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Ad 1) Dagsorden for Basketrigsdagens ordinære møde
(jf. DBBFs love §11, stk. 5)

1)

Valg af dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

2)

Formanden aflægger beretning til godkendelse.

3)

Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab til godkendelse og
præsenterer budget.

4)

Udvalg, hvis formand er på valg, aflægger beretning til godkendelse.

5)

Udvalg, hvis formand ikke er på valg, aflægger statusrapport.

6)

Formanden for Ligaudvalget aflægger beretning til godkendelse.

7)

Behandling af indkomne forslag:
a) Til lovændringer jf. § 13, stk. 1.
b) Til rigsdagsbeslutning jf. § 13, stk. 2.

8)

Godkendelse af Canal Digital Ligaens og Dameligaens mandat.

9)

Fastsættelse af takster:
a) Årskontingent til DBBF, jf. § 5,1. pkt. (nuv.: kr. 1.000,- pr. klub)

10)

Valg til bestyrelsen således:
I ulige år: Økonomiansvarlig, formand for turneringsudvalget for øvrige
turneringer, formand for klubudviklingsudvalget, formand for eliteudvalget.
I lige år: Formand for bestyrelsen, formand for dommerudvalget, formand for
trænerudvalget, formand for børne- og ungeudvalget.

11)

Valg af medlemmer til de stående udvalg, jf. §9, nr. 4, litra a-e og g-i, jf. §20,
stk. 3, således:
a) I ulige år: Medlemmer af henholdsvis turneringsudvalget for
øvrige turneringer, klubudviklingsudvalget og eliteudvalget.
b) I lige år: Medlemmer af henholdsvis dommerudvalget trænerudvalget, og
børne- og ungeudvalget.

12)

Valg - blandt bestyrelsens medlemmer - af næstformand i bestyrelsen.
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13)

Valg af medlemmer og suppleanter til amatør- og ordensudvalget.

14)

Godkendelse af fortsat anvendelse af DIFs revisorer i henhold til den fælles
revisionsaftale for specialforbund.

15)

Eventuelt.
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Klubstemmefordeling 2011
Stemmer
2011
1
2

Hold
2011
5
10

Alba
Attila
AUS
B 65 Basket
B 70 Basket
B 71 Holstebro
Baltic Basket
Brønderslev BK 70
Bjerringbro
BK Amager
BMI
BMS
Brabrand IF
Broernes BK
Brøndby Basket
Brønshøj
CBS Sport
Danske Bank
Dark Horses
Down Town Basketball-Klub
DSIO
Esbjerg BK
Espergærde BK
Falbas
Falcon
Fjordager BK Odense
Fredensborg BK
Fredericia BK
Frederikshavn Basketball Club
Frydenlund (ny)
Faaborg Basketball Klub
Gedved IF
Gl. Hellerup
Gladsaxe
Glostrup Idræts Club
Greve

1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1

7
3
8
0
0
4
5
8
2
26
17
19
1
5
0
12
3
0
1
1
0
4
8
2
21
11
3
6
5
0
2
0
1
5
15
7

Gudrun Basket
Haderslev BK
Hadsten Sports Klub
Hals
Hareskov
Harlev Basket
Hedensted
HEI

1
1
1
1
1
1
1
2

1
7
7
3
0
2
3
9

Klubnavn
AB5
AGF

Klubnavn
Jyllinge/Gundsømagle
Jægerspris
Kalundborg Basketball
Klub (ny)
KBH-BGD
Kolding BK
Køge BK
Lavia Århus
Lemvig Basket
Lund Lions
Lundergård
Lyngby BC
Lystrup IF
Nyborg BK
Næstved BK
Nørresundby BC
Odder IGF
PI Basket
PiiBBK
Randers Cimbria 2010
Ringsted Rats
RM 98
Roskilde BK
Ry
S. A. K. Horsens
S.Ø. Basket
Silkeborg KFUM
Sine
Sisu
Skive
Skjold Birkerød
Skovbakken
Skt. Klemens BK
Slagelse BK
Snakes BK
Solrød BK
Solrød Osb
SOR-Basket
Spirillen
Stenhus Basketball
Klub
Stevnsgade BK
Støvring IF
Svendborg BK
Sæby
TMG
Tønder BK
Tåstrup GF

Stemmer
2011
1
1

Hold
2011
0
1

1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
3
1
2
2
1
1
1
2
1
1
1

0
2
8
7
0
13
0
3
2
4
4
15
1
3
1
3
8
2
1
11
2
1
5
0
2
39
3
13
14
6
8
1
12
1
0
1

1
3
1
2
1
1
1
1

1
17
2
15
6
6
1
2
6

Helsingør 3000
Herlev Basket
Herning GF
Hillerød BK
Hinnerup Basket
Hjemly Basketball Klub
Hjerting IF
Holbæk BK
Horsens BC
Horsens IC
Hvidovre BK
Høbas
Hørsholm Basketball Klub
IK Vest (ny)
Jonstrup BK
Jyderup BK (ny)

1
2
1
1
1
1
1
2
2
2
2
1
3
1
2
1

1
11
1
8
2
6
0
9
10
12
15
2
35
0
14
2

USG BK
Valsgaard IF 83 (ny)
Vejen BK
Vejle
Viborg BU
Viborg HIF
Viby 2.0
Viby IF
Virum
Virum 09ers
VLI
Værløse BK
Ørum IF
Åbyhøj IF
Aalborg BK
Ålestrup (Ny)
Aarhus Bears

1
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1
3
1
3
3
1
1
167

2
0
3
4
1
5
1
11
25
1
2
25
0
29
19
3
1
766

Lukkede klubber
Team Wolfpack
Jungshoved IF
Allerslev IF
The Fun Raisers
Takuza
Nye klubber
Frydenlund
Jyderup
IK Vest
Kalundborg Basketball Klub
Valsgård IF 83

Klubstemmeberegning
1 stemme: 0-8 hold
gennemført
2 stemmer: 9-16 hold
gennemført
3 stemmer: 17 eller flere
gennemført
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Ad 2) Formandsberetning DBBF 2010-2011
Det er nu min fjerde formandsberetning, og jeg synes stadig arbejdet med forbundet er rigtig
spændende.
Der er flere der spørger mig hvad jeg egentlig arbejder med, og hvordan jeg holder mig orienteret
med hvad der foregår rundt om i landet.
Her er lige et kort overblik over hvilke aktiviteter jeg primært har deltaget i den forgange sæson:
-

Bestyrelsesmøder i DBBF
Repræsentation af DBBF ved Ligamøder.
Gæst ved udvalgsmøder under DBBF.
Repræsentation af DBBF ved DIF’s års - og budgetmøde.
4-6 møder i DIF om løbende problemstillinger
Deltagelse i DIF´s udviklingsudvalg der mødes ca. 8 gange om året.
Deltagelse i møder i Elitekurs
Deltagelse ved nogle af Netværksmøderne med klubberne
Repræsentation af DBBF i FIBA.
Deltagelse i Nordisk møde en gang om året.
Set en række senior og ungdomskampe.
Diverse telefon samtaler, mails og møder med kontoret og folk rundt om i miljøet.

Dette giver mig et godt indblik i hvor aktivt et miljø vi befinder os i og hvor mange gode og
engagerede kræfter vi har.
Igen i år synes jeg at vi bevæger os i den rigtige retning, men der er selvfølgelige både gode, og
triste historier fra året der gik.
I det forgange år har vi desværre måtte tage afsked med Lief Willer og Viggo Bertram, begge to
store personligheder, som gennem næsten hele deres liv har bidraget væsentligt til vores sport. De
var repræsentanter for den type af ildsjæle som vores forbund baserer sig på, og jeg er meget
taknemmelig for det de har givet sporten.
Vi har fået fem nye klubber i denne sæson.
Klubberne er: Frydenlund Basketball Klub, IK Vest, Jyderup Basketball Klub, Valsgård IF 83 og ,
Kalundborg
Det er afgørende at vi får udbredt sporten geografisk, så jeg ønsker dem held og lykke med at
vokse, og håber I vil hjælpe dem hvis I kan. DBBF vil i hvert fald stille sig til rådighed i det omfang
de ønsker det.
Kell Ørhøj har efter mange års virke som dirigent ved vores Rigsdag valgt at takke af. Kell har
været en stor hjælp for DBBF i mange år. Kell har med sin skarpe hjerne været en meget dygtig
dirigent, og jeg vil gerne rette en stor personlig tak for hans arbejde. Heldigvis har vi fundet en
meget kompetent afløser, og vi er derfor rigtig glade for at kunne byde Steen Krüger velkommen til
at overtage hans post. Steen er som de fleste af jer ved tidligere formand, og kender sporten og
forbundet ud og ind.
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I det følgende vil jeg gennemgå året efter samme struktur som i mine tidligere beretninger, da jeg
synes det giver et godt overblik for vores mange aktiviteter.
Medlemsrekruttering ”15 i 20”
Vores overordnede mål er stadig at gøre basketball til den 15. største idræt i Danmark i 2020 – det
svarer til cirka 20.000 medlemmer. Vi er i dag nr. 21, men vi har knækket kurven og nu oppe over
12.000 medlemmer. Vi skal de næste 10 år øge vores medlemstal med ca. 1000 om året for at nå
vores målsætning.
Udviklingen har set således ud :
2007

2008

2009

2010

2011

11490

11408

11718

11550

12010

Vi er stadig bagud i forhold til at øge antallet med 1000 ekstra medlemmer om året. Men det er jo
et langsigtet mål, og jeg tror på at 2011/12 vil flytte os markant i den rigtige retning.
Grunden til at medlemstallet er vores hovedfokus er at det har afgørende betydning for så mange
andre dele af vores idræt, da flere medlemmer giver:
-

flere klubber
mindre afstande til modstanderne i de basket tynde områder
større kritisk masse
flere talenter
bedre elite
bedre landshold
større tilskud fra DIF
større almen interesse
mere pr og plads i medierne
større sponsor indtægter i klubberne

Som forbund tror vi på at vi har det rigtige fokus. Et større medlemstal skal komme igennem gode
strukturer, samarbejde og de rigtige tilbud fra forbundet. Det er hårdt arbejde og kommer til at tage
tid, men vi vil insistere på at holde fokus og arbejde for sportens udbredelse.
Så lad os i fællesskab arbejde for at vi bliver nr. 15 i 20 - det kan få afgørende betydning for vores
idræt.

Bredde
Basketkaravanen ”Timeout” blev startet i denne sæson som et pilotprojekt. Vi ville se om det var et
tilbud der gav mening for klubberne. Vi har i årets løb været ude på over 30 skoler med Time Out,
og vores oplevelse er at det har været et rigtigt godt initiativ. Vi gør det altid i samarbejde med en
klub, og samtidig med at vi introducerer Easybasket på skolen. Hver gang giver det nye
medlemmer til klubben og fra skolerne får vi rigtig gode tilbagemeldinger.
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Men husk at Easybasket også er noget i kan bruge der hjemme i jeres egen klub og særligt til de
mindste og evt. til lidt ældre der bare lige er begyndt at spille. Der er flere steder rundt om i landet
vores klubber bruger Easybasket som målrettet rekruttering af nye medlemmer, med stor succes.
Der er i løbet af året blevet arbejdet meget på vores GO-basketball projekt, som vi laver sammen
med DGI. Vi forsøger at inddrage så mange som muligt i processen for at få det bedst mulige
resultat. Det tager tid, men målet er at have materialet klar til rigsdagen næste år, så vi kan
forberede os på at bruge det i den følgende sæson.
Vi har indført en række ændringer af vores regler for de yngste, og det er stadig en succes. Jeg
tror det har væsentlig betydning for at vi får flere til at spille og at alle lære og udvikler sig mere af
det.
Igen i år uddeler vi klubprisen på 20.000,- kr. Der har været gode ansøgninger, men vi håber at
endnu flere klubber vil søge fremover, så bestyrelsen har mulighed for at kunne fremhæve alt det
gode arbejde der bliver lavet ude i klubberne..
Klubudviklingsudvalget har udvalgt de tre bedste kandidater til prisen og de er:
BMS, Aalborg og Svendborg
De vil blive præsenteret nærmere på vores hjemmeside i dagene op til rigsdagen hvor vinderen
bliver offentliggjort.
Vores samarbejde med DGI går rigtig godt. Jeg håber I ude i klubberne kan mærke en forskel og
bl.a. vores fælles nyhedsbrev synes jeg giver et rigtig godt overblik over hvilke samlede aktiviteter I
har mulighed for at deltage i.
Elite
På det netop afholdte årsmøde i DIF, blev det vedtaget at DIF skal etablere en udviklingspulje som
skal støtte talentudviklingen i de forbund som står udenfor Team Danmark.
Dette er en meget stor sejr for Elitekurs og er kun blevet til fordi vi stiftede netværket.
Ernst, Rasmus og jeg har været meget aktive i arbejdet omkring dette projekt som i dag tæller 20
forbund som i fællesskab arbejder for at gøre rammerne bedre for de ikke Team Danmark støttet
forbund.
Nu skal vi for alvor til at forme rammerne for den Talentpulje sammen med DIF og Team Danmark.
Jeg tror dette vil få meget afgørende betydning for hvordan talentudvikling bliver prioriteret i dansk
idræt de næste 10-20 år.
Seniordame landsholdet er kommet rigtigt godt i gang igen, under den dygtige og energiske
ledelse af Johan Enbom og Anne Thorius. Der har været afholdt flere træningsweekender, et
succesfuldt pointguard academy, træningskamp mod DL’s allstarhold og her for nylig var damerne
i Finland for at spille kampe mod og træne med værterne. Det er dejligt at se at energien er tilbage
omkring damelandsholdet. Aktiviteterne giver forhåbninger for fremtiden, men kampene viser også
at der skal arbejdes stenhårdt hvis vi for alvor vil være med på den internationale scene.
Sidste år besluttede eliteudvalget at vores hold skulle deltage ved C-EM for første gang.
Vurderingen var at det passede til vores niveau, og at holdet havde brug for nogle
succesoplevelser. Vores nye træner Peter Hoffman og hans stab gjorde et fantastisk arbejde med
10

at forme en ny trup, der trænede fornuftigt op til turneringen på Malta. Turen dernede var en stor
succes både sportsligt og for hele organisationen. Vores hold vandt alle syv kampe og tog titlen
efter en finale mod Malta. Nogle af landende var ikke en match for vores hold, men der var flere af
de andre hold som vi skulle spille godt for at slå. Sammenholdet og stemning på turen var utrolig
god, og jeg er overbevist om at vi nu har lagt grundlaget for den kommende generation af
herrelandshold.
For første gang nogle skulle et af vores ungdomshold deltage i A gruppen. Vores U16 drenge
kvalificerede sig sidste år, og skulle derfor bide skeer med alle de store. En del af spillerne fra
sidste år var blevet for gamle, så det var en mere internationalt urutineret trup der skulle spille mod
Europas allerbedste landshold. Steen Guido og kompagni havde forberedt sig meget seriøst og
drenge slog sensationelt Grækenland i deres første kamp. Kun sort uheld gjorde at vi på trods af
sejren endte i nedrykningsspillet som vi tabte. Turneringen viste at der stadig er et stykke op til
næste niveau, men at vi er tættere på end nogensinde før, og vi har fået en masse erfaring vi har
bygget videre på.
I år havde vi også U20 herrer med for første gang. Vi havde store forventninger til holdet, men her
måtte vi erkende at niveauet er meget højt. Vi vil dog forsætte med at prioritere holdet da vi tror på
at det er afgørende for fremtiden.
Derudover havde vi U18 herrer, U18 damer og U16 damer med til EM. Her vil jeg specielt
fremhæve U18 damer der spillede en rigtigt flot turnering.
U15 og U14 holdene var også i ilden til copenhagen invitational. Hos drengene kom U14 herrerne i
finalen, og pigerne blev nr. to i en firenationers turnering.
En af målene med vores ungdomslandsholdsprogram er at vise omverdenen den talentmasse vi
har i Danmark. Dette er i den grad lykkedes, og vi har mange talentfulde unge spillere der nu
spiller i udlandet på meget højt niveau. Det er vores klare mål at forsætte med at sikre denne
udvikling, så vi kan få endnu flere talenter ud og dygtiggøre sig i udlandet.
Jeg vil gerne takke alle jer der arbejder med vores landshold på den ene eller anden måde. I gør
en fantastisk indsats, jeres engagement og høje kvalitet i arbejdet er en væsentlig inspirationskilde
til hele vores miljø.
På den hjemlige front vil jeg ønske SISU tillykke med ”The double” da de både vandt Pokalen og
det Danske Mesterskab for kvinder, som er henholdsvis deres 11. og 16. siden 1971
Dameligaen vil i den kommende sæson indlede et tættere samarbejde med forbundet, der
indebærer at DBBF tager sig af en række af de praktiske opgaver omkring driften af ligaen. Det er
stadig meget vigtigt at der i klubberne arbejdes målrettet på at øge antallet at damespillere, så vi
kan få en rimelig kritisk masse. En øget konkurrence, vil give bedre kampe og vi får flere
kvalificeret spillere til vores landshold.
På herre siden vandt Bakken Bears også ”The Double”.
DM finalerne der endte 4-0 blev desværre ikke helt spændende opgør mellem Bakken Bears og
Svendborg Rabbits som sidste år, men mange af kampene var tætte og det er altid en fornøjelse at
se hvor mange tilskuere der nu kommer til DM finalerne. Bakken Bears vandt deres 11. DM. Det er
en imponerende rekord og bygger på mange år stabilt og meget seriøst arbejde på både det
organisatoriske, økonomiske og sportslig plan. Jeg håber I får kræfter til at tage det næste skridt
ud i Europa og jeg håber også på at I ikke vil være lige så dominerende de næste 10 år. Det vil
være godt for vores fælles produkt hvis der er flere om buddet.
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Falcon bliver det nye hold i herre ligaen. Efter et meget succesfuldt slutspil i 1.division med mange
tilskuere vandt Stevnsgade over Falcon, men da Stevnsgade ikke ønskede at rykke op fik Falcon
muligheden. Jeg vil ønske jer held og lykke med det store og spændende skridt.
Dommere
Mangel på dommere har vi jo stadig, det er ikke en opgave vi klarer på en enkelt sæson, og vil jeg
endnu en gang opfordre alle klubber til at arbejde med udviklingen af dommere.
Jeg vil også opfordre til at man særligt i ungdomsrækkerne som træner, leder og almindelig
forældre husker på at dommere også er mennesker og kan lave fejl. Vær motiverende i stedet for
at råbe og skrige af de unge dommerfrø vi har.
Og husk det er sku ikke dommerne der er skyld i at man taber i basketball kamp - det er en selv og
det hold man er en del af.
Projekter
FIBA 33
FIBA hare udviklet et nyt koncept som hedder FIBA 33, det er 3 mod 3 på en kurv stort set som vi
kender det i dag. FIBA´s mål er at det skal blive en officiel Olympisk disciplin ved OL i 2020. Det
var med på programmet for Ungdoms OL i Kina, som et forsøg og var en stor succes. Vi har
beskrevet et projekt for DIF om at udvikle dette spil i Danmark og ad den vej få ca. 4500 nye
medlemmer over de næste 2½ år. DIF synes vores projekt er rigtig spændende og har vagt at
støtte os med knapt én million kr. mod at vi selv bidrager med en kvart. Vi vil udbrede konceptet
sammen med Game, og vil afholde åbne Nordiske Mesterskaber på Rådhuspladsen sammen med
Game i 2012. Jeg håber virkelig at I vil tage godt imod projektet, og at I rundt om i klubberne vil
være med til at udvikle og udbrede det. Jeg mener det har stort potentiale som en motionssport for
både unge og ældre, men bestemt også en måde at få dem der spiller uorganiseret basketball
tættere på sporten. Der er ca. 40.000 der spille basketball jævnligt udenfor klubberne og hvis vi
kan skabe et tilbud til dem som er let tilgængeligt og hvor de f.eks. kan få hjælp til at finde nogle at
spille mod, så vil vi få dem involveret i vores sport og give os flere medlemmer.
LOGO
Som de fleste af jer nok har bemærket som har vi fået et nyt logo. Vi har afholdt en konkurrence
mellem studerende på forskellige design og grafiske skoler. Der var 3-5 gode koncept ideer, men
særligt ét evnede at både være let genkendeligt, originalt og samtidigt fortælle noget om basketball
og det er væsentlige egenskaber for et logo.
Formålet med at ændre logo er at vi ville skabe et logo som, vi kan bruge i alle sammenhænge.
Før havde vi flere forskellige og det er ikke hensigtsmæssigt hvis vi skal bygge større genskab til
basketball og i øvrigt prøve at skabe genkendeligt brand. Jeg er selv blevet rigtig glad for
resultatet, og jeg er glad for at flere personer der uopfordret har sagt at de synes det er flot.
Street basket
I år afviklede vi igen streetbasket turneringen sammen med Gam3. Det er et rigtigt godt
samarbejde der gav os en fin turnering på højt niveau. Desværre lykkedes det ikke i år at involvere
klubberne på samme måde som tidligere år. Dette er noget vi kommer til at arbejde med aktivt med
i forbindelse med FIBA33 projektet.
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Finalerne blev afviklet på rådhuspladsen, og var igen i år en supergod oplevelse for alle.
Markedsføring / PR / Kommunikation
Vores stærkeste eksponering er klart DK4´s arbejde med basketball. Og det er dejligt at vi både
kan se vores egen turnering og NBA, det er der mange af de mindre nationer i Europa der
misunder os, ikke mindst vores nordiske brødre. Det samarbejde håber vi kan fortsætte mange år
frem.
På min sport uploader vi løbende historier og jeg vil opfordre jer alle sammen til at bidrage med
historier til det medie.
Vores samarbejde med DGI skulle gerne give jer en lettere kommunikation og vores fælles
nyhedsbrev er et central element i at gøre det lettere for jer i dagligdagen.
Sponsorer
Krisen har præget hele sportsverdenen, og heldigvis har vi i år ikke set nogen klubber der har
lukket grundet økonomiske problemer. Men det er svært mange steder at få sponsorerne til at
bidrage. Selv om de måske gerne ville, så er de ofte tvunget til ikke at støtte, fordi deres økonomi
også er stram.
Vi har dog ikke opgivet håbet om at finde sponsorer til DBBF, og derfor er vi også hele tiden
opmærksomme på hvor der kunne være muligheder for at gøre det attraktivt at sponserer DBBF,
så vi kan skabe midler til at udvikle vores sport.
Økonomi
Vi kommer med et bedre resultat end forventet. Dette skyldes primært en medarbejder der har
været syg der har medført mindre aktivitet, og noget lønrefusion. Derudover har der været noget
periodeforskydning på vores integrationsprojekt. Generelt set er vi ikke interesserede i at generere
overskud og vi har derfor valgt at ville investere i FIBA33 projektet over de næste par sæsoner.
Vi har over de sidste par år investeret en del i vores breddearbejde. Dette er blevet gjort dels fordi
vi mener det er der vores fokus skal være for at nå vores strategimål og dels fordi at øget
breddearbejde giver større tilskud fra DIF. På grund af det arbejde vores konsulenter laver får
forbundet nu næsten en halv million mere om året i indtægt. På denne måde er vores konsulenter
nu omkostningsneutrale for klubberne. Vi kan med andre ord lave mere basket uden at det koster
klubberne mere.

Den økonomiske fordeling i DBBF mellem – bredde, elite og generel adm. Hvis man tager højde
for lønomkostninger til breddekonsulenter, sportschef, turneringsplanlægning, landstrænere etc.
ser således ud:
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Område / År

07-08

08-09

09-10

10-11

Bredde

43 %

59 %

51%

51%

Elite

32 %

22 %

29%

29,5%

Administration

25 %

19 %

20%

19,5%

Så den fordeling afspejler vores strategiske prioriteringer om at løfte bredden og øge
medlemstallet.

