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Vestre Ringvej 100, 7000 Fredericia

Ad 1) Dagsorden for Basketrigsdagens ordinære møde
(jf. DBBFs love §11, stk. 5)
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Valg af dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.
Formanden aflægger beretning til godkendelse.
Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab til godkendelse og
præsenterer budget.
Udvalg, hvis formand er på valg, aflægger beretning til godkendelse.
Udvalg, hvis formand ikke er på valg, aflægger statusrapport.
Formanden for Ligaudvalget aflægger beretning til godkendelse.
Behandling af indkomne forslag:
a) Til lovændringer jf. § 13, stk. 1.
b) Til rigsdagsbeslutning jf. § 13, stk. 2.
Godkendelse af Canal Digital Ligaens og Dameligaens mandat.
Fastsættelse af takster:
a) Årskontingent til DBBF, jf. § 5,1. pkt. (nuv.: kr. 1.000,- pr. klub)
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.
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.
Valg - blandt bestyrelsens medlemmer - af næstformand i bestyrelsen.
Valg af medlemmer og suppleanter til amatør- og ordensudvalget.
Godkendelse af fortsat anvendelse af DIFs revisorer i henhold til den fælles
revisionsaftale for specialforbund.
Eventuelt.

Formanden Michael Honere Bloch indledte mødet med at byde de delegerede velkommen. Han
refererede til debataftenen som han mente havde stor værdi for alle deltagere. Fredagens emne
havde handlet om hvordan man skaffer finansiering til klubberne. Cirka 40 repræsentanter fra 30
klubber havde hørt Jan Knudsen, der er forretningsfører i OB, fortælle om hvordan de gør det der.
Efter oplægget var der en lang og god debat om en række emner. Herunder fundraising, frivillighed,
uddannelse og meget meget mere. Der var blandt deltagerne stor enighed om at mange flere klubber
burde deltage, da det er en unik mulighed for at mødes og tale udvikling af basketball. Formanden
bragte hermed denne opfordring videre.
Formanden fortalte at vi desværre havde mistet to store basketpersonligheder i året løb, nemlig Viggo
Bertram og Leif Will Rasmussen. Han bad alle deltagere om at rejse sig op og holde et minuts stilhed.
Herefter fortalte formanden at der var en række nye klubber og formænd til stede som han
præsenterede og bød velkommen. Disse var:
Claus Jensen

BK Amager

NielsUlrik Teisner

Randers Cimbria 2010

Claus G. Christensen

ALBA

Mia Linde Møller

Næstved

Rasmus Agerholm

Aalborg

Anders Behrmann Christensen

Odder

1. Valg af dirigent
Formanden gik herefter over til dagsordenens pkt. 1, valg af dirigent, hvor formanden fortalte at Kell
Ørhøj efter mange år havde valgt at stoppe som dirigent. Han takkede Kell for hans store arbejde og
var glad for at kunne præsentere en meget kompetent afløser. Han foreslog derfor på bestyrelsens
vegne Sten Krüger Poulsen som dirigent. Sten blev enstemmigt valgt.
Dirigenten takkede for valget og sagde at han efter bedste evne ville forsøge at efterfølge hans
forgængeres gode arbejde. Han startede med at konstaterede mødets lovlige indvarsling i henhold til
lovenes § 12, stk. 1. Indkaldelsen var dateret den 14. april 2011, dirigenten spurgte om eventuelle
indsigelser og konstaterede, at Basketrigsdagen herefter var beslutningsdygtig
Følgende personer var tilmeldt Basketrigsdagen 2011
Navn
Allan Møller
Anders Behrmann
Christensen
Anders Hansen
Anker Nielsen
Bent Jensen
Brian Nikolajsen

Klub
Glostrup
Odder
Aalborg
Bestyrelsen +
Gedved
Solrød OSB
Fredericia

Antal
stemmer
1
1
1
2
1
1

Carsten Boeck
Carsten Dissing
Carsten Hermansen
Christian Gibson
Claus G. Christensen
Claus Jensen
Dorte Hansen
Ernst Jensen
Flemming Hansen
Gert Jeppesen
Henrik Sandberg
Ib Johansen
Jack Frederiksen
Jacob Horstmann
Jan Boel
Jerome Baltzersen
Jesper Brixen
Jesper Johansen
Jesper Nielsen
Jonas Buur Sinding
Jørgen Stig Nielsen
Karin Olsen
Karsten Dan Joensen
Kim Lippert Andersen
Lene Pedersen
Malene Nautrup
Martin Steen
Maybritt Drost
Mia Linde Møller
Michael Ferdinandsen
Michael Honoré
Michael Piloz
Niels-Ulrik Teisner
Ole Møller
Ove Pedersen
Pascal Colman
Peder Fløe
Peder Spreckelsen
Per Løvgren
Peter Jensen
Randi Vind
Rasmus Agerholm
Rasmus Winkel

Intern Revisor
Stevnsgade
Bestyrelsen
Haderslev
ALBA
BK Amager
Næstved
Bestyrelsen
TGF
Lemvig
Solrød BK
Horsens BC
BK Amager
Svendborg
Stevnsgade
Falcon
Bestyrelsen +
Virum
Værløse
Bestyrelsen
Skovbakken
Hørsholm
Svendborg
BMS
DBBF
Næstved
B71
Svendborg
Svendborg
Næstved
Falcon
Bestyrelsen
Aarhus Bears + Be.
Randers Cimbria
2010
BK Amager
Bestyrelsen +
Aabyhøj
BMS
Aabyhøj
Randers Cimbria
2010
Holbæk
Lemvig
Skovbakken
Aalborg
Direktør - DBBF

0
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1
0
1
1
2
1
1
0
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
0

René G. Hansen
René Jakobsen
Rune Larsen
Steffen Wich
Sten Krüger Poulsen
Susanne Fløe
Søren Korsbæk
Søren Møller
Søren Skovhøj
Thomas Frydendal
Thomas Haaning
Thomas Silfen
Tommy Nielsen
Tonny Graversen
Torsten Ørhøj
Trine Tims

Lundergaard
Lemvig
Solrød BK
Skovbakken
Dirigent
Aabyhøj
Aalborg
Kolding
Falcon
Skjold Birkerød +
Be.
DBBF
Værløse
BMS
Horsens BC
Herning
Stenhus

1
1
1
1
0
1
1
1
1
2
0
1
1
1
1
1

Dirigenten oplyste, at der var mødt 54 gyldige stemmer til mødet. Simpelt flertal var derfor 28
stemmer og kvalificeret flertal 36 stemmer.
Dirigenten gav herefter ordet til formanden for dennes beretning.
2. Formandens beretning
Formanden henviste til den skrevne rapport i rigsdagsmaterialet. Han havde dog to yderligere punkter
som han gerne ville berøre. Det første drejede sig om forbundets nye logo der var blevet præsenteret i
forbindelse med pokalfinalerne i år. Der lå mange tanker bag det nye logo, og det havde generelt fået
en god modtagelse. Der var dog en detalje der var blevet rejst, som han følte var nødvendig at
orientere rigsdagen om. Forbundets officielle navn er Danmarks Basketball-Forbund, men i logoet står
navnet som Danmarks Basketball Forbund – altså uden bindestreg. Dette var gjort da logoet rent
grafisk står stærkere uden bindestregen. Forbundets officielle navn er ikke ændret, men det var blevet
kommenteret at det var forkert at have et logo der ikke viste det korrekte navn. Til dette fortalte
formanden at et logo er et symbol og derfor ikke behøver at være identisk med det juridiske navn og
bestyrelsen kunne ikke se nogen udfordring i det, men hvis rigsdagen insisterede på at få en
bindestreg i logoet ville man selvfølgelig respektere dette.
Han spurgte rigsdagen om der var noget behov for at bindestregen. Torsten Ørhøj kommenterede at
det rent grammatisk var forkert, men havde ingen protester over logoet. Formanden sagde at det var
rigtigt at der rent grammatisk skulle være bindestreg i, men at det er enhver frit for at kalde sig hvad
man vil uden hensyn til grammatik. Michael Piloz mente det vigtigste var at man var konsistent i
brugen af logo og navn. Formanden konkluderede at rigsdagen bakkede op om det nye logo.
Derudover henledte han opmærksomheden på FIBA33 projektet. Han mente at det kunne få
afgørende betydning for sporten, hvis vi evner at få det ud over rampen. Det er selvfølgelig i klubberne
at det skal gøres, så han håbede at klubberne ville være med til at løfte denne opgave.
Herefter gennemgik dirigenten formandens beretning og spurgte om der var kommentarer til de
enkelte afsnit. Dette var ikke tilfældet.

