Basketrigsdag X
Referat
14. juni 2014, kl. 10.00
Fredericia Idrætscenter
Vestre Ringvej 100, 7000 Fredericia

Rigsdagsreferat
Formanden startede med at byde velkommen og takkede alle deltagerne for at ville bidrage til
udvikingen af dansk basketball. Derefter bad han alle deltagerne om at præsentere sig selv for
forsamlingen.
1. Valg af dirigent
Derefter foreslog han på vegne af bestyrelsen Jørgen Gransøe som dirigent, hvilket blev
accepteret af rigsdagen.
Dirigenten takkede for valget og håbede at han kunne leve op til værdigheden. Han startede med
at konstaterede at forsamlingen indvarsling i henhold til lovenes § 12, stk. 1. da indkaldelsen var
dateret den 25. marts 2014
Følgende personer var tilmeldt Basketrigsdagen 2014
Navn
Torsten Ørhøj
Mette Foldgaard
Torben Højman Jensen
Susanne Bay
Claus Jensen
Morten Jensen
Helga Bertelsen
Karsten Joensen
Kim Nielsen
Rolf Strøh
Karen Kyndesen
Rune Larsen
Kim Lippert
Rasmus Winkel
Thomas Johansen
Michael Bloch
Ernst Jensen
Thomas Frydendal
Michael Piloz
Jesper Nielsen
Susanne Fløe
Carsten Hermansen
Jesper Brixen
Jørgen Kvist
Mads Bojsen
Jannie Vium
Jørgen Gransøe
Lennart Christensen
Thomas Haaning

Klub
Amatør- og Ordensudvalget
AMBAS
BK Amager
BK Amager
BK Amager
BK Vejen
BK Vejen
BMS
Brønshøj
Brønshøj
DBBF
DBBF
DBBF
DBBF
DBBF
Bestyrelsen
Bestyrelsen
Bestyrelsen + Skjold Birkerød
Bestyrelsen + Aarhus Bears
Bestyrelsen
Bestyrelsen
Bestyrelsen
Bestyrelsen + Virum
Bestyrelsen
DGI
DGI
Dirigent
Fredericia
Haderslev
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Stemmer
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
0
0
0
0
0
1
1
2
2
1
1
1
2
1
0
0
0
1
0

Hanne Reinholt
Kasper Høgstrup Mølgaard
Sarah Gingold
Lenette Bæk
Iben Dalum
Carsten Boeck
René Jakobsen
Peter Jensen
Andreas Larsen
Hans Verner Larsen
Brian Damgaard
Christina Pappe Pedersen
Katja Jønsson
David Breuer
Ole John Nielsen
Jimmy Jørgensen
Jens Jensen
Henrik Sandberg
Bent Jensen
Rikke Sandberg
Peter Kjøller
Jan Boel
Karin Olsen
Maybritt Drost
Flemming Hansen
Ove Fugl Svendsen
Morten H. Jespersen
Stefan Lillelund Sørensen
Ove Pedersen
Thorbjørn Vangen
Peder Fløe
René Christensen

Horsens IC
HSK Basketball
Hørsholm
Hørsholm
Hørsholm
ALBA / Intern revision
Lemvig Basket
Lemvig Basket
Næstved Basketball
Næstved Basketball
Odense BBK
Randers Cimbria
Randers Cimbria
SISU
SISU
SISU
Skovbakken
Solrød Comets
Solrød Comets
Solrød OSB
Stevnsgade
Stevnsgade
Svendborg / Intern revision
Svendborg
TGF / Turneringsudvalget
Viby IF
Viby IF
Værløse
Aabyhøj
Aabyhøj
Aabyhøj
Dommerudvalget

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0

Han orienterede om at der 51 tilmeldte stemmer men kun 47 stemmer tilstede, hvilket gav simpelt
flertal på 24, og kvalificeret flertal på 32 stemmer.
Dirigenten gav herefter ordet til formanden for dennes beretning.