Politiske organer
I den forgangne sæson har vi markeret os ganske godt på den idrætspolitiske scene på trods af
vores forbunds størrelse.
I Elitekurs samarbejdet er DBBF et af de toneangivende forbund hvor både Ernst, Rasmus og jeg
selv er meget aktive. Den aktivitet har gjort os meget synlige i DIF regi, og det på en som vækker
respekt i miljøet. Ernst varetager rollen som talsmand for fællesskabet og han er en af de mest
vidende og kompetente personer på området, hvilket betyder at der bliver lyttet når han udtaler sig.
Jeg selv har nu siddet i DIF´s udviklingsudvalg som arbejder med hvordan dansk idræt skal udvikle
sig de næste 10 år. Man sidder der for en to-årig periode som udløber her til sommer. Jeg opstiller
igen og håber på at blive valgt til at fortsætte. Det er spændende og jeg får indsigt i hvad der sker i
dansk idræt udenfor basket kredse.
Rasmus er blevet inviteret med af DIF i en central netværksgruppe med de 12 største og mest
progressive forbund. Gruppen består af direktører/general sekretærer for Fodbold, golf, håndbold,
badminton, arbejderidræt, svømning, gymnast, ridning, Kano og Kajak, Volleyball, og bordtennis.
DIF skal bruge denne gruppe til at få forbundenes input til den fremtidige udvikling af dansk idræt.
Det er et meget spændende sted at være med da det er her meget af politikken formes. At vi er
inviteret med tager vi som en anerkendelse af det arbejde vi laver i basketball.
Efter at Birgitte ikke længere sidder i FIBA Europe´s bestyrelse, er vi ikke repræsenteret der.
Birgitte er dog stadig aktiv i deres womens commision. Men da præsidenten er fra Island og vi via
vores nordiske samarbejde, har meget tætte relationer med ham, har vi meget let adgang til
informationer og til dialog med ledelsen.
Vores egen bestyrelsen fungerer rigtig godt og de fleste udvalg er efterhånden blevet godt besat.
Vi har endeligt fået trænerudvalget op at køre med en god og meget kompetent gruppe. Det udvalg
skal varetage udviklingen af vores trænere. Vi mener at trænerne er den måske vigtigste gruppe i
vores sport. Det er dem der er vores missionærer, er der én god træner er der også 10-15 gode
spillere og derfor bliver det spændende at følge deres arbejde i årene fremover.
Vi vil gerne have endnu flere med i vores udvalg og vi mener at det er et problem at der er så få
kvinder med. Derfor vil jeg gene opfordre jer til at melde jer og være med til at præge udviklingen.
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Hvis der er nogen af jer gerne vil være med til at præge udviklingen i DBBF eller sidder i andre
typer af organer eller som gerne vil, så må i meget gerne fortælle DBBF det, så vi kan arbejde
målrettet med det. Vi har brug for jeres input.
Organisation
Vi har over de sidste par år arbejdet med at styrke sekretariatet og jeg mener i dag at vi har et
enormt stærkt team. Alle medarbejdere er dedikerede basketball folk og det kan ses af den
enorme arbejdsindsats der bliver lagt for dagen.
Da der er så uendeligt mange opgaver der skal løftes kan det desværre være meget svært for
klubber og medlemmer at se hvordan de ansattes arbejder hjælper netop dem. Ikke desto mindre
håber jeg at de fleste har en oplevelse af at forbundet i dag er mere tilstede i ude i klubberne end
man har været før og at der bliver arbejdet ekstremt seriøst med at udvikle sporten. Bestyrelse og
udvalg fungerer også konstant bedre og dette er primært fordi der sidder nogle dygtige
medarbejdere der kan sikre at politikerne får de rigtige beslutningsgrundlag og at beslutninger
bliver ført ud i livet. Vi vil forsat prioritere et stærkt sekretariat, men i fremtiden vil vi gøre mere ud
af at fortælle detaljeret om hvilke opgaver der bliver løftet af sekretariatet for at give medlemmerne
end bedre fornemmelse af hvad der sker.
Ole Vincents har valgt at søge nye udfordringer og jeg vil gerne takke ham for det store og
engagerede arbejde han har lavet for sporten. Ole er jo en ægte basketball mand, så vi kommer
helt sikkert til at se meget mere til ham.
Samtidigt skal jeg byde velkommen til to nye medarbejdere i sekretariatet.
Den første er Ole’s erstatning og hedder Karen Kyndesen. Karen er 30 år og uddannet i idræt med
en baggrund i svømning. Jeg er sikker på at Karen kommer til at blive et friskt pust i vores
organisation.
Som FIBA33 projektleder har vi fornøjelsen af at sige velkommen til Thomas Haaning. Thomas er
kendt af mange som en fantastisk drivkraft i Haderslev basketball klub, og nu kan forbundet nyde
godt af Thomas’ energi og engagement de næste to et halvt år som projektet varer.
Den næste sæson
Vi har ikke nogle internationale begivenheder her i Danmark og derfor vil vi forhåbentlig få bedre
tid til at arbejde på at positionering af basket som brand i Danmark. Det var et af vores mål for
denne sæson, men vi fik ikke gjort helt så meget ved det som vi gerne ville.
Ud over de aktiviteter der løbende kører, vil vi i den kommende sæson have følgende fokus:

•
•
•
•
•
•

Rekruttering og fastholdelse af medlemmer
FIBA33 projekt
Udvikling af trænermiljøet
Færdiggørelse af Go-basket
Udvikling af vores uddannelser
Skabe større indtægtsgrundlag for basketball
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Afslutning
Jeg synes stadig vores sport og organisation udvikler sig. Vi er nok alle lidt utålmodige, men vi skal
være opmærksomme på at en organisation på ca. 12.000 mennesker flytter sig langsomt.
Forbundets opgave er at påvirke centrale dele i den rigtige retning, for derved at give klubberne og
spillerne det bedst mulige grundlag at udvikle sig på.
Jeg mener at vi går i den rigtige retning, så lad os forsætte med at arbejde mere og mere sammen,
for det er den eneste vej til at vi bliver en større sport i Danmark og dermed kan få endnu mere
vind i sejlene.
Til næste år håber jeg der er 50 klubber eller flere der vil søger om at modtage Klubprisen på
20.000 kr.
Jeg vil gerne takke alle for sæsonen der er gået og ønske jer en rigtig god og spændende sæson
11/12.
God sommer og få nu spillet en masse basket.
Formand
Michael Honoré Bloch
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Diverse resultater 2010/2011
NM – Solna – 2010
U16 Damer – Sølv
Danmark - Finland

60 – 57

Danmark - Island

74 – 54

Danmark - Norge

61 – 58

Danmark - Sverige

54 – 45

Finale
Danmark - Sverige

45 – 62

U16 Herrer – nummer 4

U18 Herrer - Sølv
Danmark - Island

82 – 74

Danmark - Finland

71 – 50

Danmark - Sverige

62 – 79

Danmark - Norge

79 – 69

Finale
Danmark - Sverige

59 – 73

U18 Damer – EM – Rumænien – 29.07.10 –
08.08.10
Kroatien - Danmark

73 – 52

Danmark – Tyskland

64 – 59
57 – 65

Danmark - Finland

98 – 67

Bosnien - Danmark

Danmark - Sverige

60 – 67

Grækenland – Danmark 70 – 54

Danmark - Norge

69 – 64

Danmark – Rumænien

56 – 65

Danmark - Island

61 – 71

England – Danmark

53 – 68

Kroatien – Danmark

78 – 48

Bronzekamp
Danmark - Finland

69 – 71

U18 Damer – Sølv
Danmark - Finland

69 – 50

Danmark - Island

79 – 56

Danmark - Norge

64 – 51

Danmark - Sverige

105 – 101

Finale
Danmark - Finland

54 – 78

U18 Damer blev nr. 6

U16 Damer – EM – Macedonien – 12.08.10
– 22.08.10
Danmark – Slovakiet

76 – 71

Letland – Danmark

66 – 53

Luxemburg – Danmark

42 – 78

Danmark – Ungarn

48 – 66

Danmark – Bulgarien

73 – 78

Portugal – Danmark

51 – 26

Israel – Danmark

67 – 56

Irland – Danmark

36 – 50

Danmark – Tyskland

77 – 72

U16 Damer blev nr. 11

U16 Herrer blev nr. 16

U18 Herrer – EM – Israel – 22.07.10 –
01.08.10

U20 Herrer – EM – Østrig – 14.07.10 –
24.07.10

Hvide Rusland – Danmark 72 – 60

Danmark – England

65 – 79

Danmark – England 44 – 73

Danmark – Belgien

55 – 76

Israel – Danmark 85 – 72

Danmark – Østrig

64 – 63

Danmark – Rumænien 80 – 72

Danmark – Hviderusland71 – 70

Danmark – Østrig 70 – 72

Danmark – Schweiz

70 – 42

Danmark – Rumænien

78 – 82

Danmark – Ungarn 61 – 70

Danmark – Georgien

80 – 83

Luxemburg – Danmark

U20 Herrer blev nr. 15

Luxemburg – Danmark

63 – 99

67 – 92

U18 Herrer blev nr. 15

U16 Herrer – EM – Montenegro – 05.08.10
– 15.08.10

Herrer – Division C – EM – Malta – 05.07.10
– 10.07.10
Danmark – Skotland

88 – 68

Danmark – Grækenland

55 – 53

Danmark – Malta

86 – 73

Litauen – Danmark

92 – 47

Danmark – San Marino

95 – 37

Danmark – Frankrig

35 – 73

Danmark – Moldova

88 – 69

Danmark – Letland

46 – 65

Danmark – Andorra

87 – 69

Israel – Danmark

63 – 61

Herrerne blev nr. 1

Tyskland – Danmark

68 – 40

Letland – Danmark

49 – 47

Danmark – Israel

62 – 75
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LP-seniorer 2010
Herrer:

Bakken Bears

(Bakken Bears – Svendborg 78 – 75)

Damer:

Sis

(Sisu – Åbyhøj 63 – 60)

LP-ungdom 2010
Ungsenior Herrer:

Aabyhøj

(SISU – Aabyhøj 64 – 75)

Ynglinge Herrer:

Værløse

(Hjemly BK – Værløse 74 – 86)

Junior Herrer:

Hørsholm

(Svendborg – Hørsholm 55 – 92)

Drenge:

Aabyhøj

(Hørsholm – Aabyhøj 59 – 60)

Mini Drenge:

SISU

(SISU – Viby IF 54 – 28)

Ungsenior Damer:

Aabyhøj

(Værløse – Aabyhøj 43 – 57)

Ynglinge Damer:

BK Amager

(Aabyhøj – BK Amager 62 – 67)

Junior Damer:

Aabyhøj

(Aabyhøj – BK Amager 50 – 40)

Piger:

SISU

(SISU – Horsens BC 107 – 26 )

Mini Piger:

Hørsholm

(BMI – Hørsholm 14 – 50)

DM-seniorer 2011
Herrrer:

Bakken Bears

Damer:

SISU

DM-Ungdom 2011
Ungsenior Herrer:

Birkerød/Værløse

Ynglinge Herrer:

Værløse

Junior Herrer:

Hørsholm

Drenge:

SISU

Ungsenior Damer:

Aabyhøj IF

Ynglinge Damer:

BK Amager

Junior Damer:

Hjemly BK

Piger:

Hørsholm BBK
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Kurser 2010–2011
Kursusdeltagere og kursusdeltagertimer pr. sæson og kursustyper
FN-kategori
Lederuddannelse

Aktivitet
Forældrekursus
Hurra, jeg er blevet
Lederrekruttering
Lederudvikling

Lederuddannelse Total Deltagertimer
Lederuddannelse Antal af Antal deltagere
Official/dommeruddannelse A-dommer
B-dommer
C-dommer
Dommerbord
Dommerclinic
Dommerudvikling
Official/dommeruddannelse Total Deltagertimer
Official/dommeruddannelse Antal deltagere
Træneruddannelse
A-træner

Data
201020092008200720062005-2006 Hovedtotal
Total Deltagertimer
48
84
66
18
216
Antal deltagere
2
2
2
1
7
Total Deltagertimer
0
0
Antal deltagere
1
1
Total Deltagertimer
72
18
90
Antal deltagere
1
1
2
Total Deltagertimer
675
19
694
Antal deltagere
3
1
4
675
67
156
66
36
1.000
3
3
3
2
3
14
Total Deltagertimer
120
144
264
Antal deltagere
1
1
2
Total Deltagertimer
117
657
135
387
279
495
2.070
Antal deltagere
1
5
2
3
3
5
19
Total Deltagertimer
1.344
2.415
1.692
1.812
1.674
1.878
10.815
Antal deltagere
13
24
22
20
18
22
119
Total Deltagertimer
51
78
30
159
Antal deltagere
1
1
1
3
Total Deltagertimer
325
432
676
959
52
336
2.779
Antal deltagere
3
3
4
3
1
10
24
Total Deltagertimer
160
216
358
377
168
1.279
Antal deltagere
1
1
3
4
1
10
1.997
3.504
2.917
3.516
2.526
2.907
17.366
19
32
31
29
27
39
177
Total Deltagertimer
760
672
546
420
2.398
Antal deltagere

1

1

1

1

4

Basistræner
Diplomtræner
ITA
Klubtræner
Minitræner
Spotkursus
Trænerclinic
Trænerudvikling
Træneruddannelse Total Deltagertimer
Træneruddannelse Antal af Antal deltagere
Total Total Deltagertimer
Total Antal af Antal

Total Deltagertimer
Antal deltagere
Total Deltagertimer
Antal deltagere
Total Deltagertimer
Antal deltagere
Total Deltagertimer
Antal deltagere
Total Deltagertimer
Antal deltagere
Total Deltagertimer
Antal deltagere
Total Deltagertimer
Antal deltagere
Total Deltagertimer
Antal deltagere

621
6
880
2

297
3
1.440
1

297
3

297
2
153
1
78
3
161
5
525
7
3.623
23
7.127
55

712
9
126
2
341
7
3.737
30
6.409
52

225
3
1.024
3
470
3
180
2
279
2
54
3
67
2
215
8
2.514
26
5.497
60

1.260
10
1.036
1
112
1
171
2
288
3
162
5
93
3

738
5

846
8

153
2

819
7
60
1

45
1
700
1

0
1

3.668
26
7.340
58

1.636
9
4.228
38

2.145
18
5.088
60

3.987
35
4.380
7
582
4
1.917
18
780
7
1.051
21
1.147
14
1.080
22
17.322
132
35.688
323
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Fyn
København
København/Frederiksberg
Nordjylland
Ribe
Ringkøbing
Roskilde
Udland
Vejle
Vestsjælland
Viborg
Århus
Total Total deltagerantal
Total Total Deltagertimer

11
99

51
306
16
96
102
612

19
760

Trænerudviklin
g

Trænerclinic

Spotkursus

Lederudvikling

Klubtræner

Dommerclinic
Dommerudvikli
ng

Dommerbord

Diplomtræner

C-dommer

Total deltagerantal
Total Deltagertimer
Total deltagerantal
Total Deltagertimer
Total deltagerantal
Total Deltagertimer
Total deltagerantal
Total Deltagertimer
Total deltagerantal
Total Deltagertimer
Total deltagerantal
Total Deltagertimer
Total deltagerantal
Total Deltagertimer
Total deltagerantal
Total Deltagertimer
Total deltagerantal
Total Deltagertimer
Total deltagerantal
Total Deltagertimer
Total deltagerantal
Total Deltagertimer
Total deltagerantal
Total Deltagertimer
Total deltagerantal
Total Deltagertimer

B-dommer

Data

Frederiksborg

Basistræner

Landsdel

A-træner

Antal kursusdeltagere og kursusdeltagertimer 2010 – 2011 pr. område

8
24
9
81
8
72

14
880

3
48

8
24
34
361

1
4
34
102

13
117
10
90

10
90
14
126

40
186
8
24

15
90
17
102

12
54
8
24
30
247

11
99
10
60

19
760

13
117
69
621

13
117

13
78
224
1.344

16
144
5
160

6
288
27
81

17
51

14
880

17
51

17
49

50
325

5
160

33
297

21
546
51
675

15
60
19
57
124
712

42
126

24
341

70
429
34
205
214
2.835
13
117
10
90
40
186
33
204
59
426
19
472
68
427
44
160
15
60
66
798
685
6.409
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Medlemstal 2011–2007
Damer 0-12
Damer 13-18
Damer 19-24
Damer 25-60
Damer >60
Herrer 0-12
Herrer 13-18
Herrer 19-24
Herrer 25-60
Herrer >60
Sum af Ledere
Sum af Trænere
Sum af Forældre
Sum af Damer
Sum af Herrer

1.187
1.073
528
849
9
1.970
2.758
1.349
2.232
55
743
912
1416
3646
8.364

1.041
1.072
449
725
31
2.019
2.858
1.176
2.131
48
655
889
1269
3318
8.232

1.120
1.196
441
766
4
2.247
2.787
1.068
2.039
50
643
939
1372
3527
8.191

1.043
1.270
484
857
5
2.169
2.523
1.043
1.980
34
636
877
1144
3659
7.749

Medlemssammensætning 2010-2011
Medlemssammensætning 2010-2011

Herrer >60; 55

Damer 0-12; 1187

Herrer 25-60; 2232
Damer 13-18; 1073

Damer 19-24; 528
Herrer 19-24; 1349
Damer 25-60; 849
Damer >60; 9

Herrer 0-12; 1970
Herrer 13-18; 2758

1.063
1.143
506
934
2
2.094
2.403
1.091
1.887
22
736
922
1231
3648
7.497

Medlemsudvikling pr. landsdel 2007 - 2011
Landsdel
København
Århus
København/Frederiksberg
Frederiksborg
Roskilde
Nordjylland
Vejle
Fyn
Vestsjælland
Storstrøm
Ringkøbing
Sønderjylland
Ribe
Viborg
Hovedtotal

2011
3.185
1.976
1.075
1.211
712
857
746
604
403
323
252
252
217
197
12.010

2010
3.113
2.095
1.001
1.089
773
736
660
541
343
298
253
254
215
179
11.550

2009
3.088
2.142
1.103
1.084
868
724
617
563
378
274
215
231
241
190
11.718

2008
2.862
2.158
1.215
1.091
785
616
668
483
419
219
255
214
238
185
11.408

2007
2.885
2.168
1.193
1.045
723
631
636
454
513
172
258
189
97
181
11.145

Nye og udmeldte klubber 2010-2011
Nye klubber
Frydenlund Basketball Klub
IK Vest
Jyderup Basketball Klub
Valsgård IF 83
Kalundborg

Udmeldte klubber
Jungshoved
Team Wolfpack
Allerslev GF
The Fun Raisers
Takuza
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AD 3) Årsrapport 2010-2011
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Internt regnskab DBBF 2010-2011
LS1

Beskrivelse

Periode 12

Periode 0-12

Budget 0-12

Afvigelse

%

Administration indtægter
Kvt.tilskud Danmarks Idræts1100 Forbund
1110 DIF breddetilskud - Løn
1200 klubkontingenter
klublicenser (skal hedde
1210 holdlicens?)
1300 sponsorindtægter

-596.687,00 -2.275.494,00 2.250.000,00

25.494,00

101,13

-19.446,41

-262.980,91

-275.000,00

-12.019,09

95,63

1.171,98

-118.998,02

-125.000,00

-6.001,98

95,2

0

-9.000,00

-300.000,00

-291.000,00

3

-937.403,41 1.000.000,00

-62.596,59

93,74

-7.600,00
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1400 Tv-indtægter

0

-200.000,00

-200.000,00

0

100

1800 Andre indtægter

-2.158,50

-240.126,76

-275.000,00

-34.873,24

87,32

1810 Renteindtægter

-3.126,42

-3.126,42

0

3.126,42

0

-627.846,35 -4.047.129,52 4.425.000,00

-377.870,48

91,46

1999 Administration indtægter i alt

Administration omkostninger
2100 Personale

43.525,85

567.833,76

567.500,00

-333,76

100,06

2200 Kontordrift

69.838,63

459.193,59

475.000,00

15.806,41

96,67

2300 sponsoromkostninger

10.214,32

694.145,64

734.000,00

39.854,36

94,57

2400 bredde konsulent rejseudgifter

10.674,60

50.961,69

60.000,00

9.038,31

84,94

-976,72

5.626,16

61.500,00

55.873,84

9,15

29.214,33

31.865,62

25.000,00

-6.865,62

127,46

1.809.626,46 1.923.000,00

113.373,54

94,1

-465.355,34 -2.237.503,06 2.502.000,00

-264.496,94

89,43

2500 Finansielle omkostninger
2800 andre udgifter
2899 Administration omkostninger ialt

2999 Administration total

162.491,01

Bestyrelsesomkostninger
12000 Bestyrelsesaktiviteter

10.010,00

38.849,55

40.000,00

1.150,45

97,12

12100 Basketrigsdag

0

62.324,97

64.000,00

1.675,03

97,38

12200 Internationalt samarbejde

0

16.326,84

20.000,00

3.673,16

81,63

Andre møder og
12300 samarbejdsaktiviteter

0

1.476,00

4.000,00

2.524,00

36,9

3.914,41

5.084,41

13.000,00

7.915,59

39,11

12899 Bestyrelsesomkostninger i alt

13.924,41

124.061,77

141.000,00

16.938,23

87,99

12999 Bestyrelse total

13.924,41

124.061,77

141.000,00

16.938,23

87,99

12800 andre udgifter
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Bredde indtægter
21200 Projekter

-480.645,07

-500.645,07

-450.000,00

50.645,07

111,25

0

-70.000,00

-130.000,00

-60.000,00

53,85

-480.645,07

-570.645,07

-580.000,00

-9.354,93

98,39

Organisation og administration
22000 Bredde

-48.065,31

646.370,10

713.500,00

67.129,90

90,59

22200 Projekter

202.835,30

671.378,10

695.000,00

23.621,90

96,6

28999 Bredde udgifter i alt

154.769,99

1.317.748,20 1.408.500,00

90.751,80

93,56

21800 Andre indtægter
21999 Bredde indtægter i alt

Bredde udgifter

29999 Bredde total

-325.875,08

747.103,13

828.500,00

81.396,87

90,18

31100 Dommerlicenser

-18.700,00

-18.700,00

-13.000,00

5.700,00

143,85

31200 Dommergebyrer

180.000,00

-197.200,00

-193.600,00

3.600,00

101,86

31300 Clinics

-14.000,00

-45.000,00

-57.000,00

-12.000,00

78,95

31400 Bedømmelser

-10.000,00

-10.000,00

-21.000,00

-11.000,00

47,62

-104.390,00

-151.190,00

-147.080,00

4.110,00

102,79

32.910,00

-422.090,00

-431.680,00

-9.590,00

97,78

16.423,14

193.639,61

203.306,00

9.666,39

95,25

32100 Clinics

5.747,86

40.735,10

72.000,00

31.264,90

56,58

32200 Bedømmelser

4.173,09

20.474,14

33.000,00

12.525,86

62,04

32300 Dommerudvikling

8.264,36

35.119,51

40.000,00

4.880,49

87,8

Dommer indtægter

31800 Andre indtægter
31999 Dommer indtægter i alt

Dommer udgifter
Organisation og administration
32000 Dommere

51

32800 andre udgifter dommere

0

67.410,00

76.000,00

8.590,00

88,7

32899 Dommer udgifter i alt

34.608,45

357.378,36

424.306,00

66.927,64

84,23

32999 Dommer total

67.518,45

-64.711,64

-7.374,00

57.337,64

877,56

41140 U14 Herrer

17.518,88

-83.206,37

-80.000,00

3.206,37

104,01

41141 U14 Damer

0

-42.507,25

-60.000,00

-17.492,75

70,85

41150 U15 Herrer

8.759,44

-39.591,81

-25.000,00

14.591,81

158,37

41151 U15 Damer

0

-16.660,00

-25.000,00

-8.340,00

66,64

41160 U16 Herrer

0

-111.754,00

-93.600,00

18.154,00

119,4

41161 U16 Damer

0

-53.879,25

-93.600,00

-39.720,75

57,56

41180 U18 Herrer

-600

-74.395,00

-58.600,00

15.795,00

126,95

41181 U18 Damer

0

-67.452,00

-53.600,00

13.852,00

125,84

41200 U20 Herrer

-13.966,75

-18.966,75

-42.000,00

-23.033,25

45,16

41500 Talentarbejde

-12.000,00

-129.000,00

-80.000,00

49.000,00

161,25

41800 Andre indtægter

-1.554,00

-1.554,00

0

1.554,00

0

41899 Elite & Landshold indtægter i alt

-1.842,43

-638.966,43

-611.400,00

27.566,43

104,51

48.499,90

577.089,47

589.000,00

11.910,53

97,98

-8,15

15.831,66

0

-15.831,66

0

42140 U14 Herrer

941,41

21.033,02

36.000,00

14.966,98

58,43

42141 U14 Damer

-51,77

18.106,88

23.000,00

4.893,12

78,73

42150 U15 Herrer

941,41

18.880,06

21.000,00

2.119,94

89,91

42151 U15 Damer

-51,77

15.454,87

20.000,00

4.545,13

77,27

42160 U16 Herrer

-386,35

243.743,70

188.000,00

-55.743,70

129,65

Elite & Landshold indtægter

Elite & Landshold udgifter
Organisation og administration
42000 elite
42100 Landshold generelt
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42161 U16 Damer

-467,64

210.231,31

188.000,00

-22.231,31

111,83

42180 U18 Herrer

-663,56

200.953,72

188.000,00

-12.953,72

106,89

42181 U18 Damer

3.591,90

225.655,88

188.000,00

-37.655,88

120,03

42200 U20 Herrer

503,3

162.895,75

152.500,00

-10.395,75

106,82

42300 Senior Herrer

249.962,32

645.217,86

666.500,00

21.282,14

96,81

42301 Senior Damer

30.159,91

111.091,30

145.000,00

33.908,70

76,61

42500 Talentarbejde

127.000,00

127.000,00

80.000,00

-47.000,00

158,75

42800 Andre udgifter

-2.231,34

109.372,81

105.000,00

-4.372,81

104,16

Elite & Landshold omkostninger i
42899 alt

457.739,57

2.702.558,29 2.590.000,00

-112.558,29

104,35

42999 Elite & Landshold i alt

455.897,14

2.063.591,86 1.978.600,00

-84.991,86

104,3

Kurser & Uddannelse indtægter
51100 Dommer kurser

-1.720,00

-41.062,20

0

41.062,20

0

51200 Træner kurser

1.350,00

-11.966,82

-3.600,00

8.366,82

332,41

0

-88.050,00

-90.000,00

-1.950,00

97,83

-370

-141.079,02

-93.600,00

47.479,02

150,73

2.855,96

252.580,66

258.000,00

5.419,34

97,9

52100 Dommer kurser

17.387,80

37.164,10

15.760,00

-21.404,10

235,81

52200 Træner kurser

61.244,25

61.820,63

49.540,00

-12.280,63

124,79

52800 andre udgifter

0

2.500,00

0

-2.500,00

0

Kurser & Uddannelse udgifter i
52899 alt

81.488,01

354.065,39

323.300,00

-30.765,39

109,52

52999 Kurser & Uddannelse i alt

81.118,01

212.986,37

229.700,00

16.713,63

92,72

51800 Andre Indtægter
Kurser & Uddannelse indtægter i
51899 alt

Kurser & Uddannelse udgifter
Organisation og administration
52000 Kurser
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Turnering indtægter
61000 Organisation og administration

-48.500,00

-245.900,00

-250.950,00

-5.050,00

97,99

0

-606.270,00

-567.350,00

38.920,00

106,86

61150 DM turnering Damer

-172.340,00

-172.340,00

-172.340,00

0

100

61200 Divisioner

-210.000,00 -1.296.375,00 1.327.122,00

-30.747,00

97,68

61100 DM turnering Herre

61300 Øvrige rækker senior

1.200,00

-436.920,00

-522.106,00

-85.186,00

83,68

-10.000,00

-115.991,50

-61.200,00

54.791,50

189,53

61500 Pokalturnering ungdom

0

-33.000,00

-33.354,00

-354

98,94

61600 Øvrige rækker ungdom

0

-559.790,00

-412.590,00

147.200,00

135,68

61700 bøder og gebyrer

-15.100,00

-142.875,00

-145.000,00

-2.125,00

98,53

61800 Andre indtægter

-1.000,00

-4.000,00

-40.000,00

-36.000,00

10

-455.740,00 -3.613.461,50 3.532.012,00

81.449,50

102,31

50.119,29

95,42

61400 Pokalturnering senior/ungdom

61899 Turnering i alt

Turnering udgifter
Organisation og administration
Turnering
62000 (dommerafbudspåsætter)

99.269,38

62100 DM turnering Herre

34.869,74

567.280,44

567.350,00

69,56

99,99

62150 DM turnering Damer

7.902,50

76.453,69

177.240,00

100.786,31

43,14

51.459,62

408.314,80

572.500,00

164.185,20

71,32

62300 Øvrige rækker senior

184,03

117.664,80

175.000,00

57.335,20

67,24

62400 Pokalturnering senior

4.708,09

116.212,64

85.000,00

-31.212,64

136,72

62500 Ungdomsmesterskaber

61.668,36

169.049,79

157.500,00

-11.549,79

107,33

62600 Øvrige rækker ungdom

21.717,01

132.585,03

80.000,00

-52.585,03

165,73

0

325,11

0

-325,11

0

2.633.217,01 2.910.040,00

276.822,99

90,49

62200 Divisioner senior

62800 andre udgifter
62899 Turnering udgifter i alt

281.778,73

1.045.330,71 1.095.450,00
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62999 Turnering total

-173.961,27

-980.244,49

-621.972,00

358.272,49

157,6

69999 RESULTAT

-346.733,68

-134.716,06

46.454,00

181.170,06

-290

-196

7.058,00

0

-7.058,00

0

0 1.809.792,48

0

BALANCE

AKTIVER

8000 Kasse
8100 Unibank 252327

563.645,13

1.809.792,48

Nordea 219 4379 942
8126 569/firmakort Rasmus

381,88

60.000,00

0

-60.000,00

0

8130 Unibank 8972436853

0

43.374,85

0

-43.374,85

0

0 1.920.225,33

0

8199 Likvide midler i alt

563.831,01

1.920.225,33

0

1.944,40

0

-1.944,40

0

17.522,20

38.183,90

0

-38.183,90

0

8300 Debitorer - klubber

-262.809,42

455.742,26

0

-455.742,26

0

8500 Depositum Atletion

0

6.075,00

0

-6.075,00

0

473.813,16

501.239,58

0

-501.239,58

0

8700 Hensat - tab på debitorer

1.001,72

-50.000,00

0

50.000,00

0

8799 Tilgodehavender mv. ialt

229.527,66

953.185,14

0

-953.185,14

0

-108.391,19

59.166,71

0

-59.166,71

0

Mellemregning, Canal Digital
8210 Ligaen
8230 Forudbetalte omkostninger

8650 Tilgodehavender

8800 Lagerbeholdninger
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8998 Øvrige aktiver i alt

-108.391,19

59.166,71

-59.166,71

0

684.967,48

2.932.577,18

0 2.932.577,18

0

9101 KBBF/Axel Poulsens Mindelegat

0

-3.584,60

0

3.584,60

0

9105 Dommerfond DL

0

-56.337,69

0

56.337,69

0

417,19

-114.226,87

0

114.226,87

0

9123 Opsparing NM Herrer 2014

-25.000,00

-380.000,00

0

380.000,00

0

9124 Opsparing NM Damelandshold

-20.000,00

-60.000,00

0

60.000,00

0

-200.000,00

-200.000,00

0

200.000,00

0

-60.118,55

-260.203,68

0

260.203,68

0

9160 Elitekurs

0

-11.830,00

0

11.830,00

0

9170 IT Projekt

0

-132.453,72

0

132.453,72

0

-11.457,50

-196.457,50

0

196.457,50

0

20.844,20

-376.496,05

0

376.496,05

0

9290 Andre Kreditorer

-62.539,22

-137.380,85

0

137.380,85

0

9400 Indgående moms

22.120,28

22.120,49

0

-22.120,49

0

9410 Udgående moms

-2.500,20

-2.500,00

0

2.500,00

0

0

-2.195,00

0

2.195,00

0

0 1.911.545,47

0

0

0

8999 Aktiver i alt

0

PASSIVER

9107 Birgitte Melbye legatet

9125 Opsparing EM Herrer
9150 Danmarks Idræts-Forbund

9200 Skyldige omkostninger
9220 Hensatte feriepenge

9420 Momsafregning
9499 Gæld i alt

-338.233,80 -1.911.545,47

9660 Egenkapital

0

9700 Resultatkonto

0 -1.550.724,23

-46.454,00 1.504.270,23 3.338,19

9799 Egenkapital i alt

0

-46.454,00

9999 PASSIVER I ALT

664.408,58

-886.315,65

-338.233,80 -2.797.861,12

-664.408,58

839.861,65 1.907,94

-46.454,00 2.751.407,12 6.022,86
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Ad 4) Beretninger til godkendelse. Turneringsudvalget,
formandsberetning 2010-2011
Turneringsudvalget (TU) har også i den forgangne sæson bestået af Flemming Hansen, Morten
Pedersen og Peter Jensen i vest og af Jimmy Jørgensen, Rune Larsen og Thomas Frydendal i det
østlige Danmark.