Beretningen blev godkendt.
3. Bestyrelsen fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse og præsenterer budget.
Dirigenten orienterede rigsdagen om at han sad med det af bestyrelsen netop underskrevne originale
regnskab, og at deltagerne kunne komme op og se det hvis der var interesse. Han gav herefter ordet
til den økonomiansvarlige.
Anker Nielsen fortalte at den eneste grund til der stod udkast på regnskabet i materialet netop var at
man ikke kunne nå at få bestyrelsens underskrifter inden materialet skulle trykkes på grund af den
meget korte tid mellem årsafslutning og rigsdag. Anker Nielsen fortalte at forbundet som det kunne
ses af regnskabet ender på et overskud på 134.715. Den primære årsag til overskuddet skyldtes
manglende aktiviteter, refusion for en langtidssygemeldt medarbejder og en periodeforskydning på
indtægter fra integrationsprojektet. Selvfølgelig var det rart ikke at lave underskud, men det er ikke
formålet med DBBF at genere et overskud – det er vigtigere at få igangsat aktiviteter. Der var en klar
tendens til at der altid er områder hvor man desværre ikke får afviklet alle de budgetterede aktiviteter
og derfor ville forbundet fremover budgettere med et mindre underskud. På debitorsiden var der blevet
indført nye procedurer der har gjort at debitorbeholdningen var på et tilfredsstillende niveau.
Gert Eriksen kommenterede en fejl i beløbene ved beretningen. Han spurgte også til hvorfor
dommerne ikke havde brugt det budgetterede beløb. Han henstillede desuden til at budget og
regnskab blev opstillet på samme måde. Rasmus Winkel orienterede om at regnskabsopstillingen er
defineret af DIF og ikke kan ændres på. Anker Nielsen beklagede fejlen med hensyn til beretningen.
Med hensyn til dommerne fortalte han at der arbejdes meget med at hvert område får brugt de midler
der var afsat. En del af forklaringen for dommerne er at nogle indtægterne der er bogført hos
dommerne hører til andre områder. Der arbejdes for at gøre regnskabet så korrekt som muligt.
Gert Eriksen undrede sig over at man havde sparet en del penge på administrationen. Han
kommenterede også at regnskabet gik fra 1.maj til 31. april hvilket ikke stod korrekt i beretningen.
Anker Nielsen fortalte at besparelsen på administrationen primært skyldtes refusion på sygdom.
Henrik Sandberg spurgte om man ville indeksregulere turneringsgebyrerne for den kommende
sæson. Han mente at når forbundet kom ud med et overskud og klubberne var pressede af den
økonomiske situation, at bestyrelsen burde overveje ikke at regulere dem i år.
Han spurgte også til om hvorfor bestyrelsen havde besluttet at overskuddet fra turneringsdriften skulle
finansiere landsholdene. Anker Nielsen mente ikke det var korrekt at sige at det specifikt er
turneringsindtægterne der finansierer landsholdene, man kunne lige så godt sige at det var
indtægterne fra DIF eller sponsormidlerne der gjorde det. Han fortalte at det er et fokusområde at
finde ud af hvordan indtægterne hænger sammen med udgifterne. Formanden forklarede at der
tidligere har været en masse turneringsindtægter der er gået i en stor pulje og hvor det har været
fuldstændigt umuligt at skabe sig et overblik over sammenhængen mellem indtægter og udgifter. Der
har ikke tidligere været tradition for en sådan gennemsigtighed, men i de seneste år er der blevet
arbejdet hårdt på at skabe dette overblik, men det er en stor opgave. Han mente først at det gav
mening at diskutere disse punkter når man havde et helt klart udgangspunkt så alle fakta var på plads.
Rune Larsen spurgte til hvad indtægterne fra divisionerne gik til. Han mente at divisionerne gav
900.000 i overskud og at man burde se på fordelingen af indtægterne. Blandt andet efterlyste han
informationer om hvad ligaklubberne bidrog med.
Formanden sagde at det var en relevant ting at undersøge, men at der skal være et bedre kvalificeret
grundlag for disse drøftelser.

Mia Linde Møller henstillede til at man gjorde det tydeligere at man skal sende spørgsmål til
regnskabet ind på forhånd, så alle kunne være bedre forberedte.
Ernst Jensen kommenterede på det principielle spørgsmål om hvordan indtægter skal indgå og gå op
i forhold til udgifterne. Han mente at det er den samlede budgetovervejelse man skal se på.
Bestyrelsen har et mandat til at lægge et budget og prioritere hvor indtægterne bruges. Der er en
sammenhæng på tværs mellem de forskellige aktiviteter så man kan ikke se på dem isoleret. Han var
dog enig i at man selvfølgelig skal diskutere formålene og de mere generelle strategiske overvejelser.
Når det var sagt ville han gerne pointere at eliteudvalgets budget har været upåvirket af ændringer i
indtægterne på turneringen de sidste mange år. Det var altså ikke sådan at der kom en ekstra
landsholdskamp, hvis der kom flere hold i turneringen.
Bent Jensen var helt enig i at man skal holde det på overordnede plan. Han spurgte bestyrelsen om
hvordan vægtningen var mellem elite og bredde og bad om en redegørelse for det. Han havde brug
for at forstå hvordan sammenhængen var mellem de forskellige områder. Han mente ikke at
basketligaen bidrog til fællesskabet. Han syntes til gengæld at det var positivt at man kunne pinde ud
hvem der betaler hvad i de forskellige rækker.
Rune Larsen var enig i at man skal holde sig til generelle betragtninger, men bestyrelsen bør tage det
til efterretning at der er rækker hvor det er meget dyrt at deltage.
Bent Jensen supplerede med at det koster 2 mio. at køre eliteprogrammet, og han mente ikke at det
var klart hvad klubberne fik ud af det. Han ville gerne vide noget mere om hvad eliten egentligt
bidrager med. Umiddelbart syntes han at de 2 mio. var oplagte at spare væk for klubberne.
Anker Nielsen sagde at bestyrelsen er interesserede i at skabe så meget åbenhed som muligt for at
kunne få et fælles billede af prioriteringerne, så han var glad for at modtage kommentarerne. Han
pointerede at eliten selv generer indtægter ved f.eks. brugerbetaling og sponsoraftaler. Bent Jensen
bad om mere detaljeret data om hvilke klubber ungdomslandsholdsspillerne kommer fra for han kunne
ikke se at hans klub fik noget for pengene.
Ernst Jensen mente at det var en interessant overvejelse at spare to mio og lukke al
landsholdsaktivitet. Han mente at man også kunne overveje helt at stoppe med at arrangere
basketball i Danmark – så ville det hele være endnu billigere. Han syntes at det principielle spørgsmål
var hvad der var konkurrenceidrættens sjæl og at det er en indgroet del af alle basketball spillere.
Trine Tims roste bestyrelsen for at have mod til at præsentere et gennemsigtigt regnskab så man
kunne diskutere det på rigtigt grundlag.
Jesper Nielsen sagde at der er mange ting der hænger sammen. Han spurgte om klubberne ønskede
at forbundet skulle bruge tid og penge på at dykke ned i tallene omkring hvor
ungdomslandsholdsspillerne kommer fra, eller om at man skulle bruge kræfterne på at få flere
medlemmer. Han var repræsentant for Børn og Ungeudvalget, men han mente at de havde enorm
glæde af elitens arbejde. Bredden giver eliten noget og omvendt.
Henrik Sandberg bad om at bestyrelsen så på skattetrykket. Han mente at en stor del af klubbernes
kontingent går til turneringsgebyrer.
Bent Jensen var enig i at man skal have en elite, men kunne ikke forstå at man skulle bruge så
mange penge på den. Der bruges 25-30 % af omsætningen på eliten, han spurgte til hvad der bruges i
de andre sportsgrene.
Jerome Baltzersen mente at man ikke skulle blande strategi og regnskab. Han syntes også det var
rigtigt dejligt at bestyrelsen fremlagde mere gennemsigtige regnskaber.
Claus Jensen fortalte at turneringsgebyrerne er 10-12 % af budgettet i Amager hvilket han ikke fandt
voldsomt. Henrik Sandberg mente at det gennemsnitligt var meget højere.
Dirigenten bad om at holde forsamlingen holdt sig til selve regnskabet og at diskussion om elite skulle
foregå under det relevante punkt.

Regnskabet blev godkendt
Anker Nielsen gennemgik herefter budget og prognose. Bestyrelsen budgetterer med et underskud
de kommende år. Dette skyldes dels det forhold der tidligere var nævnt om at det aldrig er alle
aktiviteterne, der bliver afviklet, og dels at bestyrelsen har valgt at investere 250.000 i FIBA33
projektet mod at modtage en 1 mio i tilskud fra DIF.
Han anerkendte at der var en udfordring omkring turneringsgebyrerne og den ville man arbejde med
at klargøre i år.
Bent Jensen syntes at det var lidt svært at der var forskel mellem regnskab og budget. Anker
Nielsen forklarede at budget og regnskab er sat op efter de primære aktiviteter vi har, men at det
opstillede regnskab fra revisorerne følger DIF’s standarder. Der er en indbygget usikkerhed i
budgetteringen da de blev udarbejdet i efteråret, men regnskabet først er kendt i maj.
Henrik Sandberg spurgte om det nuværende budget inkluderede en prisjustering af
turneringsgebyrerne. Dette blev bekræftet af Anker Nielsen.
4. Udvalg, hvis formand er på valg, aflægger beretning til godkendelse
Turneringsudvalget
Thomas Frydendal refererede til den skrevne beretning, men havde et par yderligere kommentarer.
Første handlede om oprykningen fra 1.divison herrer i den forgangne sæson. Han erkendte at TU og
administrationen ikke havde været præcise nok i kommunikationen omkring oprykningen. Det
sammen med nogle uklare regler, og at man havde valgt at respektere en klubs ønske om at holde
nogle oplysninger fortroligt, havde givet et uhensigtsmæssigt forløb.
D-leauge var et initiativ taget af basketligaen uden om DBBF som et forsøg på at gøre noget for
talentudviklingen. På grund af manglende seriøsitet har ligaen selv besluttet at nedlægge den. TU
havde diskuteret betydningen for talentudviklingen og mente at U21 rækken og reglerne om
dobbeltlicens kan samle op på det tomrum der evt. kunne komme for nogle talenter.
Carsten Boeck spurgte til hvorfor man vil indregne udgifterne til slutspillet i det generelle
turneringsreglement som det stod i TU’s rapport, da det er imod hvad rigsdagen vedtog. Thomas
Frydendal fortalte at TU havde besluttet at dele udgiften mellem alle hold, men havde efterfølgende
fundet ud at rigsdagen havde besluttet at det kun var de deltagende hold der skulle betale, og så ville
man selvfølgelig respektere dette.
Henrik Sandberg spurgte til om målsætningen med at arrangere dobbeltkampe over bæltet stadig
gjaldt. Thomas Frydendal fortalte at det gjorde det, men at det giver store planlægningsmæssige
udfordringer. Henrik Sandberg bad til at det blev ført til referat da han ikke mente at DBBF havde
gjort det de seneste år på trods af rigsdagens beslutning herom.
Mia Linde Møller spurgte til retningslinjerne for rette frister for karantæner. Thomas Frydendal
fortalte at TU var næsten færdig og der snart kom et oplæg.
Rasmus Winkel fortalte om DBBF’s nye IT system der skal i drift til den nye sæson, og de
udfordringer det kommer til at give. Mia Linde Møller spurgte til om man kunne invitere
turneringslederne for klubberne til en opstartsdag, hvilket Rasmus Winkel sagde at man ville gøre hvis
der var behov for det.