2. Formandens beretning
Formanden henviste til sin beretning og ville kun fremhæve et punkt, nemlig det faldende
medlems og klubantal. Han fortalte at en del kan forklares med faldende børnetal, men ikke helt så
der er tale om et reelt problem. Han var klar over at der specielt i Jylland er hård konkurrence i
forhold specielt til håndbold, og derfor var det ekstra vigtigt at gøre en stor indsats der. Det kan
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være svært at få et ordentligt tilbud som ung basketballspiller, specielt hvis man er pige og bor vest
for Storebælt. På trods af at forbundet har haft det som fokus i flere år, går det stadig den forkerte
vej.
Medlemsrekruttering har i mange år været et emne i mange idrætsgrene som der bruges mange
ressourcer på. Derfor skal vi som forbund gøre en ekstraordinær indsats hvis vi skal komme foran i
konkurrencen og vende udviklingen.
Han understregede at uanset hvor gerne forbundet vil ændre på tingene, så er det i klubberne at
løsningen findes. DBBF arbejder hårdt på at lave koncepter, dele vide, inspirere og motivere, men
rekrutteringen og fastholdelse er i sidste ende op til indsatsen ude i klubberne.
Dirigenten spurgte om der var kommentarer til beretningen.
Ove Pedersen var meget enig med formanden i hans synspunkter. Som han så det stod
klubberne for 90 % af opgaverne, men han var interesseret i hvad DBBF gjorde sig af tanker om
de sidste 10 % hvor forbundet kan bidrage.
Formanden fortalte at forbundet konstant indsamler viden og starter initiativer. Et godt eksempel
var klubprisen der var blevet stifter for nogle år siden for at animere klubber til at arbejde for
udviklingen og for at kunne vise de gode historier for andre klubber. Desværre har forbundet været
nødt til at bruge en del energi på at få klubberne til at søge om prisen på 20.000 kr., så det var
blevet ikke at bruge pengene på prisen da det ikke virkede til at have effekt. Andre eksempler på
koncepter har været Easybasket, Nanobaske og andre der har fået god feedback fra klubberne.
Det har været svært at dokumentere effekten, men det som der ser ud til at kunne lave en
dokumenterbar forskel SFO projektet som Jens Laulund har startet op. Der har bestyrelsen også
besluttet sig for at gå ekstra meget ind i det projekt, og han håbede at det måske var tryllestaven
der kunne skubbe udviklingen i den rigtige retning.
Henrik Sandberg spurgte om det kunne være rigtigt at man brugte så mange penge på løn i
forbundet, og om man ikke sende pengene ud i klubberne i stedet.
Formanden fortalte at turneringsgebyrerne bliver indeksreguleret og at der efter klubbernes ønske
har været en ombrydning af turneringsgebyrerne for at skabe mere gennemsigtighed men at der
ellers ikke var blevet hævet på gebyrerne. Bestyrelsen prioriterede ud fra hvad den troede var de
bedste for dansk basket, men rigsdagen kunne jo altid beslutte en anden strategi hvis det var det
den ville.
Henrik Sandberg mente at der var et stort skattetryk og at det var flere klubber der syntes dette.
Han mente det burde være bestyrelsens opgave at lytte til klubbernes holdning og ikke bare skyde
det over på rigsdagen
Peter Jensen mente at den største udfordring for nye klubber var at det var for svært at skaffe
dommere til hjemmekampene. Både Ringkøbing og Thisted har startet klubber, men kan ikke spille
på hjemmbane fordi de ikke har dommere. Han mente at det var dræbende for at komme i gang
som ny klub.
Formanden syntes det var en god pointe som der skulle arbejdes videre med. Det gælder om at
finde de barrierer der er for udviklingen og se om man kan ændre dem.
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Michael Piloz fortalte at han i den tid han havde siddet i bestyrlsen ikke kunne mindes at
bestyrelsen havde modtaget en anmodning om at sænke forbundets aktiviteter. Den ultimative
konsekvens kunne være at der overhovedet ikke var nogen fælles aktiviteter eller service og
klubberne til gengæld ikke skulle betale noget til central hold. Han tvivlede dog på om det ville
gavne sporten.
Henrik Sandberg fortalte at der havde været god opbakning til netværksmøderne i København og
der havde flere af de små klubber talt om at skattetrykket var højt.
Ernst Jensen mente det var et spændende emne. Hvis man kravlede op i helikopteren og så på
udviklingen i idræt generelt, så bevæger medlemmerne sig mod de dyreste idrætter. Han mente at
den væsentligste parameter for valg af idræt var kvalitet frem for pris.
Jesper Nielsen syntes ikke turneringsgebyret var højt. Det koster det samme at være med i en
grand prix turneringer som et par basketballsko, men det er klart at det bliver dyrere for de højere
rækker. Han fortalte at der i hans egen klub havde været en debat om dette, hvor en mor sagde at
det kunne være at klubkontingentet var højere end fodbold, men til gengæld har klubben
uddannede trænere og det var langt vigtigere.
Han mindede også om at det var vigtigt at huske at en meget stor del af de indtægter der var i
forbundet kom igennem personalet. F.eks. var konsulenterne fuldt selvfinansierende via de
aktivitetstilskud der blev opnået. Det var klart at der bliver prøvet ting af i projekter der nogle gange
giver resultater og andre gange ikke gør. Han var helt enig med Ove Pedersen i at arbejdet foregår
i klubberne, men mente at det var vigtigt med en samlet understøttende funktion. Han syntes at
forsamlingen istedet for at diskutere om der skulle investeres, skulle diskuteres hvordan der skal
investeres.
Jan Boel Mente at den suverænt vigtigste indsats ligger på trænersiden. To trænere på 17 år er
bare ikke godt nok. Han var helt enig at det handlede om at skabe høj kvalitet omkring trænerne.
Claus Jensen fortalte at de havde fremskridt i klubben netop på grund af højere kvalitet af
trænerne. Det gjaldt om at vise de nye forældre der var kvalitet i klubben, så kom der flere børn af
sig selv. Det var afgørende at sikre støtte til de unge trænere.
Andreas Larsen var meget enig i at det vigtigste var kvaliteten på produktet og ikke prisen. Han
spurgte ind til den samlede strategi for forbundet. Han mente at der var behov for mere dialog på
tværs mellem klubberne og få defineret hvem der skal løse hvad. Han mente at ligaen kunne være
med til at løfte fællesskabet. Hans oplevelse var at klubberne sidder som små øer uden fælles
kommunikation. Han syntes klubberne i herreligaen havde fundet ud af at løfte i fællesskab, og det
var grunden til succesen. Han opfordrede til at man kunne gøre dette mere i resten af basket
Danmark.
Morten Jespersen bakkede op om at der fra centralt hold bliver brugt ressourcer på at udviklet
koncepter til glæde for klubberne.
Formanden syntes det var dejligt at mærke at der er flere og flere mennesker der får en stigende
erkendelse af hvad der har betydning for udvikling af sporten, og det var det der skal til for at løfte
basketball. Han fortalte at forbundet har forsøgt at etablere netværksmøder, men har været svært.
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Det er helt klart at det er der hvor netværkene starter sig selv at de kører de bedst. Han ville være
glad for at få mange flere indspark fra klubberne på i dag og i den kommende sæson.
Rigsdagen godkendte beretningen
3. Bestyrelsen fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse og præsenterer budget.
Dirigenten indledte med at orientere forsamlingen om at bestyrelsen havde underskrevet
regnskabet inden rigsdagen, og han kunne konstatere at det var korrekt underskrevet og i
overensstemmelse med det udleverede materiale.
Jørgen Kvist fortalte derefter at han var glad for at vi endnu gang havde fået en blank
revisionspåtegning. Han konstaterede at der var et underskud på 40.000 hvilket var en afvigelse
på 127.000 i forhold til budget, hvilket han ikke fandt tilfredsstillende. Resultatet var betydeligt
bedre end sidste år, og der var tale om en lille afvigelse, men det var klart at forbundet ikke kan
blive ved med at have underskud hvert år. Han fortalte at der var blevet arbejdet fokuseret på at
ramme budgettet og at det regnskab der var blevet afleveret fremviste et overskud på 80.000.
Desværre viste det sig at DIF havde lavet en bogføringsfejl, hvilket havde påvirket regnskabet så
sent at bestyrelsen ikke havde haft tid til at reagere.
Han mente at egenkapitalens niveau begyndte at blive lidt kritisk, hvilket betyder at der ikke er
likviditet til at finansiere alle aktiviteterne hen over sommeren. Derfor skal der lånes penge, men
det er dog kun i en meget kort periode på et par måneder. Sidste år var der en aftale med elite om
et eventuelt overskud skulle gå dertil, da der tidligere var blevet taget af hensættelserne, dette var
dog ikke blevet relevant på grund af årets resultat. Der havde været et mindre underskud på eliten,
men det relaterede sig til ungdomslandholdene og ikke seniorherreholdet.
Debitorbeholdningen var på 120.000 hvilket han mente var acceptabelt, og betydeligt bedre end de
forrige år. Han og bestyrelsen ville dog forsat holde fokus på dette, for at sikre at alle dem der
betaler til tiden bliver behandlet ordentligt.
Til sidst takkede han direktøren, sekretariatet og den interne revision for et fint samarbejde.
David Breuer spurgte til hvordan man kunne forhindre at DIF i at lave fejl som den der var sket.
Jørgen Kvist mente ikke at det var muligt, da det er mennesker der arbejder der, og de laver fejl
nogen gang. Rasmus Winkel fortalte at han havde talt med DIFs økonomi direktør om det, og han
havde været meget pinlig over det.
Claus Jensen spurgte om man ikke kunne udskifte side 33 med dette års regnskabstal i stedet for
sidste år. Han spurgte derefter til s.31 nederst angående Dif Udviklingsprojekt, og hvor
indtægterne var beskrevet. Rasmus Winkel fortalte at indtægterne af revisionen var sat under
deltagerbetaling hvilket var misvisende.
Jørgen Kvist fortalte at han ikke havde været helt tilfreds med revisionens arbejde i år.
Ernst Jensen ville ikke kommentere på regnskabsopstillingen men forklarede at DBBF modtager
350.000 fra DIF til talentudvikling, og det var vigtigt forbundet kunne påvise omkostninger der
svarede til det angivne i det støttede projekt.
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Dirigenten mindede deltagerne til rigsdagen om at de i invitationen var blevet bedt om at sende
evt. spørgsmål til regnskabet ind pr. mail på forhånd så der kunne laves de nødvendige opstillinger
for at give præcist svar på alle spørgsmål.
Peter Kjøller spurgte til hvad der blev gjort angående de kommercielle indtægter for
herrelandsholdet. Rasmus Winkel svarede at der ikke blev gjort nok, og det var den største
prioritet for den kommende tid. For det stod klart at programmet ikke kunne forsætte på samme
niveau med mindre der blev generet flere kommercielle indtægter.
Ove Pedersen mente at det var farligt hvis egenkapitalen blev spist op. Han mente at den store
tvist handlede om omkostningerne til herrelandsholdet, hvor han mente spørgsmålet var hvor langt
klubberne kan gå for at være med til at finansiere det da det var urealistisk at det blev
selvfinansierende.
Torsten Ørhøj spurgte til statutterne for dommerfonden som stod i balancen. Jesper Brixen ville
lige tænke over det og svare lidt senere.
Henrik Sandberg spurgte til stigningen i indtægterne for divisionerne. Rasmus Winkel forklarede
at det var fordi man nu også havde indregnet rejserefusionspuljen hvilket ikke var blevet gjort
tidligere. Dette kunne ses af den stort set tilsvarende stigning i udgifter for divisionerne.
Ernst Jensen syntes det var en fin tradition at Ove Pedersen spurgte kritisk ind til finansieringen
omkring eliten, og han ville gerne leve op til traditionen ved at svare efter bedste evne. Han kunne
som tingene lå nu ikke forestille sig at yderligere finansieringen til landsholdsprogrammet skal
skaffes via klubberne. Dette var Ove Pedersen glad for at høre.
Regnskabet blev herefter godkendt
Jørgen Kvist gennemgik budgettet ganske kort til orientering, og fortalte at der var fremlagt et
budget der var i balance. Han fortalte at der i budgettet var indlagt en buffer på 1 % = 100.000 for
at sikre resultatet og dække uforudsete udgifter. I løbet af de seneste år er det lykkedes at få
tilskuddet fra DIF op på næsten tre mio. kr. årligt. Dette er baseret på antallet af aktiviteter, men de
er en mulighed for at træde ud af denne fordelingsnøgle. Han mente at vi er ved at nå maksimum
og bestyrelsen derfor nu er i gang med at overveje om det er et smart tidspunkt at træde ud af
aftalen for derigennem at fastlåse beløbet i fire år. Prognoserne skal fremover vise et overskud.
Han fortalte at hvis landsholdet skulle kvalificere til EM er der selvfølgeligt ekstra omkostningerne,
men de er meget små da FIBA betaler det meste. Samtidigt må det forventes at dette ville give
godt muligheder for støtte. I han øjne er den bedste chance for støtte måske netop fra FIBA. Han
fortalte at det tyske skattevæsen er ved at komme efter FIBA fordi de over 100 mio. kr. stående
hvilket gør det svært at argumentere for at det ikke er en profitorienteret organisation. Han mente
derfor godt man kunne håbe på at de fremover vil give penge til deres medlems lande
Der var ikke yderligere kommentarer til budgettet.
4. Beretninger fra udvalg på valg til godkendelse.
Børn og unge udvalget
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Jesper Nielsen refererede til beretningen. Han fortalte at de fleste aktiviteter er det der sker via
konsulenterne. De forsøgte at holde mest fokus på kvaliteten i det der bliver gjort, og ville se
primært på børneregler og kvaliteten af turneringerne. De vil kun lave noget om, hvis der er
sikkerhed for at det bliver bedre. Udvalget måtte erkende at der er stor forskel på U14
mesterrække i KBH og en grand prix turnering på Sjælland, og dette ville man se nærmere på. Han
mente at Grand Prix modellen havde været en stor succes og konceptet virker, men at der nok var
områder der kan optimeres, men det var mest omkring logistikken.
Han mente at der skal ses på den dommerstandard vi har i vores ungdomsturneringer. Det var ikke
hans oplevelse at børnereglerne bliver håndhævet ensartet. Heldigvis syntes han trænerne var
blevet rigtigt gode til at justere efter spillernes niveau.
Til ungdomsdanmarksmesterskaberne havde der været nogle uheldige episoder hvor
børnereglerne var blevet brugt mod ånden i dem, og det ville de også se nærmere på.
Fokus er som sagt på kvalitet. Han mente at vi har et meget veldesignet for de aldersgrupper,
spiller basket på børnenes præmisser, og det burde være en stor fordel i forhold til andre
sportsgrene.
Han fortalte også at han igen i år havde været afsted til det årlige møde for ungdom i FIBA, og NM
for ungdom i Solna. Selvom det ikke sportsligt havde været et godt år til NM, var det dejligt at se
den energi der blev lagt i holdene. Der er i hans øjne stor kvalitet i at have ungdomslandshold, og
han ville gerne have den viden spredt der generes der spredt mere ud.
Mette Foldberg ville gerne have en uddybning på kommentaren i beretningen om stævnet på
amager. Jesper Nielsen forklarede at det var en cadeu til arbejdet i amager og udvalget gerne vil
have flere arrangementer til det.
Jens Laulund var glad for at der var fokus på dommerne til Grand Prix stævnerne. Det er de
stævner med de mest forvirrede spillere, og når man så sætter helt nye dommere på har man også
de mest forvirrede dommere, hvilket gav mange uheldige episoder. Han mente at man skulle
påsætte en voksen dommer til at hjælpe de unge dommere. De unge dommere dømmer ofte der
for første gang.
Thomas Frydendal var meget enig. Der var ved at blive indsamlet feedback fra Grand Prix, og der
var netop et specifikt spørgsmål i skemaet om DBBF skulle udsende en dommer supervisor til
stævnerne. Det så ud til at mange støttede den ide. Jesper Nielsen var også enig i at det var
afgørende for kvaliteten at dommerne er i orden til stævnerne. Der er blevet indført et
børnedommerkursus som han håbede ville slå igennem.
Morten Jespersen var enig i udfordringen, men han spurgte hvornår de nye unge dommere så
skulle dømme. Han fortalte at de altid skriver i invitationen til turneringen at det er nye dommere
der dømmer kampene. Iben Dalum fortalte at man gjorde det samme i Hørsholm. Jens Laulund
var enig i at de unge dommere skal dømme i disse kampe - han efterspurgte bare at der var nogen
der hjalp dem.
Mette Foldberg mente at det største problem var at forældrene ikke kan lade dommerne være i
fred, når de f.eks. korrekt lader være med at dømme skridt fordi man ikke gør det efter
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børnereglerne. De unge dommere har ikke selv prøvet at spille med børnereglerne, så det er svært
for dem at forklare reglerne og de bliver meget usikre
Jesper Nielsen sagde at det ville hjælpe rigtigt meget hvis forældre og trænere satte sig ind i
reglerne. Han opfordrede til at man læste de forklaringspjecer der lå på forbundets hjemmeside.
Ove Fugl mente at der skal mange flere medaljer ind i basketball og alle ungdomsvindere burde få
en. Torben Højman Jensen orienterede om at forbundet er ved at undersøge at skaffe billige
medaljer, og Viby kunne købe nogen meget billigt hvis de var interesserede.
Jesper Brixen fortalte at der er blevet lavet en ny uddannelsesstruktur hvor der lægges vægt på at
få uddannet dommere med speciale børneregler. Han håbede at klubberne sendte nogle mere
modne dommere, ikke nødvendigvis dem der kun ser det som første trin mod at blive FIBA
dommer
Beretningen blev godkendt
Trænerudvalget
Carsten Hermansen fortalte at han nu trak sig som udvalgsformand. Han startede i 1970, og
havde i alle årene været med i bestyrelser hos regioner eller forbund. Han troede at han kan
kunne gøre en forskel, men det mente han ikke han havde gjort. Da han samtidigt var meget
optaget af sin forskning i læringsprincipper havde han valgt at trække sig.
Han mente at den største hindring for læring er angsten for fejl, så det forskede han i nu. Han
lavede derfor en øvelse med forsamlingen, hvor pointen var at det var vigtigt at trænerne
opfordrede børnene til at lave fejl for at skabe udvikling.
Han bemærkede at det virkede som om der var et monopol på hvor man skal bo på for at blive
god, og der næsten kun er øst folk der var inde omkring landsholdene. Han mente at der skulle
gøres mere for at få spredt mere ud. Han troede ikke på at talent var geografisk fordelt, og mente
ikke at vi får nok ud af talenterne i Jylland
Han håbede at trænerlicens kom til at virke. Det første kursus var holdt, men det var nu hvor man
skulle i gang med dem der ikke var ligatrænerne og det var her værdien lå. Han mente at det
vigtigste var at trænerne lærte så meget som muligt af hinanden. Han håbede at det samme kunne
ske for dommerne, da han mente at det var i samarbejdet med de to grupper at sporten kan
udvikle sig.
Han takkede Jesper Nielsen for et fremragende samarbejde igennem 30 år.
Ove Pedersen spurgte til om de andre medlemmer i bestyrelsen havde talt om problemet med
ungdomslandsholdene. Carsten Hermansen fortalte at det ikke var noget der var blevet diskuteret
på bestyrelsesmøderne.
Ole John Nielsen fortalte at alle kan møde op til ungdomslandsholdenes træninger, og at alle
bliver vurderet ligeligt. Han mente derfor der var forkert at antyde at spillere og trænere fra øst
blive forfordelt. Stefan Lillelund gjorde opmærksom på at alle hold havde mindst en træner fra
vestdanmark, så det der blev sagt var faktuelt forkert.
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Jens Laulund pointerede at over halvdelen af alle ungdomsspillerene kommer fra København,
hvilket gav en helt naturlig koncentration af talenter og bedre mulighed for udvikling. Han
opfordrede til at man fokuserede mere på masse i stedet for på mesterskaber. Han fortalte at
Falcon er danmarks største miniafdeling, men de var ikke i nærheden af nogen mesterskaber for
det var ikke fokus. Han mente at klubberne skulle fokusere meget mere på antallet af spillere.
Jesper Nielsen mente at der var en myte om at der var ulandsholdstrænere favoriserede deres
egne klubspillere. Den havde altid været der, og der blev nødt til at tale meget åbent for at få
manet den mere i jorden. Han mente der var kvaliteter i Jysk basket som der bør gås mere efter,
men han understregede det meste var myter. Han problematiserede samtidigt at nogle af
landsholdstræningerne var for store og at der skal arbejdes med kvaliteten.
Ove fugl følte sig lidt provokeret over at samlingerne var langt bedre arrangerede i Jylland end i
København. Det var Ole John Nielsen ked af at høre, for han kunne garantere for at dette ikke var
tilfældet på pigesiden hvor han selv er træner.
Torben Højman Jensen var enig i at der skal laves nogle principper for sammensætningen af
landsholdsteams etc. Ikke fordi han nødvendigvis mente at der var et stort problem, men for at
imødegå den mistænksomhed der måtte være.
Lennart Christensen gjorde opmærksom på at det ikke kun handlede om øst-vest. At skulle rejse
fra Hjørring til Horsens er en meget lang tur, selvom træningen altså ligger i Jylland. Et stort
problem var afstanden mellem de enkelte klubber i Jylland.
Jens Jensen ville gerne tilbage til at diskutere trænere og mente at det var for dyrt at komme på
trænerkursus. De overvejede at sende alle U14 trænere på kursus, men det var for dyrt. Så han
opfordrede til at se på prisen hvis man sendte mange. Ole John Nielsen mente at man altid kan få
kommunalt tilskud til trænerkurset. Flere meldte tilbage at dette varierer meget fra kommune til
kommune.
Lenette Bæk blev så godt humør over at høre hvor mange landsholdstrænerkandidater der
åbenbart var i vest. Hun havde ikke hørt om dem, men hun opfordrede klubberne til at sende
ansøgninger til forbundet hvis der var så mange.
Torben Højman Jensen mente ikke at alle ansøgerne til ungdomslandsholdene havde fået svar
Andreas Larsen takkede Carsten Hermansen for et inspirerende indlæg. Han mente at den
centrale udfordring er at der ikke er den samme koncentration af spillere i provinsen, og han mente
at der var behov for at der blev lavet udvikling af trænere i provinsen. Han kunne godt forstå at de
blev bedre i København når der var flere spillere og bedre trænere.
Kim Nielsen fortalte at han havde været væk i 8 år, men kunne se at der stadig blev diskuteret
landshold i stedet for bredde, hvilket han syntes var ærgerligt. Han var enig i at der burde være
billigere trænerkurser. Han synes det er ærgerligt at diskutere landsholdstrænerne, i stedet for
udvikling af drengespillere.
Jesper Nielsen var enig i tankerne, men han mente at det reelt set var breddearbejde når man
snakker træning af store dele af U14 og U15 årgangene