Håndteringen af den almindelige turnering er sædvanligvis det der fylder mest i TUs arbejde. Der
er en tidskrævende planlægningsfase omkring september og omkring juletid, som udføres af
administrationen på DBBFs kontor, efter at TU har udstukket retningslinierne. Specielt Kim Lippert
og Jan Gjettermann gør en kæmpe indsats i denne planlægningsfase.
Turneringen for ungdomshold sluttede med Final Four hos hhv. Viby (Vest), BK Amager (Mini Øst)
og Farum/Birkerød (Øvrige Øst). Der skal lyde et stort tak til arrangørerne, som har gjort et kæmpe
arbejde for at få stævnerne til at blive en stor succes.
Sideløbende med den almindelige turnering har vi også afviklet pokalturnering, der for ungdom
blev afsluttet med et succesrigt finalestævne i Hørsholmhallen.
Der har i år været en langt bedre koordination mellem turneringsplanlægningen og Ulandsholdsaktiviteterne. Landsholdssamlingerne ligger i faste terminer, hvor vi så forsøger at
undgå at placere ungdomskampe i de relvante kategorier. Der er dog stadig eksempler på
kortfristede flytninger af denne grund, men det skyldes både at landsholdstrænerne flytter
træninger, men også at klubberne i planlægningsfasen selv har flyttet kampe til de perioder der
ellers var friholdt til landshold. Vi fortsætter dialogen med sportschef Jesper Hauge, så vi fortsat
kan forbedre dette område.
TU har behandlet en række diskvalifikationer, både i ungdomsrækkerne, divisionerne og ligaerne. I
rækker under divisionerne er det TU-Vest, der behandler sager fra øst og omvendt. Divisioner og
Ligaerne - behandles af hele udvalget efter behov.
Vi har i år desværre haft usædvanligt mange protester, indberetningssager og spørgsmål om
fortolkninger af diverse love og regler. Her vil jeg først og fremmest gerne rette en tak til specielt
Rasmus Winkel fra kontoret og Jesper Brixen fra Dommerudvalget, som har været værdifulde
sparringspartnere i de ofte komplicerede og tidskrævende sager.
For første gang i min tid som TU-formand, havde vi en sag helt oppe i DIF’s appeludvalg – en sag
der omhandlede en forkert point-rettelse i en CDL-kamp.
Vi havde ved juletid en anden langvarig sag om afslutningen på en pokalsemifinale for junior
herrer, der blev anket først til Disciplinærudvalget, og herefter til A&O-udvalget.
Desuden har vi haft mange diskvalifikationssager, som har betydet karantæner af kortere eller
længere varighed til de skyldige. TU har haft en debat om den måde vi administererer karantæner
på, og konkluderet at man i nogle tilfælde risikerer at ramme unødigt hårdt i mindre sager, hvor
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holdets næste kamp måske er mange uger væk. TU indfører derfor et nyt sæt retningslinier for
hvordan karantæner skal afsones i den kommende sæson.
Der har fra flere sider været et ønske om større åbenhed og information i forbindelse med
afgørelse af diverse sager. TU & DU arbejder med et forslag på dette område, så det bliver muligt
at se resultatet af sager afgjort i DBBF’s organer på forbundets hjemmeside. Der er dog en del
regler omkring registerlovgivning m.v. der skal følges, så det er ikke helt nemt. Vi forventer at have
noget klar til starten af den kommende sæson.
Efter en del kaotiske tilstande på området omkring allianceklubber, valgte TU sidste år at foreslå
en opstramning af disse regler. Det har fået den forventede effekt, nemlig at tvivlsomme
konstruktioner på tværs af landsdele og rækker er forsvundet, og der kun er ”reelle” alliancer
tilbage.
Pokalfinalerne for senior blev efter tre år med succes i Herlevhallen placeret i Forum Horsens. Det
er DBBF’s ønske at skabe traditioner, og samtidig sikre en kontinuitet i afviklingen af
arrangementerne. Det er forsat vores holdning at vil vil forsøge at fastholde og bevare disse
events. Jeg tror alle der var tilstede i Horsens i januar måned kan skrive under på at man havde
valgt helt rigtigt. Det var et fantastisk arrangement. Det er Bestyrelsens holdning at fastholde
pokalstævnet i Horsens i de kommende år.
Ungdoms DM blev i år spillet i Svendborg Idrætscenter, hvor den lokale klub var vært for et rigtigt
godt stævne. Her skal specielt lyde en tak til Karin Olsen og de mange frivillige, og et stort tilykke til
alle klubberne med mesterskaberne.
Ynglinge-herre er den eneste række der er udbudt som landsdækkende turnering. På grund af det
meget forskellige antal tilmeldinger, er det stort set nødvendigt at opfinde en ny turneringsform
hvert år. I år blev det belsluttet af lave en øst/vest opdeling med dobbeltturnering, men hvor
klubberne også mødte holdene fra den anden side af vandet een gang. Hold fra Øst måtte dog på
grund af et skævt antal tilmeldinger deltage i Vest. Turneringen blev afsluttet med slutspil og
masser af spændende kampe, specielt i finaleserien mellem Hjemly og Værløse der måtte ud i en
tredje og afgørende kamp.
Developement League eller D-League kørte på sit tredje år, og vi fik kun bekræftet TUs opfattelse
at turneringen på ingen måde opfylder sig formål og dermed har en berrettigelse. Kampene var i
mange tilfælde alt for useriøse, og mange klubber prioriterede ikke rækken, og benyttede den ikke
efter formålet. CDL-klubberne har taget konsekvensen og nedlagt rækken for den kommende
sæson. TU vil overveje at tilbyde en U23-række i stedet, og så er det op til klubberne at vurdere
om de vil deltage.
Det succesrige slutspil i 2. herrer i de sidste sæsoner inspirerede til at foreslå slutspil i andre
rækker også. Mest bemærkelsesværdigt var slutspillet i 1. division herrer, der endte med en række
meget spændende og velbesøgte finalkampe mellem Stevnsgade og Falcon. Også i 1. og 2. div
damer i øst var der slutspil i år. I år har det været sådan at de deltagende klubber har delt den
ekstra udgift til slutspil. I den kommende sæson vil denne ekstra udgift være en del af
turneringsgebyret.
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Planlægningen af næste sæson er for længst startet. Der er desværre stadig nogle tilfælde hvor en
klubs placering i systemet, ikke lige passer med dens sportslige eller økonomiske formåen. Derfor
ser vi stadig at klubber ønsker at rykke hhv. op eller ned i forhold til den tilspillede placering. Dette
er nok desværre umuligt at komme helt til livs, og vi løser nok i hvert fald ikke noget ved at nægte
disse ekstraordinære indplaceringer som situationen er i dag. Vi er dog nødt til at sikre at disse
ønsker kommer frem i god tid, så vi undgår situationer som i år, hvor vi bl.a. meget længe ikke
vidste om nogen/hvem ville rykke op i CDL, med konsekvenser længere ned i rækkerne, hvor hold
ikke ved om de er købt eller solgt.
En af TUs opgaver er blandt andet at lave alternative turneringer og turneringsformer. Vi
har med stor interesse fulgt udviklingen i de yngste rækker, hvor B&U-udvalgets nye retningsliner
har medført nye turneringsformer, som stadig ser ud til at være en succes. Vi må dog desværre
konstatere at arbejdspresset med den løbende turnering er så stort at der p.t. mangler båndbredde
til at koncentrere sig om udvikling og nye turneringsformer i TU. Vi har taget konsekvensen af
dette, og nedsat et underudvalg der vil arbejde mere seriøst med dette område med folk både i og
udenfor TU og B&U.
TU har gennem sæsonen arbejdet sammen med Økonomiudvalget for at kigge på strukturen for
turneringsgebyrer generelt. Det har medført en beslutning om en omstrukturering i
regnskabsprocedurerne, som på sigt vil betyde at vi får meget indgående data om indtægter og
udgifter fordelt på rækkeniveau. Dette vil danne baggrund for et forslag til omlægning af
turneringsgebyrer inden for de næste år.
TU følger tæt udvikling og test af vores nye IT-system, som går i luften i den kommende sæson. Vi
håber naturligvis på at alt kommer til at gå problemfrit, men erfaringsmæssigt vil der altid være
indkøringsproblemer med nye systemer, så vi håber at klubberne vil have lidt tålmodighed med
eventuelle problemer i starten. Vi har tiltro til at systemet på sigt vil være en rigtig god erstatning for
Infosport, og at der vil komme nye features som vil lette arbejdet både for turneringsledere,
dommere og for administrationen. I forbindelse med indførelsen af det nye system vil der også
blive lavet lidt om på tidsfrister og procedurer for holdtilmeldinger, indberetning af haltider m.v..
Mere om det i den information er udsendes fra DBBF i løbet af sommeren.
Sidst vil jeg kort informere om at TU Øst har accepteret en ansøgning fra klubben Malbas i Malmö
om at deltage i den danske U21-turnering i 2011/12. Klubben kan dog naturligvis ikke kvalificere
sig til Final Four og UDM.

Thomas Frydendal - Formand for TU
Allerød - Maj 2011
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Eliteudvalget, formandsberetning 2010–2011
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Klubudviklingsudvalget, Formandsberetning 2010-2011
Udvalget
Klubudviklingsudvalget har bestået af tre personer: Susanne Fløe, Jimmie Pedersen og
undertegnede. Michael Rønne og Kasper Mølgaard har været tilknyttet som DBBFs ankerpersoner
i udvalget.
Udvalget har afholdt to møder, og har haft fokus på at få lavet udvalgets input til DBBFs strategi
med fokus på medlemsrekruttering. Samtidig har udvalget bidraget med sparring med
konsulenterne i forhold til de løbende aktiviteter.
Antal klubber / medlemmer
I 2011 har DBBF opnået en medlemsfremgang. Det er svært at sammenligne direkte med tidligere
års medlemstal, da der benyttes en ny opgørelsesmetode.
Der er dog positive tegn i forhold til et stigende antal medlemsklubber.
Medlemstallet er stadig det primære fokuspunkt for DBBFs bestyrelse. Der skal arbejdes stærkt,
hvis DBBFs målsætning skal opnås.
FIBA33
En ny sportsgren er på vej til at blive startet i Danmark: FIBA33. Der er i samarbejde med DIF
ansat en projektleder, der skal sikre implementeringen i klubregi og har store ambitioner mht. øget
medlemstal som følge af FIBA33-projektet. Det er håbet at FIBA33 kan komme i spil i strategien
om at gøre basketball til også at være en sportsgren for motionister.
Kommunikation
DBBF er i gang med omstrukturering af den it-platform som forbundets arbejde bygger på. Dette
sker som følge af nedlæggelse af en del af DIFs it-afdeling. Der er valgt it-løsning, men der
foreligger et enormt arbejde for administrationen før omlægningen er på plads.
Vi får positive tilbagemeldinger på DBBFs medlemsblad ”Rebound”, som vi håber at fortsætte med
fremover.
Netværk
Et af de væsentlige indsatsområder for klubudviklingsudvalg er de netværk, der fungerer i alle
andre egne af Danmark end København og Aarhus. Det er væsentligt at klubberne samarbejde om
udviklingen af spillet – som sportsgren er vi for små til at bekrige hinanden.
Time Out
DBBF har taget rekrutteringsinitiativ i forbindelse med ”Time Out”-projektet, hvor DBBF sammen
med lokale klubber besøger skoler. Der har især været fokuseret på midtertrinnet i skolerne. Dette
koncept vil også blive udbudt i 2011.
Strategi
Udover ovennævnte er hovedpunkterne i forhold til strategien:
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•
•
•
•

Før-skole concept så vi får introduceret basketball inden børnene har valgt andre
sportsgrene
Uddannelsesforløb på seminarierne
Klubnetværk med fokus på hjælp til nye og mindre klubber
Øget fokus på rekrutteringen af frivillige hjælpere

Fremtiden
En styrket DBBF administration med friske kræfter på konsulentsiden er klar til den kommende
sæsons udfordringer og klubudviklingsudvalget glæder sig til opgaven.

10-05-2011 Michael Piloz
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Beretning fra den økonomiansvarlige for regnskabsåret 20102011
Regnskabsresultatet for 2010-2011 blev et overskud på 3 tkr mod forventet et underskud på 46 tkr.
Det er meget tilfredsstillende at vi på baggrund af et forventet underskud præsterer et resultat der
giver et lille plus.
I regnskabet er der hensat 25 tkr. til NM herrer 2014 hvor DBBF er arrangør; der er nu hensat i alt
380 tkr hertil, hvor omkostningerne forventes at blive minimum 600 tkr. Desuden er der i år hensat
200 tkr. til EM Herrer 2011-2013 samt 20 tkr. til NM damer.
Regnskabsopstillingen har været igennem sin 2. periode, der er foretaget nogle tilpasninger og vi
udvider projektdelen i det kommende regnskabsår. Vi får værdifulde informationer og derigennem
bliver den økonomiske styring fortsat skarpere.
De daglige opgaver vedrørende økonomi ligger hos DBBF’s sekretariat i samarbejde med
Danmarks Idræts-Forbunds økonomiafdeling. Her er 2 nye regnskabsassistenter på opgaven og er
ved at være fortrolige med opgaverne for DBBF.
DBBF har fokus på DIF’s tilskudsregler gennem fordelingsnøglen. DBBF forventer øgede
aktiviteter i de tilskudsberettigede aktiviteter så tilskuddet forventes at holde niveau eller stige i de
kommende år. At forudse tilskuddets størrelse er vanskeligt da tilskuddets størrelse desuden er
afhængig af de øvrige DIF-forbunds aktiviteter samt af Danske Spils overskud. DanskeSpil-aftalen
ser umiddelbart ud til at give en positiv effekt på fordelingsnøglen for DBBF.

På baggrund af aktiviteter og forventet udvikling er budgettet opstillet. Hvor det er relevant er der
indarbejdet en fremskrivning på 3%. Der fremlægges for året 2011-2012 et velovervejet underskud
– og prognoserne viser tilsvarende underskud. Underskuddet er begrundet i dels en forventning
om at ikke alle aktiviteter gennemføres fuldt ud omkostningsmæssigt samt at det er besluttet at
egenbetalingen til FIBA33 tages fra egenkapitalen, dvs. underskud i det kommende år med
konsekvens herefter på egenkapitalen. Bestyrelsen opfatter egenbetalingen til FIBA33-projektet
som en investering, der gerne skulle give flere medlemmer og flere aktiviteter; efter en årrække
forventes egenkapitalen derfor retableret.
Fokus er fremdeles økonomistyring og fortsat langsigtet planlægning. Der er stadig udfordringer i
at have balance mellem indtægter og omkostninger.
Fremtidige opgaver er fortsat udvikling af budget- og prognose-værktøjet samt økonomistyring. Jeg
ser frem til at arbejde videre med disse værktøjer og de opgaver der her følger med.

Gedved, 16-05-2011
Anker Nyborg Nielsen
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Ad 5) Beretninger til status Børne- og Ungeudvalget,
Formandsberetning 2010–2011
Udvalget har I år bestået af formand Jesper Nielsen (bestyrelsen), Rene Hansen, Henrik Sandberg
og Torben Bo Jensen (Amager). Som støtte i udvalgets arbejde har konsulenterne deltaget på
møderne, ligesom Michael Boye Forman og Anders har deltaget på et af udvalgets møder
Årets arbejde
Vi har fortsat de faste aktiviteter omkring minifestival og stævnerækker mv – de faste aktiviteter har
i år været sikkert og fast styret af konsulenterne i samarbejde med klubberne – samtidg med er
samarbejdet med DGI stærkt stigende til gavn for alle i dansk basketball. Udvalget har af
forskellige årsager ligget stille i den sidste halvdel af året og skulle der være personer der ønsker
at tiltræde arbejdet med at udvikle børn- og ungebasketball i DK skal I være velkomne i udvalget
☺. I årets første halvdel har vi koncentreret os om at evaluere på de ændrede børneregler, tale
indsatsområder og strategi, samt GO-basketball.
Formanden og breddekonsulent Ole Vincents deltog igen på FIBA-youth Gettogether. Denne gang
i Budapest og indslagene var særdeles interessante – læs om turen her:
http://www.danmarksbasketballforbund.basket.dk/da/Nyheder/2010/11/101115.aspx
Børneregler
Efter beslutningen på forrige Rigsdag om ændringen af reglerne for U8 og U10 har vi i år fortsat
arbejdet med at indsamle erfaringer herfra. De opleves stadigvæk særdeles positive – alle steder
har vi oplevet stævneformen som en succes for de små. Desværre har der ikke alle steder været
opbakning nok fra alle klubber til at kunne gennemføre alle turneringer for U10 og U12 som
stævner og/eller at kunne tilbyde både stævner og alm. dobbeltturneringer for alle U10 og U12
hold. Det er vores opfattelse, at særligt klubberne udenfor byerne i højere grad har behov og
glæde af stævneformen, særligt i rækker under mesterrækkerne.
Der er stadigvæk lidt forståelsesproblemer omkring børnereglerne ligesom vi af og til oplever
enkelte trænere der ikke helt har forstået ånden og hensigten i reglerne, men generelt opleves
ændringerne positive og fremmende for børnebasketball. Vi har dog også opdaget nogle små
uhensigtsmæssigheder i reglerne som vi håber at få rettet op på i år – alle baseret på erfaringer fra
stævnerne, på feedback fra klubledere, trænere og spillere. Vi finder det stadigvæk børnereglerne
centrale i forbundets strategi om at få flere medlemmer – særligt at få flere U8 aktiviteter i gang.
Udvalget gerne rette en tak til alle de der har deltaget i arbejdet.
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GO-basketball
Arbejdet med GO-basketball er nået langt. BU-udvalget har i år deltaget i arbejdsgruppen på lige
fod med andre, men har ellers stået udenfor det konkrete arbejde med at udarbejde materialet.
Arbejdet er nået langt og vi forventer, at GO-basket materialet/konceptet bliver den naturlige
forlængelse af EASY-basket og børnereglerne og vil blive et rigtigt godt redskab for klubberne i
arbejdet med at udvikle dansk ungdomsbasketball.
Fremover
Udover at fastholde og udvikle vores faste aktiviteter, vil vi stadig fokusere på at få Easy-basket i
gang så mange steder som muligt. Endvidere skal vi have etableret og gennemført endnu flere
gode stævner – særligt for U8. Vi gav i sidste beretning udtryk for, at vi ønskede at se på
mulighederne for at udbrede stævneformen for aldersgrupper over U10/U12. I samarbejde med
DGI og klubberne i region Sjælland vil vi i næste sæson forsøge at lave turneringsstævner som et
supplement til den ordinære turnering. Der er et behov for at kunne deltage i stævneaktiviteter
også for U14 og U16 – særligt for de klubber der enten deltager i en turnering med få og/eller
mange aflyste kampe eller slet ikke deltager i turnering fordi de er nye og urutinerede eller
simpelthen fordi det kræver for meget. Disse vil vi også gerne have inddraget i aktiviteter med
andre klubber og derfor prøver vi det nu af.
Herudover er det glædeligt at se, hvor megen ungdomsaktivitet der er rundt om i landet i form af
stævner, camps og clinics.

Jesper Nielsen, Holbæk d. 15. maj 2011
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Trænerudvalget, Formandsberetning 2010-2011
Sidste Rigsdag skiftede udvalget navn fra uddannelsesudvalget til trænerudvalget for bl.a. at
signalere trænernes centrale placering i DBBF’s udvikling.
Udvalget består af fem medlemmer, Jane Deulerent, Morten Thomsen, Mattias Sönnichsen,
Mogens Thygesen og undertegnede.
I denne sæson er der indtil nu blevet afholdt to møder i henholdsvis januar og i marts. Indholdet af
disse møder vil blive uddybet lidt senere i rapporten. Først nogle praktiske, statistiske og
overordnede informationer om udvalgets arbejde.
Flere medlemmer.
Det er stadig et af forbundets store mål at være 15 i 201, hvilket nødvendiggør, at dette mål
medtænkes i nogle af de tiltag, hvert enkelt udvalg arbejder med gennem de enkelte sæsoner. Vi
tror, der er en sammenhæng mellem gode trænere og flere medlemmer i de enkelte klubber. Ikke
for at argumentere for dette synspunkt, men billedlig talt er trænerne vel klubbernes spejl udadtil.
Hvis ungerne har en ”god” træner, er det en god klub at være medlem af.
Det at mødes.
Vi har planlagt tre møder i denne sæson, heraf er to blevet afholdt, men aldrig med et fuldtalligt
udvalg. Det er svært at få et udvalg, der består af medlemmer med stor geografisk afstand, til at
fungere optimalt. Det er eksempelvis næsten umuligt at finde datoer, hvor alle har mulighed for at
deltage. Det er en problemstilling, som vi absolut bør gøre noget ved. Hvis der virkelig skal sættes
skub i udvalgets arbejde er det nødvendigt med en noget højere mødefrekvens.

Kursusstatistik
Den samlede kursusstatistik kan ses i bilag 1.
Har prøvet at lave et informationers udtræk af denne statistik. Udtrækket er ikke lavet i et kritisk
perspektiv, men skal blot betragtes som nogle kendsgerninger, som viser et billede af hvad der
sker på træneruddannelsessiden.

Tallene i parentes er tallene fra sidste sæson.
Der er blevet afholdt 16 (21) trænerkurser i denne sæson.
Der har været 201 (230) kursister på disse kurser.
Kursisterne har fået 3025 (2517) timers undervisning

1

Det 15. mest medlemsrige idrætsgren/forbund i 2020.
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Kurser på højt niveau:
20 (22) kursister har været på kursus i 1168 (1418) timer, hvilket er et gennemsnit på 58,4 (64,5)
time pr. kursist.
Kurser på mellem niveau:
19 (02) kursister har været på kursus i 760 (0) timer, hvilket er et gennemsnit på 40 time pr. kursist.
Kurser på lavere niveau
162 (208) kursister har været på kursus i 1097 (1099) timer, hvilket er et gennemsnit på 6,7 (5,2)
time pr kursist.
Geografisk fordeling – valgt øst og vest for Storebælt og udlandet.
Øst for Storebælt
151 deltagere har været på kursus i 2346 timer
Vest for Storebælt
44 deltagere har været på kursus i 391 timer
Udland
6 deltagere har været på kursus i 288 timer
Delkonklusioner på kursusstatistikken:
•
•
•
•
•
•
•

Deltagerantallet er faldet med 15 procent.
Antal kursustimer er steget med 20 procent, hvilket grundlæggende skyldes antallet af
deltagere på mellem niveau.
Antal deltager på højt niveau er stabilt.
Der er blevet afholdt et kursus på mellem niveau.
Deltagerantallet på lavere kurser er faldet med godt 20 procent – timetallet det samme.
Der er en del mere kursusaktivitet øst for Storebælt end vest for.
Hvis man kigger lidt nærmere på tallene vil man se, at det med en enkelt undtagelse er
basis-kurser, der bliver afhold i Jylland og på Fyn.

Positive informationer ud fra kursusstatistikken:
At der er kommet gang i kurser på mellem niveau.
At der stadig er mange de vil uddanne sig på højt niveau.

Negative informationer ud fra kursusstatistikken:
2

Der blev ikke afhold kurser på mellem niveau i sidste sæson.
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Den lave kursusaktivitet vest for Storebælt.
At der kun afholdes højniveau kurser øst for Storebælt.
At deltager antallet på vores trænerkurser generelt er faldende.

Udvalgets fokusområder i denne sæson
På det første møde gjorde vi meget ud af at konstituere vores arbejdsform. Der er en
grundlæggende enighed i udvalgt om, hovedsageligt at koncentrere udviklingsarbejdet om nogle få
centrale fokusområder.
Vores tiltag skal være bæredygtige. Hermed menes, at tiltaget skal overtages af andre og få sit
eget liv. Det kunne f.eks. være dannelse af et netværk blandt trænerne.
Der skal sættes mere fokus på den entreprenante fase. Hvordan får vi handling bag vores ideer?
Det er af allerstørste vigtighed, at de ideer, udvalget vælger at arbejde med, bliver gennemført.

Vi har valgt to følgende overordnede mål/rammer for udvalgets arbejde.