Beretningen blev godkendt
Klubudviklingsudvalget
Michael Piloz henviste til rapporten. Han fortalte at der ville ske en stor udskiftning i udvalget og han
håbede at nogle nye gode kræfter ville melde sig, så man kunne udvikle området sammen med den
nye formand.
Jørgen Nielsen spurgte til den nye opgørelsesmetode for medlemmer, og opfordrede til at DBBF
gjorde noget for at ændre den da det var meget besværligt at have en anden metode end den der
bruges hos kommunerne. Ernst Jensen fortalte at han havde været på DIFs årsmøde og at dette var
en politisk varm kartoffel. Medlemsregistreringen er lavet om for at kunne lave en direkte
sammenligning mellem DGI og DBBF. Dette er med henblik på 2014 hvor statens støtte af dansk
idræt skal evalueres. Der er altså tale om ”high politics”, og det er nok urealistisk at tro at DBBF kan
påvirke processen. Formanden supplerede med at det er del af DIF’s politiske program at gøre det
lettere for frivillige, så man er opmærksomme på problemstillingen.
Henrik Sandberg gjorde opmærksom på den nye folkeoplysningslov hvor der også er ændringer
omkring medlemsregistreringen.
Beretningen blev godkendt
Eliteudvalget
Ernst Jensen var glad for muligheden for at præsentere elitens arbejde. Han fortalte om
udvalgsmedlemmerne og deres virke.
Udvalgets holdning er at sigte højt, men være realistisk i forhold til menneskelige og økonomiske
ressourcer. Udvalget arbejder samtidigt på at skaffe yderligere ressourcer.
Det er vigtigt at være tålmodig og fleksibel. Man skal turde vente på resultaterne - det tager 8-10 år at
ændre på noget. Derfor skal man holde fast selvom resultaterne måske ikke viser sig de første par år.
Ole Møller spurgte til hvordan det hang sammen at man satser så lidt på damerne, når man samtidigt
har en målsætning om en spiller i WNBA.
Ernst Jensen sagde at det er et ressource og prioriterings spørgsmål. Som situationen er i dag er det
f.eks. svært at have et U20 hold på pigesiden da der er for få piger der er villige til at træne det der
skal til. Han konkluderede at det var en kombination af mængde af spillere og ressourcer
Mia Linde Møller fortalte at en del af forældrene opfattede egenbetalingen som dyr. Efter at have set
præsentationen fra EU opfordrede forbundet til at gøre mere ud af at synliggøre hvor mange aktiviteter
der faktisk er på området. Bent Jensen mente ikke at den talentmæssige udvikling i programmet var
særlig synlig. Han mente at der var en del der ikke var interesserede i at spille på landsholdet, og
forbundet skulle gøre mere for at synliggøre det. Han opsummerede at der er 4.000 ungdomsspillere
og om det var rigtigt at man brugte 30 % af pengene på talentudviklingen.
Ernst Jensen fortalte at det er en høj grad af egenbetaling, men at der alligevel er meget få der har
meldt afbud på grund af pengene. Han fortalte at en meget stor del af ungdomsarbejdet var finansieret
af egenbetaling (cirka 50 %) og frivilligt arbejde. Han var enig i at der er et problem i den kritiske
masse, men han mente at det handler om at nå det bedst mulige potentiale ud fra de givne
forudsætninger. Danmark har aldrig haft stærkere ungdomsårgange end nu, så programmet er en stor
succes.

Formanden fortalte at mange andre idrætter bruger en langt højere procent af budgettet på elite.
Brugerbetaling er helt almindelig i andre idrætter og andre lande, og ofte på betydeligt højere niveau
end DK. Man kan diskutere om det er det man vil eller ej, men man skal sætte det i perspektiv.
Formanden var enig i det med kritisk masse, men han syntes det var synd hvis man satte det som
barriere for sine ambitioner. Mange små lande klarer sig fremragende internationalt fordi de har
opbygget en god træningskultur, lande som Slovenien, Serbien, Lithauen og mange andre er mindre
end Danmark. Så det er muligt at klare sig godt, men det kræver at Danmark skal udvikle sit
eliteprogram endnu mere end man gør i dag.
Claus Jensen mente ikke at landsholdssamlinger med 50 deltager gav mening.
Bent Jensen foreslog at man opsøgte klubberne og lod dem afholde regionale træninger. Han
savnede tilbagemeldinger til klubberne om hvordan klubbernes spillere klarede sig.
Jesper Nielsen syntes at kritikken af landsholdsprogrammet var helt forfejlet. Han fortalte at vi aldrig
havde haft et så godt talentudviklingssystem. At der er en lang række frivillige der yder en fuldstændig
fantastisk indsats, og at DBBF har nået et imponerende højt niveau på et ekstremt lille budget. Han
syntes det var for let at sidde og kritisere forbundet om en masse forhold, når man ikke havde gjort sig
ulejligheden at sætte sig ind forholdene, eller aktivt at tage fat i forbundet i løbet af sæsonen hvis der
er forbedringspunkter.
Ernst Jensen fortalte at det ganske enkelt ikke er muligt at vælge kommende landsholdsspillere når
spillerne er 14. Der er overhovedet ingen garanti for at dem der er gode som 14-årige også bliver det
som seniorer, faktisk tyder noget på det modsatte. Derfor er det vigtigere at få så mange som muligt
ind i landsholdsprogrammet end at give en optimalt træning til de bedste 14-årige. Derfor var han
alligevel enig i at det en udfordring med mange spillere til træning og det bliver der arbejdet med.
F.eks. havde man skåret ned på antallet af spiller på U16 og U18.
Peder Fløe spurgte om det ikke var muligt at lukke lidt ned for debatten og fremover flytte sådanne
nogle punkter til debataftenen om fredagen. Dirigenten var enig i at man ikke skal køre i ring, men at
det var vigtigt at der var plads til debat.
Formanden syntes at det var en interessant problemstilling hvordan man giver kvalitet til mange
spillere. I dag bliver de testet til træningen for at give dem et billede af hvor de står i forhold til eliten,
og hvad de skal fokusere på for at udvikle sig rigtigt. Det skulle også gerne betragtes som et
breddeprojekt hvor spilleren kan være rollemodeller når de kommer tilbage i klubberne. For mange er
det en stor ting at være med til træningerne selvom de ikke er gode nok til at komme i betragtning til
holdet. Det er netop det der kan motivere dem til at arbejde endnu hårdere for at komme på holdet
som juniorer.
Steffen Wich fortalte at der er en geografisk skævvridning ved at københavnsområdet er voldsomt
overrepræsenteret på landsholdet. Det er slående at københavner klubberne så ikke vinder i
seniorrækken. Steffen Wich var helt enig i at det er umuligt at se hvem der bliver til noget når de er
14-16 år – det siger alle videnskabelige undersøgelser. Han opfordrede eliteudvalget til at man
opdelte aktiviteterne i øst og vest for at skabe flere talenter i Jylland.
Han spurgte til hvornår bogen om aldersrelateret træning kommer, for han mente der var hårdt brug
for den og at det havde taget meget lang tid allerede.
Derudover spurgte han til hvorfor Esaa ikke er blevet blåstemplet som talentudviklingscenter af DBBF.
Ernst Jensen var enig i, at man skal forsøge at arbejde med grupper i øst og vest. Med hensyn til
ATK fortalte han at projektet blev forsinket fordi at TD smed basket ud på trods af at vi levede op til
alle aftalerne. Nu har man indgået et samarbejde med DGI i stedet, men der var ikke de samme
ressourcer tilgængelige. Målsætningen var at man kunne præsentere materialet på næste Rigsdag.
Blåstempling kunne han ikke svare på, men var enig i at Esaa selvfølgelig burde have den og det ville
der blive fulgt op på.