10

Ernst Jensen mente at det handlede om de regionale forskelle der konstant arbejdes med. Han
fortalte at der af hensyn til budgettet og den ramme som rigsdagen giver eliten, altid blev set på de
billigste løsninger og dette nogle gange kan påvirke øst-vest træningerne. De fleste trænere vil
have det stærkeste hold og bør udtage de stærkeste, men forskellige trænere vil have forskellige
syn på dette. Overordnet set er det svært at finde nok kvalificerede trænere til holdende, så der
var ikke altid plads til at vælge efter alle de hensyn DBBF gerne vil.
Peter Kjøller mente at når der kommer 130 børn til en træning med en træner, så lugter det af
pengemaskine.
Carsten Hermansen fortalte at hans vigtigste pointe handlede om frygten for fejl, men at debatten
straks drejede sig hen til landshold. Han mente at der var et faktum at der var færre jyder der er på
landsholdene end tidligere, og det burde man forholde sig til.
Han syntes det vigtigste ved at være på kursus er at møde folk fra andre klubber. Han mente at
man burde kunne få en mængderabat.
Beretningen blev godkendt.
Formanden tog ordet og startede med at sige at han ikke var enig i at Carsten at han ikke havde
gjort en forskel. Han fortalte at det blandt andet var Carsten der havde tænkt et par geniale detaljer
omkring trænerlicens som han var sikker på ville være grunden til at trænerlicensen bliver en
succes. Han takkede ham mange gange for hans arbejde for forbundet.
Dommerudvalget
Jesper Brixen fremhævede at han i modsætning til de seneste mange år denne gang kunne
konstatere mindre dommermangel end sidste år. Dette skyldes at der var sket en masse på
uddannelsesområdet. Problemet var dog ikke løst og der ville blive gjort endnu mere for at få
uddanne flere på alle niveauer.
Han takkede Brian Damgaard der ikke genopstillede for et stort arbejde i dommerudvalget.
Peter Jensen fortalte at de ingen af de syv dommer der havde været på trin 4 clinic havde haft en
mentor. Han syntes det var rigtigt godt at der var blevet arrangeret en clinic for både damer og
herrer til pokalfinalerne, men det havde reelt kun handlet om herreligaen og havde derfor været
spild af tid for damedommerne. Han opfordrede til at der blev lavet to forskellige spor næste år.
Torsten Ørhøj spurgte til hvorfor der ikke var kommisærer til kampene i basketligaen. Jesper
Brixen fortalte at det var basketligaen selv der havde besluttet det og at der f.eks. var kommisærer
i pokalfinaler
Jens Jensen opfordrede til at dommerkurserne ligesom trænerkurserne skulle være meget
billigere. Formanden spurgte til hvad prisen skulle være for at være rimelig. Det ville Jens Jensen
tænke over.
Claus Jensen var utilfreds med at der var påsat dommere til en DM semifinale i dameligaen der
ikke havde dømt dameliga hele sæsonen.
Beretningen blev godkendt.
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5. Udvalg, hvis formand ikke er på valg, aflægger statusrapport.
Eliteudvalget
Thomas Haaning var ærgerlig over at have svaret Jesper Krone på nogle spørgsmål for over 1½
år siden angående talentskoler, og trods flere efterfølgende mails havde han ikke fået respons.
Ernst Jensen var enig i at det var for dårligt, men forklarede at det på grund af ressourcemangel
havde været nødvendigt at nedprioritere talentskolerne. Haderslev skulle dog selvfølgelig have fået
besked om dette, og han fortalte at der blev arbejdet på at skaffe ressourcer så der også kunne
arbejdes mere seriøst med talentskolerne igen.
Henrik Sandberg fortalte at Solrød havde stået for at arrangere en ungdomslandsholdssamling.
Han mente at opførslen af nogle af holdene på drengeside ikke var godt nok. Han efterspurgte om
der var regler for om der ikke altid skulle være en leder når der var overnatning, for det havde ikke
været tilfældet ved samlingen i Solrød. Ernst Jensen undrede sig over at der ikke var en træner,
for det skulle der selvfølgelig være.
Han spurgte om landsholdstrænere ikke havde et etisk ansvar om ikke at rekruttere spillere til egen
klub. Ernst Jensen bekræftede dette og fortalte at der var et meget firkantet regelsæt omkring
dette. Landstrænere må ikke kontakte landsholdsspillere med henblik på at få dem til at skifte klub.
Han havde også hørt rygter om det men det kan Eliteudvalget ikke agere på. Hvis der derimod er
beviser for det, er det klart at man ikke kan være landsholdstræner. Han fortalte at eliteudvalget er
meget opmærksom på problemstillingen.
Henrik Sandberg mente at Jesper krone havde været meget usynlig omkring planlægningen af
arrangementet, og udmeldingerne kom alt for sent hvilket havde gjort det svært at lave et ordentligt
arrangement. Dette kunne Ernst Jensen ikke svare konkret på, men han ville selvfølgelig tjekke
op på det. Han fortalte at talentchefen kun er ansat 15 timer om ugen, og eliteudvalget har erkendt
at der nok er for mange opgaver, så det var en ressourceudfordring der blev arbejdet med.
Peter Kjøller fortalte at en landsholdstræner havde afholdt træninger hos Stevnsgade og havde
forsøgt at trække spillere til sit eget hold. Han havde først kontaktet Jesper Krone der ikke havde
vendt tilbage, men da han efterfølgende havde taget fat i sportschefen havde der været en dialog
om dette, han vidste dog ikke hvad der var kommet ud af sagen.
Stefan Lillelund fortalte at der er helt klare regler for landsholdene om at der skal være en leder
for hvert hold ved overnatning, så det var helt klart ikke i orden
Torben Højman Jensen roste talentudviklingsarbejdet hvor Danmark buldrer frem på ranglisterne.
Han kommenterede på infofolderen hvor der står at danske spillere betaler mindre end i de andre
nordiske lande. Efter stigningerne de seneste år mente han ikke det var rigtigt mere. Han spurgte
om EU havde forholdt sig til om niveauet skal stige yderligere i forhold til udmeldingerne sidste år
om at smertegrænsen var nået. Ernst Jensen fortalte brugerbetalingen var en forudsætning for at
få landsholdsprogrammet til at køre, så det kunne ikke laves om. Han syntes selv at niveauet nu
var højt, og han kunne ikke forestille sig at det skulle stige meget mere fremadrettet.
Han roste at der var et program for damelandsholdet, men han undrede sig over hvorfor stillingen
ikke var blevet slået op. Det var ikke for at angribe hvem der var valgt, men han mente det var
vigtigt for at undgå mytedannelser. Ernst Jensen bekræftede at stillingen ikke havde været slået
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det op. Årsagen var at vurderingen var at den mest effektive og billige måde var at gøre det, og at
Eliteudvalget havde vurderet at den valgte landstræner var meget kompetent. Han var dog enig i at
princippet om at slå stillingen op var det helt rigtige, og det også var det man ville gøre
fremadrettet.
Henrik Sandberg opfordrede til at man lyttede til Andreas Larsens forslag om styrkelse af
distriktshold
Klubudviklingsudvalget.
Sussanne Fløe fortalte at der var blevet arbejdet med et forslag der ændres
klubudviklingsudvalgets rolle til et mere overordnet og koordinerende udvalg. Det var ikke kommet
med i forslagene dette år, men udvalget vil dog forsøge at arbejde efter dette allerede fra den
kommende sæson.
Hun fortalte at der desværre ikke har været den store interesse for at deltage i udarbejdelsen af
etiske regler, på trods af den engagerede debat sidste år om emnet.
Hun fortalte at kriterierne for årets klub var blevet ændret som formanden også havde nævnt.
Valget var faldet på BMI der er gået frem medlemsmæssigt, og generelt meget aktive ud over
deres egen klub. Hun og en af konsulenterne ville ved nærmeste lejlighed besøge klubben og
overrække dem prisen.
Salen applauderede valget af BMI
Peter Jensen spurgte om konsulenterne ikke skulle bruge mere energi for at få klubnetværkene til
at køre der hvor det ikke kørte ordentligt. Formanden fortalte at han selv havde deltaget i fire
netværksmøder i København for et par år siden hvor deltagertallet gik fra 15 til 2, og hvor man
efterfølgende havde valgt at lukke det.
Rasmus Winkel fortalte at det jo handler om prioritering af ressourcer. Erfaringen var at der hvor
konsulenterne støtter op om initiativer der er startet af klubberne går det rigtigt godt. Derimod er
der blevet brugt enormt mange kræfter på at forsøge at holde liv i andre netværk, og der var
vurderingen at klubberne fik mere ud af konsulenterne andre steder.
Peter Jensen mente at hvis mødedatoerne var kendte i god tid så kom de hver gang, og at
netværket i Nordjylland sagtens kunne køre hvis det bare fik en smule hjælp. Formanden sagde at
forbundet selvfølgelig vil støtte op netværk hvis det kan gøre en forskel.
Claus Jensen mente det var vigtigt ikke at lægge møder samtidigt med andre aktiviteter som
f.eks. en semifinale i dameligaen.
Mads Bojsen fortalte at netværkene i København i dag kører rigtigt godt. Karsten Jonsen fortalte
at det netop var klubberne selv der havde taget initiativet, og bedt forbundet om hjælp til at køre
det videre, og han mente det var grunden til at det kørte så godt.

Turneringsudvalget
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Thomas Frydendal henviste til beretningen. Han ville meget gerne modtaget kommentarer
omkring turneringen for det er svært at gøre noget ved det som man ikke ved noget om det.
Torsten Ørhøj kunne godt lide retssikkerhed, og spurgte til om det ikke var et problem med
administrationsgebyr på protester og anker. Thomas Frydendal forklarede at man gerne vil kunne
give mulighed for at anke alle afgørelser, men at det var nødvendigt at have en mekanisme der gør
at det ikke er enhver afgørelse der bliver anket.
Iben Dalum spurgte til om der var en udløbsperiode for de karantæner der ligger på nettet.
Thomas Frydendal fortalte at når karantænen udløber fjernes den fra automatisk fra DBBFs side.
Der blev gjort opmærksom på at dette ikke sker for ligaernes hjemmesider. Torsten Ørhøj var enig
i at det var problemetisk hvis sådanne afgørelser ligger tilgængelige i år tilbage.
Jens Jensen roste at der var blevet indført Grand Prix, og opfordrede til at det også kunne
udbydes for U12 i vest.
6. Formanden for Ligaudvalget aflægger beretning til godkendelse.
Herreligaen
Michael Piloz fortalte at han selv trækker sig som ligaens repræsentant i bestyrelsen og fra
ligaudvalget. Ligaudvalget var blevet valgt på seneste ligamøde og består nu af Andreas
Larsen(Næstved), Lennart Jensen(Horsens) og Katja Jønson(Randers) er blevet valgt.
Det var endnu ikke blevet afklaret hvem der skulle repræsentere ligaen i bestyrelsen.
Formanden benyttede lejligheden til at takke Michael Piloz for hans store bidrag til bestyrelsen
igennem mange år.
Torsten Ørhøj spurgte hvad baggrunden er for at der ikke bliver brugt kommissærer. Prioritet tre
dommer og komplikationer med kommmisær. Det er svært at når kommisærerne kun e rpå få
gange om året.
Dameligaen
Ole John Nielsen havde ikke andet at fortælle. Han var dog glad for at der var 10 hold i
dameligaen og han roste specielt Stevnsgade for deres bidrag til ligaen som oprykker.
Dirigenten afbrød herefter mødet og gav ordet til formanden for at kunne uddele forbundets priser.
Priser
Klublederpris
Klubleder går til en person der har gjort en ekstraordinær indsats i en klub. Den person jeg taler
om har måske ikke ledt en klub i gængs forstand, men har haft en kæmpe indflydelse på enormt
mange basketballspillere i Danmark.
Det er derfor meget velfortjent og med stor glæde at jeg kan kan fortælle at prisen går til et ikon i
dansk basket, nemlig, Jim Kelly. Jim kunne desværre ikke komme i dag, men jeg ved at en
repræsentant for fynsk basket vil modtage den på vegne af ham.
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Axel Poulsen
Axel Poulsen prisen uddeles som udgangspunkt til en person der har gjort noget ekstra for
basketball i Københavnsområdet, og det passer om nogen på den person der får den i dag.
Der er tale om en person der igennem mere end 30 år har bidraget til sin klub på alle tænkelige
måder. Personen er ekstremt vellidt i dag – ligesom han var det som dommer.
I dag er han en vital del af den genrejsning som Stevnsgade basketballklub er i gang med i kraft af
sit store arbejde i ungdomsafdelingen.
Jeg vil derfor gerne bede Jan Boel om at komme op og modtage prisen.

DBBFs Lederpokal
DBBFs lederpokal går til en person der har gjort en ekstraordinær indsats for dansk basket.
Prismodtageren er for mig indbegrebet af en ildsjæl. Han har altid haft en kæmpe hjerte for
basketball, både på banen og udenfor banen. Det er en fornøjelse at se folk fra den yngre
generation der i den grad bliver ved med at bidrage til sporten på så mange måder. Jeg kan
garantere for at der ikke er en herinde der ikke har set ham og hørt ham tale, for ud over at
engagere sig i sin klub og andre basketprojekter er han aktiv kommentator på DK4 hvor han altid
er positiv, vidende og saglig i sin holdning til sporten. Der hvor Jens virkeligt har skilt sig ud fra
mængden er med sit SFO basketprojekt. Mange af jer havde fornøjelsen af at høre ham fortælle
om det sidste år på vores debataften, og siden er successen kun forsat. I forbundet mener vi at
dette projekt er det mest lovende breddeprojekt der er set i rigtigt mange år, og vi går efter
sommerferien kraftigt ind i det. Jens er en mand der både har viljen og modet til at gøre en forskel,
og har nu taget skridtet ved at forlade sit gode job for helt at dedikere sig til basketball.
Så med ikke flere ord vil jeg gerne give en meget meget velfortjent pris til Jens Laulund

Herefter afbrød dirigenten mødet under frokostpausen

Oplæg om pigebasket
Efter pausen var der et oplæg af Janni Vium og Mads Boesen fra styregruppen til pigeprojektet
lavet i samarbejde mellem DBBF og DGI.
Efter oplægget var der debat.
Der blev spurgt om det gjorde en forskel om det er en voksen kvinde der træner pigeren. Mads
Bojsen mente at det ville være rigtigt godt at få flere piger som trænere og få dem på kurser. Kim
Nielsen havde en oplevelse af at der var en lav tilbagemelding fra pigerne når de forsøgte at finde
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nye trænere, og han så gerne at det blev undersøgt i dybden hvilke mekanismer der gør sig
gældende.
Peter Kjøller mente at det var afgørende at der blev brugt piger for at rekruttere piger. De havde
tidligere sendt deres mandlige amerikanere ud på skolerne, men sidste sæson deres damespillere
ude på nogle skoler og det havde givet 50 pigespillere på en sæson.
Formanden spurgte hvad svarene havde været fra de klubber der ikke havde piger. Jannie Vium
fortalte at klubberne ikke mente at de havde overskud til at rekruttere piger. Der var ingen af dem
der rekrutterede målrettet efter piger. Oplevelsen var at hvis man bare rekrutterer bredt kommer
der kun drenge – måske fordi det er mænd der kommer ud.
Hun fortalte at der er en del klubber hvor der er nogle få piger der spiller med drengene, men det
giver grundlag for at kunne skabe et hold på sigt.

7. Behandling af indkomne lovforslag
a. Til lovændringer jf. § 13, stk. 1
Dirigenten oplyste at der nu var 45 stemmeberettigede til stede og lovforslagene derfor krævede
30 stemmer (to tredjedele) for at blive vedtaget.
Han bad også forsamlingen om at give bestyrelsen et mandat til redaktionelle rettelser af
inkonsekvenser i lovene samt konsekvensrettelser som følge af evt. vedtagne love – det blev givet
1. Lovforslag opdatering af kontaktinfo
Forslagsstiller: Bestyrelsen
Motivation:
For at sikre udsendelser fra DBBF bliver sendt til korrekte adresser, er ønsket at den enkelte forening sikrer
sig at adresser, kontaktinfo mm. opdateres.
Nuværende (understreget fjernes)

Forslag (understreget tilføjes)

§6 Medlemsforeningers forpligtigelser

§6 Medlemsforeningers forpligtigelser
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.