1. Generelt at skabe bedre trænere på alle niveauer.
2. Få flere spillere til at blive ”ved” til de er 25 år.
Delmål, som vi er gået i gang med.
Trænerlicens
Rigsdagen har stillet krav til forbundet om at udvikle et trænerlicenskoncept for trænerne.
Grundlæggende tror vi, at trænernes niveau hæves når der stilles forøgede krav til uddannelse. I
første omgang for trænerne på de højeste niveauer. Det har været ganske svært at udarbejde en
brugbar model, som både giver trænerne et kvalifikationsstempel og samtidig lever op til kravet om
”livslang basket læring” Vi håber, at Rigsdagen vil synes om vores forslag og bakke om forslagets
dynamiske struktur, der i sin basis forsøger at sammenflette vidensdeling og træneruddannelse.
Trænercoach
Vi tror det vil løfte kvaliteten i vores spil og samtidig få en større del af vores ungdomsspillere til at
fortsætte på seniorniveau, hvis alle klubber med ungdomsspillere har en trænercoach tilknyttet
deres ungdomstræning. En person, hvis fornemste opgave er udvikling af klubbernes øvrige
trænere. Vi arbejder på en koncept- og uddannelsesbeskrivelse. Regner med at kunne afholde de
første kurser i efteråret.
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GO-basket
Arbejder med at give GO-basket et lidt mere pædagogisk snit. Vi er overbeviste om, at der er en
afgørende sammenhæng mellem det at være en god træner og den pædagogiske indsigt man er i
besiddelse af.

Perspektiv – nogle af de opgaver vi har et ønske om at få igangsat i kommende sæson:
Flere møder – vi håber på at der snart, for billige penge, bliver muligt at holde video-møder over
nettet.
Arrangeret det første trænerlicens-kursus.
Det ser ud til at vi skal være lidt mere aktive med kursustilbud/kursusfremstød i det vestlige
Danmark. Det skal undersøges om det er et enkeltstående fænomen eller der tegnes et lignende
billede gennem flere år.
Videoreklamer for vores kurser. Grundlæggende vil vi forsøge at reklamere mere for vores
uddannelser og generelt for det at uddanne sig.
Vores kursusmateriale skal sættes under lup – Hvordan ser det ud? Hvordan skal det se ud?
Hvordan er progressionen i vores kursusudbud?
DIF har lavet nogle tiltag i forbindelse med E-learning. Vi vil forsøge at komme tidligt med på
”vognen” og måske være med til at udvikle nogle læringsmuligheder, som kan gøre forbundets
træneruddannelse noget mere aktivt.
Der er masser af spændende opgaver at tage fat på – har du lyst til at være med – en kontakt til
undertegnede, vil blive modtaget med glæde.
Det var alt for denne sæson.

Tak til alle, der har været med til at løfte basketball i indeværende sæson.

Venlig hilsen
Carsten Hermansen
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Bilag 1

Kursusoversigt 2010-11
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Bilag 2

Timeforbrug til kurser set i et geografiskperspektiv - gennem de sidste 3 sæsoner

Kursustimer de seneste tre år - geografisk perspektiv
Basiskurserne er ikke med i statistikken

Øst for Storebælt

Vest for Storebælt

Træner - lav

Træner - høj

Dommer

Leder

1235

3506

576

67

Træner - lav

Træner - høj

Dommer

Leder

231

676

277

627

74

Dommerudvalget, Formandsberetning 2010-2011.
1. DommerUdvalget
DommerUdvalget består af Jesper Brixen som formand og dermed også medlem af DBBFs
bestyrelse. Ud over arbejdet som formand varetager Jesper rollen som DBBFs regel-ansvarlig.
Kim Døj er næstformand og har ansvar for bedømmelser af DameLiga-dommerne og
breddedommerne i vest. Derudover er der 4 medlemmer: Carsten Vestermark Jensen, René
Christensen, Brian Damgaard og Carsten Solrød Jensen. Carsten V og René har ansvaret for
udvikling af breddedommerne, Brian står for mentorordningen, mens Carsten S. koordinerer
breddebedømmelser i øst.
Der har været afholdt 4 DU møder i denne sæson.
2. DommerUdvalgets arbejde
Da mange ikke ved hvilke opgaver, som DommerUdvalget løser, kommer der her en kort oversigt:
-

Fastlægge hvorledes vi fortolker FIBAs regler i Danmark; dvs. lægge linjerne for hvorledes
der skal dømmes
Oversætte FIBAs regler og fortolkninger
Besvare regelspørgsmål
I samarbejde med dommerpåsætterne påsætte dommere til kampe
Udtage dommere til slutspil, pokalkampe, ”lokale” landskampe mm
Assistere Turneringsudvalget i karantænesager
Assistere Disciplinærudvalget i protestsager
Afholde dommerclinics
Afholde uddannelseture og camps for dommere
Administrere mentorordning
Håndtere klager over dommernes afvikling af kampe
Assistere Uddannelseskonsulenten med udvikling og afholdelse af dommerkurser

3. Dommerne.
Dommerudvalget valgte ved sæsonstarten at fortsætte med samme dommergrupperinger som i de
seneste sæsoner, således at gruppen af Canal Digital Ligadommere udgjorde 12 dommere og
gruppen af Dame Ligadommere bestod af 10 dommere.
Dertil kom en gruppe, som dømte divisionskampe, samt en gruppe dommere, som dømte øvrige
kampe.
Også i år har der været 3-dommerkampe (3PO) i CDL. Formålene har været at give potentielle
CDL-dommere en mulighed for at få liga-erfaring i trygge rammer sammen med et par erfarne
ligadommere, samt at få flere dommere med 3PO erfaring så de vil kunne dømme i nogle af de
mange udenlandske turneringer, hvor der dømmes med 3 dommere.
På relativ kort sigt SKAL der indføres 3PO i alle CDL-kampe. Som spillet udvikler sig, er det
nødvendigt med 3 dommere i den bedste række. Vi er et af de få europæiske lande, der stadig har
2PO i landets bedste række.
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Ordningen med 3PO kampe har været en succes, og har bla. resulteret i, at vi i denne sæson har
kunne få 2 nye CDL-dommere.
Dommerudvalget ser frem til fortsættelsen af ordningen i de kommende sæsoner og ser frem til
den sæson, hvor der er 3 dommere i alle CDL-kampe.
4. Mentorordningen
Vi har nu har en mentorordning i 2 sæsoner. Det har været med svingende udbytte, idet en del
mentees desværre er sprunget fra ordningen af forskellige årsager. Hver mentor har dømt 6
kampe med deres mentee/føl og har givet gode råd og vejledning. Derudover har der været andre
aktiviteter for mentor/mentee. Vi håber, at mentorordningen fortsætter i de kommende sæsoner, og
at rigtig mange unge dommere kan få et godt udbytte af ordningen.
5. Turneringen.
I de seneste sæsoner har der ikke været de store problemer med kampafviklingen i de bedste
rækker, og det har heller ikke været tilfældet i år. I de øvrige rækker har der atter været problemer
med meget sene aflysninger og kampflytninger. Det har skabt problemer for dommerpåsætterne,
som er blevet pålagt ekstra arbejde i den anledning. Samtidig betyder de sene flytninger, at der er
dage, hvor der er stor mangel på dommere, mens der på andre dage er stort overskud.
Det er Dommerudvalgets håb, at det kan gøres bedre næste sæson.
Antallet af diskvalifikationer er i denne sæson steget med 10 % i forhold til sidste sæson. Det er
ikke godt, og Dommerudvalget vil gerne have stoppet den udvikling. Specielt vi vil sørge for at få
dommerne til at gribe ind over for dårlig opførsel, så tingene kan stoppes, inden de eskalerer. Det
er Dommerudvalgets håb, at klubberne vil hjælpe med at gøre en indsats på dette område.
6. Uddannelse af dommerne.
I lighed med tidligere startede sæsonen med opstartsclinics for divisions- og ligadommere.
Formålet med disse clinics var at få uddannet dommerne til dømme på samme måde inden for
deres respektive grupper. På disse clinics blev de nyeste regler gennemgået, og der blev vist en
lang række videoklip til at fremme forståelsen. Endelig har været udarbejdet fokus punkter for
dommerne.
I foråret blev der afholdt en midtvejsclinic for Dameligadommerne og en slutspilsclinic for CDLdommerne. På disse clinics har der været fokus på de kommende slutspil.
På breddesiden har der desværre ikke været afholdt så mange arrangementer som ønsket, men
det lykkedes at få afholdt nogle dommersamlinger i forbindelser med nogle CDL-kampe. Der har
også været en dommerudviklingstur til Berlin. Derimod måtte den årlige dommercamp i Lemvig
aflyses pga. for få tilmeldinger. Vi håber dog, at vi kan få etableret Lemvig-campen igen i den
kommende sæson. Derimod vil vi ikke fortsætte med dommerudviklingsture til Berlin, for de har
været forholdsvis dyre set i relation til udbyttet. I stedet vil vi forsøge at få stablet en ekstra
dommercamp på benene. Hvor og hvornår er pt. ikke besluttet.
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I den forløbne sæson har der på Fyn og Sjælland været afholdt 13 C-dommerkurser med i alt 219
deltagere og 2 B-dommerkurser med i alt 30 deltagere. De tilsvarende tal for Jylland forelå
desværre ikke, da dette blev skrevet.
I efter-sæsonen har der også været afholdt et A-dommerkursus med 8 deltagere.
Dommerudvalget samarbejder med DGI og Jan Gjettermann om at få ændret både C- og Bdommerkurserne. C-dommerkurserne skal indeholde mere om børnereglerne, så de nye Cdommere står bedre rustet til at dømme ungdomskampe. B-dommerkurset vil blive delt i 2
forskellige: B-dommer Klub og B-dommer Turnering. Førstnævnte vil være en lidt forkortet udgave
af det nuværende kursus, mens B-dommer Turnering vil være en udvidet udgave med meget mere
praktik.
For at styrke uddannelsen af vores dommere har vi fået mulighed for at sende Rune Larsen på en
FIBA clinic, hvor han vil blive uddannet som instruktør og dommerudvikler.
På bedømmer/dommerudviklingsområdet har vi desværre været plaget af ressourcemangel, og
der er ikke foretaget så mange bedømmelser, som ønskeligt.Vi håber fortsat at kunne rekruttere
nogle flere bedømmere til eliten..
7. Danske dommere i internationalt lys.
I den forgangne sæson har vi leveret danske dommere til adskillige internationale opgaver.
Rune Ressel Larsen og Jonas Bille har dømt FIBA ungdoms-EM turneringer i juli og august.
I løbet af efteråret og vinteren har Jonas Bille og Bo Bundgaard dømt såvel Eurobasket- som
EuroCupkampe, mens Geert Sørensen og Jesper Brixen har virket som kommissærer i samme
turneringer.
8. DommerNyt
DommerUdvalget har udsendt nyhedsbrevet DommerNyt 2 gange i denne sæson, og det er vores
håb, at vi også i den kommende sæson kan udsende nyhedsbreve. DommerNyt kan findes på
DBBFs websider, men interesserede kan komme på distributionslisten ved at henvende sig til
DBBFs kontor.
9. Udstyr
Med de nye regler i 2010 valgte FIBA at stramme op på reglerne omkring forskelligt udstyr lige fra
spillesokker til tandbeskyttere og sportstape. Dommerudvalget besluttede, at disse regler (som alle
andre FIBA regler) også skulle gælde i Danmark. Det har givet anledning til en diskussioner om
rimeligheden af disse regler, men Dommerudvalget mener, at vi er nødt til at følge FIBA mest
muligt, fordi mange hold også deltager i udenlandske turneringer. Dommerudvalget vil inden
turneringsstarten komme med en udmelding om, hvilket udstyr der ubetinget skal være i orden, for
at man kan deltage i en kamp, og hvilket udstyr, der vil blive indberettet, såfremt det ikke er i
orden.
10. Opførsel
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Som nævnt i afsnittet Turneringen er der fortsat for problemer med spillere og trænere, der ikke
opfører sig så pænt, som de burde. Det gælder både under kampene, men også efter. Der har
været et par tilfælde, hvor nogle personer har ytret sig utilstedeligt foran snurrende kameraer. I de
fleste andre sportsgrene ville det have medført flere karantænedage, men vi har ikke haft nogle
regler for dette, så sanktionsmulighederne har været begrænsede. Men det vil der blive lavet om
på, for vi kan ikke leve med, at en træner eller spiller ytrer sig på en uacceptabel måde.
Hvad angår spilleres og træneres opførsel under kampene, vil Dommerudvalget sørge for, at
dommerne straks får stoppet et hvert optræk til uacceptabelt opførsel. På dette punkt er vi
desværre langt fra internationalt niveau.
11. Dommermangel (fra sidste år)
Dommermangel er desværre et tilbagevendende punkt i årsberetningen fra Dommerudvalget, og i
år er det ikke bedre. Snarere tværtimod. Gennemsnitsalderen for dommerne stiger stadig.
Der er mange årsager til dommermangel, men den vigtigste er nok, at dommerne ikke just bliver
behandlet særlig godt. Når en potentiel dommer ser, hvordan dommerne på banen bliver svinet til,
mister vedkommende lysten til at forsøge sig som dommer. Og hvis der endelig kommer en ny
dommer, skal han/hun nok snart stoppe, hvis vedkommende får et par dårlige oplevelser som
dommer. Der er kun en løsning på problemet: Klubberne skal være bedre til bakke op om de nye
dommere. Det skal ske både ved at hjælpe de nye dommere i gang og ved at sørge for, at spillere,
trænere og ledere behandler dommerne pænt i kampene.
12. Fremtidsplaner
Dommerudvalget har fortsat mange idéer til forbedringer på dommerområdet, men fælles for dem
alle er, at de kræver ressourcer. Både i form af penge og i form af kvalificerede personer, der kan
og vil gøre en indsats. Det har hjulpet lidt, at Jan Gjettermann på DBBFs kontor har brugt en del
tid, men vi kunne stadig godt bruge en dommerkonsulent på deltid. Konsulentens primære opgave
skulle være at tage sig af de mest tidskrævende arbejdsopgaver, således at Dommerudvalget kan
koncentrere sig om udvikle dommerne og dommergerningen i dansk basketball.
Til sidst vil Dommerudvalget gerne takke for samarbejdet med dommerpåsætterne, kontoret,
ligaerne, klubberne, trænerne samt de øvrige udvalg i DBBF. Og der skal selvfølgelig lyde en
overordentlig stor tak til dommere, der har gjort en særdeles stor indsats for at få afviklet de utroligt
mange kampe.

Virum, maj 2011
Jesper Brixen
Formand
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Disciplinærudvalg, Formandsberetning 2010-2011
Disciplinærudvalget har i sæsonen 2010-11 haft 8 sager til behandling, 7 protestsager og 1
ankesag. Det største antal sager til behandling inden for en sæson siden Disciplinærudvalgets
oprettelse i 1997. Sagerne vedrørte for protestsagernes vedkommende tre kampe i Canal Digital
Ligaen, en kamp i Dameligaen, en kamp i 1. division damer øst, en kamp i 1. division damer vest
og en kamp i 2. division herrer øst. Ankesagen drejede sig om en kamp i pokalturneringen for
Herrejunior.

I. Den første protestsag fra Canal Digital Ligaen drejede sig om en fejlagtig rettelse af en 3pointsscoring til en 2-pointsscoring.
• Den fejlagtige rettelse fandt sted som følge af en misforståelse mellem dommer og
dommerbord i kampens sidste minut, hvor dommerbordet forud for straffekast til
protesterende hold spurgte 1.dommeren, hvorvidt en forudgående scoring i periodens 9.
minut var en 2- eller 3-pointsscoring.
• 1.dommeren misforstod spørgsmålet og troede, at det var scoringen i angrebet før i 8.
minut, der blev spurgt om, som var en lang 2-pointsscoring fra baseline, idet scoringen i
9. minut efter 1. dommerens opfattelse var en helt klar 3-pointsscoring, og han
signalerede derfor med tanke på scoringen i 8. minut en 2-pointsscoring.
• Som følge af misforståelsen blev den ellers korrekt noterede 3-pointsscoring rettet til en
2-pointsscoring. Scoringstavlens fremvisende blev ligeledes justeret 1 point ned, på
hvilket tidspunkt protesterende holds anfører, der stod for at skulle skyde 3 straffekast,
spurgte hvorfor og af dommerne fik den forklaring, at det var noget, der var sket tidligere.
1. dommeren kontrollerede ikke, hvilken scoring, der var blevet rettet i protokollen.
• Herefter scorede protesterende hold på alle 3 straffekast, hvorefter stillingen med 40
spillesekunder tilbage af kampen rigtig skulle have været 74-72, men efter den fejlagtige
rettelse viste protokollen og scoringstavlen 74-71.
At 3-pointsscoringen i 4. periodes 9. minut fejlagtigt og som følge af en misforståelse mellem
dommerbord og dommerne var rettet til en 2-pointsscoring, blev opdaget efter kampen og
meddelt det tabende hold, som på dette tidspunkt nedlagde protest. I protesten anførtes, at
holdets coach og spillere ikke blev informeret om (den fejlagtige) rettelse af protokol og
scoringstavle, at den forkerte stilling fik afgørende indflydelse på afviklingen af de sidste 40
sekunder i kampen, og at kampen derfor var at spille om.
Disciplinærudvalget gennemgik sagens akter og lagde til grund, at begge dommere ikke var i
tvivl om, at den rettede scoring var en 3-pointsscoring, og at rettelsen af denne til en 2pointsscoring var en fejl, som fandt sted på grund af en misforståelse mellem dommerne og
protokolføreren.
Ud fra den omstændighed, at der ofte begås større eller mindre fejl i en basketballkamp,
drøftede Disciplinærudvalget, hvor grænsen går, hvor fejl/misforståelser begået af dommere
og officials skal medføre omkamp, og fra hvornår i en kamp en fejl måtte kunne berettige
omkamp.
Der var ikke konsensus i Disciplinærudvalget i sagen, idet der var stemmelighed, hvorefter
den fungerende formands stemme var afgørende for kendelsen, at kampresultatet blev rettet
fra 75-71 til 75-72, men at protesten i øvrigt blev afvist. - Afsluttende anførtes, indskærpende
over for dommerne, at rettelser i protokollen skal kontrolleres af dommerne, før de foretages.
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Disciplinærudvalgets kendelse blev efterfølgende anket til DBBFs Amatør- og Ordensudvalg,
som omstødte Disciplinærudvalgets kendelse og afgjorde, at kampen skulle spilles om.
Amatør- og Ordensudvalgets kendelse blev anket til DIFs Appeludvalg, der stadfæstede
kendelsen fra Amatør- og Ordensudvalget.
II. Den anden protestsag i Canal Digital Ligaen drejede sig om svigt ved scoringstavle og 24sekundsur i en ¼-finale i slutspillet. I protesten anførtes, at det tekniske udstyr ustandseligt
brød sammen og gav store afbræk i rytmen, fratog holdet momentum i kampen på et
tidspunkt, hvor modstanderholdet var ved at blive indhentet, samt i mindst tre tilfælde fratog
holdet flere gode scoringsmuligheder, hvor det tekniske udstyr gik i sort i tidlige stadier af et
fastbreak.
Ved gennemgangen af sagens akter bemærkede Disciplinærudvalget
• at det højst kunne være ét tilfælde - og ikke tre - hvor protesterende hold fik frataget
scoringsmuligheden ved afbrydelse af kampen i et tidligt stadium af et fastbreak
• at protesten blev nedlagt i 4. periodes 3. minut, efter hvilket tidspunkt, der ikke var
problemer med scoringstavle eller 24-sekunders ur.
Disciplinærudvalget lagde i sin kendelse til grund
• at dommerne forud for kampen havde afprøvet det tekniske udstyr og ikke fundet fejl og
efterfølgende havde godkendt såvel scoringstavle som 24-sekundsur jfr. Internationale
Basketballlove § 46.1 og § 46.2
• at de gentagne nedbrud i scoringstavle (med kampur) og 24-sekundsur ikke havde været
af en sådan karakter, at førstedommeren jfr. Internationale Basketballlove § 46.6 valgte at
afbryde kampen, men lod kampen fortsætte og spille til ende
• at spilafbrydelserne som følge af svigt i det tekniske udstyr havde været til gene for begge
hold
• at det ikke kunne afgøres, om spilafbrydelserne havde været mere til gene for det ene hold
end det andet, men at det, hvis det måtte have været tilfældet, ikke sås at kunne begrunde
en omstødelse af kampens resultat
og afviste herefter protesten.
III. Den tredje protestsag fra Canal Digital Ligaen drejede sig om en protest nedlagt før anden
kamp i slutspillets ½-finale. Protesten drejede sig om en kendelse fra Turneringsudvalget på
1 spilledags karantæne til en spiller fra det protesterende hold. Karantænen var blevet ikendt
som følge af en dommerindberetning af en episode med høj råben og skubben efter
afslutningen af første kamp i ½-finalen. Som følge af dommerindberetningerne blev en spiller
fra hvert hold hver idømt 1 spilledags karantæne. I protesten nedlagt før anden kamp i ½finalen blev gjort gældende, at man fandt den forestående kamp afviklet på et falsk grundlag,
og at der var sket en procedurefejl, idet den karantæneidømte spiller ikke var blevet
informeret herom af DBBF.
I sin kendelse anførte Disciplinærudvalget:
•
•

alene karantæner på mere end 3 spilledag kan ankes fra Turneringsudvalget til
Disciplinærudvalget jfr. Turneringsreglementet (TR) § 15
det protesterende sås ikke at have anført forhold, der kunne give Disciplinærudvalget
anledning til at gå ind i en drøftelse af, om kampen blev afviklet på et falsk eller
usportsligt grundlag
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manglende underretning af en indberettet spiller medfører ikke, at en given karantæne
bliver ophævet, men kan alene have den konsekvens, at den pågældende spiller er
spilleberettiget, indtil spilleren bliver gjort bekendt med indberetningen, hvorefter
karantænen vil træde i kraft
• da den karantæneramte spiller ikke deltog i kampen forud for hvilken, der blev nedlagt
protest, må det konkluderes, at spilleren var blevet gjort bekendt med sin karantæne
og afviste herefter protesten.

•

IV. Protestsagen fra Dameligaen drejede sig om en time-out tildelt hjemmeholdet inden for
kampens sidste 10 sekunder, hvor hjemmeholdet førte med 1 point. I protesten gjordes
gældende, at hjemmeholdets træner burde være idømt en teknisk fejl af dommerne, da han
bad om og fik tildelt en time-out, uagtet dette var den 4. time-out og dermed en ulovlig tildelt
time-out.
Ved gennemlæsning af sagens akter kunne Disciplinærudvalget konstatere, at de modtagne
redegørelser ikke var lige klare og entydige, men var delvist modstridende herunder også
med scoringsprotokollen, som ydermere var mangelfuldt og uforståeligt udfyldt.
Disciplinærudvalget mente dog at kunne fastslå følgende forløb, som blev lagt til grund:
•

•
•

•

at hjemmeholdet var blevet noteret for sin tredje og dermed sidste time-out, da man i
kampens slutning bad om endnu en time-out. Den tredje time-out var blevet tildelt og
noteret i en situation, hvor hjemmeholdet lige havde scoret, og hvor det derfor efter
reglerne ikke kunne lade sig gøre at få tildelt time-out. - Det fremgik ikke af
redegørelserne fra dommerne og dommerbordsofficials, at hjemmeholdet jævnfør
Internationale Basketballlove § 48.1 pkt. 4 var blevet underrettet om ikke at have flere
time-outs tilbage.
Hjemmeholdet begæring om time-out blev afvist jævnfør Internationale Basketballlove §
18.2.5.
Efter indsigelser fra hjemmeholdets træner, at han ikke havde bedt om time-out på det
tidspunkt, hvor dommerbordet havde noteret hans hold for dets tredje time-out, og efter
udspørgning af dommerbordet, som nu var usikker på, hvad man tidligere i forløbet havde
været sikker på, at hjemmeholdet allerede havde bedt om (og fået noteret) sin tredje
time-out, valgte førstedommeren formelt at annullere den tidligere til hjemmeholdet givne
og noterede 3. time-out og gav holdet time-out.
Herefter nedlagde udeholdet protest med den påstand, at den tildelte time-out var ulovlig.

I sin kendelse lagde Disciplinærudvalget til grund
•

primært
o at bestemmelserne i Internationale Basketballlove § 46 om førstedommerens
beføjelser til at træffe afgørelse på ethvert punkt, som ikke er særskilt indeholdt i
lovene, ikke ophæves af bestemmelserne i Internationale Basketballlove § 48.1 pkt. 4
om protokolførerens pligter
o at førstedommerens annullering af den først noterede 3. time-out til hjemmeholdet
derfor ikke var ulovlig
o at tildelingen af en time-out til hjemmeholdet og noteringen i scoringsprotokollen heraf
var en fejltagelse, idet time-out ikke kunne tildeles hjemmeholdet som scorende hold
jævnfør Internationale Basketballlove § 18.2.8
o misforståelser og fejltagelser kan jævnfør Internationale Basketballlove § 44.2.7 rettes
af dommerne på ethvert tidspunkt, indtil førstedommeren har underskrevet protokollen
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da hjemmeholdet ikke kunne få tildelt time-out, og da udeholdet ikke havde bedt om
time-out, var den afholdte time-out at betragte som en dommer time-out
• sekundært
o at det ikke fremgår af Internationale Basketballlove, at en anmodning om en time-out
på et tidspunkt i kampen, hvor man ikke har flere tilbage, skal udløse en teknisk fejl
o at dommeren ifølge Internationale basketballlove § 38.1.4 kan forhindre tekniske fejl
ved at give advarsler eller endog overse mindre tekniske overtrædelser
o at det således er et dommerskøn, hvorvidt der skal dømmes teknisk fejl, når der
anmodes om time-out på et tidspunkt, hvor man ikke har flere tilbage
o at dommeren ikke anlagde det skøn
og afviste protesten og kendte kampens resultat at stå ved magt.
o

V. Protestsagen fra 1. division damer øst drejede sig om en ifølge protesterende hold
manglende noteret scoring, som blev konstateret før påbegyndelse af kampens 3. periode,
efter at scoringstavlen for protesterende holds vedkommende i halvlegspausen var justeret
ned med 2 points, hvorefter scoringstavlen var i overensstemmelse med kampprotokollens
fremvisende. Protesten blev nedlagt før påbegyndelsen af 3. periode. I uddybende
protestskrivelse protesteredes endvidere over manglende fremmødte dommerbordsofficials.
Ved modtagelsen af sagen kunne disciplinærudvalget konstatere
at der ikke af det protesterende hold inden for 30 minutter efter kampens afslutning var
blevet forelagt dommeren en erklæring om indholdet af protesten, hvilket er i modstrid
med bestemmelsen i TR § 20 stk. 2 pkt. 3.
I sin afgørelse lagde Disciplinærudvalget yderligere til grund

•

at protesterende hold vedrørende manglende fremmødte dommerbordsofficials havde
forsømt at nedlægge protest, straks dette blev holdet klart, hvilket vil sige før kampens
start, hvorfor reglerne for nedlæggelse af protest ikke er fulgt jfr. TR § 20 stk. 1
Herefter afviste Disciplinærudvalget protesterne med henvisning til, at disse ikke var nedlagt i
overensstemmelse med reglerne for nedlæggelse af protest, som de fremgår af TR § 20 stk.
1 og stk. 2 pkt. 3, og derfor ikke var gyldige

•

I supplerende bemærkninger til afgørelsen bemærkede Disciplinærudvalget blandt andet:
førstedommeren var ikke mødt frem, hvorfor andendommeren var enedommer
der var ikke fremmødt dommerbordsofficials, hverken 20 minutter før kampens start eller
ved kampens start, hvorfor hjemmeholdets spillere på skift fungerede som dommerbord,
hvilken mulighed umiddelbart ikke ses at fremgå af love og reglementer
Endvidere pegede Disciplinærudvalget på følgende:

•
•

TR § 13, som omhandler hjemmeholdets forpligtelser, hvor det i pkt. f) hedder, at det
påhviler hjemmeholdet ”at stille med 3 dommerbordsofficials i de divisioner, der ledes af
DBBF. Alle officials skal være til stede på deres pladser i hallen senest 20 minutter før
kampens fastsatte begyndelses(tids)punkt.”
• uagtet bestemmelserne i TR § 13 f) ikke var overholdt, satte dommeren kampen i gang.
• Det er et spørgsmål, om der ved igangsættelse af kampen på det foreliggende grundlag
er tale om en urigtig anvendelse af reglerne fra dommerens side.
Disciplinærudvalget konstaterede herefter afslutningsvis, at det var Turneringsudvalgets
afgørelse, hvorvidt denne sag faldt ind under Turneringsreglementets bestemmelser i § 21
om dommeres urigtige anvendelse af spillereglerne.