Tommy Sørensen fortalte at trænerne giver individuel evalueringer til hver spiller på U18 og U16 og
til klubberne. Dette er noget som både trænerne og sportschefen fokuserer meget på.
Beretningen blev godkendt.
5. Udvalg, hvis formand ikke er på valg, aflægger statusrapport.
Trænerudvalget
Carsten Hermansen fortalte om det nystartede trænerudvalg og de overvejelser udvalget havde gjort
sig. Han gennemgik uddannelsen af trænere og viste hvor mange flere trænere der bliver uddannet i
øst i forhold til vest. Udfordringen med at få uddannet flere trænere er en af udvalgets største
fokuspunkter. Han refererede til det uddelte forslag om trænerlicenser og spurgte til klubbernes
holdning. Det var noget der er diskuteret i flere år og intensivt i udvalget siden dets opstart.
Udgangspunktet er at skabe vidensdeling mellem trænerne og han ville gerne høre rigsdagens
kommentarer til tankerne bag det.
Trine Tims syntes at det er en god ide, men at det skulle være muligt at tage kurserne mere end kun i
SUW.
Mia Linde Møller var enig og syntes det var den rigtige vej at gå. Hun syntes at man skulle arbejde
mere evidensbaseret omkring læring for livet. Hun mente at man skulle vurdere hvem der er de bedste
trænere. Hun efterspurgte nogle mere præcise kriterier for merit og hun mente at det måske var for
ambitiøst at tage juniormesterrække med allerede i 2012.
Henrik Sandberg spurgte om der kom en afgift på en trænerlicens. Det havde Carsten Hermansen
ikke overvejet, men det havde han ikke forestillet sig. Det var et stort skridt så han synes kun vi skal
indføre licenser hvis der er enighed om at det kan højne niveauet for trænerne.
Trine Tims spurgte til hvorfor det var smart at give længere merit til dem der tog ITA for længe siden
det gav ikke mening. Carsten Hermansen mente ikke man skulle stille krav til dem der allerede havde
taget en uddannelse. Det gav mening fordi de havde brugt længere tid på at uddanne sig.
Han nævnte at hvis hver klub havde en trænercoach uddannet af DBBF der kan nurse de unge
trænere ville det løfte niveauet for trænere og medlemstallet.
Jørgen Nielsen synes det er ok med trænerlicens, men man skal holde fokus på at få fat i de unge til
trænere og fastholde dem.
Karsten Joensen kommenterede at det også var en god ide at licensenciere trænerne.
Rene Hansen sagde at dette var en start på en proces, hvor det vigtigste var at starte stille og roligt
for at klubberne kunne vænne sig til det. Så kunne man udvide efterhånden, han mente at man bare
skulle komme i gang.
Herefter blev mødet suspenderet
Uddeling af DBBF’s priser
Efter pausen uddeltes DBBF´s priser motiveret af formanden.
Axel Poulsens lederpokal gik til Morten Thomsen for hans store arbejde for dansk basket igennem
mange år, både for forskellige klubber og for forbundet.
DBBF’s lederpokal blev overrakt til Carsten Boeck ALBA for hans arbejde i bestyrelsen og som
intern revisor. Carsten takkede for prisen som han syntes var alt for meget.

Klublederprisen gik til Thomas Jens Haaning for hans store arbejde for at udvikle Haderslev
Basketball klub.
Formanden bad også Ove Pedersen om at komme ned på gulvet. Ove har været med i DBBF’s
bestyrelse i mange år, men har nu valgt at trække sig. Formanden takkede for hans store indsats og
ønskede ham held og lykke fremover.
Kandidaterne til årets klub var Aalborg, Svendborg og BMS. Prisen på 20.000 blev overrakt til Karin
Olsen som formand for Svendborg.
Dirigenten genoptog mødet.
Dommerudvalget
Jesper Brixen henviste til rapporten og havde ikke yderligere kommentarer.
Rene Jakobsen opfordrede til at man lod den sunde fornuft råde i forhold til kravene til klubberne i
forhold til ensfarvede strømper og andre krav fra FIBA. Jesper Brixen fortalte at DU ville komme med
nogle vejledninger der vil blive sendt ud til klubberne i slutningen af august.
Allan Møller foreslog at man skulle lave nogle retningslinjer til nyuddannede dommere der forklarer
hvad de skal gøre umiddelbart efter de har været på kursus. Jesper Brixen syntes det var en god ide.
Gert Jeppesen mente det var for dårligt at man ikke havde de dommere der bliver opgivet. Rene
Jakobsen spurgte til hvorfor de havde modtaget en bøde for ikke at have en dommer når det var
dommerpåsætteren der havde valgt deres dommer fra. Flemming Hansen var helt enig i at Lemvig
ikke burde have en bøde i denne situation.
Børn og unge udvalget
Jesper Nielsen havde ingen kommentarer til rapporten ud over at der var vacante pladser i udvalget
og han inviterede folk til at deltage.
Disciplinærudvalget
Dirigenten spurgte om der var kommentarer til disciplinærudvalgets redegørelse. Ingen kommentarer
6. Formanden for Ligaudvalget aflægger beretning til godkendelse.
Basketligaen
Ove Pedersen ønskede tillykke til Bakken Bears med både pokal og Danmarksmesterskab og han
bød velkommen til Falcon. Han fortalte også at dette var hans sidste år som formand og ny formand
udpeget af ligaudvalget bliver Michael Piloz
Dameligaen
Han ønskede ligeledes SISU tillykke med ”the double”. Derudover fortalte han at bestyrelsen har valgt
fremover at invitere en repræsentant fra dameligaen med til møderne. Dette bliver Thea Jørgensen
fra Falcon og han bød hende velkommen i den nye rolle. Han fortalte også at DBBF fra den
kommende sæson overtager dele af driften for dameligaen og at han mente at dette ville give en stor
forbedring.
Mia Linde Møller havde en kommentar til organiseringen af fokusrunden i Næstved. Hun mente at
der var en lang række faktorer der kunne have været bedre organiseret og der skulle være større
fokus på ligaen. Hun mente dog at man skulle forsætte med at forsøge at profilere dameligaen.
Jesper Nielsen fortalte at man havde et rigtigt godt arrangement i Holbæk i den anden fokusrunde.

7. Behandling af indkomne lovforslag
a. Til lovændringer jf. § 13, stk. 1
Dirigenten bad forsamlingen om bemyndigelse til bestyrelsen til at foretage redaktionelle
ændringer af lovteksten, hvilket blev givet af forsamlingen.
Lovforslag
Dirigenten fortalte at der nu var 52 stemmer tilstede salen. Det skulle derfor 27 til simpelt flertal og 35
stemmer til kvalificeret forslag
Lovforslag 1
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
Turneringsudvalgets afgørelser kan inden 7 dage
indbringes for DBBFs disciplinærudvalg.
dage indbringes for DBBFs disciplinærudvalg.
Disciplinærudvalgets afgørelser kan inden 7
Disciplinærudvalgets afgørelser kan inden 14 dage
indbringes for DBBFs amatør og ordensudvalg.
dage indbringes for DBBFs amatør og
ordensudvalg.

Nuværende (understreget fjernes)
Bestemmelser for O&A
§ 2 Ankeregler
Enhver klub og enhver person, der er medlem af
en klub under DBBF kan indbringe en sag til
afgørelse i amatør- og ordensudvalget.
Indbringelse for amatør- og ordensudvalget skal
se inden fire uger efter at parterne er blevet
bekendt med den afgørelse, der klages over.

Forslag (understreget tilføjes)
§ Bestemmelser for O&A
§ 2 Ankeregler
Enhver klub og enhver person, der er medlem af
en klub under DBBF kan indbringe en sag til
afgørelse i amatør- og ordensudvalget.
Indbringelse for amatør- og ordensudvalget skal se
inden 14 dage efter at parterne er blevet bekendt
med den afgørelse, der klages over.

Thomas Frydendal fortalte at forslaget handlede om at ensrette nogle ankefrister for at gøre det
lettere for alle.

Forslaget blev vedtaget enstemmigt
Lovforslag 2
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.
Dirigenten fortalte at det gælder de udvalg der er beskrevet i §17 der kun er valgt for et år. Derfor er
der kun tale om en præcisering.
Forslaget blev vedtaget enstemmigt
Lovforslag 3
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/Turneringsreglement
%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

Nuværende (understreget fjernes)

Forslag (understreget tilføjes)

Fælles turneringsreglement §4

Fælles turneringsreglement §4

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

§ 4 Aldersgrænser
……
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)

U16 Junior
U14
Drenge/Piger
U12
U10
U8

1996-97
1998-99

Må benytte 2
spillere fra 4.
kvartal
årgang
1995
1997

2000-01
2002-03
2004-05

1999
2001
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
…………
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.

§ 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, 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

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.