Michael Piloz forklarede at der i takt med at mere kommunikation via elektroniske midler er vigtigt
at klubberne får opdateret kontaktinfo, og at det er deres ansvar at få det gjort
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Henrik Sandberg fortalte at han i flere omgange havde forsøgt at ændre kontaktoplysninger i
klubportalen, uden at det kunne lade sig gøre. Rasmus Winkel ville undersøge dette, da det
selvfølgelig skal fungere.
Forslaget blev Enstemmigt vedtaget
2. Lovforslag om justering af stemmeret
Forslagsstiller: Bestyrelsen
Motivation: I teorien kan der oprettes 20 klubber lige inden en rigsdag og dermed ”kuppe” en hvilken som
helst beslutning igennem.
Nuværende (understreget fjernes)

Forslag (understreget tilføjes)

§ 11.stk 4

§ 11.stk 4

Ved afstemninger på Basketrigsdagen har følgende
stemmeret:

Ved afstemninger på Basketrigsdagen har følgende
stemmeret:

- Hver repræsenteret medlemsklub har én stemme.
…………………

- Hver repræsenteret medlemsklub med mindst et aktivt
hold i sæsonen har én stemme. …………………

Torsten Ørhøj spurgte til om man havde overvejet minimumstid medlemskab af forbundet istedet.
Michael Piloz sagde at det havde man ikke og dette var stillet som forslag.
Henrik Sandberg spurgte til hvad der sker for de klubber der har hold, men som ikke deltager i en
registreret turnering.
Hans Verner spurgte til om klubben ville kunne deltage på rigsdagen selvom den ikke havde
stemmeret. Dette blev bekræftet
Forslaget blev sat til afstemning
41 stemte for
3 imod
1 blank
Forslaget blev vedtaget

3. Lovforslag Ændring af aldersgrænser for ungdom
Forslagsstiller: Bestyrelsen, Børne & Ungeudvalget og Turneringsudvalget.
Motivation:
Antallet af tilmeldte hold til turneringerne er markant faldende fra U16 til U18 og igen fra U18 til U21. Med
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en ændring af aldersinddelingen i ungdomsrækkerne er det hensigten at understøtte klubbernes arbejde
med at fastholde spillerne, og dermed kunne opretholde sine turneringshold op igennem årgangene.
Efter U16 skifter de fleste til en ungdomsuddannelse, og hvis spillerne i en turnering for U17 kan fortsætte
med at spille med og mod spillere/kammerater på egen alder, så er det umiddelbart et turneringstilbud,
som kan fastholde flere i sporten.
De fleste U19 spillere stadig i gang med deres ungdomsuddannelse, og alt peger på, at de vil kunne
fastholdes i sporten i denne alderskategori – hvorimod mange klubber har svært ved at fastholde sine U20
hold, da mange får en helt ny hverdag efter endt ungdomsuddannelse.
U21 turneringen har traditionelt tiltrukket meget få hold – og primært hold fra Østdanmark har deltaget de
seneste tre sæsoner. En ændring til U22 med mulighed for at have 2 ældre spillere med, kan gøre det
lettere for klubberne at samle hold til turneringen, og forhåbentlig være med til at give nyt liv til en
turnering for denne alderskategori.
Det vurderes, at det ingen negative konsekvenser har for internationalt spil (klub- og/eller landshold) og et
lignende tiltag i svensk basket har været en succes.
Nuværende (understreget fjernes)

Forslag (understreget tilføjes)

2.Fælles Turneringsreglement
Afsnit I: Generelle bestemmelser
§4 Aldersgrænser
- Oldboys/oldgirls er spillere der er fyldt 30 år i det
kalenderår turneringen begynder.
- Ungseniorer(mænd – U21), (Kvinder – U23) er
spillere, der er fyldt 17 år, men ikke er fyldt 20 år inden
1.januar i det kalender år turneringen begynder.
- Ynglinge(U18) er spillere, der er fyldt 15 år, men ikke
er fyldt 17 år inden 1.januar i det kalender år
turneringen begynder.
- Juniorer(U16) er spillere, der er fyldt 13 år, men ikke
er fyldt 15 år inden 1.januar i det kalender år
turneringen begynder.
- Pige- og Drenge (U14) er spillere, der er fyldt 11 år,
men ikke er fyldt 13 år inden 1.januar i det kalender år
turneringen begynder.
- Miniældste (U12) er spillere, der er fyldt 9 år, men
ikke er fyldt 11 år inden 1.januar i det kalender år
turneringen begynder.
- Miniyngste (U10) er spillere, der er fyldt 7 år, men
ikke er fyldt 9 år inden 1.januar i det kalender år
turneringen begynder.
- Mikro (U8) er spillere, der ikke er fyldt 7 år inden

2.Fælles Turneringsreglement
Afsnit I: Generelle bestemmelser
§4 Aldersgrænser
- Oldboys/oldgirls er spillere der er fyldt 30 år i det
kalenderår turneringen begynder.
- U22 er spillere som er fyldt 18 år, men ikke er fyldt 21
inden 1.januar i det kalenderår turneringen begynder.
U22 hold kan anvende op til 2 spillere som er for gamle og
som ikke har spillet i hhv.basketliga eller dameliga, dog
ikke i slutspilskampe.
- 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.
- U16 er spillere, der er fyldt 13 år, men ikke er fyldt 15 år
inden 1.januar i det kalender år turneringen begynder.
- U14 er spillere, der er fyldt 11 år, men ikke er fyldt 13 år
inden 1.januar i det kalender år turneringen begynder.
- U12 er spillere, der er fyldt 9 år, men ikke er fyldt 11 år
inden 1.januar i det kalender år turneringen begynder.
- U10 er spillere, der er fyldt 7 år, men ikke er fyldt 9 år
inden 1.januar i det kalender år turneringen begynder.
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- U8 er spillere, der er fyldt 5 år, men ikke er fyldt 7 år

1.januar i det kalender år turneringen begynder.

inden 1.januar i det kalender år turneringen begynder.
- U6 er spillere, der ikke er fyldt 5 år inden 1.januar i det
kalender år turneringen begynder.

Tabellen herunder, antal tilmeldte hold i turneringerne under DBBF de seneste 3 sæsoner.

Herrer
Øst
Herrer
Vest
Damer
Øst
Damer
Vest
Totalt

Sæson 2011/12
U16
U18
U21
40
18
10

Sæson 2012/13
U16
U18
U21
34
15
15

Sæson 2013/14
U16
U18
U21
41
17
14

37

26

2

31

20

0

40

28

0

24

9

5

23

6

5

18

8

0

0

4

2

2

3

0

3

4

0

101

57

19

90

44

20

102

57
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Ændringsforslaget vil medføre flg:
Alderskategori

Årgang

U6
U8

2009-10
2007-08

U10

Må benytte
4.kvartalsspiller
e

Boldstørrelse
Drenge
Piger

Reglement

2006

5
5

5
5

2005-06

2004

5

5

U12

2003-04

2002

5

5

U14

2001-02

2000

6

5

Nano
Børneregle
r for U8
Børneregle
r for U10
Børneregle
r for U12
Børneregle
r for U14
Fælles TR
Fælles TR
Fælles TR
Fælles TR

U16
1999-2000 1998
7
6
U17*
1998
1997
7
6
U19*
1996-97
Nej
7
6
U22*/** 1993-1995 Nej
7
6
*Vil også blive udbudt som landsdækkende turneringer
**Mulighed for at benytte 2 ældre spillere(ikke ligaspillere)

Bonustærskel Bonustærskel
Mesterrække øv.rækker

Ingen stilling

Ingen stilling

Ingen stilling

Ingen stilling

10 Spillere

8 Spillere

10 Spillere

8 Spillere

Ingen
Ingen
Ingen
Ingen

Ingen
Ingen
Ingen
Ingen

Jesper Nielsen fortalte at formålet var at fastholde ungdomsspillere, og dette er hvad der gøres i
andre lande. B&U mente at det var en god ide at gøre for de ældre årgange for at lade de 19 årige
spille ungdomsbasket for at gøre det lettere at fastholde dem når de bliver seniorer.
Thomas Frydendal fortalte at der ville blive udbudt landsdækkende rækker, men TU forventede
ikke at der ville være nok hold til at den kunne arrangeres. Han gjorde også opmærksom på at der
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manglede to stjerner yderligere under U22, således at der var mulighed for at bruge to ældre
spillere.
Rene Jakobsen syntes det var fint at arbejdede med hvad der kan gøres for at fastholde
spillerene. Han var dog ikke sikker på at om det var dette der gjorde forskellen. Han fortalte at dem
der ikke tager på efterskole ofte stopper fordi holdet bliver splittet ad, og de er svære at holde fast i
når de kommer hjem. Der ligger en tendens at de bliver rekrutteret tidligere og tidligere, hvilket de
andre gør at de ikke har så meget lyst til at spille når de bedste på holdet forsvinder.
Jens Jensen syntes det var godt at lave udvide med U19. I hans klub var der lidt nervøsitet i
forhold til at have en årrække med kun et år. Han spurgte hvorfor der ikke bare var en række på tre
år fra U17-U19. Derudover mente han at de spillere der er med i U22 burde også være med i
slutspilskampe.
Jesper Nielsen mente at der er fordele og ulemper ved alt. F.eks. ville det være en fordel for hans
klub i år hvis der var en U17 række. Det oprindelige forslag var at lave det om hele vejen ned, men
det var B&U ikke interesserede i da de ikke mente at det var godt for de yngste. Han mente at en
tre års række måske kunne blive for stærk.
David Breuer spurgte til hvorfor U23 bliver indskrænket. Thomas Frydendal fortalte at der kun
var afviklet to U23 kampe i denne sæson nemlig pokal og DM finale. Mange af pigespillerene på
den alder spiller dameliga.
Hans Verner spurgte til om det var korrekt at ungdomsspillere altid kan spille på hold højere oppe.
Dette bekræftede jesper Nielsen.
Peter Jensen var enig i at U17 rækken kunne blive et problem, og han syntes det var mærkeligt at
have en række der var forskellig fra alle andre.
Morten Jespersen syntes det var en god intention at forsøge at holde på spillerne. Han mente at
hvis det blev vedtaget skulle man evaluere U17 efter et år.
Susanne Bay spurgte til om man på sigt vil gå hele vejen ned. Hun opfordrede til at man hvis man
lavede ændringer at det så ikke gjaldt for denne kommende sæson efter rigsdagen da det var
svært for klubberne at få justeret til i forhold til trænerpåsætning.
Jesper Nielsen fortalte at B&U var ret skarpe på at det ikke gav mening for U16, men i princippet
kunne TU udskrive turnering for hver årgang hvis det er nødvendigt. Der er et gevaldigt fald i antal
af hold fra U16 til U18 så der skal gøres et eller andet.
Henrik Sandberg syntes at forslaget var godt. Han refererede til sidste års debat om U23. Han var
enig i at man kunne spørge til om der var plads til en U17 række, men man kan jo prøve det og se
om det virkede. Han mente at man skulle tage hensyn til den opbrydning der sker i skiftet fra skole
til videregående uddannelser.
Jan Boel fortalte at der hvor man har sværest ved at holde fast er dem der er blevet U18, så U19
gav i hans øjne rigtigt god mening.
Jens Jensen spurgte ind til om det ikke var for sent at lave ændringen til den kommende sæson,
han mente man burde vente til året efter.
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Jesper Nielsen fortalte at der ikke var nogen planer om at ændre
Dirigenten foreslog at man evt. kunne udskyde implementeringen til næste sæson. Jesper
Nielsen var ikke enig. Han mente ligeså godt at man kunne komme i gang med det samme i
stedet for at vente.
David Breuer syntes heller ikke man skulle vente
Jannie Vium foreslog at man fremover kunne sende forslag som dette i debat tidligere så folk
havde bedre chance for at indstille sig på evt. ændringer.
Jens Jensen spurgte til deltagelsen af U22 der burde gælde også til slutspillet. Thomas
Frydendal kunne godt se pointen.
Morten Jespersen spurgte om man kunne bemyndige turneringsudvalget til at finjustere
bestemmelsen
Pia Dalum spurgte til hvad definitionen er på en ligaspiller. Frydendal fortalte at det er en ligaspiller
der har stået i protokol i ligaen.
Forslaget blev sat til afstemning
42 for
2 imod
1 blank
Forslaget blev vedtaget
4. Lovforslag om klubtilhørsforhold for dommere
Forslagsstiller: Bestyrelsen
Motivation: For at sikre at dommerne er engagerede i sporten og er en del af klubmiljøet og ikke kun i
dommermiljøet.

Nuværende (understreget fjernes)

Forslag (understreget tilføjes)

Fælles Turneringsreglement
§5

Fælles Turneringsreglement
§5
Dommere skal være medlem af en klub under DBBF.

Jesper Brixen fortalte at man gerne vil have dommere tættere på klubberne.
Torsten Ørhøj kunne bedre lide motiveringen af at det gave flere DIF penge hvis alle blev
registret. Han mente ikke at forslaget ville gøre dommerne mere integrerede i klubberne.
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Claus Jensen spurgte til hvad konsekvensen var for dommerne ved at være med i en klub.
Jesper Brixen forklarede at man ikke må dømme sine egen klubs kampe. Claus Jensen mente at
det gav en unødvendig begrænsning.
Jan Boel mente ikke at der var et problem.
Rene Christensen mente at man ikke får noget ud at trække noget ned over dommerne. Han var
enig i at det var en god ide at få engageret dommerne i klubberne, men man skal ikke binde dem
unødvendigt. Han mente ikke man får noget ud af at tvinge dem til noget. Han mente at der var
mange dommere der ikke var i en klub netop for at kunne dømme frit.
Forslaget blev sat til afstemning
27 stemte for
17 stemte imod
Forslaget blev ikke vedtaget
5. Lovforslag tilladelse til at ligaklubber har hold i 1.div.
Forslagsstiller: Bestyrelsen,
Motivation: Forslag har to hovedmotiver
1. Flere klubber overvejer alliancer hvilket bestyrelsen gerne vil støtte. En af udfordringerne i denne
sammenhæng er at moderklubberne ønsker at have et tilbud på et vist niveau og samtidigt holde
spillerens tilknytning til klubben, hvilket kunne lade sig gøre med dobbeltlicenser.
2. Flere ligaklubber savner i dag udfordringer for deres næstbedste på højt nok niveau.
Da der ikke længere er begrænsning på antal hold i 1.DIV, mener bestyrelsen ikke at der er risiko for at
ligaklubberne vil overtage 1DIV på bekostning af de mindre klubber.
Nuværende (understreget fjernes)

Forslag (understreget tilføjes)

§8 Fælles turneringsreglement
Flere hold fra samme klub i samme række

§8 Fælles turneringsreglement
Flere hold fra samme klub i samme række

En klub kan kun deltage med et damehold og et
herrehold i landsdækkende rækker

En klub kan deltage med et hold i hver landsdækkende
række.