•
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VI. Protestsagen fra 1. division damer vest drejede sig om et defekt 24-sekundsur i den ene
ende af banen. I protesten blev det gjort gældende, at den forvirring, svigtet i 24-sekundsuret
medførte, var skyld i, at protesterende hold (udeholdet) gik fra at stå lige til at komme bagud
med 11 points.
I sin kendelse lagde Disciplinærudvalget til grund
at protesten blev nedlagt i forbindelse med, at 24-sekundsuret første gang var ude af drift,
da der manglede 38 sek. af 1. periode, hvor stillingen ifølge protokollen var lige, nemlig
13 - 13, hvilket også var stillingen ved periodens slutning. Driftstoppet af 24-sekundsuret
havde på det tidspunkt, hvor protesten blev nedlagt, ikke haft indflydelse på
kampresultatet
• at det af indberetningerne fremgik, at yderligere 4-5 driftstop på 24-sekundsuret var jævnt
fordelt over resten af kampen
• at det af protokollen fremgik, at hjemmeholdet øgede fra 17-16 til 29-16 i 2. periodes 5. til
8. minut, hvilket jævnfør indberetningerne ikke sås at være koblet sammen med svigt på
24-sekundsuret
• at der jævnfør ovenstående ikke sås belæg i sagens akter for protesterende holds
påstand om, at det svigtende 24-sekundsur skulle være årsag til, at holdet kom bagud
med 11 points
og afviste protesten og kendte kampens resultat at stå ved magt.
•

VII. Protestsagen fra 2. division herrer øst drejede sig om stedfunden fejlnotering i kampens
første periode, hvorom det i protesten blev gjort gældende, at den var fejlagtig, idet den
pågældende spiller i kampens første periode alene var idømt en fejl og ikke to som noteret i
scoringsprotokollen. Protesterende hold gjorde indsigelse herimod over for dommerne i
pausen mellem 1. og 2. periode, men blev afvist, hvorefter protesten blev nedlagt.
Trods rykkere fra DBBFs side fremkom der ingen indberetning fra kampens protokolfører
eller dommerbord i det hele taget.
I sin kendelse lagde Disciplinærudvalget til grund
§ 46.8, 9 og 13 i Internationale Basketballregler om førstedommerens beføjelser
at dommerne inden igangsættelse af 2. periode afgjorde og meddelte, at noteringerne i
protokollen stod ved magt
og afviste protesten og kendte kampens resultat at stå ved magt

•
•

VIII. Ankesagen fra en kamp i pokalturneringen for Herrejunior drejede sig om en kendelse fra
Turneringsudvalget ifølge hvilken kampen var at spille om med henvisning til begrundet
usikkerhed omkring de nøjagtige hændelser i de to situationer, hvorom protesterne drejede
sig.
• Den første protest drejede sig om en situation få sekunder før afslutningen af 4. periode,
hvor holdfejlskiltet fejlagtigt viste 3 holdfejl til udeholdet (protesterende hold), idet
dommerbordet havde glemt at vende fejlskiltet fra 3 til 4. Udeholdet gjorde i protesten
gældende, at man under den time-out, man på dette tidspunkt afholdt, ville have valgt en
anden taktik, såfremt man havde vidst, at man havde 4 holdfejl.
• Den anden protest drejede sig om, at dommerbordet med ca. 19 spillesekunder tilbage af
omkampen (i protestskrivelsen anførtes, at der var ca. 27 sekunder tilbage) først fik
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startet kampuret ca. 4 sekunder efter, at bolden var kommet i spil, og at kampen derfor
burde være forbi med stillingen 84-83 til udeholdet, idet kampuret på det tidspunkt, hvor
hjemmeholdet efterfølgende havde bolden i siden, kun viste 1,5 sekund tilbage af
kampen.
I anken anførte hjemmeholdet primært, at udeholdet ikke havde efterlevet reglerne i
Turneringsreglementet med hensyn til bestemmelsen om, at indholdet af en protest skal
forevises dommerne senest 30 minutter efter kampens afslutning. Subsidiært anførtes for så
vidt angik første protest, at selv om holdfejlskiltet hang lidt med hensyn til at vise 4 fejl, så
viste protokollen det korrekte antal holdfejl, hvilket dommerne kontrollerede, og for så vidt
angik anden protest, at dommerbordet mente at have startet kampuret korrekt, og at
dommerne derfor korrekt lod kampen fortsætte (underforstået: og ikke blæste kampen af).

Under gennemgangen af sagens akter bemærkede Disciplinærudvalget:
Dommerbordsofficials indsendte en fælles indberetning, hvilket er i modstrid med
reglerne for nedlæggelse af protest ifølge TR § 20 stk. 4, hvorefter dommerbordsofficials
ved protester, der vedrører dommerbordsofficials virksomhed hver for sig skal indsende
skriftlig indberetning.
• Turneringsudvalget anførte i sin kendelse, at begge protester var nedlagt rettidigt. Af et
telefonisk indhentet udsagn fra den ene dommer fremgik det, at denne umiddelbart
mente, at udeholdet først nedlagde protest nr. 2, da kampen var forbi. Var dette tilfældet,
var protesten ikke nedlagt rettidigt.
• Turneringsudvalget anførte i sin kendelse, at reglerne for nedlæggelse af protest ikke var
fulgt, hvad angik bestemmelsen i TR § 20 stk. 2.3, idet der ikke fra en repræsentant for
udeholdet forelå nogen erklæring om indholdet af protesten inden for 30 minutter efter
kampens afslutning. Turneringsudvalget havde ikke desto mindre valgt at behandle
protesten begrundet i klubbens usikkerhed, hvad angik kendskab til reglerne, som
medførte, at de spurgte dommerne om den korrekte fremgangsmåde og dertil fik et
utilstrækkeligt svar, hvorfor Turneringsudvalget mente, at klubben havde handlet i god
tro, på hvilken baggrund Turneringsudvalget havde besluttet at behandle protesten. Det
fremgik af turneringsudvalgsformandens følgeskrivelse ved fremsendelse af sagsakterne,
at Turneringsudvalget havde drøftet den manglende opfyldelse af reglerne for
nedlæggelse af protest jfr. TR § 20 stk. 2.3 med formanden for Dommerudvalget, som
delte Turneringsudvalgets opfattelse desuagtet at behandle protesten ”til trods for denne
lille mangel” (citat).
Til ovenstående bemærkede havde Disciplinærudvalget følgende kommentarer:
•

•
•
•

•

Det er beklageligt, at dommerne ikke kender reglerne og følger de foreskrevne
procedurer ved nedlæggelse af protester.
At dommerne giver forkerte oplysninger om fremgangsmåde ved nedlæggelse af protest
fritager ikke en klub for selv at være bekendt med reglerne og følge dem.
Disciplinærudvalget kan ikke se, hvorved manglende opfyldelse af reglerne for
nedlæggelse af protest som foreskrevet i TR § 20 stk. 2.3 kan betegnes som en ”lille
mangel”.
Turneringsreglementets regler for fremgangsmåde ved nedlæggelse af protest har senest
været til drøftelse og justering på Basketrigsdagen 2009, hvor de nuværende regler blev
vedtaget. Disciplinærudvalget finder at måtte udøve sit virke på baggrund af de love og
regler, som gælder inden for DBBF, herunder også under iagttagelse af, at reglerne for
nedlæggelse af protest, som foreskrevet i TR § 20, følges, og finder ikke, at manglende
opfyldelse af nogen af reglerne kan betegnes som lille eller anses for en nullitet.
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•

•

Det er derfor Disciplinærudvalgets opfattelse, at der skal meget særlige grunde til,
såfremt protester optages til behandling til trods for manglende opfyldelse af reglerne i TR
§ 20.
Der ses ikke i den foreliggende sag at foreligge sådanne særlige grunde, der skulle
begrunde en behandling af protesterne til trods for, at reglerne i TR § 20 stk. 2.3 ikke er
fulgt.

Disciplinærudvalget lagde derefter Turneringsreglementets bestemmelser om nedlæggelse
af protest, som de fremgår af § 20, til grund og kendte udeholdets protester ikke nedlagt efter
reglerne og derfor ikke gyldige, hvorfor Turneringsudvalgets kendelse, at kampen var at spille
om, blev omstødt og kampens resultat stod ved magt.

Disciplinærudvalgets kendelse blev efterfølgende anket til Amatør- og Ordensudvalget, der
stadfæstede Disciplinærudvalgets kendelse.

Afslutningsvis vil Disciplinærudvalget oven på årets erfaringer, som har været forholdsvis mange
og undertiden brogede komme med en række bemærkninger.

1. I forbindelse med ankesagen fra kampen i pokalturneringen for Herrejunior (ovenfor pkt. VIII)
blev det spørgsmål rejst, om der skulle lempes i visse regler omkring nedlæggelse af protest
for alle turneringer uden for Danmarksturneringen (”Øvrige turneringer”). - Det er ikke
Disciplinærudvalgets opfattelse, at det giver nogen mening, at der skulle være forskellige regler
for nedlæggelse af protest afhængigt af, om det er DM-kampe eller ikke. Der skal nu engang
være vægtige grunde ledsaget af omtanke, når der nedlægges protest. Manglende aflevering
inden for 30 minutter efter kampens afslutning af indholdet af den nedlagte protest har i flere
tilfælde bidraget til, at dommernes indberetning har været unøjagtige i forhold til det, den
supplerende sagsfremstilling indsendt af protesterende klub indtil 24 timer efter kampens
afslutning har gjort gældende. Dette kan have flere grunde, blandt andet at den supplerende
sagsfremstilling er ændret eller udvidet i forhold til, hvad der er gjort gældende i den under
kampen afgivne mundtlige protest. Formålet med bestemmelsen i TR § 20, stk. 2. 3 om
aflevering inden for 30 minutter efter kampen af indholdet af en nedlagt protest er, som
Amatør- og Ordensudvalget anfører i sin kendelse i sagen, ”at dommerne ved præcis, hvorfor
der er nedlagt protest, når de forlader hallen. De må således ikke være i tvivl om, hvad de skal
kommentere på, når de kommer hjem.”
2. Ifølge TR § 20 stk. 3 fremgår det, at dommeren i tilfælde af protest efter kampen sammen med
protokollen skal indsende en skriftlig indberetning inden 24 timer efter kampens afslutning. Det
er efterhånden blevet en udbredt praksis blandt dommerne i stedet for den originale
kampprotokol at indsende en scannet udgave af denne. - Da protokollens fremvisende i visse
tilfælde kan være afgørende eller i det mindste bidrage væsentligt til afgørelser i
Disciplinærudvalget, er det ønskeligt, at den originale protokol er DBBFs sekretariat i hænde,
hvorfra enten en farvescannet eller den originale udgave af scoringsprotokollen kan sendes til
Disciplinærudvalget. Originaludgaven subsidiært en farvescannet udgave giver flere og mere
præcise oplysninger end en sort-hvid scannet udgave. - Det er derfor ønskeligt, at dommerne i
tilfælde af protest indsender den originale udgave af kampprotokollen, sådan som reglerne
også foreskriver det i TR § 20 stk. 3, ligesom det også er ønskeligt at dommerne til
sekretariatet indsender den til dem afleverede (håndskrevne) protest, idet en scannet udgave
af en håndskreven protest heller ikke altid er lige tydelig.
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3. Bestemmelsen samme sted i TR § 20 stk. 3 om, at dommerne subsidiært kommissæren skal
påtegne protokollens bagside, at de er bekendt med, at protest er nedlagt, glemmes også af
mange.
Bestemmelsen
forekommer
unødvendig
og
bør
derfor
slettes
af
Turneringsreglementet.
4. I forbindelse med anke af kendelser fra Disciplinærudvalget til Amatør- og Ordensudvalget er
der konstateret forskellige frister for indgivelse af anker til Amatør- og Ordensudvalget. I TR §
19 stk. 3 og § 31 stk. 2 er fristen henholdsvis 14 og 7 dage, mens den i Reglement for DBBFs
Amatør- og Ordensudvalg angives at være 4 uger. Der bør være en og samme ankefrist
angivet i reglementerne.
5. I forbindelse med den første protestsag fra Canal Digital Ligaen (ovenfor pkt. I) og den
ankesag, der fulgte, da Amatør- og Ordensudvalgets omstødelse af Disciplinærudvalgets
kendelse blev anket til Danmarks Idræts-Forbunds Appeludvalg, blev der af klubben, der
ankede til DIFs appeludvalg spurgt om udvalgsmedlemmernes faglige baggrund for at sidde i
udvalget. - Disciplinærudvalget ønskede ikke på det pågældende tidspunkt at svare på
spørgsmålet, som ikke fandtes værende relevant for sagens afgørelse, men skal gerne således
foranlediget kort redegøre herfor i denne årsberetning
Indtil 1997 havde DBBFs bestyrelse været 1. ankeinstans for hovedforbundets sager om
diskvalifikationer og dommerindberetninger. På repræsentantskabsmødet i 1997 blev et
Disciplinærudvalg vedtaget nedsat, til hvilket DBBFs bestyrelse afgav sin kompetence til at
være 1. ankeinstans. Efterfølgende afgav også distriktsbestyrelserne deres kompetence til at
være 1. ankeinstans for sager i distriktet vedrørende diskvalifikationer og
dommerindberetninger. I samme forløb blev også distrikternes Amatør- og Ordensudvalg
nedlagt. Jfr. lovene § 17 er Disciplinærudvalget et underudvalg nedsat af bestyrelsen til
varetagelse særlige opgaver. De særlige opgaver er de opgaver, der tidligere lå hos
bestyrelsen (og distriktsbestyrelserne) til at være 1. ankeinstans i sager om diskvalifikationer
og dommerindberetninger. Desuden er Disciplinærudvalget jfr. lovene § 31 1. instans i
protestsager i Danmarksturneringen.
DBBFs bestyrelse har således delegeret sin kompetence på et afgrænset område til
Disciplinærudvalget. Svarende til, at der ikke stilles særlige krav om faglige kompetencer til
medlemmer af DBBFs bestyrelse, stilles der heller ingen krav om særlig faglig kompetence, så
som et krav om at være jurist, til medlemmerne af Disciplinærudvalget.
De første år sad 4 ud af Disciplinærudvalget 5 medlemmer i DBBFs bestyrelse, idet formanden
og distriktsformændene (bortset fra KBBF) sad i Disciplinærudvalget. Dette var ud fra et ønske
om nærhed til bestyrelsen samt et ønske om geografisk spredning. Nærheden til bestyrelsen er
gået fløjten, mens den geografiske spredning er opretholdt.
Foranlediget af, at spørgsmålet er rejst i årets løb kan Disciplinærudvalgets kvalifikationer
opregnes således:
Mangeårigt kendskab til basketball på spiller-, træner- og/eller lederplan
Mange års erfaring med at behandle disciplinærsager, for flertallets vedkommende erfaring
siden udvalgets oprettelse
• Medlemmerne er valgt blandt andet ud fra et ønske om geografisk spredning og ud fra en
forventning om at kunne tolke love og bestemmelser ret og i øvrigt med sund fornuft at
kunne se kernen i en sag og bevare overblikket
6. I forbindelse med anken til DIFs Appeludvalg (ovenfor pkt. I) blev der sat spørgsmålstegn ved
Amatør- og Ordensudvalgets (og Disciplinærudvalgets) kompetence til at gribe ind i et
kampresultat, uden der forelå en protest (jfr. TR § 21), og ved sammes kompetence til i det
•
•
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hele taget at dømme omkamp. Endvidere blev der anmodet om brug af videoklip fra kampen i
forbindelse med sagens afgørelse.
I kendelsen fra DIFs Appeludvalg blev følgende konkluderet i forhold til ovenstående:
anmodningen om afspilning af videoklip blev ikke imødekommet
§ 21 giver turneringsledelsen en særlig kompetence til at træffe afgørelse, selv om der ikke
foreligger nogen protest. Såvel Disciplinærudvalget som Amatør- og Ordensudvalget er en
del af turneringsledelsen.
• af reglement for DBBFs Amatør- og Ordensudvalg § 7 fremgår, at udvalget som en
sanktionsmulighed har at fratage en klub et mesterskab, hvorfor det må antages, som det
mindre i det mere, at kunne bestemme, at en kamp skal spilles om. Denne antagelse
bestyrkes af, at der er praksis for, at omkamp under visse betingelser kan dekreteres, selv
om en sådan sanktion ikke er omtalt i DBBFs regelsæt. (Den praksis, der henvises til, er en
række tilfælde, hvor der er idømt omkamp af Turneringsudvalget og Disciplinærudvalget).
Kendelsen fra DIFs Appeludvalg stadfæster praksis i forbindelse turneringsledelsens
(Turneringsudvalg, Disciplinærudvalg, Amatør- og Ordensudvalg) behandling af protest- og
ankesager og kan derfor måske synes mange mindre væsentlig. - Men tænkte man sig, at
kendelsen havde været modsat, vil man kunne se, hvor vigtig den er.

•
•

7. Disciplinærudvalget overvejer at få lagt samtlige dets kendelser og afgørelser på nettet,
således interesserede her vil kunne få oplysning om indholdet af og afgørelsen i de
behandlede sager.
Medlemmerne af Disciplinærudvalget har også i år været: Gert Wulff, Dan Filrup, Thomas
Ginnerup, John Jensen og Hans H. Graversen.
Brabrand, den 15. maj 2011
På Disciplinærudvalgets vegne
Hans H. Graversen
formand
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Ad 6) Beretning Canal Digital Ligaen 2010-2011

Turnering 2010-2011
Basketligaen bestod ved sæsonstart i 2010 – 2011 af 10 klubber og turneringen løb fra september
2010 – ultimo april 2011.
Turneringen blev afviklet som en trippel turnering med i alt 131 kampe i grundspillet. Derefter blev
der spillet kvartfinaler (bedst af tre), semifinaler (bedst af 5) og finaler (bedst af 7). Der blev spillet
21 kampe i slutspillet før vinderen kunne findes.
Dansk mester blev Bakken Bears, nummer to blev Svendborg Rabbits og bronzemedaljerne gik til
Horsens IC.
I nedrykningsspillet slog Aalborg Vikings Amager i to kampe. Amager rykker dermed ned i 1.div.
Stevnsgade vandt 1.division men afgav pladsen til nr.2 – Falcon, som vi dermed kan byde
velkommen i Canal Digitalligaen
Priser
Årets træner blev Geoff Kotila, Team Fog Næstved
Årets spiller blev Nicolai Iversen, Svendborg Rabbits
Årets talent blev Jonathan Gilling, Hørsholm 79’ers.
Årets forsvarsspiller blev Nicolai Iversen, Svendborg Rabbits
Årets dommer blev Bo Bundgaard
Tv og andre medier
Aftalen med Dk4 udløber efter den kommende sæson (2011 – 2012), og Canal Digital Ligaen er
p.t. startet på forhandlingerne med potentielle tv-stationer. Det er glædeligt at flere stationer viser
reel interesse, hvilket ses som et bevis for at ligaens værdi er steget.
En stor del af årsagen til dette er det fremragende stykke arbejde DK4 laver med basketball
transmissionerne. DK4 og CDL har et unikt og tæt samarbejde hvor begge parter fokuserer på at
udvikle produktet mest muligt.
Tilskuere
I 2009 besluttede ligaen en ny udviklingsplan frem til 2014. Hovedfokus i denne plan er en forsat
udvikling af tilskuertallet.
CDL oplevede i denne sæson for første gang i 11 år en tilbagegang i det gennemsnitlige tilskuertal.
Der er dog kun tale om en lille ændring på 3%, modsat de fleste andre sportsgrene der har oplevet
kraftige tilbagefald.
Set på totalt antal tilskuere har vi dog oplevet en svag stigning og der har i år været 79.681
tilskuere til kampene. Udviklingen i år har dog ikke været tilfredsstillende og ligaen vil forsat
fokusere kraftigt på dette punkt.
Organisation
I forlængelse af strategien har Canal Digital Liga forsat fokus på at forbedre afvikling af kampene
og dermed oplevelsen for tilskuerne. Fokus for denne sæson har været forsat været at
produktudvikle på ligaen og give publikum og fans endnu bedre oplevelser.
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På trods af de store økonomiske udfordringer har alle klubber formået at styre økonomien i den
indeværende sæson. Der skal lyde en stor ros for den fornuftighed som klubberne lægger for
dagen.
Allstar
Den 8. All Star kamp blev afholdt i Haderslev. Haderslev Basketball Klub Corpia var vært for
arrangementet og det blev nok det bedste show der hidtil er set i All Star sammenhæng. 752
tilskuer havde fundet vej til Haderslev Idrætscenter og de kunne se Vest-holdet vinde 149-148 efter
dobbelt overtid. Stillingen mellem øst og vest er nu helt lige 4-4
Vinder af dunkekonkurrencen blev Lee Roberts fra Team Fog Næstved, mens Andreas Jakobsen.
Bakken Bears tog sit af titlen i 3-points konkurrencen
Sæson 2011-2012
Canal Digital Ligaen består af 10 klubber i sæsonen 2010- 2011, da Amager som nævnt erstattes
af Falcon.
Turneringen vil være den samme som i år med en trippel turnering efterfulgt af kvart, semi og
finaler. Eneste ændring er at kvarfinaler samt nedrykningsspil spilles i bedst af fem kampe.
Rasmus Winkel
Forretningsfører
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Beretning Dameligaen – sæsonen 2010/11
Dameligaen er i sæsonen gennemført som første trin i en aftale mellem klubberne, hvor man
mødes hinanden 3 gange. Og den kommende sæson afslutter så denne aftale.
Sæsonen har desuden været gennemført med en klar aftale mellem klubberne – i en opdeling
mellem ”Need to have” og ”Nice to have” i relation til afviklingen af kampene. Og det siger
naturligvis sig selv, at klubberne har haft primær fokus på kravene – altså Need to have:
1. Alle hold skal spille i trøjer med numrene 4-15
2. Der skal ved alle kampe af hjemmeholdet optages en dvd, der straks efter kampen skal
leveres til udeholdet
3. Der SKAL være gennemsigtige plader – og der skal være 24-sekunders ure over pladerne
eller i hjørnerne
4. Hvert hold skal disponere over aflåseligt omklædningsrum
5. Dommerbord + tilhørende statistik skal være klar senest 30 minutter før kampstart
6. Banen SKAL være klar til opvarmning senest 30 minutter før kampstart – og minimum 6
ens bolde (3 til hvert hold) identisk med kampbolden til disposition under denne opvarmning
7. Eventuel speaker SKAL være fair
8. Statistik SKAL tages ved hjælp af det officielle statistikprogram
9. Der SKAL være personer til aftørring af banen for sved
10. Hjemmeholdet SKAL senest 24 timer efter slutfløjt have sendt kampreferat til
forretningsfører
11. Der skal forud for sæsonen vælges 2 fokuskampe i grundspillet og 1 i slutspillet, hvor
hjemmeholdet SKAL have særlig fokus på antal tilskuere, speak, konkurrencer m.v.
Det er min meget klare opfattelse, at alle 8 klubber i Dameligaen levede op til disse krav (dog
minus punkt 11, hvor ressourcerne ikke slog til).
Der har virkelig været spillet mange spændende kampe med stor intensitet og med kun ganske få
point mellem vinder og taber. Og der var i grundspillet spænding til det sidste blandt ikke mindst de
sidste 4.
SISU viste sig igennem hele sæsonen som det bedste og mest stabile hold – med kun en enkelt
kamp tabt til Lemvig på udebane. Også i slutspillet var SISU suveræne – og gik fortjent hele vejen
uden et eneste nederlag.
Et meget stort tillykke til SISU
I sæsonen var det også tydeligt, at Hørsholm 79ers gjorde en god figur – og efter at være blevet
nummer to i grundspillet blev det til velfortjente sølvmedaljer…..tillykke.
Og endelig viste Sonny Madsen som ny headcoach for Horsens Pirates, at et solid sæson blev
afsluttet med bronze efter en slutkamp mod Falcon ….. også tillykke til Horsens Pirates.
I sæsonen gennemførte Dameligaen to nye ting. Dels blev alle 4 kampe i både 1. og 8. spillerunde
afviklet på neutral bane (Næstved og Holbæk), dels blev vores all-star-arrangement gennemført på
en ny måde i kombination med at andre emner blev behandlet.
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Formålet med at gennemføre både 1. og 8. spillerunde var først og fremmest en form for
reklamefremstød i bestræbelserne på at inspirere andre klubber til på sigt at gå efter at komme
med i Dameligaen. Der er ingen tvivl om, at de gennemførte kampe blev set på med sådanne øjne
– men umiddelbart er det vel vores samlede opfattelse, at det i bedste fald må betegnes som en
begrænset succes.
Vores All-Star dag i Fire Arena var på mange måder en klar forbedring. Dog vil det stadig være en
vurdering, om det i bund og grund er bedre at spille kampen sammen dag og i samme hal som
herrerne. Samtidig var det positivt, at vi fik gennemført en drøftelse med ligaens dommere og det
var bestemt også positivt, hvad Johan afviklede i form af Point Guard Academy.
Alle klubberne i dameligaen er meget enige om, at rekruttering af spillere, udvikling af spillere og
vel ikke mindst fastholdelse af spillere er utrolig afgørende for dansk damebasket på eliteniveau.
Ud over det sportslige er det værd at notere sig, at vi på det økonomiske område holdt budgettet –
der var styr på både indtægter og udgifter. Og der er ingen ubetalte regninger og vi har ikke
udeståender.
Sæsonen sluttede med en seriøs drøftelse af den organisatoriske udvikling af Dameligaen. Og det
er meget glædeligt, at der fra alle 8 klubber var bred enighed om det ønskelige i fremadrettet at
være lagt ind under forbundet (som tilfældet er med herrerne). Og det viste sig heldigvis, at også
DBBF naturligt er interesseret i at realisere dette i praksis. Der afholdes frem mod næste sæson en
række møder med forbundet for at få fastlagt arbejdsopgaverne og rollefordelingen.
Det er vores store håb, at denne beslutning vil blive til gavn for dansk basketball og ikke mindst
dansk elitebasketball for kvinder.