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)

U14
Drenge/Piger
U12
U10
U8

1998-99

Må benytte 2
spillere fra 4.
kvartal
årgang
1997

2000-01
2002-03
2004-05

1999
2001
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.
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

Anders Behrmann Christensen refererede til lovforslaget og havde ikke yderligere motivering.
Jesper Nielsen synes at intentionerne er rigtigt gode og fortalte at bestyrelsen støtter forslaget.
Niels Ulrik Teisner spurgte til om det er den enkelte kamp man kan anvende to spillere, eller om det
var årgangen. Anders Behrmann Christensen mente at der i den enkelte kamp kan være op til to
spillere med dispensation.
Henrik Sandberg mente at det ville være svært for modstanderne at se hvem det er der er for gamle
og har dispensation. Han mente det ville være rart hvis bestyrelsen bad om at der skulle skrives
årgang i protokollen. Jesper Nielsen mente det var noget bureaukratisk, og han spurgte om næste
skridt så ville være at man skulle se sygesikrings bevis
Peter Jensen mente det både var en fordel og en ulempe. Hvis forslaget blev vedtaget bør det være
sådan at træneren skal fortælle modstanderens træner hvilke spillere der var på dispensation.
Torsten Ørhøj fortalte at man i andre sportsgrene skal skrive fødselsdato i protokollen. Niels Ulrik
Teisner mente at vi ikke skal gøre det mere besværligt for os selv end nødvendigt. Han mente det
burde klares med fair play. Henrik Sandberg mente ikke det var nemt for de unge trænere at tage
den dialog hvis de mente der var en voksen træner på det andet hold der snød. Han var enig i at det
måske var bedre at træneren havde pligt til at oplyse det til modstanderen.
Claus Christensen pointerede at forslaget allerede stillede krav om dokumentation
Jerome Baltersen spurgte til hvorfor man havde valgt at tage junior rækken med. Han mente at man
kun skulle skrive dokumentation i de vigtige kampe.
Jesper Nielsen ville støtte at forslaget inkluderede juniorrækken. Han mente at forslaget var vigtigst i
de dårligere rækker for at give mulighed for at fylde hold op.
Rene Jakobsen mente at det var fint i de ældre årgange fordi det er de årgange det kan være svært
at stille hold i.
Jesper Nielsen mente at der var en grund til at U18 ikke skulle være med, for så var der reelt seniorer
med. Jerome Baltersen kunne ikke forstå argumentet for den procentuelle forskel i alder ville blive
mindre jo ældre spillerne blev.
Henrik Sandberg gjorde opmærksom på at licensfeltet ikke findes i miniprotokoller, Jesper Nielsen
sagde at man så måtte skrive det i margenen, men at forbundet kunne lave nye protokoller fremover.
Peter Jensen spurgte til om at man ikke ville begynde at tænke i det i mesterrækkerne også. Carsten
Dissing syntes det var mærkeligt at udvide en aldersgruppe for det ville give større fysisk forskel i
rækken.
Ernst Jensen pointerede at det ville give en lille opblødning på det problem at det er de ældste
spillere der udvikler sig mest. Han mente at man skulle forsøge det i et år og se hvad der sker.
Peter Jensen mente at det ville starte en skrue uden ende. Niels Ulrik Teisner sagde at det kun er to
spillere man taler om. Han spurgte om det åbnede mulighed for at spillere kan flekse mellem to
årgange. Dette blev bekræftet. Bent Jensen syntes at det var godt at man kunne spille nedad, men
mente det var et problem at man fleksede.
Anders Behrmann Christensen syntes at det med at flytte spillere op i slutningen af sæsonen var
snyd, men det måtte være klubbernes eget problem.
Mia Linde Møller mente at udvalgene undersøger om reglerne skabte mistillid, og i så fald gøre noget
ved det. Hvis resultatet var at det fordrede til manglende fair play skulle det så fjernes igen.
Rene Hansen syntes det var fint at man kan flekse opad, men han spurgte til om der var et behov for
at åbne så meget for reglerne.
Thomas Frydendal foreslog at man vedtog det som en etårig forsøgsordning
Anders Hansen mente at reglerne ville åbne op for at klubberne netop ikke snød fordi det nu var
muligt at være mere fleksibel

Jesper Nielsen mente at det handlede om man ville vinde eller udvikle. Fordelen her var at man
kunne samle nogle spillere op der måske ellers ville blive overset.
Ove Pedersen mente at forslaget ville hjælpe de små klubber ved at få flere hold med i turneringerne.
Han mente at der allerede snydes så det er ikke relevant.
Niels Ulrik Teisner syntes at klubberne selv skulle tage den vurdering.
Henrik Sandberg var enig med Ove Pedersen. Han synes det var ok at låse spillerne. Ove
Pedersen præciserede at han mente man skulle åbne op. ikke stramme ind.
Claus Christensen spurgte om man kan tage to med og søge disp om to yderligere.
Anders Behrmann Christensen fortalte at systemet fungerer fint i fodbold med dispensation for et
kvartal.
Michael Piloz pointerede at der var behov for nogle sproglige præciseringer og at man burde give
bestyrelsen et mandat til en sproglig justering.
Dirigenten konstaterede at der var 51 stemmer
Forslaget blev sat til afstemning
24 stemte for, 18 stemte imod, 6 stemte blankt - forslaget faldt
Forslag som forslag 1 men med en begrænset prøveperiode på et år blev sat til afstemning
38 stemte for – forslaget blev vedtaget. Bestyrelsen udformer teksten.
Indsat er bestyrelsens efterfølgende formulering af teksten i Turneringsreglements §4

§ 1 Aldersgrænser
• Oldboys/oldgirls er spillere der er fyldt 30 år i det kalenderår turneringen begynder.
• Ungseniorer (U20) er spillere, der er fyldt 17 år, men ikke er fyldt 20 år inden 1. januar i det
kalenderår, turneringen begynder.
• Ynglinge (U18) er spillere, der er fyldt 15 år, men ikke er fyldt 17 år inden 1. januar i det
kalenderår, turneringen begynder.
• Juniorer (U16) er spillere, der er fyldt 13 år, men ikke er fyldt 15 år inden 1. januar i det
kalenderår, turneringen begynder.
• Pige- og drenge (U14) er spillere, der er fyldt 11 år, men ikke er fyldt 13 år inden 1. januar i det
kalenderår, turneringen begynder.
• Miniældste (U12) er spillere, der er fyldt 9 år, men ikke fyldt 11 år inden 1. januar i det
kalenderår turneringen begynder.
• Miniyngste (U10)er spillere, der ikke er fyldt 9 år inden 1. januar i det kalenderår turneringen
begynder.
• Mikro (U8)er spillere, der ikke er fyldt 7 år inden 1. januar i det kalenderår turneringen
begynder.
”4. kvartals regel” (Gælder kun i sæsonen 2011-2012)
I alle DBBF ungdomsturneringer fra U8 til og med U16,
kan der benyttes op til 2 spillere pr. kamp som er et kvartal
for gamle, uden at dette medfører begrænsninger i f.eks.
deltagelse Final Four/DM m.v. Såfremt man anvender disse

Sæson 2011-12
Række
Årgang(e
)

U16 Junior
U14
Drenge/Piger
U12
U10
U8

1996-97
1998-99

Må benytte
2 spillere
fra 4.
kvartal i
årgang
1995
1997

2000-01
2002-03
2004-05

1999
2001
2003

spiller(e) (jvf. tabel), skal man i protokollen anføre både fødselsmåned og år for den/de pågældende
spiller(e) ved siden af spillerens navn. Det vil fortsat være muligt at søge dispensation efter gældende
regler

Lovforslag 4
om præcisering af TR §10
Forslagsstiller: Bestyrelsen
Motivation: reglen er uklart formuleret
Nuværende (understreget fjernes)
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.

Forslag (understreget tilføjes)
TR § 10 Flytteregler for spillere mellem hold i
samme klub
Hvis en klub deltager med flere hold i samme
turnering i forskellige rækker, må en spiller kun
deltage i ét holds første kamp.

Michael Piloz forklarede at der var tale om en præcisering men ingen reel ændring af reglerne.
Ingen stemte imod – forslaget enstemmigt vedtaget
Lovforslag 5
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 til gode hos DBBF og kan så modregnes kommende udgifter hos DBBF.
Flyttegebyrernes størrelse fastsættes af DBBF.
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.

Rune Larsen mente at den arrangerende klub bør krediteres i en eller anden form når kampe bliver
aflyst. Størrelsen af beløbet var noget som bestyrelsen må fastsætte.
Torsten Ørhøj mente at det skulle præciseres at det er hvis udeholdet ønsker at flytte at
hjemmeholdet skal krediteres. Det accepterede Rune Larsen. Thomas Frydendal var enig i Torsten
Ørhøjs kommentar. Han fortalte at bøden ville blive sat på det dobbelte, men ellers var bestyrelsen
neutral. Thomas Frydendal præciserede at der var tale om de tilfælde at der involverede et
flyttegebyr. Der foresloges en præcisering af teksten som følger ”Såfremt at udeholdet ønsker at flytte
en kamp krediteres hjemmeholdet med halvdelen af gebyret.”
Michael Ferdinansen spurgte til hvor mange kampe drejede det sig om, for der var risiko i at det
kostede mere administration. Rasmus Winkel oplyste at der i denne sæson var udskrevet 199
flyttegebyrer.
Per Løvgren fortalte at de havde en del aflysninger så de syntes det var en rigtig ide. Peter Jensen
fortalte at de har samme problem i Lemvig.
Steffen Wich bad om at få præciseret reglerne om hvad der er acceptabelt flytning. Thomas
Frydendal fortalte at så længe man følger flyttereglerne er der ingen gebyrer.
50 stemte for forslaget med følgende justering
Såfremt udeholdet ønsker at flytte en kamp og dette resulterer i et flyttegebyr, krediteres hjemmeholdet med
halvdelen af gebyret.”
– forslaget vedtaget
Lovforslag 6
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.
Thomas Frydendal forklarede at der var noget der var røget ud ved en fejl og det ville bestyrelsen
have ind igen for de mente at det var de regler der altid har været gældende.
Ingen stemte imod forslaget – forslag vedtaget.

Lovforslag 7
om justering af TR §31
Forslagsstiller: Bestyrelsen
Motivation: præcisering af reglerne
Nuværende (understreget fjernes)
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.
Blanketten skal være vedlagt:
- Kontrakt
- kopi af gyldigt pas
- Bevis for lovligt ophold i mindst tre måneder
udstedt af statsforvaltningen (kun EU spillere)
………………….
Spilleren er dog tidligst spillerberettiget fra den
dag hvor DBBF har modtaget Letter of
Clearance og gyldig opholdstilladelse for mindst
tre måneder, jf. ovenstående.