Dirigenten fortalte at forslaget også var stillet af Svendborg Rabbits og Bakken Bears
Michael Piloz uddybede forslaget ved at forklare at det gav mening at give spillerne muligheden for
at være med i klub der havde et ligahold og samtidigt spille på et godt niveau.
Der har været meget snak om alliancer på eliteniveau og at det ville være en god ting for sporten.
Dette ville fjerne en af problemstillingerne ved at have alliancer, da de andre klubber ikke ville
skulle tvinges ned i 2.div.
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Rene Jakobsen mente at der er flere ting der talte imod end for forslaget. I dag skal der gøres en
indsats for at lave konstruktioner som Bakken har for at have nogle unge spillere med, det syntes
han gav god mening. Han var bange for seriøsiteten i 1.div. ville falde. Han mente også at man
risikerede en større centralisering af spillerne, og dermed vil det gå ud over de mindre klubber.
Han kunne godt forstå hensigten med det, og han mente at ligaen skulle genoverveje development
league. Han mente det gik for meget imod de klubber der ligger lige under elite niveau.
Peter Kjøller spurgte om det var meningen at ligaklubberne skal kvalificere sig til 1.div., hvilket
blev bekræftet. Han spurgte om der er fri tilmelding til 1.div. Dette blev afkræftet af Thomas
Frydendal
Thomas Haaning havde samme holdning som Lemvig
Andreas Larsen mente at det var vigtigt for klubberne at de kunne have et så godt miljø for deres
talenter som muligt hvis de skal skabe talenter. I praksis har det jo ikke den store konsekvens da
Bakken f.eks. i praksis har et sådant hold allerede og det bestemt var seriøst.
David Breuer spurgte om klubberne skulle oprette sit hold og spille dem op, hvilket blev bekræftet.
Torsten Ørhøj kommenterede at Skovbakken f.eks. så skulle rykke deres hold op fra 2.div.
Claus Jensen mente at ligaklubberne burde være kommet til rigsdagen hvis det var vigtigt for
dem. Rene Jakobsen mente at den største risiko er at 1.div. bliver useriøs
Karsten Jonsen mente at det er et problem at ligaklubberne har så mange udlændinge, han
støttede klart op om det.
Karin Olsen fortalte at de var meget stolte af at have vundet 2.div. De mente at det var afgørende
for deres klub at kunne holde fast i talenterne, og at de bestemt havde planer for at løfte niveauet i
1.div.
Hun spurgte om problemet reelt at det var så stort, for det var vel kun relativt få nye klubber der
kunne komme i 1.div. Hun foreslog at man evt. kunne vedtage det for en periode og man så kunne
vurdere om det havde været et reelt problem.
Henrik Sandberg fortalte at Solrød stemmer imod. Han mente at det var et problem at 2.holdene
til ligaholdene stiller meget forskellige op i løbet af sæsonen.
Jan Boel spurgte til hvad der ville ske hvis et ligahold lå til nedrykning og deres andethold lå til
oprykning. Peter Kjøller tilføgede at det var mere komplekst end som så, for det greb ind i de
efterfølgende forslag. Hvis divisionerne deles op kunne han godt se en 1.div. vest da der så ville
komme flere af ligaklubbernes 2.hold op, hvis ikke mente han ikke der ville være hold nok. Han
foreslog at man forhold sig til opdeling af divisionerne før man forholdt sig til dette forslag.
Dirigenten foreslog at forslaget blev suspenderet til behandling efter forslag 14, hvilket blev
godkendt af forsamlingen
6. Lovforslag om deponering af ligalicens
Forslagsstiller: Bestyrelsen
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Motivation: Bestyrelsen ønsker at støtte klubber i at lave alliancer i ligaen. En af udfordringerne ved at lave
en alliance idag mellem to ligaklubber er spørgsmålet om hvem der skal opgive sin ligalicens, og dermed
risikere at starte forfra hvis alliancen ikke holder. Dette mener bestyrelsen kan undgås uden at det har
konsekvens for nogen da der ikke er et maksimalt antal hold i ligaerne.

Nuværende (understreget fjernes)

Forslag (understreget tilføjes)
Indsættes passende sted. I TR §9 eller i en Evt. ny paragraf
om ligalicenser
Fælles Turneringsreglement
Ny §10

Fælles Turneringsreglement
§9

Stk.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.juni.
Stk.2 Såfremt alliancen rykker ud af ligaen følger de
deponerede licenser med ned. Ved konkurs gælder
konkursreglementet også for deponerede licenser.
Stk.3 Genindtræden på den gamle licens skal ske ved
tilmelding inden d.1.juni. Klubben skal være fuldt udtrådt
af alliancen på ansøgningstidpunktet.
Stk.4 ingen andre klubber kan rykkes ned som følge af at
en klub aktiverer en deponeret licens
Stk.5 En licens kan være deponeret så længe klubben er i
alliancen.

Michael Piloz forklarede at en af udfodringerne ved at lave en allicance mellem to ligaklubber er at
en af dem mister sin plads i ligaen. Han kommenterede på at der er nogle forhold i selve
bestemmelsen omkring hvordan man håndterer en aktivering af licensen igen i forhold til antallet af
hold i turneringen der skal gennemtænkes.
Henrik Sandberg kunne godt lide forslaget, men spurgte til hvad der så sker hvis man udvider
rækken om der så er nogen der skal rykkes ned. Michael Piloz forklarede at ligaen godt kan være
mere end 10, så problemet lå mere i hvordan man afvikler turneringen når antallet af hold skifter.
Andreas Larsen mente ikke at der er så mange hold der gerne vil i ligaen at det er en reel risiko.
Han mente at jo flere der har energi til at skabe et godt produkt i fællesskab jo bedre.
Forslaget blev sat til afstemning
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Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
Der blev givet en bemyndigelse til at regulere turneringsreglementet i forhold problematikken
omkring ændring af turneringsform og til de tilfælde hvor der er mere end 10 hold. Torsten Ørhøj
mente at der er en bestemmelse at det ikke er nødvendigt da det kunne komme ind under
”gummiparagraffen”.
Michael Piloz mente at det var klart bedst at have regler klart beskrevne.
Bestyrelsen bemyndiges til at foretage de nødvendige konsekvensrettelser for reglerne hvis
alliancerne brydes. Bemyndigelsen blev givet.
7. Lovforslag § 15 karantæneregler
Forslagsstiller: Bestyrelsen, Turneringsudvalget
Motivation: Bestyrelsen mener ikke at den nuværende praksis omkring håndtering af karantæner er
rimelig. Forslaget sikrer at karantæner som udgangspunkt kun afsones på det hold hvor forseelsen blev
begået. Karantænen vil derfor heller ikke være dato bestemt, men forholde sig til hvornår antallet af
karantænekampe er afviklet. I grovere tilfælde vil karantæne dog omfatte aktiviteter på alle hold.
Det foreslås at alle karantæner fremover kan ankes.
Nuværende (understreget fjernes)
§ 15

Forslag (understreget tilføjes)
§ 15

Diskvalifikationer

Diskvalifikationer

Diskvalificeres en spiller eller en person tilhørende
bænkpersonellet, skal disse af dommerne indberettes
omgående og skriftligt til DBBFs turneringsudvalg, der
behandler sagen.

Forud for behandlingen af sagen i turneringsudvalget
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Diskvalificeres en spiller eller en person tilhørende
bænkpersonellet, skal disse af dommerne indberettes
omgående og skriftligt til DBBFs turneringsudvalg, der
behandler sagen. Har den diskvalificeredes klub
information eller materiale man ønsker med i
sagsbehandlingen, kan dette indsendes til DBBF inden 24
timer efter hændelse.

Forud for behandlingen af sagen i turneringsudvalget skal

skal DBBFs dommerudvalg udtale sig.

DBBFs dommerudvalg udtale sig.

Turneringsudvalget fastsætter, hvilken straf der skal
tildeles. Indtil turneringsudvalgets afgørelse

Turneringsudvalget fastsætter, hvilken straf der skal
tildeles. Indtil turneringsudvalgets afgørelse

foreligger, kan en diskvalificeret spiller ikke benyttes.

foreligger, kan en diskvalificeret spiller ikke benyttes.

Sanktionsmulighederne kan variere fra:
- Ikke at foretage sig yderligere.

Sanktionsmulighederne kan variere fra:
- Ikke at foretage sig yderligere.

- At tildele spilleren en irettesættelse.

- At tildele spilleren en irettesættelse.

- At tildele spilleren en advarsel, der står ved magt i 1
år.

- 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.

- At tildele spilleren karantæne i en tidsbestemt periode,
alt efter hvor grov en forseelse spilleren har begået.

Dette vurderes bl.a. ud fra dommerindberetningerne,

Dette vurderes bl.a. ud fra dommerindberetningerne,

tidligere diskvalifikationer m.v.

tidligere diskvalifikationer m.v.

Hvis diskvalifikationen kun medfører advarsel,
idømmes der i gentagelsestilfælde inden for 1 år

Hvis diskvalifikationen kun medfører advarsel, idømmes
der i gentagelsestilfælde inden for 1 år

karantæne for en bestemt periode, der omfatter
mindst 1 kamp.

karantæne for en bestemt periode, der omfatter mindst
1 kamp.

Diskvalifikationsreglerne gælder også for
bænkpersonel.

Diskvalifikationsreglerne gælder også for bænkpersonel.

Karantæne omfatter enhver aktivitet som spiller,
coach, ass. coach, dommer, dommerbordsofficial og
statistikfører.

Karantæne omfatter enhver aktivitet som spiller, coach,
ass. coach, holdledsager, dommer, dommerbordsofficial
og statistikfører. Med følgende undtagelser for kortere
karantæner:
1-2 spilledages karantæne:
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 (incl.
pokalkampe), på det hold, som den diskvalificerede blev
diskvalificeret fra. Den diskvalificerede kan i
karantæneperioden deltage på andre hold og i andre

26

aktiviteter.
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.
Skal karantænen desuden omfatte landskampe og
andet DBBF arrangement, skal dette særskilt

For alle karantæner gælder:
Skal karantænen 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, der indeholder mere end 3
spilledage m.v., kan inden 7 dage indankes for DBBFs
disciplinærudvalg.
Evt. anke af karantæne fritager ikke det hold, hvor
vedkommende er karantæneramt, fra at spille kampe.
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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.
Spillerens klub og dommerudvalget skal have
underretning om sagens udfald. Karantænen
offentliggøres på DBBF´s hjemmeside.
Benyttelse af karantæneramt spiller medfører tab af
kamp. 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
DBBFs disciplinærudvalg.
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

Thomas Frydendal fortalt at der nu er mulighed for at anke afgørelser uanset straffens størrelse.
Vigtigste ændring er at udelukkelsen i forbindelse med mindre grove karantæner kun gælder for
det hold det er pådraget på, ikke for al basketball aktivitet.
Jan Boel – mente ikke det var rigtigt at en ligaspiller der får karantæne kan spille på andetholdet.
Han mente at det skal gælde som spiller i stedet. Thomas Frydendal gjorde opmærksom på at
spilleren ikke ville kunne rykke ned. Det havde Jan Boel ikke tænkt over, men den modsatte
situation kunne godt opstå.
Torsten Ørhøj mente at man godt burde kunne rykke op og spille. Han spurgte til om forholdet på
side 63 svarer til tabt kamp. Han mente at der på side 64 burde stå spiller og træneren. Klubben
bør pålægges at informere personen om karantænen.
Peter Kjøller mente godt at man burde kunne træne selvom man havde fået karantæne som
spiller.
Susanne Bay mente ikke at man burde få lov til at træne et andet hold hvis man havde fået
karantæne
Iben Dalum mente at tidsintervallet på forseelserne skal være tilgængeligt. Thomas Frydendal
forklarede at forslaget handlede om at der var en liste tilgængelig over straffen for forskellige
forseelser.
Lennette Bæk fortalte at hun havde været berørt at denne regel for da hun havde fået to tekniske i
en U14 række kamp som træner. Det betød at hun f.eks. ikke havde kunnet sidde ved
dommerbord til ligakampe i en hel måned.
David Breuer foreslog at hvis man er spiller kan man ikke spille, men hvis man er træner må man
ikke træne andre hold, men gerne spille.
Thomas Frydendal formulerede forslaget
Jesper Nielsen mente at der bør være en konsekvens. Han fortalte at en dommer kan vælge ikke
at indberette hvis han ikke mener at personen skal have karantæne.
Torsten Ørhøj mente at det reelle problem er at man deltager på et hold hvor der lange pauser og
dermed giver uforholdsmæssig hård straf. Han mente at det skulle være turneringsudvalgets
beslutning hvornår personen kan spille igen.
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Han foreslog at man stemte for forslaget men med den tilføjelse at man som spiller ikke kunne
spille, men som coach må man godt træne.
Forslaget blev sat til afstemning med den foreslåede ændring
41 stemte for
Forslaget vedtaget.
8. Lovforslag om ændring af licensregler
Forslagsstiller: Bestyrelsen
Motivation: Sikre opdateringer i databasen. Justere i hensyn til klubbers økonomiske interesser omkring
kontraktspillere. Fjerne karantæne af 21-dages regel ved klubskifte fra udlandet. Sikker dokumentation på
5-års-spillere.
Hele teksten er skrevet om.
Væsentlige indholdsmæssige ændringer:
1. Justering af tekst i forhold til it system
2. Fjernelse af karantæne periode ved registrering af licensspiller. Karantæne på 21 dage opretholdes
for klubskifter i DK
3. Holdlicensbegreb fjernes da det er lagt ind under turneringsgebyret
4. Opholdstilladelse som dokumentation for fem års regel ud over folkeregister

Nuværende (understreget fjernes)

Forslag (understreget tilføjes)

§ 26-34
AFSNIT II: LICENSORDNING

§ 26-34
Afsnit II: Licensordning.

Holdlicenser
§26 udgår
§ 26

Enhver klub, der med et eller flere hold deltager i en af
DBBF arrangeret turnering, er pligtig til at løse licens
for vedkommende hold. Dette gælder dog ikke
streetbasketball aktiviteter.
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§27 udgår

§ 27

§28 udgår

Licensen er gyldig fra 1. juli - 30. juni.

§29 udgår

Er licensen ikke betalt inden 14 dage efter opkrævning,
kan DBBFs bestyrelse udelukke holdet fra turneringen.

§ 28

Gældende for Basketligaen, Dameligaen, 1.Division for
Herrer, 2.Division for Herrer og 1.Division for Damer.

Licensen tilfalder DBBF.

§30
§ 29

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.

Beslutning om licensbeløbets størrelse træffes på et
repræsentantskabsmøde med almindeligt
stemmeflertal.

Licensen må ikke søges til spillere som er kontraktligt
forpligtiget til anden side.
En spiller på kontrakt kan først få spillelicens, når DBBF
har fået bevis for en gyldig tegnet arbejdsgiverforsikring.
En spiller får som udgangspunkt ikke karantæne ved
registrering.

Spillerlicenser

Seneste tidspunkt for ansøgning af licens er 10.januar
Samtlige licenser udløber den 30.juni.

Gældende for basketligaen, dameligaen, 1. division
herrer, 2. division herrer og 1. division damer

Stk.2 Licensspillere uden dansk statsborgerskab
Der skal der indsendes dokumentation for lovligt ophold i
Danmark før spillelicensen er gyldig.

§ 30

Ved registrering af spillelicens til ovenstående spillere,
indbetales et gebyr fastsat af bestyrelsen.

Spillerlicenser
DBBF udsteder spillerlicens efter ønske fra en klub.

stk.2 a

30

Enhver spiller, som ønsker at deltage i Basketligaen,
Dameligaen, 1. division herrer, 2. division herrer og 1.
division damer skal være i besiddelse af en spillerlicens
med licensnummer.
Ansøgning om licens skal ske på en hertil udformet
blanket, som kan downloades fra DBBF’s

Basket- og Dameligaen kan anvende op til 2 spillere fra
lande udenfor EU- og Cotonou per kamp, medens øvrige
hold kan anvende 1 af disse spillere per kamp.
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.

hjemmeside eller rekvireres fra DBBFs sekretariat.
Blanketten, som skal være korrekt udfyldt og
underskrevet af klubben, spilleren samt i forbindelse
med alliancehold af moderklubben, skal

For spillere under 18 år se Turneringsreglement §42.

indsendes til DBBFs sekretariat.

Stk.3 Klubskifte mellem danske klubber

Ved alle licensforhold gælder datoen for modtagelse af
blanketten hos DBBF.
En spiller kan uden karantæne registreres inden 1.
september, men kun for én klub.
Samtlige spillere uanset nationalitet, der søger licens
efter 1.september får 21 dages karantæne.
Dette gælder uanset om spilleren har haft licens
tidligere.
Seneste tidspunkt for ansøgning af licens er 10.januar,
og det seneste tidspunkt nogen spiller kan blive
spilleberettiget er derfor 31.januar.