Med venlig hilsen Carl Erik Dalbøge
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Ad 7) Behandling af indkomne forslag
Lovforslag 1

Lovforslag om ensretning af ankefrister
Forslagsstiller: Bestyrelsen, Disciplinærudvalg og ordens og amatørudvalget
Motivation:
Ved gennemgang af ankereglerne har der vist sig at være forskellige længde af fristen for anke til
ordens og amatørudvalget. Det foreslås at ensrette disse til 14 dage for at gøre det mere
gennemskueligt.
Der henvises til §19 der allerede definerer 14 dage som frist.
Bemærk at dette forslag indebærer ændringer to steder i reglementerne.
Nuværende (understreget fjernes)

Forslag (understreget tilføjes)

§ Love og reglementer

§ Love og reglementer

§ 31 Behandling af sager og ankemuligheder

§ 31 Behandling af sager og ankemuligheder

Turneringsudvalgets afgørelser kan inden 7
dage indbringes for DBBFs disciplinærudvalg.

Turneringsudvalgets afgørelser kan inden 7 dage
indbringes for DBBFs disciplinærudvalg.

Disciplinærudvalgets afgørelser kan inden 7
dage indbringes for DBBFs amatør og
ordensudvalg.

Disciplinærudvalgets afgørelser kan inden 14 dage
indbringes for DBBFs amatør og ordensudvalg.

Nuværende (understreget fjernes)

Forslag (understreget tilføjes)

Bestemmelser for O&A

§ Bestemmelser for O&A

§ 2 Ankeregler

§ 2 Ankeregler

Enhver klub og enhver person, der er medlem af
en klub under DBBF kan indbringe en sag til
afgørelse i amatør- og ordensudvalget.

Enhver klub og enhver person, der er medlem af
en klub under DBBF kan indbringe en sag til
afgørelse i amatør- og ordensudvalget.

Indbringelse for amatør- og ordensudvalget skal
se inden fire uger efter at parterne er blevet
bekendt med den afgørelse, der klages over.

Indbringelse for amatør- og ordensudvalget skal se
inden 14 dage efter at parterne er blevet bekendt
med den afgørelse, der klages over.
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Lovforslag 2

Lovforslag om justering af §23 stk.1
Forslagsstiller: Bestyrelsen
Motivation: Da arbejdsgrupper ikke vælges på rigsdagen er teksten inkonsekvent og foreslås
fjernet.
Nuværende (understreget fjernes)

Forslag (understreget tilføjes)

§ 23 stk.1.

§ 23 stk.1.

Udtræder et udvalgsmedlem eller en
arbejdsgruppes medlem inden for valgperioden,
vælger bestyrelsen en stedfortræder indtil næste
ordinære møde i Basketrigsdagen.

Lovforslag 3

Forslag om ændring af aldersgrænser for ungdom
Forslagsstiller: Odder IGF, Beder-Malling IF, Vejen BK
Motivation:
Der kan være stor forskel i fysisk formåen og udvikling
Jf. (fra tekst 3 i inspirationsmaterialet)
At young ages, a few extra months of development can make a big difference in size, strength,
and athletic ability. A child who turns 5 years old in January will benearly 20% older by the time
a childborn in December has their 5th birthday. In many sports, including hockey, children born
in the early months of the calendaryear get noticed by their coaches because of the superiority
they demonstrate due to their age advantage.
1. Side 8:
http://www.dbujylland.dk/Region_3/~/media/Files/DBU_Jylland/Region_3/Turneringsreglem
ent%202010-11%207-mands%20Efterår.pdf
2. http://politiken.dk/debat/analyse/ECE1100716/david-villa-ville-ikke-have-haft-en-chance-idanmark/
3. Se f.eks table 5
ihttp://www.hockeyanalytics.com/Research_files/Relative%20Age%20Effect%201011.pdf
4. Der findes mange andre studier der ligeledes rejser problematikken
f.eks.http://www.questia.com/googleScholar.qst?docId=5002583617
5. og
http://www.informaworld.com/smpp/content~db=all~content=a914237293
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Nuværende (understreget fjernes)

Forslag (understreget tilføjes)

Fælles turneringsreglement §4

Fælles turneringsreglement §4

§ 4 Aldersgrænser

§ 4 Aldersgrænser

Juniorer er spillere, der er fyldt 13 år, men
ikke er fyldt 15 år inden 1. januar i det
kalenderår, turneringen begynder.

Juniorer er spillere, der er fyldt 13 år, men ikke er fyldt
15 år inden 1. januar i det kalenderår, turneringen
begynder, dog kan der anvendes indtil 2 spillere som
er født i 4. kvartal før de almindelig gældende
årgang(e) for rækken, uden konsekvens for holdets
sportslige resultater. Pige- og drengegruppen er
spillere, der er fyldt 11 år, men ikke er fyldt 13 år
inden 1. januar i det kalenderår, turneringen
begynder, dog kan der anvendes indtil 2 spillere som
er født i 4. kvartal før de almindelig gældende
årgang(e) for rækken, uden konsekvens for holdets
sportslige resultater.Miniældstegruppen (U12) er
spillere, der er fyldt 9 år, men ikke fyldt 11 år inden 1.
januar i det kalenderår turneringen begynder, dog kan
der anvendes indtil 2 spillere som er født i 4. kvartal
før de almindelig gældende årgang(e) for rækken,
uden konsekvens for holdets sportslige resultater.
Miniyngstegruppen (U10)er spillere, der ikke er fyldt 9
år inden 1. januar i det kalenderår turneringen
begynder, dog kan der anvendes indtil 2 spillere som
er født i 4. kvartal før de almindelig gældende
årgang(e)for rækken, uden konsekvens for holdets
sportslige resultater. Mikrogruppen (U8)er spillere, der
ikke er fyldt 7 år inden 1. januar i det kalenderår
turneringen begynder, dog kan der anvendes indtil 2
spillere som er født i 4. kvartal før de almindelig
gældende årgang(e) for rækken, uden konsekvens for
holdets sportslige resultater.

Pige- og drengegruppen er spillere, der er
fyldt 11 år, men ikke er fyldt 13 år inden 1.
januar i det kalenderår, turneringen begynder.

Miniældstegruppen (U12) er spillere, der er
fyldt 9 år, men ikke fyldt 11 år inden 1. januar
i det kalenderår turneringen begynder.

Miniyngstegruppen (U10)er spillere, der ikke
er fyldt 9 år inden 1. januar i det kalenderår
turneringen begynder.

Mikrogruppen (U8)er spillere, der ikke er fyldt
7 år inden 1. januar i det kalenderår
turneringen begynder.

Sæson 2011-12
Række

Årgang(e)

Må benytte 2
spillere fra 4.
kvartal
årgang

U16 Junior

1996-97

1995

U14
Drenge/Piger

1998-99

1997

U12

2000-01

1999
94

U10

2002-03

2001

U8

2004-05

2003

På alle U16 til U8 hold i DBBF ungdomsturneringer,
kan der anvendes indtil 2 spillere som er født i 4.
kvartal før de almindelig gældende årgang(e) for
rækken, uden konsekvens for holdets sportslige
resultater. Det vil sige, at
såfremt man anvender spiller(e) som er født i 4.
kvartal før de almindelig gældende år- gang(e) for
rækken (jvf. ovenstående tabel), skal man i
protokollen (i licensfeltet) anføre både fødselsmåned
og år for den/de pågældende spiller(e). Det vil fortsat
være muligt at søge A-, B- og C-dispensation efter
gældende regler til spillere, som ikke er født i oktober
kvartal året før de almindeligt gældende årgange for
rækken.

Såfremt forslag 1 ikke kan godkendes stilles forslag 2, der er knap så vidtgående.
Forslag 2
Forslagsstiller: Odder IGF, Beder-Malling IF, Vejen BK
Motivation:
1. som forslag 1
2. At tillade klassekammerater at spille sammen uden sportslige konsekvenser, såfremt de er
4. kvartalsspillere
Nuværende (understreget fjernes)

Forslag (understreget tilføjes)

Fælles turneringsreglement §4

Fælles turneringsreglement §4

§ 4 Aldersgrænser

§ 4 Aldersgrænser

Juniorer er spillere, der er fyldt 13 år, men
ikke er fyldt 15 år inden 1. januar i det
kalenderår, turneringen begynder. Pige- og
drengegruppen er spillere, der er fyldt 11 år,
men ikke er fyldt 13 år inden 1. januar i det
kalenderår, turneringen begynder.

Juniorer er spillere, der er fyldt 13 år, men ikke er fyldt
15 år inden 1. januar i det kalenderår, turneringen
begynder. Pige- og drengegruppen er spillere, der er
fyldt 11 år, men ikke er fyldt 13 år inden 1. januar i det
kalenderår, turneringen begynder, dog kan der
anvendes indtil 2 spillere som er født i 4. kvartal før
de almindelig gældende årgang(e) for rækken, uden
konsekvens for holdets sportslige
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Miniældstegruppen (U12) er spillere, der er
fyldt 9 år, men ikke fyldt 11 år inden 1. januar i
det kalenderår turneringen begynder.

Miniyngstegruppen (U10)er spillere, der ikke
er fyldt 9 år inden 1. januar i det kalenderår
turneringen begynder.

Mikrogruppen (U8)er spillere, der ikke er fyldt
7 år inden 1. januar i det kalenderår
turneringen begynder.

resultater.Miniældstegruppen (U12) er spillere, der er
fyldt 9 år, men ikke fyldt 11 år inden 1. januar i det
kalenderår turneringen begynder, dog kan der
anvendes indtil 2 spillere som er født i 4. kvartal før
de almindelig gældende årgang(e) for rækken, uden
konsekvens for holdets sportslige resultater.
Miniyngstegruppen (U10)er spillere, der ikke er fyldt 9
år inden 1. januar i det kalenderår turneringen
begynder, dog kan der anvendes indtil 2 spillere som
er født i 4. kvartal før de almindelig gældende
årgang(e)for rækken, uden konsekvens for holdets
sportslige resultater. Mikrogruppen (U8)er spillere,
der ikke er fyldt 7 år inden 1. januar i det kalenderår
turneringen begynder, dog kan der anvendes indtil 2
spillere som er født i 4. kvartal før de almindelig
gældende årgang(e) for rækken, uden konsekvens
for holdets sportslige resultater.

Sæson 2011-12
Række

Årgang(e)

Må benytte 2
spillere fra 4.
kvartal
årgang

U14
Drenge/Piger

1998-99

1997

U12

2000-01

1999

U10

2002-03

2001

U8

2004-05

2003

På alle hold omfattet af børnereglerne i DBBF
ungdomsturneringer, kan der anvendes indtil 2
spillere som er født i 4. kvartal før de almindelig
gældende årgang(e) for rækken såfremt spilleren
samtidigt opfylder kravene til en B-dispensation, uden
konsekvens for holdets sportslige resultater. Det vil
sige, at
såfremt man anvender spiller(e) som er født i 4.
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kvartal før de almindelig gældende år- gang(e) for
rækken (jvf. ovenstående tabel), skal man i
protokollen (i licensfeltet) anføre både fødselsmåned
og år for den/de pågældende spiller(e). Denne
licenstype benævnes B4. Det vil fortsat være muligt at
søge A-, B- og C-dispensation efter gældende regler
til spillere, som ikke er født i 4. kvartal året før de
almindeligt gældende årgange for rækken.

NB: Forslaget kan give anledning til redaktionelle
ændringer i det fælles turnerings reglement §6

Lovforslag 4

Lovforslag om præcisering af TR §10
Forslagsstiller: Bestyrelsen
Motivation: reglen er uklart formuleret
Nuværende (understreget fjernes)

Forslag (understreget tilføjes)

TR § 10 Flytteregler for spillere mellem hold i
samme klub

TR § 10 Flytteregler for spillere mellem hold i
samme klub

Hvis en klub deltager med flere hold i samme
turnering i forskellige rækker, skal der til holdets
første kamp stilles med mindst 5 og højst 12
spillere. En spiller kan kun deltage i ét holds
første kamp.

Hvis en klub deltager med flere hold i samme
turnering i forskellige rækker, må en spiller kun
deltage i ét holds første kamp.

Lovforslag 5

Lovforslag om fordeling af flyttegebyr
Forslagsstiller: Solrød
Motivation: Forslaget stilles, således at der er en lille tilbagebetaling til den klub som ikke ønsker
at flytte kampen og derved kan man få dækket nogle af ens udgifter til halleje mm. Den ikke
flyttende klub skal have pengene tilgode hos DBBF og kan så modregnes kommende udgifter hos
DBBF. Flyttegebyrernes størrelse fastsættes af DBBF.
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Nuværende (understreget fjernes)

Forslag (understreget tilføjes)

§

§ TR §16
Såfremt en klub ønsker at flytte en kamp,
krediteres den ikke flyttende klub med halvdelen af
flyttegebyret.
Såfremt et hold udebliver med bøde til følge,
krediteres klubben svarende til halvdelen af et
flyttegebyr for den pågældende række.

Lovforslag 6

Lovforslag om justering af licensregler
Forslagsstiller: Bestyrelsen
Motivation: Følgende røg ved sidste års gennemgang af licensreglerne ud ved en fejltagelse. TU
har administreret efter den samme praksis som hidtil og bestyrelsen foreslår at reglen bliver indsat
igen.
Nuværende (understreget fjernes)

Forslag (understreget tilføjes)

§

TR§30
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.

Lovforslag 7

Lovforslag om justering af TR §31
Forslagsstiller: Bestyrelsen
Motivation: præcisering af reglerne
Nuværende (understreget fjernes)

Forslag (understreget tilføjes)
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TR § 31

TR § 31

Alle ikke-danske spillere, fra et medlemsland i
FIBA Europe, og som søger spillerlicens for at
deltage i ovennævnte turneringer, skal indsende
spillerregistreringsblanket korrekt udfyldt og
underskrevet af spilleren og spillerens klub.

Alle ikke-danske spillere, fra et medlemsland i
FIBA Europe, og som søger spillerlicens for at
deltage i ovennævnte turneringer, skal indsende
spillerregistreringsblanket korrekt udfyldt og
underskrevet af spilleren og spillerens klub.

Blanketten skal være vedlagt:

Blanketten skal være vedlagt:

- Kontrakt

- Kontrakt

- kopi af gyldigt pas

- kopi af gyldigt pas

- Bevis for lovligt ophold i mindst tre måneder
udstedt af statsforvaltningen (kun EU spillere)

- Bevis for lovligt ophold og arbejdstilladelse i
mindst tre måneder udstedt af statsforvaltningen
(kun EU spillere)

Spilleren er dog tidligst spilleberettiget fra den
dag hvor DBBF har modtaget Letter of
Clearance og gyldig opholdstilladelse for mindst
tre måneder, jf. ovenstående.

Spilleren er dog tidligst spilleberettiget fra den dag
hvor DBBF har modtaget Letter of Clearance og
gyldig arbejds/studie opholdstilladelse for mere end
tre måneder, jf. ovenstående.

Lovforslag 8

Lovforslag om udvidelse af tiden for uddannelseserstatning
Forslagsstiller: Solrød
Motivation: Forslaget stilles da vi ønsker at hæve alderen således at flere mindre klubber nedaf i
basketball Danmark belønnes for at udvikle spillere, bemærk at beløbet eller perioden for
registrering ikke ændres.
Nuværende (understreget fjernes)

Forslag (understreget tilføjes)

TR § §39 stk.5(Nuværende)

§

…Såfremt spilleren ikke anføres i protokol i en
ligakamp i spillerens tre første seniorsæsoner
bortfalder alle rettigheder til
uddannelseserstatning for moderklubben...

Såfremt spilleren ikke anføres i protokol i en
ligakamp i spillerens fem første seniorsæsoner
bortfalder alle rettigheder til uddannelseserstatning
for moderklubben.

Lovforslag 9

Lovforslag om justering af børneregler
Forslagsstiller: Bestyrelsen
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Motivation: se kommentarer
Nuværende (understreget fjernes)

Forslag (understreget tilføjes)

§Børneregler U12

§ Børneregler U12

Spilleregler
Der spilles efter de internationale regler med de
undtagelser, der er anført nedenfor, hvilket har til
formål at lette børnenes spil og fremme
legemomentet, FAIR PLAY og de sociale aspekter.
•

•
•
•
•
•
•

•

•

Personlig opdækning er påbudt, dette
medfører bl.a., at to spillere ikke må dække
den
samme
modspiller,
dvs.
at
fælder/traps/doubleteam og zonepres (heleller halvbane) ikke er tilladt. Overtrædelse
påtales
første
gang
overfor
den
pågældende træner og ved gentagne
tilfælde straffes med 2 straffekast
Når et hold fører med 20 points eller
derover må der kun spilles halvbaneforsvar
Et hold består af min. 5 og max. 12 spillere.
Der skal altid være 5 spillere på banen, hvis
det er muligt
Indskiftning på grund af en skadet spiller
eller ved 5. fejl tæller som en hel periode
En spiller, der udgår med en skade, må
først genindtræde i efterfølgende perioder
Ingen spiller må spille mere end én periode
mere end en medspiller, medmindre denne
er skadet eller udvist for 5. fejl
Der spilles 4 perioder á 10 min. fast tid.
Kampuret stoppes dog ved straffekast,
timeout og ved dommerens tegn. De sidste
2 min. af 4. periode spilles der dog med
effektiv tid. I tilfælde af, at turneringen
afvikles som stævner, kan periodelængden
ændres i lighed med reglerne for U8 og U10
Straffekastafstanden er 4,00 m. og der
spilles til lav kurv (2,60 m.). En scoring på
straffekast kan ikke annulleres. Opstilling
ved straffekast: straffekastskytten og max. 2
modspillere og 2 medspillere langs siderne
(Fjernes, så vi følger de almindelige regler. Den
nuværende regel favoriserer angriberne og er
dårligt formuleret)

•

Skridt- og tidsreglerne dømmes efter
dommerens skøn (fordel – ikke fordel)
100

•
•
•

•
•

3-points reglerne bruges ikke og scoring
under spil kan kun tælle 2 point
Der er ikke forbud mod tilbagespil
Der må ikke skiftes ud i løbet af en periode,
heller ikke under timeout, dog med
undtagelse af skader eller 5. fejl
En kamp kan ende uafgjort, hvorved begge
hold får 1 kamppoint
I kvartfinaler, semifinaler og finaler i
pokalturneringen, skal der benyttes 10 – 12
spillere. TU kan dispensere for klubber, der
kan dokumentere at have færre medlemmer
i årgangen(e). Der spilles ikke om DM i U12

Turneringsform
Kampe kan afvikles enten som stævner (jf. reglerne
for U10) eller en almindelig turnering eller en
kombination af disse
(Bringer forholdene i overensstemmelse med
virkeligheden)

Nuværende (understreget fjernes)

Forslag (understreget tilføjes)

§Børneregler U14

§ Børneregler U12

Spilleregler

Spilleregler

Der spilles efter de internationale regler med de
undtagelser, der er anført nedenfor, hvilket har til
formål at lette børnenes spil og fremme
legemomentet, FAIR PLAY og de sociale
aspekter.

Der spilles efter de internationale regler med de
undtagelser, der er anført nedenfor, hvilket har til
formål at lette børnenes spil og fremme
legemomentet, FAIR PLAY og de sociale aspekter.

•

•

• Personlig opdækning er påbudt, dette
medfører bl.a., at to spillere ikke må dække
Personlig opdækning er påbudt, dette
den
samme
modspiller,
dvs.
at
medfører bl.a., at to spillere ikke må
fælder/traps/doubleteam
og
zonepres
(heldække den samme modspiller, dvs. at
eller halvbane) ikke er tilladt. Overtrædelse
fælder/traps/doubleteam og zonepres
påtales
første
gang
overfor
den
(hel- eller halvbane) ikke er tilladt.
pågældende træner og ved gentagne
Overtrædelse påtales første gang overfor
tilfælde straffes med 2 straffekast
den pågældende træner og ved
gentagne tilfælde straffes med 2
• Når et hold fører med 20 points eller
straffekast
derover må der kun spilles halvbaneforsvar
Når et hold fører med 20 points eller
• Et hold består af min. 5 og max. 12 spillere
derover
må
der
kun
spilles Der skal altid være 5 spillere på banen, hvis
halvbaneforsvar
det er muligt. Indskiftning på grund af en skadet
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•
•

•

•

•

Et hold består af min. 5 og max. 12
spillere
Der skal altid være 5 spillere på banen,
hvis det er muligt. Indskiftning på grund
af en skadet spiller eller ved 5. fejl tæller
som en hel periode. En spiller, der udgår
med en skade, må først genindtræde i
efterfølgende perioder. Dog tilstræbes
det, at såfremt det er muligt, at spilleren
om muligt kommer tilbage på banen
hurtigst muligt. Sker dette, tæller
erstatningsspillerens spilletid ikke som en
periode – i tilfælde af, at skaden sker
indenfor det sidste minut af én periode,
tæller indskiftningsspillerens tid heller
ikke med som en spillet periode – dette
gælder dog ikke ved udvisning ved femte
fejl
Ingen spiller må spille mere end én
periode mere end en medspiller,
medmindre denne er skadet eller udvist
for 5. fejl
Hvis en spiller må forlade banen på
grund af skade eller 5. fejl, erstattes
denne af en anden spiller i enighed med
den anden udskiftningsleder under
hensyntagen til FAIR PLAY og reglen om
at ingen spiller må spille mere end en
periode mere end de andre

spiller eller ved 5. fejl tæller som en hel periode. En
spiller, der udgår med en skade, må først
genindtræde i efterfølgende perioder. Dog
tilstræbes det, at såfremt det er muligt, at spilleren
om muligt kommer tilbage på banen hurtigst muligt.
Sker dette, tæller erstatningsspillerens spilletid ikke
som en periode – i tilfælde af, at skaden sker
indenfor det sidste minut af én periode, tæller
indskiftningsspillerens tid heller ikke med som en
spillet periode – dette gælder dog ikke ved
udvisning ved femte fejl.(Foreslås tilføjet for at lette
kampens forløb og sikre fair-play)

•
•

•

•

Ingen spiller må spille mere end én periode
mere end en medspiller, medmindre denne
er skadet eller udvist for 5. fejl
Hvis en spiller må forlade banen på grund
af skade eller 5. fejl, erstattes denne af en
anden spiller under hensyntagen til FAIR
PLAY og reglen om at ingen spiller må
spille mere end en periode mere end de
andre
Der må ikke skiftes ud i løbet af en periode,
heller ikke under timeout, dog med
undtagelse af skader eller 5. fejl

Der må ikke skiftes ud i løbet af en
periode, heller ikke under timeout,
dog med undtagelse af skader eller 5.
fejl.

Lovforslag 10

Lovforslag om Turneringsform for Canal Digital ligaen 11-12
Forslagsstiller: CDL klubberne
Motivation: Ingen ændring ud over at kvartfinaler og nedrykningsspil afvikles over fem kampe.
Nuværende (understreget fjernes)

Forslag (understreget tilføjes)

3. PROPOSITIONER FOR
HERRER

3. PROPOSITIONER FOR
HERRER
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Basketligaen

Basketligaen

Kun de sportslige resultater gælder i forhold til
op- og nedrykning mellem 1. division og
BasketLigaen. Der er 10 hold i BasketLigaen.

Kun de sportslige resultater gælder i forhold til
op- og nedrykning mellem 1. division og
BasketLigaen. Der er 10 hold i BasketLigaen.

Der tages stilling til formen hvert år af
Der tages stilling til formen hvert år af
basketligaen og fremvises på Basketrigsdagen basketligaen og fremvises på Basketrigsdagen til
til godkendelse.
godkendelse.
Grundspil

Grundspil

Der spilles et grundspil hvor alle hold møder
hinanden tre gange.

Der spilles et grundspil hvor alle hold møder
hinanden tre gange.

De 8 bedst placerede kvalificerer sig til
kvartfinalerne(1-8, 2-7,3-6,4-5).

De 8 bedst placerede kvalificerer sig til
kvartfinalerne(1-8, 2-7,3-6,4-5).

Medaljespil

Medaljespil

Kvartfinaler afvikles bedst á tre kampe. Bedst
placerede i grundspillet har hjemmebanefordel
i ulige kampe.

Kvartfinaler afvikles bedst á fem kampe. Bedst
placerede i grundspillet har hjemmebanefordel i
ulige kampe.

Semifinaler afvikles bedst á fem kampe.
Vinderen af 1-8 spiller mod vinderen af 4-5 og
vinderen af 2-7 spiller mod vinderene af 3-6.
Bedst placerede i grundspillet har
hjemmebanefordel i ulige kampe.

Semifinaler afvikles bedst á fem kampe.
Vinderen af 1-8 spiller mod vinderen af 4-5 og
vinderen af 2-7 spiller mod vinderene af 3-6.
Bedst placerede i grundspillet har
hjemmebanefordel i ulige kampe.

Finaler afvikles bedst á syv kampe. Bedst
placerede i grundspillet har hjemmebanefordel
i ulige kampe.

Finaler afvikles bedst á syv kampe. Bedst
placerede i grundspillet har hjemmebanefordel i
ulige kampe.

Bronzekamp afvikles som én kamp mellem
Bronzekamp afvikles som én kamp mellem
taberne af semifinalerne. Bedst placerede hold taberne af semifinalerne. Bedst placerede hold i
i grundspillet har hjemmebanefordel.
grundspillet har hjemmebanefordel.
Klubberne kan bytte hjemmebane såfremt
dette er godkendt af ligaen og DBBF.

Klubberne kan bytte hjemmebane såfremt dette
er godkendt af ligaen og DBBF.

Op- og nedrykning

Op- og nedrykning

Nedrykningsspil

Nedrykningsspil

De sidste to hold i ligaen spiller et
nedrykningsspil, bedst á 3 kampe. Bedst
placerede hold i grundspillet har

De sidste to hold i ligaen spiller et
nedrykningsspil, bedst á fem kampe. Bedst
placerede hold i grundspillet har
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hjemmebanefordel i ulige kampe.

hjemmebanefordel i ulige kampe.

Taberen af nedrykningskampene rykker
direkte ud af ligaen, og erstattes med vinderen
af 1.division.

Taberen af nedrykningskampene rykker direkte
ud af ligaen, og erstattes med vinderen af
1.division.

Ligaen er arrangør af grundspillet, playoffs,
nedrykningsspil

Ligaen er arrangør af grundspillet, playoffs,
nedrykningsspil

Vinderen af 1.division har retten til oprykning,
såfremt dette ikke ønskes tilfalder retten nr.2.