Forslag (understreget tilføjes)
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.
Blanketten skal være vedlagt:
- Kontrakt
- kopi af gyldigt pas
- Bevis for lovligt ophold og arbejdstilladelse i
mindst tre måneder udstedt af statsforvaltningen
(kun EU spillere)
………………………….
Spilleren er dog tidligst spillerberettiget fra den dag
hvor DBBF har modtaget Letter of Clearance og
gyldig arbejds/studie opholdstilladelse for mere end
tre måneder, jf. ovenstående.

Rasmus Winkel fortalte at man efter forslaget var blevet fremsat var blevet opmærksom på at det er
en uhensigtsmæssig bestemmelse at have i reglerne. Forholdende omkring udlændinge er meget
komplekse og skifter ofte. Det er derfor umuligt at have opdaterede regler om dette når de kun
vedtages en gang om året. Da reglerne alligevel kun er en konsekvens af de generelle regler som
forbundet er underlagt foresloges det at lave en henvisning til disse regler i stedet.
Der stemtes om at give et mandat til at formulere en henvisning til de generelle regler som forbundet
er underlagt.
Den efterfølgende formulering er indsat her
Derudover skal blanketten være vedlagt de krævede dokumenter for et lovligt ophold i Danmark. Se
DBBF’s hjemmeside for de aktuelle regler.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
Lovforslag 8
udvidelse af periode 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
Såfremt spilleren ikke anføres i protokol i en
ligakamp i spillerens tre første seniorsæsoner
ligakamp i spillerens fem første seniorsæsoner
bortfalder alle rettigheder til
bortfalder alle rettigheder til uddannelseserstatning
uddannelseserstatning for moderklubben.
for moderklubben.
Rune Larsen refererede til motivationen.
Ernst Jensen fortalte at man i bestyrelsen mente at denne ændring havde marginal betydning og
derfor var neutrale. Claus Jensen spurgte til hvor mange der blev registreret. Rasmus Winkel
oplyste at der sidste år var cirka 10 klubber der registrerede sine spillere, men at det virker som om
det stiger
44 stemte for forslaget, 8 stemte blankt - Forslaget blev vedtaget
Lovforslag 9
om justering af børneregler
Forslagsstiller: Bestyrelsen
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)
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)
Jesper Nielsen forklarede at man foreslog at følge de almindelige strafferegler. Torsten Ørhøj
spurgte hvad problemet var ved at favorisere angrebsbasket. Jesper Nielsen mente blot at det gjaldt

om at have færrest mulige regler. Torsten Ørhøj mente at det handlede om at man havde kortere
afstand til straffelinjen, Jesper Nielsen sagde at reglerne var et levn fra de gamle FIBA regler.
49 stemte for - forslaget blev vedtaget
Nuværende (understreget fjernes)
§Børneregler U14
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
(hel- eller 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. 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,

Forslag (understreget tilføjes)
§ Børneregler U14
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. 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
•

•

•

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

•

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

Jesper Nielsen foreslog at dette også skulle gældeU12. Motivationen var at fremme fair play
Peter Jensen præciserede at hvis spilleren kom ind og spillede resten af perioden så talte det som
han havde deltaget
Jack Frederiksen mente at det var meget snørklet og svært at håndhæve. Han forstod godt ånden,
men det var for indviklet at administrere.
Jerome Baltersen var enig.
Jesper Nielsen accepterede at det skulle gøres mere præcist. Torsten Ørhøj mente godt at der
kunne stemmes om det, da der var enighed om ånden, men at det skulle gøres præcist og
anvendeligt.
Karsten Jones mente at man skulle kunne gøre det ifølge reglen, hvis man kan gøre det i enighed og i
samarbejde med den anden træner.
Jesper nielsen ville gøre det bedste for at få ånden ind i reglerne.

Carsten Jones syntes at den nuværende regel fungerede godt. Thomas Frydendal mente at det
havde været et endnu større problem inden reglen var indført. Jerome Baltersen syntes at begge
forslag kunne misbruges, men dette var det mindste af to onder
Forslaget blev trukket
Lovforslag 10
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)
3. PROPOSITIONER FOR HERRER
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
basketligaen og fremvises på Basketrigsdagen
til godkendelse.
Grundspil
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).
Medaljespil
Kvartfinaler afvikles bedst á tre 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.
Finaler afvikles bedst á syv kampe. Bedst
placerede i grundspillet har hjemmebanefordel i
ulige kampe.
Bronzekamp afvikles som én kamp mellem
taberne af semifinalerne. Bedst placerede hold i
grundspillet har hjemmebanefordel.
Klubberne kan bytte hjemmebane såfremt dette
er godkendt af ligaen og DBBF.
Op- og nedrykning
Nedrykningsspil
De sidste to hold i ligaen spiller et
nedrykningsspil, bedst á 3 kampe. Bedst
placerede hold i grundspillet har
hjemmebanefordel i ulige kampe.
Taberen af nedrykningskampene rykker direkte
ud af ligaen, og erstattes med vinderen af
1.division.
Ligaen er arrangør af grundspillet, playoffs,
nedrykningsspil
Vinderen af 1.division har retten til oprykning,
såfremt dette ikke ønskes tilfalder retten nr.2.

Forslag (understreget tilføjes)
3. PROPOSITIONER FOR HERRER
Basketligaen
Kun de sportslige resultater gælder i forhold til opog nedrykning mellem 1. division og BasketLigaen.
Der er 10 hold i BasketLigaen.
Der tages stilling til formen hvert år af basketligaen
og fremvises på Basketrigsdagen til godkendelse.
Grundspil
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).
Medaljespil
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 27 spiller mod vinderen 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.
Bronzekamp afvikles som én kamp mellem taberne
af semifinalerne. Bedst placerede hold i
grundspillet har hjemmebanefordel.
Klubberne kan bytte hjemmebane såfremt dette er
godkendt af ligaen og DBBF.
Op- og nedrykning
Nedrykningsspil
De sidste to hold i ligaen spiller et nedrykningsspil,
bedst á fem kampe. Bedst placerede hold i
grundspillet har hjemmebanefordel i ulige kampe.
Taberen af nedrykningskampene rykker direkte ud
af ligaen, og erstattes med vinderen af 1.division.
Ligaen er arrangør af grundspillet, playoffs,
nedrykningsspil
Vinderen af 1.division har retten til oprykning,
såfremt dette ikke ønskes tilfalder retten nr.2.
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.

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

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.

Ove Pedersen forklarede forslaget. Claus Jensen spurgte til hvornår og hvordan en klub skulle give
tilkendegivelse om oprykning. Thomas Frydendal forklarede at klubber der ønsker at rykke op skal
meddele dette til forbundet inden 1. april. Rune Larsen spurgte til hvad konsekvensen var hvis man
meddelte at man ville rykke op, og så efterfølgende trak holdet. Det blev præciseret at konsekvensen i
det tilfælde er at man rykker ned i 2.division.
51 stemte for - Forslaget blev vedtaget
Lovforslag 11
om mulighed for ”Wildcard” i divisionerne
Motivation:
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
ungsenior årene. 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 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 genopstå ved en 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.

Dirigenten præciserede at der ikke var tale om et lovforslag da der ikke var en reel lovtekst, men et
oplæg til mandat til bestyrelsen om udarbejdelse af en lovtekst.
Thomas Frydendal fortalte at man de sidste mange har forsøgt at administrere rækkerne efter hvad
klubberne har ønsket. Det vil man forsætte med i det omfang det er praktisk muligt. Bestyrelsen mener
at forslaget i høj grad allerede gælder da man i praksis forsøger administrativt at efterleve de ønsker
som klubberne har.
Rune Larsen mente at det grundlæggende handlede om man ville lave divisioner med kvalifikation
eller tilmeldingsturneringer. Han mente det var svært at sige til klubber der kæmpede for oprykning at
de ikke kan få en plads, når man samtidigt giver det til andre.
Carsten Dissing roste Værløse for at have åbnet for diskussion. Han mente at det var usexet at kalde
det nogle rækker for sekundarækken og man burde overveje kraftigt hvad man kalde rækkerne.
Torsten Ørhøj mente at man tidligere har givet ungdomshold lov til at spille i andre rækker. Han
mente at man ville komme til at begrænse den fortolkningsfrihed som turneringsudvalget har vist de
seneste år hvis man lægger det ind i lovene.
Dirigenten fortalte at hvis man vedtog dette for den kommende sæson, ville man reelt lave noget med
tilbagevirkende kraft. Man skal vide hvad man spiller om og holdene har jo netop spillet om oprykning i
denne sæson efter nogle bestemte regler. Han mente derfor at rigsdagen burde overveje
tidsperspektivet i forslaget.
Henrik Sandberg foreslog at man skulle stemme om tankerne i forslaget og så lade
turneringsudvalget arbejde videre med det.