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 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.

Stk.5 Klubskifte til udlandet.

Licensen kan ikke udstedes til spillere, der er
kontraktligt forpligtede til anden side.
Når en licensansøgning udløser karantæne, er den
første dag i karantæneperioden dagen for modtagelse
af ansøgning såfremt denne modtages inden kl.12.00.
Såfremt ansøgningen modtages efter 12.00 beregnes
første dag af karantænen fra den følgende dag.

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.

Samtlige licenser udløber den 30. juni.
Stk.2

Spillere som skifter fra en dansk klub til en udenlandsk
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En spiller kan søge dispensation til at opnå licens i
egen klub uden karantæne mod fremvisning af
dokumentation for deltagelse på ét af den
pågældende klubs øvrige holds kampe i samme sæson.
Dog skal dokumentation påvise deltagelse i
turneringskamp senest 1. december i indeværende
sæson.
Stk.3
En spiller på kontrakt må først spille når forbundet har
fået bevis for en gyldigt tegnet arbejdsgiverforsikring.

§ 31
Licensansøgning for EUspillere
Alle ikke-danske spillere som søger spillerlicens for at
deltage i ovennævnte turneringer, skal indsende
spillerregistreringsblanket korrekt udfyldt og
underskrevet af spilleren og spillerens klub.
Derudover skal blanketten være vedlagt de krævede
dokumenter for et lovligt ophold i Danmark.
Se DBBF’s hjemmeside for de aktuelle regler.
Spilleren tildeles karantæne efter reglerne i §30.
For spillere under 18 se yderligere krav i TR § 42
Licensansøgning for ikke EUspillere
Disse spillere skal ved ansøgning om licens til DBBF
ligeledes underskrive
spillerregistreringsblanketten. Derudover skal
blanketten være vedlagt de krævede dokumenter for
et lovligt ophold i Danmark. Se DBBF’s hjemmeside for
de aktuelle regler.
For ikke EUspillere gælder, at holdene i dameligaen og
herreligaen kan anvende op til to af disse i hver kamp,
medens øvrige hold omfattet af licensordningen kun
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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.
§31-34 udgår

kan anvende én i hver kamp.
Spilleren tildeles karantæne efter reglerne i §30.
Ved begge ovenstående ansøgningers indlevering
betales et gebyr, der fastsættes af bestyrelsen.

§ 32

Spillere, som ikke har dansk statsborgerskab, men som
har haft fast bopæl i Danmark i mere end 5 år.
Sådanne spillere kan søge spillerlicens (jf.§ 30) på lige
fod med danske statsborgere i danske
turneringer ved indsendelse af dokumentation
(folkeregisterattest) for, at vedkommende har været
fast bosat i Danmark i mere end 5 år.
Sådanne spillere betragtes ikke som danske spillere i
udenlandske turneringer, og de registreres i
FIBA på lige fod med andre spillere, som ikke har dansk
statsborgerskab.

§ 33

Anvendelse af ikke danske spillere og økonomiske
forhold Klubber som ønsker at anvende ikke-danske
spillere skal i givet fald kunne dokumentere at kunne
magte den økonomiske forpligtelse forbundet dermed.
DBBFs bestyrelse kan til enhver tid nægte eller
inddrage en spilletilladelse til en klub, såfremt en klub
har gæld til forbundet.
Alle spillere, som ikke har dansk statsborgerskab, og
som deltager i ovennævnte turneringer registreres i
FIBA, og der opkræves et gebyr i forbindelse med
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registreringen.

§ 34
Klubskifteregler for licensspillere
Klubskifte for licensspillere mellem danske klubber
Såfremt en spiller ønsker at flytte sin licens fra én klub
til en anden i licenskrævende rækker, kan
dette ske i perioden 1. september til 10.januar.
Klubskifte kan ske i et ubegrænset antal gange i denne
periode og medfører 21 dages karantæne
ved hvert klubskifte.
Når DBBF modtager klubskifteanmodning orienteres
den afgivende klub om dette. Såfremt den
afgivende klub har indsigelser om frigivelsen af en
spiller, skal denne indbringe tvisten for DBBF inden for
14 dage.
Ansøgning skal indsendes til DBBF på et skema, der
kan downloades fra DBBF’s hjemmeside eller
ved henvendelse til DBBFs sekretariat
Klubskifte for licensspillere fra en dansk klub til en
udenlandsk klub
En spiller, der ønsker at flytte sin licens fra en dansk
klub til en udenlandsk klub, skal have
godkendelse fra sin danske klub og DBBF.
Godkendelsen skal godtgøre, at pågældende spiller frit
kan forlade Danmark, idet han/hun har opfyldt alle
forpligtelser i forhold til sin klub og DBBF.
Enhver anden forpligtelse, er disse bestemmelser
uvedkommende.
DBBF kan opkræve ekspeditionsgebyr ved
spilleroverførsel til udenlandske klubber. Ved
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spilleroverførsel af danske spillere aftales
betingelserne for spillerens eventuelle deltagelse på
officielle hold.
Klubskifte for licensspillere fra en udenlandsk klub til
en dansk klub
En spiller, uanset nationalitet, der ønsker at skifte fra
en udenlandsk klub, hvis forbund er underlagt
FIBA til en dansk klub, skal have letter of clearance,
udstedt af det udenlandske forbund.
Derudover gælder de almindelige regler for licens og
klubskifte.

Thomas Frydendal fortalte at der hovedsagelig var tale om en justering af tekst i forhold til
virkeligheden og en sammenskrivning. Derudover udgår holdlicenser og væsentligst er der ingen
karantæner nyregistrering af licensspillere.
Rene Jakobsen spurgte til dokumentationen af fem års reglen der ville gøre det noget sværere.
Han mente at man skulle stole på folkeregister adressen. Rasmus Winkel fortalte at den
nuværende regel reelt ikke sikrer dokumentation for om man har været i landet i fem år.
Andreas Larsen spurgte til om forbundet ikke opbevarer opholdstilladelsen, dette bekræftede
Rasmus Winkel men han var ikke sikker på om alt var blevet arkiveret så lang tid tilbage. Torsten
Ørhøj mente at hvis man stemte for forslaget var en skærpelse. Michael Piloz forklarede at
usikkerheden gælder for dem der aldrig har afmeldt folkeregisteradressen. Rene Jakobsen mente
at bestemmelsen skal fjernes. Han fortalte at skat har adgang til flere oplysninger idag, og det
derfor vil det ikke ske at man kan stå i folkregisteret uden at være i landet.
Forslaget blev sat til afstemning som det stod
Forslaget blev vedtaget
9. spillelicens til udlændinge
Frydendal foreslog at punkt 9 flyttede til at blive behandlet efter punkt 15. Dette blev accepteret af
rigsdagen
10. Lovforslag om licens for kontraktspillere samt indførelse af andre foranstaltninger for at
sikre god forretningsskik i Basketligaen som erstatning for kravet til standardkontrakt
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Forslagsstiller: Basketligaen og bestyrelsen

Motivation:
For tre sæsoner siden blev det besluttet at der skal være en standardkontrakt i dansk basket, og den skulle
indføres i første omgang for Basketligaen fra 2014/2015. Formålet med beslutningen var at regulere
forholdene i specielt Basketligaen. Det efterfølgende arbejde har vist hvor svært det er at finde en
standardkontrakt der fungerer. Basketligaen er enige om at der er et behov for mere regulerede forhold
men mener ikke at en standardkontrakt er den rigtige løsning. Tværtimod vil en standardkontrakt skabe en
masse konflikt uden at tage hånd om det egentlige problem. Basketligaen har derfor foreslået følgende
model, hvor kravet om standardkontrakt erstattes med følgende model. Bestyrelsen har været med til
udformningen af forslaget og støtter det.
Del 1 og del 2 af forslaget skal behandles under et.
Forslag
Del 1 (gældende fra sæson 2014/2015)
Licensbegrebet udvides med begrebet ”kontraktspillere”
Nuværende (understreget fjernes)

Forslag (understreget tilføjes)
Indsættes et passende sted i licensreglerne

§1

TR § 32?
En kontraktspiller registreres i systemet på samme måde som
andre licensspillere og vil fremgå på hjemmesiden med det
samme som kontraktspiller.
Før spilleren bliver spilleberettiget skal der indsendes
følgende dokumentation.
1. Kontrakt. Klubberne opfordres til at bruge DBBFs
standardkontrakt, men dette er ikke et krav.
Kontrakten skal være indsendt senest d.10.jan. for at
der kan opnås licens. Dog skal opfylde 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
2. CPR nummer, eller bevis for registrering hos
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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.
§33 Standard Kontrakt
En standard kontrakt skal være tilgængelig på
forbundets hjemmeside. Denne kontrakt
udfærdiges
af DBBF efter dialog med de involverede parter.
Kontrakten er frivillig i sæsonerne 2010-2011 og
2011-2012. Fra sæsonen 2012-2013 er den
obligatorisk for alle kontraktspillere i Basketligaen.

Del 2 (gældende fra sæsonen 2014/2015)
Følgende bestemmelse foreslås for at sikre god forretningsskik i Basketligaen. I takt med at økonomi og
professionalisme øges i ligaen, betragtes det som rimeligt at der sikres en sund økonomistyring i klubberne.
Det er i hele basketdanmarks interesse at Basketligaklubberne driver en sund økonomi, således at der
undgås konkurser og der i stedet kan udvikles videre på de eksisterende organisationer.
TR§32 stk. 2
Denne bestemmelse gælder udelukkende for
Basketligaklubber.
Bestemmelsen er gældende fra sæsonen 2015/2016.
Før at en kontraktspiller kan få licens for en klub for den
pågældende sæson skal klubben have indsendt et revideret
regnskab for forrige sæson (fra 1. juli til 30. juni) af en
autoriseret revisor. Såfremt klubben har en anden
regnskabsperiode skal revisoren lave en særskilt opgørelse til
at følge sæsonen som nævnt.
Revisionen skal følge en regnskabsinstruks defineret af
Basketligaen og DBBF.
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Stk. 2.
DBBF skal behandle informationerne der indsendes fortroligt.
Kun formanden, den økonomiansvarlige, direktøren samt en
betroet medarbejder må have adgang til dokumenterne, og
de er alle underlagt tavshedspligt.
Stk. 3.
DBBF er berettiget til at bede om uddybende information
såfremt der er kommentarer i revisorens erklæringen der
berettiger til dette.

Da de økonomiske forhold og regler konstant ændrer sig giver det mening at regnskabsinstruksen løbende
kan justeres. Dette skal ske i samarbejde mellem Basketligaen og DBBF for at sikre at det giver mening og
ikke bliver for byrdefuldt for klubberne.
Forhold der kunne være indeholdt i en regnskabsinstruks er nævnt her.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Sammenhold af lønforhold med registrerede kontraktspillere hos DBBF
Kontrol af lønudbetalinger modsvarer kontrakterne indsendte til DBBF
Indeholdt skat for løngrupper
Forhold mellem udbetalte kørepenge og faktisk kørselsbehov
Bruger virksomheden fradragsregler korrekt?
Vurdering af økonomistyring i virksomheden
i. Fungerer budgettering, bogføring og økonomistyring tilfredsstillende?
ii. Findes der tilfredsstillende egenkapital i virksomheden?
iii. Disponeres der rimeligt med indkøb af spillere i forhold til indtægtsmodellen?
iv. Er indtjeningsmodellen for klubben for den kommende sæson realistisk?

Regnskabsinstruksen skal være udarbejdet i så god tid at klubberne har mulighed for at justere
organisationen efter den.
Formanden forklarede at basketligaklubberne mente at dette forslag bedre løste problemerne end
standardkontrakten og bestyrelsen bakkede op om forslaget.
Forslaget blev sat til afstemning
Forslaget blev enstemmigt vedtaget

11 Lovforslag om justering af dobbeltlicens
Forslagsstiller: Turneringsudvalget
Motivation: For at give en talentfuld ungdomsspiller lov til at fungere på sin ”moderklubs” ungdomshold.
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Nuværende (understreget fjernes)

Forslag (understreget tilføjes)

§ 35
Stk.3
Ligaklubben betragtes som moderklub for spillere.
Andre klubber kan ikke være moderklub.

§ 35
Stk.3
Ligaklubben betragtes som moderklub for spillere. Andre
klubber kan ikke være moderklub. For ungdomsspillere
kan der søges en dispensation.

Der …………….

Der ……………

Thomas Frydendal forklarede at ligaklub som det er nu skal være moderklub. Der var en situation
med en ungdomsspiller der ikke havde et ungdomshold, dette gjorde at hun ikke ville kunne spille
for sit hold i sin egen klub. Derfor foreslog udvalget denne dispensationsmulighed.
Karsten Johnsen syntes det var fint med en dispensationsmulighed men spurgte til hvorfor det
kun er ligaklubber der er moderklubber – det kunne Thomas Frydendal ikke huske.
Forslaget blev sat til afstemning
Enstemmigt vedtaget

12 Lovforslag §35, stk. 3 Fælles Turneringsreglement
Forslagsstiller: Bakken Bears
Motivation:
Det er ikke rimeligt, at spillere skal fravælge muligheden for dobbeltlicens fordi der er ”for mange” spillere i
truppen, der allerede har dobbeltlicens.
Vi vil gerne udvikle talenter i 1. division og nedefter, hvorfor det ikke er rimeligt at sætte begrænsning på
antallet af unge, spillere der kan deltage. Og uanset hvad, er det næppe dobbeltlicensspiller nr. 5, 6 og 7,
der afgør kampene.
Kan det så reelt blive et ligahold, der spiller i 1. division? Ja, i teorien, men hvis spillerne er gode nok, så
”gider” de ikke spille 1. division. Så i praksis synes det ikke at være et reelt problem.
Evt. kan forslaget kun gælde på herresiden, hvis der er andre problemstillinger på damesiden.

Nuværende (understreget fjernes)

Forslag (understreget tilføjes)

§35 Dobbeltlicns stk.3

§35 Dobbeltlicns stk.3

Ligaklubben betragtes som moderklub for spillere.
Andre klubber kan ikke være moderklub.

Ligaklubben betragtes som moderklub for spillere. Andre
klubber kan ikke være moderklub.
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Der indgås en samarbejdsaftale mellem ligaklubben
og den anden klub udfærdiget på en standard

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,

aftale udformet af DBBF. Denne skal blandt andet omhandle
hvor han spiller i pokalturneringen,

skadesbehandling, kontingent, træningsmodeller,
styrketræning, kontraktaftaler og yderligere

skadesbehandling, kontingent, træningsmodeller,
styrketræning, kontraktaftaler og yderligere

forhold.

forhold.

Kontrakten indgås for en hel sæson.

Kontrakten indgås for en hel sæson.

Der må ikke indgå løn i aftalen.

Der må ikke indgå løn i aftalen.