Vinderen af 1.division har retten til oprykning,
såfremt dette ikke ønskes tilfalder retten nr.2.

Ligaen er arrangør af grundspillet, playoffs,
nedrykningsspil

Potentielt oprykningsberettigede 1.div. klubberne
skal senest 1. april give DBBF og Basketligaen
bindende besked om man ønsker oprykning
uanset om oprykning er afklaret på dette
tidspunkt. Såfremt man meddeler at man ønsker
at rykke op og efterfølgende trækker sig vil dette
modsvare en trækning af holdet fra Basketligaen
med deraf følgende sportslig konsekvens.

Potentielt oprykningsberettigede 1.div.
klubberne skal senest 1. april give DBBF og
Basketligaen bindende besked om man
ønsker oprykning uanset om oprykning er
afklaret på dette tidspunkt. Såfremt man
meddeler at man ønsker at rykke op og
efterfølgende trækker sig vil dette modsvare
en trækning af holdet fra Basketligaen med
deraf følgende sportslig konsekvens.

Såfremt ingen hold rykker op til basketligaen, vil
der ikke være nedrykning fra ligaen.

Såfremt ingen hold rykker op til basketligaen,
vil der ikke være nedrykning fra ligaen.

Lovforslag 11
Danmarks Basketball-Forbund
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
31.marts 2011
Basketrigsdagen 2011: Lovforslag om mulighed for ”Wildcard” i divisionerne
Motivation:
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Værløse Basketball Klub oplever og forudser, at overgangen fra ungdom til senior er og vil blive en
udfordring for rigtig mange af klubbens spillere. Det er svært for de unge spillere at gøre sig gældende i
Canal Digital Ligaen og til dels også i Dameligaen – både når de rykker op fra ynglingerækkerne og i
ungseniorårene. Klubben frygter, at spillerne vil miste tålmodigheden, hvis ikke der gøres en indsats i de
kommende sæsoner.
Som en del af indsatsen for at fastholde denne gruppe af spillere i sporten, ser klubben en mulighed i at give
dem tilbud om at spille kampe med mod bedre og ældre spillere på et passende niveau, f.eks. i 2. division,
men da divisionerne ikke er åbne for tilmelding, er det ikke muligt at skabe et attraktivt kamptilbud til
klubbens unge talenter fra den kommende sæson, hvor behovet ellers er akut.
I så fald vil de skulle skifte klub, eller de vil skulle benytte sig af muligheden for dobbeltlicens, jævnfør det
udmærkede ”Forslag nr. 13” på Basketrigsdagen i 2010, stillet af Skovbakken Basketball Klub og
efterfølgende vedtaget.
Det sidste vil dog kræve, at der findes en divisionsklub inden for en rimelig geografisk afstand, der vil gå ind i
et samarbejde om at udvikle en anden klubs talenter og lave et seriøst miljø omkring dem. Dette anses ikke
umiddelbart for realistisk.
Behovet er opstået i den netop overståede sæson for Værløse Basketball Klub, og det har ikke været muligt
at rykke et hold op gennem rækkerne, så det ”stod klart” til den kommende sæson. Erfaringer fra andre
klubber i Københavnsområdet viser, at behovet kan forsvinde igen i løbet af nogle sæsoner – for derved at
men genopstå ved senere lejlighed.
Dansk Volleyball Forbund har oplevet mange lignende situationer i de senere år, og Værløse Basketball
Klub har derfor grund til at tro, at klubbens egen situation ikke er enestående i dansk basketball – så selvom
situationen her beskrives som meget specifik, så er der noget, der kunne tyde på, at det godt kunne være en
generel problematik, der vil kunne afhjælpes ved at give de danske klubber en ekstra mulighed for at udvikle
deres talenter. Muligheden skal vel og mærke ikke kun gives til ligaklubberne.
Dansk Volleyball Forbund har taget konsekvensen og indført en regel om ”Wildcard-hold”, dvs. hvis en klub
vil lave et udviklingshold (hvortil der stilles en række kvalitetskrav), så har det mulighed for at søge om 1-årig
deltagelse i divisionerne. Et udvalg under forbundet godkender ansøgningerne, og de tages op til revision
efter hver sæson. Ordningen har, ifølge turneringsleder i Dansk Volleyball Forbund, Henrik Petersen, været
en succes.
Se bilag fra Dansk Volleyball Forbund.
Forslag:
Værløse Basketball Klub foreslår, at Turneringsudvalget får mandat til at indføre en lignende mulighed i
turneringsreglementet for divisionerne i dansk basketball fra sæson 2011/2012. Det kan eventuelt gøres med
sparring fra både Eliteudvalget, Dansk Volleyball Forbund og klubberne.
Dette skulle gerne sikre en optimal udvikling af vores danske talenter og give dem en mulighed for en lettere
overgang fra ynglinge- og ungseniorårene til Canal Digital Ligaen og Dameligaen, og dermed en højere grad
af fastholdelse af vores unge spillere, som forhåbentlig varer langt ind i seniorårene.
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Lovforslag 12

Lovforslag om præcisering af slutspil i 1DH
Forslagsstiller: Bestyrelsen
Motivation: Præcisering
Nuværende (understreget fjernes)

Forslag (understreget tilføjes)

§ Propositioner 1.div. herrer

§ Propositioner 1.div. herrer

1. division herrer

1. division herrer

Sæson 2010-11

Sæson 2010-11

1. division herrer omfatter:

1. division herrer omfatter:

Playoffs

Playoffs

1-8 er kvalificeret til at deltage.

1-8 er kvalificeret til at deltage.

Disse skal melde sig til slutspillet senest fredag
inden tredjesidste spillerunde.

Disse skal melde sig til slutspillet senest fredag
inden tredjesidste spillerunde.
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Omkostningerne til slutspillet deles af de
deltagende klubber

Omkostningerne til slutspillet deles af de
deltagende klubber

Holdene seedes 1-8,2-7,3-6,4-5. Såfremt der
deltager mindre end otte hold sidder de bedst
seedede hold over i kvartfinalerne, og evt.
semifinaler.

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

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

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

Lovforslag 13

Lovforslag om justering af slutspil i 1DH
Forslagsstiller: Stevnsgade
Motivation: Motivationen:
"Logistiske udfordringer ved afvikling af midtugekampe gør, at et hjemme-ude-hjemme-mønster
ikke til fulde er en fordel for det bedst placerede hold. Yderligere vil det give det bedst placerede
hold sikkerhed for, at afgørelsen af kvart-, semifinale- eller finaleserien falder på dettes
hjemmebane, hvilket vil være attraktivt i forhold til tilskuere og mediedækning. Med dette forslag
gives det bedst placerede hold mulighed for at disponere slutspilsafviklingen i forhold til disse
aspekter."
Nuværende (understreget fjernes)

Forslag (understreget tilføjes)

§ propositioner for 1DH

§

Afsnittet: "Kvart-, semi- og finaler afvikles bedst
á tre kampe. Bedst placerede i grundspillet har
hjemmebanefordel i

"Kvart-, semi- og finaler afvikles bedst af tre
kampe. Bedst placerede i grundspillet vælger, om
man ønsker hjemmebanefordel i første og tredje
eller anden og tredje kamp. Bedst placerede hold
meddeler DBBF sin beslutning senest sidste
spilledag i grundspillet for kvartfinaler; beslutning
vedr. semifinale og finale meddeles DBBF samme

ulige kampe. Klubberne kan bytte hjemmebane
såfremt dette er godkendt af DBBF."
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dag, som kvalifikation til disse er opnået."

Lovforslag 14

Lovforslag om fri tilmelding til pokalturneringen
Forslagsstiller: Bestyrelsen
Motivation: Nuværende regel: Deltagelse er obligatorisk for samtlige klubber 1. seniorhold,
medmindre disse skriftligt ved anbefalet brev melder fra. Dette skal ske senest for lodtrækningen til
første runde finder sted.
Håndhævelsen af ovennævnte regel har vist sig at være yderst vanskeligt. Når
Turneringsadministratoren udtrækker liste over klubbers 1. hold, sker det på baggrund i den netop
afsluttede sæson. Det giver forkerte tilmeldte hold, idet nogle klubber kan være lukket eller de ikke
ved inden frameldingsfristen om de deltager i den nye turnering med seniorhold som er berettiget
til at deltage i pokalturneringen. Endvidere kan nye klubber være kommet til i løbet af sommeren.
Rigtig mange klubber er heller ikke klar over at man skriftligt skal framelde sig, såfremt man ikke
ønsker at deltager, og derfor bruges der store mængder af tid på at kontakte de klubber som man
”regner” med ikke ønsker at deltage, for at høre om de er med eller ej.
De seneste sæsoner har der ved lodtrækningen til 1. runde derfor været hold med som ikke
ønskede at være med i turneringen og flere kampe er derfor blev fastsat med resultatet 20-0.
For at undgå ovennævnte virvar omkring pokalturneringen foreslås følgende ændring:

Nuværende (understreget fjernes)

Forslag (understreget tilføjes)

PROPOSITIONER FOR
LANDSPOKALTURNERINGEN FOR
SENIORHOLD § 2 Deltagere

PROPOSITIONER FOR
LANDSPOKALTURNERINGEN FOR
SENIORHOLD § 2 Deltagere

Alle foreninger under DBBF kan deltage med et
dame- og et herrehold.

Alle foreninger under DBBF kan tilmelde et dameog et herrehold.

En spiller må gerne spille for to klubber i den
samme pokalturnering hvis reglerne om
klubskifte er overholdt.

En spiller må gerne spille for flere klubber i den
samme pokalturnering hvis reglerne om klubskifte
er overholdt.

Deltagelse er obligatorisk for samtlige klubbers
1. seniorhold, medmindre disse skriftligt ved
anbefalet brev melder fra. Dette skal ske senest
14 dage før lodtrækning til første runde finder
sted.

Deltagelse er obligatorisk for klubber hvis 1.
seniorhold spiller i den bedste herre og
damerække.
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Lovforslag 15

Lovforslag om præcisering af hvornår man har hjemmebane i pokalturneringen
Forslagsstiller: Bestyrelsen
Motivation: Præcisering
Nuværende (understreget fjernes)

Forslag (understreget tilføjes)

PROPOSITIONER FOR
LANDSPOKALTURNERINGEN FOR
SENIORHOLD § 5 Holdgruppering

PROPOSITIONER FOR
LANDSPOKALTURNERINGEN FOR
SENIORHOLD § 5 Holdgruppering

De indledende runder frem til 1/8-finalerne
spilles i en øst- og en vestgruppe (grænse
Storebælt) med fri lodtrækning.

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.

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

Ligaholdene træder ind i de respektive 2 grupper
senest i 1/16-finalerne, øvrige divisionshold senest
i 1/32- finalerne.

Indtil 1/4-finalerne har lavest rangerende hold ret
til at spille på hjemmebane.

Til og med 1/8-finalerne har lavest rangerende hold
ret til at spille på hjemmebane.
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Ad 8)Godkendelse af Canal Digital Ligaens og Dameligaens
mandat

Bilag 1:
Kravmodel for sæsonen 2010-11
For at deltage i Canal Digital Ligaen skal nedenstående krav opfyldes. Der kan søges dispensation
til kravene med angivelse af hvad der gøres for at kravet opfyldes i løbet af sæsonen eller inden
starten af den efterfølgende sæson. Canal Ligaen kan give en et-års dispensation. Hvis en klub
ikke har søgt dispensation for et krav inden sæsonstart, anses det for givet, at klubben opfylder
kravet.
Hjemmeholdet stiller til hver kamp en person til rådighed for dommernes gennemgang af tjeklisten
over om klubberne har levet op til kravene i ligaen (de krav, hvor der er angivet afgiftstørrelser).
Dette bør max. tage 10 minutter og skal foregå, så arbejdet er færdiggjort umiddelbart efter
kampen
Ved TV kampe stiller klubberne en person til rådighed for produktionsholdet og der arbejdes efter
den af Dk4 i forvejen udsendte produktionsplan, som er afstemt med klubberne.
Der uddeles administrative afgifter i tilfælde af at kravene ikke er opfyldt, med mindre der er givet
dispensation for kravet. Afgiftsatsen er defineret i et tillæg og afgifter afregnes med Canal Digital
Ligaens forretningsfører.
Klubberne forpligter sig til at have kontraktspillerne forsikret i henhold til
arbejdsskadeforsikringsloven.

a. Økonomi
1. Klubberne i Canal Digital Ligaen kan ikke skylde DBBF eller Canal Digital Ligaen penge uden
særlig aftale herom, og dette kan kun ske ved ganske særlige tilfælde. Canal Digital Ligaen har
mulighed for at ekskludere klubber, der ikke lever op til dette uden videre varsel end foreskrevet i
DBBFs love. Jf. afgiftsskema pkt. Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. og Fejl! Henvisningskilde ikke
fundet.
2. En skattesag med afgift, kan medføre udelukkelse fra, eller manglende godkendelse til, Canal
Digital Ligaen. Jf. afgiftsskema pkt. Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.

b. Krav til holdene
1. Hvert hold skal have mindst 12 licensspillere.
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2. Til alle kampe skal hvert hold bestå af mindst 10 omklædte spillere jf. afgiftskema pkt. Fejl!
Henvisningskilde ikke fundet.
3. Alle spillere på et hold skal være iført ens opvarmningstrøjer. jf. afgiftskema pkt. Fejl!
Henvisningskilde ikke fundet.
4. Trøjenumre skal være fra 4 - 15 jf. afgiftskema pkt. Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.
5. Cheftræneren skal være iført ensfarvet jakkesæt. Dog ikke krav om slips. jf. afgiftskema pkt. Fejl!
Henvisningskilde ikke fundet.
c. Krav til arenaen
1. Der skal være mulighed for siddepladser (godkendt af myndighederne) til 700 tilskuere.
2. Der skal være opmalet til basketball i tre sekunders felter og midtercirkel. Maling kan evt.
erstattes af gulvreklamer.
3. Der skal være gennemsigtige plader med break-away kurve.
4. Der skal endvidere være 24 sekunders ure over pladerne eller i alle fire hjørner.
5. I forbindelse med scoringstavlen skal der være permanent fejlvisning, så spillere og tilskuere
kan følge med i antallet af fejl den enkelte spiller er blevet idømt.
6. Der er reserverede pladser til den fremmødte presse, og der er telefonstik/internet adgang til
rådighed for de fremmødte journalister. En presseansvarlig er til stede til servicering af pressen
med holdopstillinger og andet relevant materiale.
7. Der er en kiosk i forbindelse med arenaen. Denne har åben senest 30 minutter inden kampstart
og indtil efter kampens afslutning. jf. afgiftskema pkt. Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.
8. Hvert hold har separat og aflåseligt omklædningsrum, ligesom der er et aflåseligt
omklædningsrum til kampens dommere.
9. Arenaen skal være klar 60 minutter før fastsat kampstart. Senest 30 min før kampstart skal
følgende være klar: Bandereklamer er opstillet, dørene og kiosk er åbnede, der spilles musik og
der er ikke boldspil i hallen bortset fra spillernes opvarmning. jf. afgiftskema pkt. Fejl!
Henvisningskilde ikke fundet.
d. Krav til kampafvikling i øvrigt
1. Canal Digital Ligakampens weekendkampe spilles som udgangspunkt lørdage eller søndage kl.
15.00, mens midtugekampene spilles tirsdage til torsdage kl. 19.00. Alle klubber skal have
mulighed for at spille mindst på det ene af de to tidspunkter. TV-kampe eller tilskuerfremmende
foranstaltninger kan afvige herfra. Øst-vest kampe må som hovedregel senest ligge kl.17 i
weekend og 19 i hverdage
2. Der skal være særskilt kampprogram i farver med præsentation af holdene, den aktuelle stilling i
Canal Digital Ligaen og forord til dagens kamp. jf. afgiftskema pkt. Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.
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3. Der er fair speakning af kampene og begge hold præsenteres efter en angivet plan. Antal fejl,
points og andet interessant nævnes. jf. afgiftskema pkt. Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.
4. Ligeledes kommunikeres stillinger undervejs fra de øvrige kampe i Canal Digital Ligaen. Dette
sker enten via internet i hallen eller via en klubtelefon.
5. Der tages statistik på PC ved hjælp det officielle statistikprogram. Der er minimum to personer
tilknyttet statistikføringen. Begge hold og de fremmødte pressefolk modtager en kopi af kampens
statistik i halvlegspausen og umiddelbart efter kampens afslutning. Begge holds statistik er
uploadet på Canal Digital Ligaens umiddelbart efter kampen og senest to timer efter kampens
afslutning. I tilfælde af tekniske problemer kontaktes Canal Digital Ligaen hurtigst muligt pr. telefon
og såfremt denne ikke træffes, skal der ske kommunikation via e-mail. jf. afgiftskema pkt. Fejl!
Henvisningskilde ikke fundet.
6. Der er minimum to kvalificerede personer til aftørring af banen for sved samt til indsamling af
bolde efter opvarmning. jf. afgiftskema pkt. Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.
7. Alle Canal Digital Ligakampe optages på DVD og der afleveres en kopi til udeholdet umiddelbart
efter kampens afslutning. I tilfælde af tekniske problemer kopieres og afleveres til udeholdet straks
ved fejlens opdagelse. Det er hjemmeholdets ansvar at aflevere en kopi til udeholdet – dette må
aldrig ske mere end 24 timer efter kampens afslutning. Dommerne får ligeledes udleveret en kopi
efter udeholdet har fået sin. Dommerne skal enten blive i hallen eller aflevere frankeret kuvert til
eftersendelse af DVD. jf. afgiftskema pkt. Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.
8. Alle hjælpere i den enkelte hal bærer samme slags trøjer. Canal Digital Ligaen har her mulighed
for at kræve logo påsyet eller påtrykt. jf. afgiftskema pkt. Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.
9. Hjemmeholdet stiller en fysioterapeut eller en uddannet læge til rådighed for begge holds
spillere samt kampens dommere i tilfælde af pludseligt opståede skader på disse. jf. afgiftskema
pkt. Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.
10. Halvlegspausen er på 15 minutter. Her gives der mulighed for underholdning, konkurrencer og
optræden i de første ti minutter. De sidste fem minutter er reserveret til spillernes opvarmning. Ved
ekstraordinære begivenheder kan dette afviges.
11. Dommernes indberetningsskema fremsendes som angivet fra Canal Digital Ligaen. Afsendelse
skal ske på kampdagen. Der kan anvendes scannede dokumenter og mails. jf. afgiftskema pkt.
Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.
12. Kampens resultat indtelefoneres efter foreskrevne regler straks efter kampens afslutning
(senest 2 timer). jf. afgiftskema pkt. Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.
13. Et kort kampreferat med angivelse af resultat, to topscorere pr. hold e-mailes til ligaens
forretningsfører senest to timer efter kampens afslutning efter nærmere retningslinier. jf.
afgiftskema pkt. Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.
e. Markedsføring
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1. Alle klubbers hjemmeside opdateres min. to gange pr. uge i sæsonen med relevante
liganyheder, foromtaler, kampreferater, m.m. jf. afgiftskema pkt. Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.
2. På alle klubbers hjemmesider er der billeder og omtale af klubbens spillere ved sæsonstart. jf.
afgiftskema pkt. Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.
3. Klubberne skal sende mindst 3 % af dets medlemstal på DBBFs trænerkurser.
4. Klubberne skal sende mindst 3 % af dets medlemstal på DBBFs dommer- eller lederkurser.
5. Klubberne skal have mindst 325 medlemmer (eller en stigning på mindst 10% pr. år)
g. Organisation
1. Klubberne skal deltage i Canal Digital Ligaseminarer og -møder med det indbudte antal
personer.
2. Sæsonkort. Ved hver sæson udstedes der 30 enkelt kort og 10 kort til 2 personer til uddeling i
hver klub. Derudover udsteder DBBF et antal kort med adgang til alle kampe.
h. Tilskuere.
1. Ved TV-kampe er det hjemmeholdets ansvar, at der er mindst 400 tilskuere. jf. afgiftskema pkt.
Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.
2. Hver klubs tilskuergennemsnit skal leve op til målsætningen om en procentuel stigning hver
sæson ud fra et aftalt skema. jf. afgiftskema pkt. Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.
3. Der skal være mindst 200 tilskuere til hver kamp ud over 1 jf. afgiftskema pkt. Fejl!
Henvisningskilde ikke fundet.
Bilag 2:
Organisation af Canal digital ligaen
Canal digital ligaen er underlagt Danmarks Basketball forbunds rigsdag der er den øverste instans.
Rigsdagen godkender årligt Canal Digital ligaens hvidbog og giver dermed mandat til den følgende
sæson. jf. DBBF’s love og reglementer §12 stk.5 pkt. 8.
Fra Canal digital udpeges en repræsentant der indgår i DBBF’s bestyrelse som formand for
Ligaudvalget. jf. DBBF’s love og reglementer §9 litra f.
Canal Digital Liga rådet
Canal Digital Liga rådet består af ligaklubbernes repræsentanter, samt op til tre repræsentanter
udpeget af DBBF. Rådet er ansvarlig for den løbende drift af ligaen og alle væsentlige
beslutninger skal tages her.
Hver klub udpeger en navngiven repræsentant i Canal Digital Ligarådet. Denne person er ansvarlig
for sin klubs forpligtigelser og kan tegne klubben, og dermed tage de nødvendige beslutninger i
forhold til Canal Digital Ligaen. Hver klub kan udpege en substitut, der deltager i Canal Digital
Ligarådsmøderne i tilfælde af forfald fra klubbens normale repræsentant.
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Møderne afholdes efter en fast termin med et minimum af fire møder om året.
Beslutninger søges som udgangspunkt truffet så alle er enige, men om nødvendigt træffes de som
afstemninger med simpelt flertal.
Beslutninger truffet på mødet føres til protokol og tilføjes enten til denne hvidbog eller til det
gældende arbejdsdokument for ligaen. Såfremt der ønskes ændringer til disse dokumenter skal
dette være påført som punkt på dagsordenen inden næste møde og der kræves simpelt flertal for
ændringen.
1. division
1. Divisions klubbernes repræsentanter inviteres til møde med forretningsføreren en gang årligt.
Forretningsfører
Canal Digital Ligaen har en honoreret forretningsfører med ansvaret for opgaver defineret i en
stillingsbeskrivelse udarbejdet af Canal Dital Liga klubberne Herunder er også defineret ansvar og
kompetence områder.
Håndtering af indberetninger og protester
DBBF’s disciplinærkomite vurderer alle indberetninger fra dommere, samt alle protester. Dette
tilstræbes at kunne ske indenfor max 48 timer.

Bilag 3:
Klubstruktur og -udvikling
Markedsføring af Basketliga, pokalturnering og evt. udvalgte hold.
Det forudsættes at Canal Digital Ligaklubberne aktivt markedsfører de fælles turneringer, således
at en tilskuer-kultur fremmes til fælles gavn.

Ungdoms- og breddearbejde
Alle Canal Digital Ligaklubber eller moderklubber (licenshavere) forventes at have en
velfungerende ungdomsafdeling for begge køn.
Forholdet til DBBF
Der skal ske en samordning til DBBFs elitestrategi. Canal Digital Ligaen må føre til en øget
trænings-mængde. DBBF og klubberne må tage stilling hvorledes fordeling af træning mellem
landshold og klub-træning skal foregå.

Dommerne
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Canal Digital Ligaen ønsker at benytte og udvikle de 12-15 bedste dommere i Danmark. Udover at
dømme kampene, skal dommerne udfylde et indberetningsskema efter hver kamp i Canal Digital
Ligaen.

TV- og reklamerettigheder
TV rettighederne tilhører DBBF i henhold til indgåede aftaler og forbundets love.
Alle andre rettigheder omkring Canal Digital Ligaen er Canal Digital Ligaens og forhandles i
samarbejde med DBBF.
Canal Digital Ligaen har krav på logoplads på tøj, to bander i standardmål tilpasset den enkelte
klubs bandestørrelse samt pt. Dk4 logo. Ligeledes har Dk4 krav på logo i klubbernes
kampprogram. Derudover har Canal Digital Ligaen ret til logo på medhjælperes trøjer.
Økonomi
Er et holds organisation gået konkurs eller i betalingsstandsning, udtræder holdet øjeblikkeligt af
Canal Digital Ligaen og holdets resultater udgår af den samlede stilling.
Bilag 4:
Afgifter 2010- 2011
Hold krav:

Afgift

1) Til alle kampe skal hvert hold bestå af mindst 10 spillere (én kamp undtaget)
1.000,2) Alle spillere skal være iført ens opvarmningstrøjer
1.000,3) Spillere med numre anderledes end 4 – 15

500,-

4) Cheftræneren skal være iført jakkesæt
Arena krav:

500,-

5) Der er kiosk i forbindelse med arenaen og den er åben fra 30 min. mindst til kampens
afslutning
1.000,6) 30 min før kampstart er reklamer opstillet, dørene og kiosk åbnede, der spilles musik og der
er ikke boldspil i hallen bortset fra spillernes opvarmning.
1.000,Kampafvikling i øvrigt
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7) Manglende kampprogram eller kun sort/hvid ugave

1.000,-

8) Manglende speakning eller direkte unfair sådan

1.000,-

9) Manglende efterlevelse af statistik upload

1.000,-

10) Manglende kvalificerede svaberpersonale

500,-

11) Manglende videobånd til modstanderhold

1.000,-

12) Manglende uniformering af alle hjælpere ved hjemmekampe

500,-

13) Manglende fysioterapeut eller læge ved kampafvikling

1.000,-

14) Ikke rettidig indsendelse af protokol og dommerskema

500,-

15) Manglende eller for sen indtelefonering (2 timer efter) efter reglerne

1.000,-

16) Manglende eller for sent (2 timer efter) kampreferat til Basketligaen

1.000,-

Markedsføring i øvrigt
17) Manglende foromtale på egen hjemmeside 36 timer inden kampstart og referat 4 timer efter
afslutning
1.000,18) Manglende billeder og omtaler af spillere på egne hjemmesider

1.000,-

19) Manglende rettidigt materiale til fælles tiltag eks. elektronisk guide

2.000

20) Manglende rettidigt holdbillede. Senest 1 uge inden sæsonstart skal der indsendes
holdbillede. Såfremt man ikke har nyt spilletøj må man tage billeder med det gamle. Hvis
dette ikke er på plads senest 2 uger efter sæsonstart tilskrives en yderligere afgift på 1.000
kr.
1.000,21) Senest 1 uge inden sæsonstart skal der indsendes personbillede af hver spiller i korrekt
format med navngivet fil. For hver to uger der går efter en spiller er på holdkortet uden
korrekt billede tilskrives 100 kr. pr. spiller.
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Tilskuere

100,-

22) Kampe med mindre en 200 tilskuere udover 1

500,-

23) TV kampe med under 400 tilskuere

5.000,-

24) Stigning under sæsonmål

10.000.-

Økonomi
25) For sent indbetalte rater (overskridelse pr. uge)

500,-

26) Såfremt fristen overskrides med mere end tre uger vil klubben blive taber dømt i kampene
derefter indtil raten er indbetalt. Såfremt raten ikke indbetales inden for seks uger efter
fristen vil klubben blive ekskluderet fra ligaen.
Materiale til hjemmeside
27) Holdbilleder: Senest 1 uge inden sæsonstart skal der indsendes holdbillede. Såfremt man
ikke har nyt spilletøj må man tage billeder med det gamle.
1.000 kr.
For hver to uger derefter uden holdbillede 1000 kr.