Dirigenten foreslog at man stemte om en rigsdagsbeslutning om en formulering af et bedre forslag fra
bestyrelsen. Ernst Jensen foreslog at man beder TU se positivt på wild card ansøgninger og at TU
arbejder for at lave et reglement. Karin Olsen mente at der var god sammenhæng med behovet der
er opstået efter D-leauge er blevet nedlagt.
Thomas Frydendal ville være ked af at få pålagt at skulle komme med et konkret lovforslag da det
ville besværliggøre administrationen voldsomt. Han bad om mandat til at man kunne administrere
ånden i forslaget indenfor de gældende regler. Jørgen Nielsen støttede Thomas Frydendal’s
holdning. Henrik Sandberg var ligeledes enig.
Formanden støttede Thomas Frydendal og pointerede at DBBF skal gøre det mere synligt hvordan
man håndterer systemet. Anders Hansen var enig i dette. Rasmus Agerholm spurgte om det var
sket, at man havde givet dispensation tidligere for at en klub kunne få to hold i samme række f.eks.
2.division. Dette blev bekræftet og understreget ved at det langt hen ad vejen fungerer sådan i dag.
Mia Lide Møller fortalte at hun også på et tidspunkt havde spurgt TU om det var muligt at komme i
betragtning til en plads, hvilket var blevet bekræftet.
Dirigenten sendte en rigsdagsbeslutning til afstemning, med et alternativ om at stadfæste praksis.
0 stemte for forslaget – forslaget faldt.
Der blev givet et mandat til at forsætte praksis.
Lovforslag 12
om præcisering af slutspil i 1DH
Forslagsstiller: Bestyrelsen
Motivation: Præcisering
Nuværende (understreget fjernes)
§ Propositioner 1.div. herrer
1. division herrer
Sæson 2010-11
1. division herrer omfatter:
Playoffs
1-8 er kvalificeret til at deltage.
Disse skal melde sig til slutspillet senest fredag
inden tredjesidste spillerunde.
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.
Kvart-, semi- og finaler afvikles bedst á tre
kampe. Bedst placerede i grundspillet har

Forslag (understreget tilføjes)
§ Propositioner 1.div. herrer
1. division herrer
Sæson 2010-11
1. division herrer omfatter:
Playoffs
1-8 er kvalificeret til at deltage.
Disse skal melde sig til slutspillet senest fredag
inden tredjesidste spillerunde.
Omkostningerne til slutspillet deles af de
deltagende klubber
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.

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

Carsten Boeck bad om at få præciseret at det er omkostningerne der deles mellem de deltagende
klubber.
Forslaget blev vedtaget
Lovforslag 13
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)
§ propositioner for 1DH
Afsnittet: "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."

Forslag (understreget tilføjes)
§
"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
dag, som kvalifikation til disse er opnået."

Carsten Dissing refererede til motivationen
Thomas Frydendal forklarede at man ser en masse problemer i forslaget. Det giver en masse
problemer for klubberne at få så kort varsel til at arrangere deres kampe.
Rene Jakobsen var principielt enig i, at det var godt at der var noget at spille om. Men han var enig i
iat det ville give problemer organisatorisk. Hvis det blev vedtaget skal der være nogle præciseringer
om hvordan man håndterer det.
Rune Larsen fortalte at TU mente at det ville give for mange problemer for klubberne selv og var
derfor imod, selvom man godt kunne se formålet.
Carsten Dissing mente at problemet allerede eksisterede i dag når klubberne arrangerede kampe
med kort varsel, så han mente ikke at det var et tungt argument. Torsten Ørhøj spurgte om man

kunne flytte tidsfristen tidligere frem for at gøre det nemmere. Michael Piloz sagde at det i høj grad
også handler om hvem man møder, og det er måske ikke afgjort før til sidst.
Rene Jakobsen spurgte om hvorfor det kun handlede om 1. div. Han mente at det burde være en
generel ting.
Dirigenten satte forslaget til afstemning
Torsten Ørhøj stillede ændringsforslag om at meddelelse skal ske inden 1. januar. 1 stemte for–
forslaget faldt.
Oprindeligt forslag
1 stemte for – forslaget faldt.
Lovforslag 14
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)
PROPOSITIONER FOR
LANDSPOKALTURNERINGEN FOR
SENIORHOLD § 2 Deltagere
Alle foreninger under DBBF kan deltage med et
dame- og et herrehold.
En spiller må gerne spille for to klubber i den
samme pokalturnering hvis reglerne om
klubskifte er overholdt.
Deltagelse er obligatorisk for samtlige klubbers

Forslag (understreget tilføjes)
PROPOSITIONER FOR
LANDSPOKALTURNERINGEN FOR
SENIORHOLD § 2 Deltagere
Alle foreninger under DBBF kan tilmelde et dameog et herrehold.
En spiller må gerne spille for flere klubber i den
samme pokalturnering hvis reglerne om klubskifte
er overholdt.
Deltagelse er obligatorisk for klubber hvis 1.

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

seniorhold spiller i den bedste herre og
damerække.

Thomas Frydendal refererede til motivationen
Carsten Dissing spurgte til hvorfor der nogle steder står foreninger og andre klubber.
Rene Jakobsen kommenterede på at den oprindelige tanke også indeholdt et seedningssystem, men
det aldrig var blevet til noget. Han mente at problemet var at systemet var problematisk af den grund.
Han anerkendte hvis erfaringen viste at det ikke havde fungeret, men syntes det var uheldigt.
Torsten Ørhøj mente at også divisionerne skulle være tvungent med.
50 stemte for – Lovforslaget blev vedtaget
Lovforslag 15
om præcisering af hvornår man har hjemmebane i pokalturneringen
Forslagsstiller: Bestyrelsen
Motivation: Præcisering
Nuværende (understreget fjernes)
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.
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.
Indtil 1/4-finalerne har lavest rangerende hold ret
til at spille på hjemmebane.

Forslag (understreget tilføjes)
PROPOSITIONER FOR
LANDSPOKALTURNERINGEN FOR
SENIORHOLD § 5 Holdgruppering
De indledende runder til og med 1/16-finalerne
spilles i en øst- og en vestgruppe (grænse
Storebælt) med fri lodtrækning.
Til 1/8-finalerne kvalificerer sig 16 hold fordelt i de
2 grupper i forhold til antallet af tilmeldte hold – dog
mindst 2 hold fra hver gruppe.
Ligaholdene træder ind i de respektive 2 grupper
senest i 1/16-finalerne, øvrige divisionshold senest
i 1/32- finalerne.
Til og med 1/8-finalerne har lavest rangerende hold
ret til at spille på hjemmebane.

Forslag vedtaget
Dirigenten suspenderede mødet for en kort pause. Ved genoptagelse af mødet orienterede han om
at der nu var 42 stemmeberettigede tilbage
8. Godkendelse af BasketLigaens og Dameligaens mandat
Basketligaen
Ove Pedersen bemærkede at reference til bilag 5 i hvidbogen skal væk, men at der ellers ikke er
ændringer.

Mandatet blev givet til Basketligaen
Dameligaen
Ove Pedersen fortalte at der var en fejl i materialet og forklarede at der er tale en tredobbelt turnering
Jørgen Stig Nielsen spurgte til om man bare havde lavet et genoptryk fra forrige år. Rune Larsen
mente ikke at kvaliteten af forslaget var acceptabelt. Jørgen Stig Nielsen foreslog at man gav en
bemyndigelse til Dameligaen om at lave redaktionelle ændringer. Rune Larsen mente at det var
problematisk at man ikke havde et ordentligt grundlag at stemme ud fra.
Steffen Wich spurgte til hvem der havde ansvaret for at materialet ikke var acceptabelt. Rasmus
Winkel forklarede at ansvaret måtte ligge hos administrationen af DBBF og dameligaen i fællesskab.
Dirigenten pointerede at Årstal, klubantal og turneringsform skulle være præcist defineret før at
rigsdagen kunne godkende mandatet og han kunne godkende det efterfølgende referat:
Den ændrede hvidbog er efterfølgende vedlagt til rigsdagsreferatet.
35 stemte for - Mandatet blev givet til Dameligaen
Dirigenten henviste til reglementet for konkurs der var medtaget til orientering. I henhold til forbundets
love § 33 er dette gældende for den kommende sæson. Hvis klubber ønsker fremtidige ændringer skal
dette fremlægges på næste rigsdag.
Derefter henviste han til retspraksisdokumentet der var medtaget til orientering. Carsten Dissing
spurgte hvem der var stamspillere i den første kamp i afsnittet om sygdom. Dirigenten fortalte at dette
var et dokument der indeholder de foretagne fortolkninger ikke en lovtekst, og man derfor først forholdt
sig til evt. problemstillinger når de opstod.
Rasmus Winkel supplerede med at fortælle at dette var et initiativ man havde taget for at skabe
større åbenhed og sikkerhed om hvordan reglerne administreres. Der er altid blevet tolket på reglerne
– nu kan klubberne bare se hvad der bliver tolket.
Torsten Ørhøj fortalte at Ordens og amatørudvalget for nogle år siden i forbindelse med en sag,
havde bedt om at få oplyst hvad man havde af fortolkninger på et givet område, hvilket er blevet lagt
frem. På vegne af udvalget så han meget positivt på dette initiativ.
9. Fastsættelse af takster
Årskontingent til DBBF blev fastsat uændret til 1000 kr.
10. Valg til bestyrelsen
Økonomiansvarlig
Anker Nielsen – genvalgt
Formand for turneringsudvalget
Thomas Frydendal – genvalgt
Formand for klubudviklingsudvalget
Michael Piloz – ikke villig til genvalg