Ligaholdet kan indgå Dobbeltlicens aftaler med egne

Ligaholdet kan indgå Dobbeltlicens aftaler 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

sekundahold. En sådan aftale vil betyde at de normale
regler om op- og nedrykning mellem hold ikke gælder for
dobbeltlicensspillere på disse to

hold.

hold.

En ligaklub kan tegne dobbeltlicenser med flere
klubber.

En ligaklub kan tegne dobbeltlicenser med flere klubber.
En ikke liga klub kan indgå aftaler med flere ligahold.

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

En spiller må kun spille for ét hold i sin række
pr.sæson uden almindeligt klubskifte jf. TR§ 8

Ligaklubber må have et ubegrænset antal spillere med
dobbeltlicens.
Ikke ligaklubber må have et ubegrænset antal
dobbeltlicensspillere.

Ligaklubber må have et ubegrænset antal spillere
med dobbeltlicens.
Ikke ligaklubber må have et ubegrænset antal
dobbeltlicensspillere men kan højst benytte op til 4
spillere med dobbeltlicens pr. kamp.

Michael Piloz forklarede at licensen blev indført for at give de unge spillere mulighed for at smage
til ligaen på et tidspunkt hvor de ikke var gode nok til at få reelle minutter. En uhensigtsmæssighed
i reglerne gør at der kun må bruges fire spillere. Det betyder at de fire fem bedste vil spille, mens
de mindre gode ikke vil få spilletid, og de vil heller ikke kunne spille på ligaholdet. Konsekvensen er
at man ikke søger dobbelticens for disse spillere, hvilket gør at de ikke får drømmen om at sidde
på bænken. Det vil betyde at der er flere spillere der får ligaen som gulerod. I teorien kan man stille
et ligahold i 1.div., men det tror han ikke på vil ske i praksis.
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Ove Pedersen spurgte om det var et kæmpe problem. Michael Piloz fortalte at det er et klart
problem i Bakken Bears. Dette blev bakket op af Karsten Johnsen for BMS, og Peter Kjøller for
Stevnsgade.
Thomas Frydendal præciserede at dette i praksis ville betyde at et dameligahold kan spille ligaen
og 1.div. om søndagen.
Andreas Larsen mente at der skal sikres en ramme for at udvikle spillere i basketligaen hvis der
skal komme flere talenter.
Jan Boel mente ikke at forslaget gav mening.
Karsten Johnsen mindede om at det kun skulle være de næstbedste som det kom til gavn.
Henrik Sandberg mente ikke at Næstved gjorde særligt meget for udvikling af danske spillere og
burde fokusere mere på dette i stedet.
Ove Pedersen spurgte om det betød så meget hvis man besluttede at vedtage at basketliga må
have hold i 1.div.
Rene Jakobsen forklarede at man kun må bruge fire spillere ad gangen i kamp, men man må
have så mange som man vil på dobbeltlicens
Kim Nielsen mente ikke forslaget ville kunne lade sig gøre uden at man kommer til at drive rovdrift
på spillerne.
Susanne Bay mente det var håbløst for dameligaen hvis man kan spille med et helt ligahold i
1.div.
Michael Piloz mente ikke at problematikken gjaldt for herrerne, men kunne godt se det på
damesiden
David Breuer foreslog om man kunne definere at de fem startere ikke kunne flyttes.
Andreas Larsen mente ikke at ligaklubberne stiller op i 1.div. for at vinde rækken, men primært for
at udvikle spillerne. Han mente at hvis man vil have at klubberne skal udvikle talenter, så skal der
var plads til det.
Kim Nielsen var ikke for forslaget.
Forslaget blev sat til afstemning
16 stemte for
Forslaget faldt
Ændringsforslag kun gældende for herrerne blev fremsat
36 stemte for
Forslaget blev vedtaget.
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13 Lovforslag 3.Propositioner for Herrer – 1.division for herrer
Forslagsstiller: Svendborg Rabbits
Motivation: Vi er med på at dette forslag er mere vidtgående end det første men vi mener altså at der skal
til at ske noget, hvis vi i Udkantsdanmark skal kunne fastholde de talenter vi har
Nuværende (understreget fjernes)

Forslag (understreget tilføjes)

1. division herrer

1. division herrer

1. division herrer omfatter:

1. division herrer omfatter:

- det bedst placerede oprykningsberettigede hold fra
2. division herrer vest i forrige sæson

- det bedst placerede oprykningsberettigede hold fra 2.
division herrer vest i forrige sæson

- det bedst placerede oprykningsberettigede hold fra
2. division herrer øst i forrige sæson

- det bedst placerede oprykningsberettigede hold fra 2.
division herrer øst i forrige sæson

- de resterende hold fra 1. division herrer fra forrige
sæson, samt evt. nedrykkere fra Basketligaen.

- evt.nedrykkere fra Basketligaen.
- de resterende hold fra 1. division herrer fra forrige sæson,
indtil der er 8 hold i Østdanmark og 8 hold i Vestdanmark.

Turneringen ledes af DBBFs turneringsudvalg som
fastsætter form og antal runder.

Turneringen ledes af DBBFs turneringsudvalg som
fastsætter form og antal runder.

Rækken afvikles på følgende måde:
Turneringsmodel med et grundspil hvor alle spiller

Rækken afvikles på følgende måde:

ude/hjemme mod hinanden efterfulgt af playoffs.

1-8 er kvalificeret til at deltage.

8 Hold i øst og 8 hold i vest. Turneringsmodel med et
grundspil hvor alle spiller ude/hjemme mod hinanden
indenfor sin landsdel.

Disse skal melde sig til slutspillet senest fredag

Playoffs

inden tredjesidste spillerunde.

Nr.1-4 fra øst og vest deltager. Der spilles en
dobbeltturnering imellem de 8 hold.

Playoffs

Omkostningerne fordeles via turneringsgebyret.

Nr.5-8 fra øst og vest spiller slutspil mod de 4 bedste hold
fra hhv. 2.division herrer øst og vest i en ny
dobbeltturnering

Holdene seedes 1-8,2-7,3-6,4-5.
I semifinalerne spiller vinderen af 1-8 mod vinderen
af 4-5 og vinderes af 2-7 spiller mod vinderen af 3-6.

Omkostningerne fordeles via turneringsgebyret.

Såfremt der deltager mindre end otte hold sidder de
bedst seedede hold over i kvartfinalerne, og evt.

Vinderen af 1.division Playoffs er berettiget til oprykning,
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semifinaler.

såfremt dette ikke ønskes tilfalder retten nr.2.

Kvart-, semi- og finaler afvikles bedst á tre kampe.
Bedst placerede i grundspillet har
hjemmebanefordel i ulige kampe. Klubberne kan
bytte hjemmebane såfremt dette er godkendt af
DBBF.
Vinderen af 1.division Playoffs er berettiget til
oprykning, såfremt dette ikke ønskes tilfalder retten
nr.2

Torsten Ørhøj foreslog at 13 og 14 blev behandlet under et da de var meget ens. Thomas
Frydendal kunne godt følge tanken. Han mente at der er meget specifikt at angive hvor mange
hold der skulle være med og det stred med andre regler i turneringspropositionerne.
Karin Olsen sagde at det ikke var afgørende hvor mange hold der var med, så det kunne godt
ændres.
Karsten Johnsen mente at den eneste forskel var om der var en mellemrunde øst/vest, eller kun
var playoffs.
Thomas Frydendal syntes man skulle diskutere øst vest problematikken først og tage resten
bagefter.
Rene Jakobsen syntes at det var ærgerligt at der blev lavet så mange ændringer i 1DH. De var
imod forslaget da det ville give et dårligere niveau. Han mente ikke de økonomiske besparelser var
så store som skrevet.
Claus Jensen kunne lige nu kun se at der var tre eller fire hold der ville spille i 1.div. vest.
Rene Jakobsen spurgte om hvornår forslaget gjaldt fra. Dirigenten sagde at alle forslag som
udgangspunkt gjaldt for den kommende sæson.
Peter Kjøller mente at man skulle starte med at stemme om rækken skal deles i øst/vest. Thomas
Frydendal bekræftede at man ikke vil lave en 1.di.v vest med fire hold og man så vil man fylde op
nedenfra. Peter Kjøller mente at det gav mening at dele op hvis ligaklubberne kan have hold i
1.div. da der så kan være hold nok.
Ove Pedersen gik ind for forslaget. Han mente at det gav mening på grund af økonomien
Thomas Haaning mente at det var vigtigt at man sikrede kvaliteten, så det blev taget seriøst, og at
der skal stilles større krav hvis det blev vedtaget
Rene Jakobsen mente man ikke kunne sikre kvalitet nok i vest.
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Ernst Jensen foreslog at startede med en vejledende afstemning om man skal dele det op i
øst/vest
Henrik Sandberg ville gerne vide hvordan refusionen skulle beregnes
Der stemtes om at der skulle opdeles i øst vest, men forsamlingen var ikke sikre på hvad der blev
stemt om, så afstemningen blev annuleret.
Michael Piloz foreslog at man nedsatte et råd der forholdt sig til 1.div. og alle forslagene på
rigsdagen.
Rene Jakobsen var enig og fortalte at de allerede ville stille et sådant forslag i stedet for nogle af
de nævnte. Han anbefalede varmt at følge Michael Piloz forslag
Dirigenten opsummerede at forslaget er en udvidelse af forslag 15 hvor der nedsættes et råd for
udviklingen af 1.div. herrer. Rådet skal bestå af 1.div. klubberne, repræsentanter fra DBBF, de
meste ambitiøse 2.div. klubber, samt ligaen. Opgaven er at forholde sig til udviklingen af 1.div. og
herunder alle de forslag der er stillet angående dette på rigsdagen.
Formanden mente at der skal mødes oftere end to gange om året.
Ove Pedersen mente at det bare var at sende det til hjørne, og han insisterede på at det blev sat
til afstemning.
Peder Fløe mente at det var bedre demokratisk at det var rigsdagen der vedtog regler om 1.div. en
kun klubberne selv.
Torsten Ørhøj mente at uanset hvad der måtte blive besluttet skal basketrigsdagen tage stilling til
det, ligesom den gør med basketligaens hvidbog. Han mente derudover at forslag 15 skal
sambehandles med forslag 20.
Rene Christensen mente at der er flere end 1.div. klubberne der har interesse i det, så det bør
ikke kun være 1.div. selv skal finde ud af det.
Henrik Sandberg mindede om at basketligaen fik lov til at gå i enerum da ligaen blev etableret.
Peter Kjøller var som Rene Jakobsen for forslaget
Formanden mente at der var centrale spørgsmål der skulle afklares nemlig om ligaklubber må
have hold i 1.div. samt spørgsmålet om opdeling i øst-vest.
Karin Olsen mindede om at der ikke er nedrykning fra 1.div.
Der blev afholdt en vejledende afstemning om ligaklubber må have hold i 1.div.
37 for ud af 43
Vejledende om opdeling af øst vest
27 ud af 43
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Dirigenten foreslog herefter at bringe forslag 5,13,14 til vejledende afstemning som en samlet
belsutning, med en bemyndigelse til at lave nødvendige konsekvensrettelser
Jens Jensen ikke mente at der var andre argumenter end kun dem om Øst vest opdelingen.
Dirigenten mente godt at der kunne stemmes om det alligevel
Henrik Sandberg mente at man mister konkurrence i 1.div. hvis forslaget blev vedtaget.
Alle tre forslag blev sat til vejledende afstemning på en gang.
24 stemte for.
Formanden konstaterede at forsamlingen ikke kom videre og mente at der nu måtte stemmes om
alle forslagene som de stod.

Forslag 5 blev sat til afstemning
27 stemte for
Forslaget blev ikke vedtaget.

Forslag 13 blev sat til afstemning
17 stemte for
Forslaget blev ikke vedtaget.

Forslag 14 blev sat til afstemning
22 stemte for
Forslaget blev ikke vedtaget.

15 Lovforslag Møde i 1.division
Forslagsstiller: Bestyrelsen
Motivation: Der foreligger en del krav til udvikling af 1.div. Bestyrelsen mener at det afgørende for en
succesfuld udvikling af rækken er at klubberne er inddraget i processen. Basketligaen har tydeligt vist at det
er når klubberne selv tager ansvar at der sker en udvikling. Det vigtigste for at sikre denne udvikling er at
klubberne deler deres viden og tage fælles beslutninger. Bestyrelsen foreslår derfor at det eneste krav til
1.div. Herrer er at klubberne mødes 2 gange årligt, med mødepligt. Jf. BMS forslag 5. Forbundet stiller
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gerne ressourcer til rådighed for udviklingen, men det kræver at samtlige klubber deltager. Klubberne kan
derefter selv gå i gang med at diskutere de mange gode forslag til udvikling der er stillet til rigsdagen.
Nuværende (understreget fjernes)

Forslag (understreget tilføjes)

3.Propositioner for Herrer

3.Propositioner for Herrer
Klubberne i 1.division for herrer mødes 2 gange årligt
sammen med repræsentanter fra DBBF´s bestyrelse og
administration for at udvikle rækken. Til møderne er der
mødepligt for alle foreninger og ved udeblivelse vil
klubben pålægges en afgift. Møderne skal adviseres med
min. 30 dages varsel.

Rene Jakobsen fremsatte et ændringsforslag hvor forslag 9 + 16-22 blev trukket, og der istedet
blev dannet et råd for 1.div. der træffer beslutninger på samme måde som ligaerne.
Claus Jensen mente det var en god mening at inddrage 2.div. der ønsker det. Thomas
Frydendal syntes det var en god ide.
Karsten Johnsen mente det var afgørende at rådet kan træffes bindende beslutninger, i så fald
syntes han det var perfekt.
Ove Pedersen mente det stadigvæk skal vedtages på rigsdagen, hvilket blev bekræftet.
Formanden mente at der er andre der også har interesser i 1.div. som f.eks. forbund og liga.
Rene Jakobsen var enig i at det var en god ide at inddrage flere parter i rådet.
Kim Nielsen mente at det var uklart hvad der skal stemmes om.
Ove Pedersen mindede om at ligaen var økonomisk selvfinansierende og spurgte om 1DH herrer
skulle være det samme.
Rene Jakobsen sagde at formålet var at undgå at man skulle igennem en masse detail
beslutninger på rigsdagen og at det var bedre at lade klubberne selv forholde sig til
problemstillingerne.
Formanden foreslog som tidligere nævnt at der tages initiativ til at der dannes et råd der skal
komme med et forslag til næste ridsdag.
David Breuer spurgte så om det betød at der ikke ville blive vedtaget andet for 1.DH på denne
rigsdag. Dette blev bekræftet.
Derefter blev et udvidet forslag 15 formuleret som følger sat til afstemning
”Der nedsættes et råd for udviklingen af 1.div. herrer. Rådet skal bestå af 1.div. klubberne,
repræsentanter fra DBBF, de meste ambitiøse 2.div. klubber, samt ligaen. Opgaven er at forholde
sig til udviklingen af 1.div. og herunder alle de forslag der er stillet angående dette på rigsdagen.”
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Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
Dirigenten konstaterede herefter at forslag 9 + 16-22 var bortfaldet.
David Breuer opfordrede til at lang tidligere starte den debat.
23 Lovforslag om pokalturnering
Forslagsstiller: Bestyrelsen
Motivation: Præcisering og tilrettelser
Nuværende (understreget fjernes)

Forslag (understreget tilføjes)

5. Propositioner for landspokalturneringen for
seniorhold

5. Propositioner for landspokalturneringen for
seniorhold

§ 1 Generelle bestemmelser

§ 1 Generelle bestemmelser

DBBF kan hvert år udskrive en landspokalturnering for
senior damer og herrer.
DBBF fastsætter samtidig turneringsgebyret.