28) Spillerbilleder Senest 1 uge inden sæsonstart skal der indsendes personbillede af hver
spiller i korrekt format med navngivet fil. Afgift pr. manglende spiller.
100 kr.
For hver to uger der går efter en spiller er på holdkortet uden korrekt billede tilskrives 100
kr.
DBBF tjekker for billeder en gang om ugen og lægger op derefter
Bilag 5
Turneringsform samt op- og nedrykningsspil
Se lovforslag om turneringsform
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Dameligaen 2010–2012 Hvidbog
Hvidbogen 2010-2012 er udarbejdet med baggrund i en række drøftelser blandt Dameligaens 9
klubber over en periode på 3 måneder – foruden med input fra den gennemførte minikonference
om damebasket, der blev afholdt i Hørsholm primo 2010.
Også erfaringerne med afviklingen og administrationen af dameligaen i sæsonerne 2008-09 og
2009-10 ligger til grund for de gennemførte justeringer/ændringer.
Klubberne i Dameligaen skal på landsplan være rollemodeller og foregangsklubber for alle andre
klubber i landet, hvor der spilles dame- og pigebasketball
Dameligaen ønsker en liga med deltagelse af 10 klubber, der er klar til at leve op til de stillede krav
og ønsker
Det er Dameligaens mål at være med til at udvikle unge talenter, samt være i stand til at fastholde
mere erfarne og rutinerede spillere
Desuden skal Dameligaen være i stand til på en positiv måde at tage imod danske spillere, der i
USA eller andre steder i udlandet har udlevet talentet i en kortere eller længere periode
I det følgende har vi bevidst oplistet en række krav til klubberne i Dameligaen samt konstruktivt
forsøgt at forholde os til en række ønsker eller ”nice to have”
Det er afgørende at klubberne i Dameligaen tager fat på styrkelse af deres respektive
organisationer – det vil sige styrke den ledelsesmæssige platform, hvorpå klubbens bedste
damehold spiller, træner og udvikler sig
Klubberne i Dameligaen SKAL satse på damebasket – hvilket forudsætter en plan for
medlemsrekruttering og udvikling af pigebasketball fra mikrospillere til ynglinge
Denne Hvidbog er fremlagt og vedtaget på Basketrigsdagen i juni 2010.

Med venlig hilsen
Carl Erik Dalbøge

Indholdsfortegnelse:
Dameligaen i sæsonen 2009 – 2010
Baggrund – samt hensigten med denne Hvidbog
Nuværende situation (den virkelige verden)
Vision og målsætning
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Struktur – udvalg, beslutninger, daglig ledelse m.v.
Ufravigelige krav til klubberne i Dameligaen
”Nice to have” – altså forslag til ønsker
Turneringsafvikling – antal kampe, slutspil m.v.
Diverse

Dameligaen i sæsonen 2009 - 2010

Dameligaen består af følgende 9 klubber:
BK Amager (eksisterende dansk mester)
Åbyhøj (vinder af pokalturneringen)
Hørsholm 79ers
Lemvig
Værløse
HBC
Falcon og
SISU Cph
Den daglige ledelse og administration varetages af Carl Erik Dalbøge

Sæsonen har været kendetegnet ved at være år 2 med den nuværende turneringsstruktur – 9
hold, et mellemspil og slutspil (kvartfinale og frem).
Det er desuden første år med den nye hjemmeside og ikke mindst det nye statistikprogram med
”live” opdatering.

Baggrund – samt hensigten med denne Hvidbog
Dameligaen har de seneste 2 år oplevet en markant fremgang i forhold til en form for
professionalisering – det være sig både på og uden for banen.
Dameligaen er organisatorisk placeret i en selvstændig organisation med selvstændig økonomi og
ledelse uden for DBBF. Dette for at sikre klubberne i Dameligaen optimal indflydelse og fokus på
det bedste i dansk damebasketball.
122

Vi har efter den meget positive tilgang af Lemvig på nuværende tidspunkt 9 klubber, der spiller en
dobbeltturnering, herefter er opdelt i 2 lag (mellemspillet) og til sidst et slutspil med kvartfinaler,
semifinaler og finaler (afviklet inden udgangen af april måned).
Denne Hvidbog er et meget afgørende og helt centralt værktøj i bestræbelserne på at påvirke
adfærd og være fælles om en række vigtige beslutninger, der SKAL gælde for klubberne i
Dameligaen – det være sig afvikling af kampe med tilhørende regler for administration
(dommerbord, statistik m.v.). Hvidbogen tager også stilling til ledelse og administration af
Dameligaen – hvem og hvordan træffes der beslutninger.

Nuværende situation (den virkelige verden)
Alle 9 klubber i Dameligaen har et ønske om at vi løfter i flok. Men vi er også opmærksomme på, at
det ikke kun gælder om at løfte overliggeren, men ikke mindst at løfte bundniveauet.
Damebasketball i Danmark lider voldsomt under flere problemstillinger:
I realiteten har vi ikke de senere år haft et damelandshold, hvor der har været midler til en egentlig
elitesatsning
Dameligaen er geografisk skæv – med 6 hold i Øst og kun 3 hold i Vest
Antal pige-ungdomshold i Jylland er stort set reduceret med 50% i løbet af de sidste 5-6 år
Vi har vanskeligt ved at hverve frivillige til at støtte op omkring det bedste damehold
Vi har en hverdag med store udsving i kvaliteten i afviklingen af kampene – her tænkes på klare
opgaver som aflåst omklædning til dommerne, aftørring af sved på banen, en speaker, et minimalt
kampprogram og erfarne personer ved dommerbord og statistik
Antal tilskuere svinger fra 5 til 300 (og 300 er rigtig flot, men 5 er klart uacceptabelt)
Det viser sig for tit, at klubber ikke får klaret statistikopgaven korrekt – med tilhørende svingende
forklaringer
Samarbejdet i Dameligaen fungerer derimod rigtig godt, klubbernes repræsentanter ønsker og
arbejder hårdt for at løfte niveauet, og der er en fornuftig kontinuitet i personkredsen
Der gennemføres de nødvendige møder, og klubberne møder op med en positiv indstilling og
samarbejder godt
Klubberne og deres repræsentant i Dameliga-udvalget har en realistisk vurdering af den
nuværende situation
Der er op til sæsonen indgået en ny 3-årig aftale med dommerne om honorering m.v. – og senest
er der netop indgået en ny aftale om beklædning til dommerne. Begge dele er sket i et tæt og godt
samarbejde med DBBF og dommernes repræsentanter
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Vision og målsætning
Visionen med Dameligaen er hen over en periode på 5 år at løfte niveauet – både sportsligt,
organisatorisk og i forhold til synlighed i det danske mediebillede.
Det er afgørende at alle klubber i dameligaen har lyst til samt evner og vilje til at efterleve de fælles
værdier og det regelsæt, der til enhver tid fremgår af Hvidbogen.
Det er ambitionen, at Dameligaen i sin daglige adfærd kan være rollemodel for andre – og ikke
mindst være lokomotiv i bestræbelserne på at udvikle damebasketball i Danmark (både elite og
bredde).

Struktur – udvalg, beslutninger, daglig ledelse m.v.
Dameligaen består i indeværende sæson af 9 klubber. Alle 9 klubber skal udpege en navngiven
repræsentant til deltagelse i møderne i Dameliga-rådet. Denne person er ansvarlig for sin klubs
forpligtelser og kan på møderne i Dameliga-rådet tegne klubben og dermed tage de nødvendige
beslutninger. Udvalget mødes i niveau 6 gange pr. sæson og træffer de beslutninger, der vedrører
regelsæt, afviklingen af turneringen m.v.
Der vælges desuden et 3-mands Dameliga-nævn, hvor den ene af disse medlemmer vælges på
Basketrigsdagen og de 2 andre blandt Dameliga-rådets medlemmer. Nævnets opgaver omhandler
blandt andet:
Godkendelse/eksklusion af klubber
Godkendelse af forslag til Hvidbog til fremlæggelse på Basketrigsdagen
Det skal understreges, at en eventuel konkurs medfører at alle point slettes og at holdet fjernes fra
turneringen og stillingen).
Klubberne i Dameligaen udpeger og ansætter en forretningsfører, der i hverdagen er ansvarlig for
blandt andet:
Tilrettelæggelse af turneringen (altså hvem spiller mod hvem – hvornår)
Indkaldelse til og gennemførelse af Dameliga-rådets møder
Indkaldelse til og gennemførelse af eventuelle nødvendige møder i Dameliga-nævnet
Udarbejdelse af budget og daglig bogføring – foruden fremlæggelse af status med regelmæssige
mellemrum
Aflægge regnskab på Basketrigsdagen
Kommunikation med interne og eksterne samarbejdspartnere
Håndtering af statistik og opdatering af hjemmesiden
Arbejde målrettet på at skaffe en kommende hovedsponsor for Dameligaen
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Det er hensigten at søge et tættere samarbejde med DBBF i forhold til statistik, hjemmeside og
planlægning af turneringen.
Forretningsføreren ”ansættes” for 1 sæson af gangen – og en eventuel udskiftning skal af
klubberne være meddelt forretningsføreren senest den 1. marts. Der skal således næste gang
positivt tages stilling til valg af forretningsfører inden udgangen af februar 2011.

Ufravigelige krav til klubberne i Dameligaen
Følgende er de fælles krav, der SKAL efterleves af alle klubber i dameligaen:
Alle hold i Dameligaen skal spille med trøjenumrene 4-15
Der SKAL ved alle kampe i Dameligaen optages en DVD, der straks efter kampen afleveres til
udeholdet
Der SKAL være gennemsigtige plader på banen. Der SKAL endvidere være 24-sekunders ure over
pladerne eller i hjørnerne.
Hvert hold SKAL disponere over aflåseligt omklædningsrum til dommerne
Dommerbord + tilhørende statistik skal være klar senest 30 minutter før kampstart
Banen SKAL være klar til kamp mindst 30 minutter før kampstart – det vil sige eventuelle
bandereklamer opsat og minimum 6 ens bolde (identisk med kampbolden) til brug for opvarmning
(3 bolde til hvert hold).
Er der speaker til kampen SKAL denne agere fair – og begge hold præsenteres før kampen
Der SKAL tages statistik ved hjælp af det officielle statistikprogram. Der SKAL være minimum 2
erfarne personer, der klarer denne opgave – og kampen skal i forhold til statistik være ”lukket ned”
straks efter kampens afslutning
Der SKAL i hallen være person(er) til aftørring af banen for sved
Klubben SKAL senest 24 timer efter slutfløjt have sendt et kampreferat til Dameligaens
forretningsfører
Der vælges forud for sæsonen et antal fokuskampe (2 i grundspillet + 1 i slutspillet), hvor klubben
SKAL have særlig fokus på kampafviklingen i form af tilskuere, speak, konkurrencer, omtale m.v.
Overholder klubberne ikke ovenstående krav udsender forretningsføreren straks en bøde på kr.
500 for hver gang kravene ikke efterleves. Rettidig betaling af disse bøder er en forudsætning for
fortsat at deltage med hold i Dameligaen – og manglende betaling og konsekvenserne heraf
videregives til Dameliga-nævnet senest 14 dage betalingsfristen.
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”Nice to have” – altså forslag til ønsker
Foruden de ovennævnte absolutte krav til klubberne i Dameligaen, er der bred enighed om
fremadrettet at arbejde frem mod andre ønsker. Det er på den korte bane således, at de klubber,
der har de nødvendige ressourcer, meget opfordres til at efterleve flere af nedenstående.
Foromtale på egen hjemmeside af næste hjemmekamp – og meget gerne fremsendelse af denne
til Dameligaens hjemmeside
Det anbefales at alle hold som minimum stiller med 10 spillere til alle kampe
Tilsvarende anbefales det, at klubberne udarbejder et kampprogram samt efter alle hjemmekampe
indsender et par billeder sammen med referatet til forretningsføreren
Det anbefales at klubberne i dameligaen sikrer at alle spillere har ens opvarmningstrøjer, der altid
anvendes til den fælles opvarmning
Det anbefales, at klubberne nedsætter en egen dameliga-bestyrelse/udvalg, der i egen klub i
særlig grad har fokus på netop holdet i Dameligaen
Det anbefales, at klubberne i Dameligaen udarbejder og gennemfører en handlingsplan for egne
talenter (fra minimum junior og op)
Vi ønsker meget gerne et 10. hold i Dameligaen – men ikke for enhver pris
Det anbefales i særlig grad, at klubberne i dameligaen arbejder målrettet på rekruttering af de
yngste pigespillere. At klubben således har fokus på tilgang af de yngste minispillere i
ungdomsrækkerne er af stor betydning for både egen klub og dansk basket generelt
Desuden anbefales det, at Dameligaen i samarbejde med DBBF udarbejder en målsætning for
certificering af kommende trænere.

Turneringsafvikling – antal kampe, slutspil m.v.
De seneste 2 sæsoner er Dameligaen blevet afviklet som en dobbeltturne + et mellemspil i 2 lag +
kvartfinaler, semifinaler og en finaleserie (bedst af 5).
Der er med denne revidering af Hvidbogen vedtaget en ny turneringsform for de kommende 2
sæsoner – nemlig på samme måde som Canal Digital Ligaen – en tripelturnering efterfulgt af
kvartfinale (bedst af 3), semifinaler (bedst af 3) og finaler (bedst af 5). Efter grundspillet spiller nr. 1
mod nr. 8, 2 mod 7 o.s.v.
Bedst placerede hold efter grundspillet har fordel af flest hjemmekampe.
Når den nye turneringsform gælder for 2 sæsoner skyldes det, at ”man bytter” år 2 – altså spiller
ude 2 gange mod de hold, som man i år 1 spillede 2 gange mod på hjemmebane.
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Det er stadig ønskeligt, at sidste finale er afviklet inden udgangen af april. Og tilsvarende at der
forsøges taget hensyn til mulighederne for dobbeltkampe (samme dag som klubbens bedste
herrehold i Canal Digital Ligaen eller 1. division).
Endelig fastholdes ønsket om at undgå midtugekampe på tværs af Storebælt.

Diverse
Dameligaen uddeler hvert år 4 priser:
Årets spiller (spillerne fra alle klubber tildeler en spiller 5, 3 og 1 point – dog kan man ikke stemme
på en fra egen klub)
Årets Coach (headcoach fra klubberne i Dameligaen afgiver én stemme hver på årets Coach)
Årets dommer (på samme måde tildeler spillerne 5, 3 og 1 point til den dommer, som de mener
hen over sæsonen har ydet den bedste præstation – konsekvens, dialog, fair….)
Årets talent (igen er det 5, 3 og 1 point til årets talent – der maksimalt må være fyldt 20 år).
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DBBF tolkninger og retspraksis 2010-11

Fælles turnerings reglement

§2
Betegnelsen ”Danmarksturneringen” omfatter rækkerne Canaldigitalligaen, Dameligaen, 1.division
herrer og damer, 2.division herrer samt ynglinge herre landsdækkende.
Pokalturneringen for senior herrer og damer betragtes som en del af den danmarksturneringen
hvilket blandt andet betyder at protester behandles af disciplinærudvalget i første instans. (April
2011)
§9 alliancer
Reglen med landsdækkende rækker gælder kun for Senior-rækker.
To eller flere klubber kan indgå én alliance aftale, men en klub kan ikke indgå flere allianceaftaler i
en række. Klub x, y og z må derfor lave en fælles aftale, men klub x må ikke lave en separat aftale
med klub y og en med klub z i samme række.
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En turneringsrække er at betragte som en hel række, f.eks. "Junior Herrer Mester", og ikke kun de
forskellige puljer indenfor samme række. Man kan ikke have en alliance i JH Mester og en i JH
Pokal - man kan kun have i en aldersgruppe generelt.
En ombrydning af turneringen ved juletid er ikke at opfatte som en ny turnering
§10
Sætningen ”Når et hold har 3 kampe tilbage, kan dets spillere ikke flyttes til et lavere rangerende
hold” skal tolkes således, at "3 kampe tilbage" gælder hele sæsonen (dvs. slutspil incl.), men man
kan kun medregne de kampe man på det pågældende tidspunkt er sikker på at skulle spille.
Undtaget er spillere på hold i CDL, DL, 1. division herrer og damer samt 2. division herrer, som er
anført i protokollen, men ikke får spilletid. Får disse ikke spilletid, bindes de ikke af kampen og kan
derved frit rykke ned på et lavere rangeret hold, uanset hvor mange kampen holdet, hvori spilleren
stod opført i protokollen på, har tilbage.
§17
I tilfælde af pointlighed mellem to eller flere hold er det kampenes endelige resultat, inklusiv
eventuel overtid, der tæller ved afgørelse af placering.
I rækker med bonuspoint er også alle optjente bonuspoint at regne som kamppoints, dette gælder
både i den samlede stilling og i det indbyrdes pointregskab når en eventuel placering ved
pointlighed skal afgøres. 22-09-2010
§ 30
Karantænereglerne gælder kun for DBBF’s turneringer. Såfremt et udenlandsk stævne referer til
DBBF’s regler er der følgelig ingen karantæne.
Deltagelse i udenlandske turneringer for ungdomsspillere, herunder f.eks. highschool, er ikke
begrænsende for retten til at deltage i danske turneringer. College og alle rækker dækket af FIBA’s
regler om Letter of Clearance behandles derimod efter de almindelige klubskifteregler (13-092010)
§ 32
Selvom en spiller har været i landet i mere end 5 år skal han stadigvæk bruge en opholdstilladelse
jf. §32
I tilfælde hvor en udenlandsk spiller med gyldig opholdstilladelse baseret på en kontrakt med
klubben ønsker at skifte klub kan den gældende opholdstilladelse ikke anvendes uden skriftlig
godkendelse fra Udlændinge Service.
Ikke EU spillere betragtes som ligestillet i denne situation med ”ansøgere om indfødsret” jf.
integrationsministeriets Cirkulæreskrivelse om naturalisation §9.
§ 9. Har ansøgerens ophold i Danmark været afbrudt af ophold i udlandet, kan
optagelse på et lovforslag om indfødsrets meddelelse kun ske, hvis ansøgerens
sammenlagte ophold her i landet mindst udgør den periode, der er nævnt i § 7 eller
§ 8, og det må lægges til grund, at ansøgeren har til hensigt at blive her i landet.
Det er endvidere en betingelse, at
1)
opholdsafbrydelserne sammenlagt højst har udgjort 1 år, eller
2)
opholdsafbrydelserne højst har udgjort 2 år og udelukkende skyldes
uddannelse, aftjening af værnepligt i den stat, som ansøgeren hidtil har
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været statsborger i, eller besøg hos nærtstående familie på grund af
alvorlig sygdom hos det pågældende familiemedlem.
Stk. 2. Særlige retningslinjer for optagelse på lovforslag om indfødsrets meddelelse i
tilfælde, hvor opholdsafbrydelserne er af længere varighed end nævnt i stk. 1,
fremgår af pkt. 1 i bilag 1.
§34
Flytning tilbage fra en udenlandsk klub i samme sæson, hvor man allerede har haft licens i DK,
ligestilles med flytning mellem danske klubber og giver derfor 21 dages karantæne.
Karantænereglerne gælder kun for DBBF’s turneringer. Såfremt et udenlandsk stævne referer til
DBBF’s regler er der følgelig ingen karantæne.
§42
En spiller fra en klub der ikke kræver licens, kan skifte klub gennem hele sæsonen til en klub der
ikke er omfattet af licensreglerne. Dette gælder også hold i samme rækken. Men der udløses
karantæne på 21 dage. (06-01-2010)
Skolelicens
Det er en forudsætning at man er indregistreret som almindelig elev på den skole man har
skolelicens for. Skolelicensen bortfalder hvis man stopper på den pågældende skole. (23-08-2010)
3. Propositioner for Herrer
1.division herrer
Bestemmelsen ”Vinderen af 1.division (Playoffs) er berettiget til oprykning, såfremt dette ikke
ønskes tilfalder retten nr.2” tolkes således
”Vinderen af 1.division (Playoffs) er berettiget til oprykning, såfremt klubben ikke har tilmeldt sig til
oprykning jf. propositioner for Basketligaen tilfalder retten nr.2” (13-03-2011)
2. division herrer Øst
Såfremt hold ikke ønsker at rykke op gives retten til at deltage i Final Four videre til lavere
placerede hold der ønsker at deltage.
2. division herrer Vest
Såfremt hold ikke ønsker at rykke op, gives retten til at deltage i Final Four videre til lavere
placerede hold der ønsker at deltage.
5. Propositioner for landspokalturneringen for seniorhold
Afvikling af indledende kampe
§9
Rimelige rejsebetingelser:
Under 100 km: Hverdage kampstart ikke senere end 20.30, weekend kampstart mellem 09.00 og
19.00
Over 100 km: Hverdage kampstart ikke senere end 19.30, weekend kampstart mellem 10.00 og
18.00
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Hjemmeholdet skal give mindst to mulige spilletidspunkter i perioden tirsdag til torsdag i den
pågældende terminsuge. Fredag til mandag kan anvendes såfremt klubberne er enige og DBBF
accepterer dette i forhold til den almene turnering.
Andre forhold
Anfægtelse af dommerkendelser
Eneste mulige måde at anfægte en dommers afgørelse i en kamp er ved at nedlægge gyldig
protest efter § 20 i DBBF’s Love og reglementer.
Karantæne efter en diskvalifikation
Karantænen efter en diskvalifikation er en administrativ afgørelse og forholder sig ikke til
afgørelsen under kampen, men blot hvad der er en rimelig karantæne i forhold til forseelsen.
Ved karantæne udmåling benyttes bl.a. dommerindberetningerne, tidligere diskvalifikationer m.v. jf.
DBBF’s love § 16
Video
Det skal præciseres, at i Danmark
- kan video ikke benyttes i protestsager og til at ændre dommerkendelser
- kan video anvendes til udmåling af straffe i disciplinærsager Jf. FIBA’s love art. C.4.
Weekend
Weekend defineres som perioden fra lørdag kl.00.01 til søndag kl. 23.59
Forholdsregler ved udbrud af sygdomsepidemi.
Disse forholdsregler finder kun anvendelse, når myndighederne har meddelt, at der er tale om en
sygdomsepidemi.
For at kunne få flyttet en kamp som følge af sygdomsepidemi, skal mindst 6 af holdets stamspillere
være ramt af sygdommen. En stamspiller er en spiller, der har spillet hovedparten af kampene for
holdet.
På hverdage:
Ved erkendelse af sygdomsforløbet hos mindst 6 spillere, tages kontakt til forbundets
Administration, i dennes kontortid. Her orienteres om forløbet. Forbundet afmelder dommere og
orienterer modparten.
Week-end og helligdage:
Ved erkendelse af sygdomsforløbet hos mindst 6 spillere, tages kontakt til modstanderklub, og
dommerpåsætteren (som underretter kampens dommer). Begge parter orienteres om, at man ikke
møder frem til kamptidspunktet.
Dokumentation:
For at kunne få flyttet en kamp som følge af ovenstående, skal sygdommen dokumenteres i form
af underskrevet lægeerklæring. Udgifter i forbindelse med lægeerklæringen påhviler klubben.
Lægeerklæringen skal være forbundet i hænde senest 72 timer efter spilletidspunktet.
Kan der ikke skaffes lægeerklæring eller er erklæringen ikke forbundet i hænde inden for
tidsfristen, erklæres kampen for tabt.
Klubberne skal inden 10 dage meddele forbundet nyt aftalt spilletidspunkt.
Alders definition
En senior er alle spillere der er for gammel til at spille i ynglingerækken.
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Ad 9) Fastsættelse af takster
Fastsættelse af takster:
a) Årskontingent til DBBF, jf. § 5,1. pkt. (nuv.: kr. 1.000,- pr. klub)
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Ad 10) Valg til bestyrelsen
I ulige år er den økonomiansvarlige, formanden for turneringsudvalget, formanden for
klubudviklingsudvalget og formanden for eliteudvalget på valg.
Økonomiansvarlig
Anker Nielsen – på valg, villig til genvalg
Formand for turneringsudvalget
Thomas Frydendal – på valg, villig til genvalg
Formand for klubudviklingsudvalget
Michael Piloz – ønsker ikke genvalg
Bestyrelsen opstiller Susanne Fløe som kandidat
Formand for eliteudvalget
Ernst Jensen – på valg, villig til genvalg
I lige år: Formand for bestyrelsen, formand for dommerudvalget, formand for
trænerudvalget, formand for børne- og ungeudvalget.
Formand for bestyrelsen
Michael Honoré Bloch – ikke på valg
Formand for dommerudvalget
Jesper Brixen – ikke på valg
Formand for trænerudvalget
Carsten Hermansen – ikke på valg
Formand for børne- og ungeudvalget
Jesper Nielsen – ikke på valg
Formand for ligaudvalget (valgt på forhånd af ligaklubberne)
Ove Pedersen ønsker ikke genvalg – ligaklubberne fremsætter kandidat

Ad 11) Valg af medlemmer til de stående udvalg
Jf. § 9, nr. 4, litra a-e og g-i, jf. § 20
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Turneringsudvalget (på valg)
Flemming Hansen (vest) villig til genvalg
Jimmy Jørgensen (øst) villig til genvalg
Peter Jensen (vest) villig til genvalg
Morten Pedersen (vest) villig til genvalg
Rune Larsen (øst) villig til genvalg

Klubudviklingsudvalget (på valg)
Susanne Fløe – villig til genvalg
Jimmie Petersen – villig til genvalg

Eliteudvalget (på valg)
Per Mikkelsen – villig til genvalg
Jacob Wienecke – villig til genvalg
Anne Thorius – villig til genvalg
Jonas Buur – villig til genvalg

Dommerudvalget (ikke på valg)
René Christensen
Kim Døj
Carsten Vestermark Jensen
Brian Damgaard

Trænerudvalget (ikke på valg)
Mathias Sønnichsen
Jane Deleuran
Morten Thomsen
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Børne- og ungeudvalget (ikke på valg)
René Hansen
Henrik Sandberg
Torben Bo Jensen

Basketligaudvalget (valgt på forhånd af ligaklubberne)
Ove Pedersen – genopstiller ikke som kandidat
Lennart Jensen
Andreas Larsen

Ad 12) Valg blandt bestyrelsens medlemmer, næstformand i
bestyrelsen.

Ad 13) Valg af medlemmer og suppleanter til amatør- og ordensudvalget
Ulla Ingerslev – formand for udvalget, villig til genvalg
Jette Jessen – villig til genvalg
Torsten Ørhøj – villig til genvalg
Suppleant Jacob Bertram – villig til genvalg

Ad 14) Valg af revisorer og en suppleant for disse.
DIFs fælles revisoraftale med KPMG
Navnene på revisorerne, som alle er KPMG medarbejdere er:
Henrik Paludan
Intern revision
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Carsten Boeck – Villig til genvalg
Karin Olsen – Villig til genvalg

Ad 15 Eventuelt
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