført af autoriserede kontrolnævn i overensstemmelse med DIFs, FIBAs og WADAs
reglementer.
Alle spillere er desuden forpligtet til at afholde sig fra at tillade at deres personnavn, billede eller
basketballoptræden bliver gjort til genstand for reklame uden at DBBF har godkendt kontrakten.
§ 4 Kendelser
Meddelelse om overtrædelse af amatør- og ordensbestemmelserne sendes gennem DBBF til
dettes amatør- og ordensudvalg, der efter at have undersøgt sagen, afgør den ved motiveret
kendelse.
Kendelsen kan gå ud på:
at der under formildende omstændigheder tildeles vedkommende en advarsel eller misbilligelse,
eller at vedkommende udelukkes for et bestemt tidsrum eller for stedse og i et nærmere fastsat
omfang. DBBF´s amatør- og ordensudvalg fremsender udskrift af alle kendelser til DBBF.
§ 5 Udelukkelse
Udelukket er enhver, der
- af en organisation under DIF er udelukket på grund af mislige forhold, når DIF-idrættens Højeste
Appelinstans eller DBBF´s amatør- og ordensudvalg har godkendt udelukkelsen,
- af DIF-idrættens Højeste Appelinstans er erklæret for udelukket,
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- er i kontingentrestance, når vedkommende organisation, til hvem der skyldes kontingent,
andrager om udelukkelsen.
DBBF´s amatør- og ordensudvalg kan erklære en person for udelukket på grund af særlige forhold,
dog kun når DBBF giver sin tilslutning dertil.
§ 6 Organisationer
Såfremt det er en organisation under DBBF, som overtræder DBBF´s amatør- og ordensreglement,
vil DBBF´s amatør- og ordensudvalg kunne lade kendelsen angå organisationen. Udelukkelsen
omfatter i dette tilfælde organisationens bestyrelse og kan i særlige tilfælde udvides til at gælde
alle organisationens medlemmer.

12. DBBF´S PRISER
DBBF har en række priser der uddeles hvert år for at anerkende det store frivillige arbejde der
udføres i forbundet.
Udvalget for det enkelte område er ansvarlig for identificering af mulige prismodtagere og
overrækkelse af prisen. Bestyrelsen skal høres om mulige kandidater og godkende
prismodtagerne.
Overrækkelsen skal som udgangspunkt ske på samme tid hvert år ved en relevant begivenhed i
det miljø prismodtageren arbejder i.
Statutterne for prisen ligger under det relevante udvalgs kommissorium.
Der uddeles følgende priser i DBBF
1.
2.
3.
4.
5.

DBBF´s lederpokal (Bestyrelsen)
DBBF´s klublederpokal (klubudviklingsudvalget)
Axel Poulsens Lederpokal (bestyrelse)
Årets Ungdomstræner (Trænerudvalget)
Årets Klub (Klubudviklingsudvalget)

12.1 Statutter for DBBF´s Lederpokal
§1
DBBF´s lederpokal er en evigt vandrende præmie inden for Danmarks Basketball Forbund,
skænket af forbundets stifter og æresmedlem, gymnastikinspektør N.C.D. Petersen.
§2
DBBF´s lederpokal uddeles af DBBF´s bestyrelse hvert år til en person, der som leder inden for
DBBF har ydet en særlig fortjenstfuld indsats. Første gang pokalen uddeles, foretages
udvælgelsen af pokalens modtager dog af N.C.D. Petersen selv.
§3
Lederpokalen overrækkes på DBBF´s ordinære Basketrigsdag med en motivering for, hvorfor
vedkommende hædres. Samtidig modtager den pågældende en erindringspræmie til ejendom.
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§4
Lederpokalen afleveres af indehaveren inden 1. april i året efter modtagelsen.
§5
På lederpokalen indgraveres modtagerens navn og årstallet for uddelingen til den pågældende.
Tilsvarende indgravering foretages på erindringspræmien.
§6
Der føres protokol over pokalens indehavere med angivelse af, hvorfor pokalen er blevet hver
enkelt tildelt.
§7
Pokalen overrækkes første gang på DBBF´s ordinære repræsentantskabsmøde den 21. maj 1967.
§8
Som sikkerhed for erindringspræmier og indgraveringer er af gymnastikinspektør N.C.D. Petersen
til Danmarks Basketball Forbund indbetalt obligationer til pålydende 3.000,- kr. Østifternes
Kreditforening, 7 %, 16. serie, hvilken obligationsbeholdning stedse skal holdes afsondret fra
forbundets øvrige midler.
For regnskab og revision over sikkerhedsfonden gælder i øvrigt bestemmelserne i DBBF´s love.
§9
I tilfælde af DBBF´s opløsning overgår pokalen og sikkerhedsfonden til Danmarks Idræts-Forbunds
administration.

12.2 Statutter for Axel Poulsens lederpokal

§1
Axel Poulsens lederpokal er en evigt vandrende præmie inden for Danmarks Basketball Forbund,
indstiftet I 1991 af daværende distriktsforbunds, Københavns Basketball Forbund, bestyrelse til
minde om Axel Poulsen, der var forbundets første formand, en post han bestred gennem 33 år.

§2
Axel Poulsens lederpokal uddeles af Danmarks Basketball Forbunds bestyrelse hvert år til en
person, der som leder indenfor dansk basket, og i særlig grad har arbejdet i Axel Poulsens ånd
§3
Pokalen overrækkes på DBBF´s årlige rigsdag med en motivering for, hvorfor vedkommende
hædres.
§4
Pokalen afleveres af vedkommende senest 1. april året efter modtagelsen.
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§5
På lederpokalen indgraveres modtagerens navn og årstal for tildelingen.
§6
Der føres fortegnelse over pokalens indehavere, gerne med angivelse af, hvorfor pokalen blev
tildelt hver enkelt.
§ 7 - udgået
Statutterne er besluttet på KBBFs repræsentantskabsmøde i maj 1991med tilretninger i forbindelse med KBBFs
opløsning i maj 2005.
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