DBBF kan hvert år udskrive en landspokalturnering for
senior damer og herrer.
DBBF fastsætter turneringsgebyret.

DBBFs bestyrelse bemyndiges til at udforme
detailbestemmelser om kluballiancer i
landspokalturneringen.

DBBFs bestyrelse bemyndiges til at udforme
detailbestemmelser om kluballiancer i
landspokalturneringen.

§ 2 Deltagere
Alle foreninger under DBBF kan tilmelde et dame- og et
herrehold.
En spiller må gerne spille for flere i den samme
pokalturnering hvis reglerne om klubskifte er overholdt.

Deltagelse er obligatorisk for klubber hvis 1. seniorhold
spiller i den bedste herre eller damerække, medmindre
disse skriftligt ved anbefalet brev melder fra. Dette skal
ske senest 14 dage før lodtrækning til første runde
finder sted.

47

§ 2 Deltagere
Alle foreninger under DBBF kan tilmelde et dame- og et
herrehold.
En spiller må gerne spille for flere i den samme
pokalturnering hvis reglerne om klubskifte er overholdt.

Deltagelse er obligatorisk for klubber hvis 1. seniorhold
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.
§ 3 Turneringsregler
Der spilles efter:

Turneringen er en cupturnering med 1 kamp pr.hold i
hver runde.

a. De internationale spilleregler.

Der spilles efter:

b. DBBFs turneringsreglement.

a. De internationale spilleregler.

c. DBBFs licensordning.

b. DBBFs turneringsreglement.
c. DBBFs licensordning.

Der spilles om en pokal i hver turnering samt en
præmie til hver af de enkelte spillere på det vindende
hold.

- Spillere som deltager for klubber deltagende i
Basketligaen, Dameligaen, 1.Division Herrer, 2.Division
Herrer og 1.Division Damer, skal have gyldig spillelicens
jf. §30 i det fælles turneringsreglement.
- Spillere som deltager for klubber deltagende i ikke
licenskrævende rækker, skal have gyldig spillelicens
jf.§42 i det fælles turneringsreglement.

Spilleberretiget i landspokalturneringen er enhver
spiller, der på kampdagen er spilleberretiget for det
pågældende hold i den almindelige gennemgående
turnering.

Der spilles om en pokal i hver turnering samt en præmie
til hver af de enkelte spillere på det vindende hold.

§ 4 Turneringsledelse
Pokalturneringerne ledes af turneringsudvalget, der
fastsætter terminer for rundernes afvikling og foretager
lodtrækning for hver runde.
Alle tvivlsspørgsmål afgøres af turneringsledelsen.

§4 Turneringsledelse
Pokalturneringerne ledes af turneringsudvalget, der
fastsætter terminer for rundernes afvikling og foretager
lodtrækning for hver runde.
Alle tvivlsspørgsmål afgøres af turneringsledelsen.

§ 5 Holdgruppering
De indledende runder til og med 1/16-finalerne spilles i
en øst- og en vestgruppe (grænse Storebælt) med fri
lodtrækning.
Til 1/8-finalerne kvalificerer sig 16 hold fordelt i de 2
grupper i forhold til antallet af tilmeldte hold - dog
mindst 2 hold fra hver gruppe.

§5 Holdgruppering
De indledende runder til og med 1/16-finalerne spilles i
en øst- og en vestgruppe (grænse Storebælt) med fri
lodtrækning.
Til 1/8-finalerne kvalificerer sig 16 hold fordelt i de 2
grupper i forhold til antallet af tilmeldte hold - dog
mindst 2 hold fra hver gruppe.

Ligaholdene træder ind i de respektive 2 grupper senest
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Ligaholdene træder ind i de respektive 2 grupper senest i

i 1/16-finalerne, øvrige divisionshold senest i 1/32finalerne.

1/16-finalerne, øvrige divisionshold senest i 1/32finalerne.

Til og med 1/8-finalerne har lavest rangerende hold ret
til at spille på hjemmebane.

Til og med 1/2-finalerne har lavest rangerende hold ret
til at spille på hjemmebane.

§ 6 1/8- finaler
Der foretages fri lodtrækning.
§ 6 1/8-, 1/4- og 1/2-finaler
Der foretages fri lodtrækning.

§ 7 1/4-finaler
Der foretages fri lodtrækning.

§ 8 Semifinaler
Der foretages fri lodtrækning.
Semifinalerne afvikles som en kamp. Først trukne hold
har hjemmebanen.

§ 7 Afvikling af indledende kampe

§ 9 Afvikling af indledende kampe
Klubberne træffer selv afgørelse om kampdato, -tid og sted inden for de af DBBFs fastsatte terminer og vilkår
samt giver skriftlig meddelelse herom til DBBF.

Klubberne træffer selv afgørelse om kampdato, -tid og sted inden for de af DBBFs 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

Afviklingen af kampe skal give det tilrejsende hold
rimelige ud- og hjemrejsebetingelser. Kampen kan flyttes
til udeholdets hjemmebane, hvis begge klubber er enige
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er enige herom. Såfremt enighed ikke kan opnås, skal
hjemmeholdets forslag til kampens afvikling
fremsendes skriftligt til DBBF. Er den endelige
fastsættelse eller forslag til kampens afvikling ikke
fremsendt skriftligt til DBBF senest 10 dage før seneste
afviklingsdato, fastlægger turneringsudvalget suverænt
spilletidspunkt og spillested, hvilket kan indebære, at
kampen flyttes til udeholdets hjemmebane, neutral
bane, eller at holdene skal spille to dage i træk.

herom. Såfremt enighed ikke kan opnås, skal
hjemmeholdets forslag til kampens afvikling fremsendes
skriftligt til DBBF. Er den endelige fastsættelse eller
forslag til kampens afvikling ikke fremsendt skriftligt til
DBBF senest 10 dage før seneste afviklingsdato,
fastlægger turneringsudvalget suverænt spilletidspunkt
og spillested, hvilket kan indebære, at kampen flyttes til
udeholdets hjemmebane, neutral bane, eller at holdene
skal spille to dage i træk.

Stk.2.

Stk.2.

Hvor et ligahold spiller på hjemmebane skal
kampafviklingen følge de definerede standarder for

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.

Ligaerne (vedtagne afgiftskema for ligaerne følges). 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.

§8 Hjemmeholdets forpligtigelser

§ 10

Hjemmeholdets forpligtigelser
a. skal fra og med 1/4-finalerne opkræve entre

a. skal sørge for, at de baner, der bliver benyttet til
pokalkampe er godkendt af DBBF

b. 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. er ansvarlig for teknisk udstyr, bolde og
dommerbordsofficials
d. skal sørge for, at benyttede bolde er indkøbt i samme
sæson, og boldtypen er godkendt af DBBF
e. skal umiddelbart efter kampens afslutning følge
DBBFs anvisninger for indtastning af slutresultat,

c. skal sørge for, at benyttede bolde er indkøbt i samme
sæson, og boldtypen er godkendt af DBBF
d. skal umiddelbart efter kampens afslutning følge DBBFs
anvisninger for indtastning af slutresultat.

halvlegsresultatet og topscorere og skal indsende
protokollen samt en kopi af regnskabsopgørelsen til
DBBF.
§9 Dommerpåsætning

§ 11

Dommerpåsætning
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DBBF påsætter dommere til samtlige kampe i
pokalturneringen.

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
DBBF skal fra og med 1/8-finalerne eventuelt påsætte
kommissærer.

§10 Kommissær
DBBF kan fra og med 1/8-finalerne påsætte
kommissærer.

§ 13

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

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

§ 14
Økonomi
I indledende kampe, hvor der opkræves entre, tilfalder
entreindtægterne hjemmeholdet.
Udeholdet betaler sine egne rejseudgifter. Dog godtgør
hjemmeholdet i 1/8-finalerne og i 1/4-finalerne
rejseudgifter til udeholdet fra dettes hjemmebane til
spillestedet og retur med 150 % af statens på dagen
gældende høje kilometertakst på baggrund af Kort &
Matrikelstyrelsens vejlængdetabeller (via Storebælt).

Desuden er hjemmeholdet forpligtet til at stille 75
billetter frit til rådighed for udeholdet. Antallet skal
meddeles hjemmeholdet mindst 8 dage før kampens
afvikling.
I semifinalerne betaler hvert hold sine egne
rejseudgifter.

Klubberne deler til og med 1/16-finalerne samtlige
udgifter til dommerne (honorar, rejseudgifter og
eventuelle diæter), jf. DBBFs gældende bestemmelser,
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§12 Økonomi
I kampe, hvor der opkræves entre, tilfalder
entreindtægterne hjemmeholdet.
Udeholdet betaler sine egne rejseudgifter. Dog godtgør
hjemmeholdet i 1/8-, 1/4- og 1/2-finalerne rejseudgifter
til udeholdet fra dettes hjemmebane til spillestedet og
retur med 150 % af statens på dagen gældende høje
kilometertakst på baggrund af Kort & Matrikelstyrelsens
vejlængdetabeller (via Storebælt).

Desuden er hjemmeholdet forpligtet til at stille 75
billetter frit til rådighed for udeholdet. Antallet skal
meddeles hjemmeholdet mindst 8 dage før kampens
afvikling.

DBBF udbetaler samtlige honorarer, rejseudgifter og
diæter til dommerne og kommissærerne samt honorarer
til kommissærerne jf. DBBFs gældende takster. Disse
udgifter debiteres efterfølgende de deltagende klubbers

og dommerne betales af klubberne umiddelbart inden
kampen.

konto i DBBF.
Fra 1/8-finalen dækker DBBF udgifterne.

DBBF betaler i 1/8-, 1/4-finaler og semifinaler samtlige
rejseudgifter og diæter til dommerne og
kommissærerne samt honorarer til kommissærerne jf.
DBBFs gældende takster.
Hjemmeholdet dækker alle øvrige udgifter, herunder
dommerhonorarer, jvf. DBBFs gældende takster.

§ 15

Fordeling af indtægter
I finalerne gælder følgende:
a. DBBF modtager max. 25 % af bruttoentreindtægten.
Andelen fastsættes af DBBFs bestyrelse.

§13 Fordeling af indtægter
I finalerne gælder følgende:

b. Resten af entreindtægten deles mellem de
implicerede klubber.

A. Afvikles begge finaler samme dag i samme hal
umiddelbart efter hinanden, deles bruttoindtægten efter
en fordelingsnøgle, der fastsættes af DBBFs bestyrelse.

c. Afvikles begge finaler samme dag i samme hal
umiddelbart efter hinanden, deles bruttoindtægten
efter en fordelingsnøgle, der fastsættes af DBBFs
bestyrelse.

B. DBBF afholder udgifter til halleje, kontrollører,
dommere, dommerbordsofficials og kommissærer.

d. DBBF afholder udgifter til halleje, kontrollører,
dommere, dommerbordsofficials og kommissærer.
e. DBBF godtgøre holdenes rejseudgifter i henhold til
gældende takster i Danmarksturneringen.

§ 16

Bandereklamer
I finaler, hvorfra der bringes Tv-transmission, besidder
DBBF retten til bandereklamer. Nettoindtægten
fordeles efter regler, vedtaget af DBBFs bestyrelse.

§14 Bandereklamer
I finaler, hvorfra der bringes Tv-transmission, besidder
DBBF retten til bandereklamer. Nettoindtægten fordeles
efter regler, vedtaget af DBBFs bestyrelse.

Thomas Frydendal fortalte at der var tale en omskrivning af hvad der allerede er besluttet.
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Rene Jakobsen spurgte om en serie 1 skal registrere sig som klub. Dette var ikke tilfældet.
Frydendal mente det var dårligt formuleret. Der skal stå ”være spilleberrettiget”
Han spurgte også om dækning af rejseudgifter til udeholdet i semifinaler ikke var en ændring.
Thomas Frydendal fortalte at det var en konsekvensrettelse af at der kun er en semifinale nu, og
det derfor skal beskrives i reglerne.
Forslaget blev herefter sat til afstemning
Forslaget enstemmigt vedtaget.

8. Godkendelse af Basketligaens og Dameligaens mandat
Herreligaen
Enstemmigt godkendt
Dameligaen
Enstemmigt Godkendt

9. Fastsættelse af takster
Årskontingent til DBBF blev fastsat uændret til 1000 kr.
Forslaget vedtaget.

10. Valg til bestyrelsen
Formand
Michael H. Bloch - valgt
Formand for dommerudvalget
Jesper Brixen – valgt
Formand for trænerudvalget
Bestyrelsen opstillede Mads Young Christensen
Formanden motiverede opstillingen
Mads Young Christensen - valgt
Formand for Børn og Unge
Jesper Nielsen – valgt
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Formand for herreligaudvalg
Michael Piloz fortalte at der forsat manglede en udpeget kandidat fra baskeligaen
Formanden takkede Piloz for hans store arbejde i forbundets bestyrelse

11. Valg af medlemmer til de stående udvalg
jf. § 9, nr. 4, litra a-e og g – i, jf. § 20
Der blev givet en bemyndigelse til bestyrelse om at besætte evt. vakante pladser i udvalgene

Dommerudvalget
Kim Døj - valgt
Lars Skouhus - valgt
Brian damgaard - ikke villig til genvalg
Per Schønvandt - valgt
René Christensen - valgt
Carsten Vestermark - valgt

Trænerudvalget
Thomas Silfen - valgt

Børn og unge udvalget
Henrik Sandberg - valgt
Torben Højman Jensen - valgt
Jesper Fasterholt- valgt
Klaus Hartig – Mikkelsen - valgt
Jannie Virum - valgt

Turneringsudvalget (ikke på valg)
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Flemming Hansen
Jimmy Jørgensen
Peter Jensen
Morten Pedersen
Vakant

Klubudviklingsudvalget (ikke på valg)
Karin Olsen
Michael Rønne
Vakant
Vakant
Kasper Mølgaard, DGI basketball Forum

Eliteudvalget (ikke på valg)
Per Mikkelsen
Jacob Weinecke
Jonas Buur
Jesper Sørensen
Anne Thorius udtræder
Thuri Høgh indtæder
12. Valg – blandt bestyrelsens medlemmer – af næstformand i bestyrelsen.
Ernst Jensen – genvalgt

13. Valg af medlemmer og suppleanter til amatør- og ordensudvalget.
Jette Jessen – valgt
Torsten Ørhøj – valgt
Jacob Bertram – valgt
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