Susanne Fløe – valgt
Formand for eliteudvalget
Ernst Jensen – genvalgt
Formand for bestyrelsen
Michael Honoré Bloch – ikke på valg
Formand for dommerudvalget
Jesper Brixen – ikke på valg
Formand for børne- og ungeudvalget
Jesper Nielsen – ikke på valg
Formand for trænerudvalget
Carsten Hermansen - ikke på valg
Formand for ligaudvalget (valgt på forhånd af ligaklubberne)
Michael Piloz
11. Valg af medlemmer til de stående udvalg
jf. § 9, nr. 4, litra a-e og g – i, jf. § 20
Bestyrelsen bemyndigedes til at fylde vakante pladser op
Turneringsudvalget (på valg)
Flemming Hansen (vest) - genvalgt
Jimmy Jørgensen (øst) - genvalgt
Peter Jensen (vest) - genvalgt
Morten Pedersen (vest) - genvalgt
Rune Larsen (øst) - genvalgt
Klubudviklingsudvalget (på valg)
Susanne Fløe – valgt som formand (se ovenfor)
Jimmie Petersen – ikke villig til genvalg
Eliteudvalget (på valg)
Per Mikkelsen – genvalgt
Jacob Wienecke – genvalgt
Anne Thorius – genvalgt
Jonas Buur – genvalgt
Dommerudvalget (ikke på valg)
René Christensen
Kim Døj
Carsten Vestermark Jensen
Carsten Jensen
Brian Damgaard
Trænerudvalget (ikke på valg)

Mathias Sønnichsen
Jane Deleuran
Morten Thomsen
Børne- og ungeudvalget (ikke på valg)
René Hansen
Henrik Sandberg
Torben Bo Jensen
Basketligaudvalget (valgt på forhånd af ligaklubberne)
Michael Piloz
Lennart Jensen
Andreas Larsen
12. Valg – blandt bestyrelsens medlemmer – af næstformand i bestyrelsen.
Bestyrelsen foreslog Ernst Jensen. Ernst Jensen valgt.
13. Valg af medlemmer og suppleanter til amatør- og ordensudvalget.
Ulla Ingerslev – formand
Jette Jessen
Torsten Ørhøj
Jacob Bertram (suppleant)
Amatør og ordensudvalget villig til genvalg. – genvalgt
14. Godkendelse af fortsat anvendelse af DIFs revisorer i henhold til den fælles
revisionsaftale for specialforbund.
DIF’s Fælles revisor KPMG blev forslået genvalgt som revisor. - genvalgt.
Valg af Intern revisorer
Carsten Boeck og Karin Olsen – genvalgt
15. Eventuelt
Steffen Wich fortalte at badminton og fodbold er rigtigt gode til at lave camps om sommeren. Han
syntes ikke at forbundet skulle blive en konkurrent til klubberne, men han foreslog at DBBF forsøgte at
strømline disse camps ved at skabe koordinering. FIBA33 skulle også kunne implementeres i
forbindelse med camps
Han efterspurgte flere kvinder i bestyrelsen
Han mente at det havde været relevant at afholde rigsdagen i forbindelse med Copenhagen
Invitational.
Nu har man afviklet rigsdagen i denne form i otte år og han opfordrede bestyrelsen til at evaluere om
der er noget man skulle gøre anderledes.
Anders Hansen foreslog at man kunne arbejde med en konference form, hvilket også var blevet
vendt på debataftnen.
Henrik Sandberg var enig i at man skulle se på rigsdagen og hvorfor der er færre deltagere. Han
overvejede om man kunne arbejde mere i kredsene.

Formanden syntes det var nogle gode og relevante kommentarer. Han fortalte at bestyrelsen længe
har forsøgt at finde kvinder der gerne vil ind, men at det er svært. I år vil der dog være to med på
møderne, så det er i hvert fald et skridt i den rigtige retning.
Formen af rigsdagen er bestemt til debat og det vil forbundet meget gerne se på. Der er nogle
formaliteter der skal respekteres men det er en balance.
Dirigenten gav herefter officielt ordet til formanden.
Formanden takkende dirigenten for hans arbejde og for et generelt godt møde. Han opfordrede til at
lede efter kandidater til klubudviklingsudvalget da det var afgørende for udviklingen og opnåelse af
strategien.
Derefter lukkede han mødet og ønskede alle en god sommer

Godkendt af

_______________________
Sten Krüger Poulsen, Dirigent

___________________________
Rasmus Winkel, Generalsekretær

Bilag

Dameligaen
Hvidbog 2011 – 2012
Hvidbogen 2011-2012 er justeret i forhold til den tidligere hvidbog udarbejdet i foråret 2010.
Også erfaringerne med afviklingen og administrationen af dameligaen i sæsonerne 2010-11 og 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 (hvis det er muligt – men ikke for enhver pris) 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
De 8 klubber i Dameligaen har i foråret 2011 enstemmigt truffet beslutning om for den
kommende sæson at ”vende tilbage” til forbundet

Med venlig hilsen
Carl Erik Dalbøge
Indholdsfortegnelse:
•
•
•

Dameligaen i sæsonen 2011 – 2012
Baggrund – samt hensigten med denne Hvidbog
Nuværende situation (den virkelige verden)

•
•
•
•
•
•

Vision og målsætning
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 2011 - 2012
Dameligaen består af følgende 8 klubber:
1. BK Amager
2. Åbyhøj
3. Hørsholm 79ers
4. Lemvig
5. Værløse
6. HBC
7. Falcon og
8. SISU (dansk mester i foregående sæson + pokalmestre)
Den daglige ledelse og administration varetages af DBBF med særlig assistance fra Carl Erik
Dalbøge

Sidste sæson har været kendetegnet ved at være det første år med den en turneringsstruktur bestående
af 8 hold (alle spiller 3 kampe mod hinanden i grundspillet), og herefter direkte til slutspil (kvartfinale
og frem).
Det har desuden været andet år med den nye hjemmeside og ikke mindst det nye statistikprogram med
”live” opdatering (hvilket fortsat har givet visse udfordringer).

Baggrund – samt hensigten med denne Hvidbog
Dameligaen har i sidste sæson for første gang i flere år oplevet en turnering, hvor et enkelt hold (SISU)
for alvor viste sig en klasse bedre end de øvrige. Holdet tabte kun en enkelt kamp i både grundspil,
slutspil og pokalturnering. Det bliver spændende i den kommende sæson at se, hvem der er klar til at
tage kampen op.
Dameligaen har organisatorisk været placeret i en selvstændig organisation med selvstændig økonomi
og ledelse uden for DBBF. Dette tema har været til drøftelse, og det er meget glædeligt, at alle 8
klubber enstemmigt har været fortaler for nu at vende tilbage til forbundet (i den kommende sæson med
DBBF med særlig fokus på turneringsplanlægning, hjemmeside, statistik og med Carl Erik Dalbøge
som en form for sekretær).
Sæsonen 2011-12 bliver sæson to hvor alle klubber i grundspillet spiller 3 gange mod hinanden
(hjemmebanefordel bliver så ”modsat” sidste sæson).
Denne Hvidbog er et meget afgørende og helt centralt værktøj i bestræbelserne på at påvirke adfærd og
dermed være en stor hjælp overfor klubbernes arbejde i det daglige. Klubberne er 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 8 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:
• Klubberne ser positivt på etableringen af et landshold – også uagtet ressourcerne er små.
Det er vores fælles ønske, at damelandsholdet får reelle muligheder for at udvikle sig til
gavn for alle med interesse for dansk damebasketball
• Dameligaen er fortsat geografisk skæv – med 5 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 rekruttere 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 kampprogram og erfarne/kompetente 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 desværre fortsat, at klubber ikke får klaret statistikopgaven korrekt – med
tilhørende svingende forklaringer
Samarbejdet internt i Dameligaen fungerer 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 (vi har oplevet, at det giver god mening med hvert andet møde som
telefonmøde – vi sparer en masse tid og penge)
Klubberne og deres repræsentant i Dameliga-udvalget har en realistisk vurdering af den
nuværende situation
Den kommende sæson er den sidste i den 3-årig aftale med dommerne om honorering
m.v.
Og endelig bliver den kommende sæson den første, hvor administrationen er tilbage i
forbundet

Vision og målsætning
Visionen med Dameligaen er hen over en periode på 3 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 har 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 også i næste sæson af 8 klubber. Alle 8 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 have direkte indflydelse og
være med til at tage de nødvendige beslutninger. Udvalget ”mødes” i niveau 6 gange pr. sæson og
træffer her 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 har som allerede skrevet organisatorisk valgt at vende tilbage til DBBF (som
herrerne gjorde for et par år siden).
DBBF tager sig først og fremmest af følgende opgaver:
• Turneringstilrettelæggelse
• Ajourføring af hjemmeside
• Opdatering med hensyn til kampreferater, statistik m.v.
• Dialog med dommerforeningen
• Administration af dommerhonoraret m.v.
Med reference til Rasmus Winkel (subsidiært de 8 klubber) fungerer Carl Erik Dalbøge i den
kommende sæson som en form for sekretær med fokus på mødeindkaldelse, fastlæggelse af dagsorden,
udarbejdelse af referater og administrationen af økonomien (herunder udarbejdelse af budget og
regnskab).
Der vil også i den kommende sæson blive iværksat en indsats i bestræbelserne på at indgå aftale med
en ligasponsor.
Endelig er det fra ligaklubberne et stort ønske, at dommerhonoraret kan administreres af DBBF – så der
ikke efter hver eneste kamp skal afregnes kontant i de mange haller.
Når sæsonen er afsluttet skal denne struktur og denne opgavefordeling evalueres.

Ufravigelige krav til klubberne i Dameligaen
Følgende er de fælles krav, der SKAL efterleves af alle klubber i dameligaen:
1. Alle hold i Dameligaen skal spille med trøjenumrene 4-15
2. Der SKAL ved alle kampe i Dameligaen optages en DVD, der straks efter kampen afleveres
til udeholdet
3. Der SKAL være gennemsigtige plader på banen. Der SKAL endvidere være 24-sekunders
ure over pladerne eller i hjørnerne.
4. Hvert hold SKAL disponere over aflåseligt omklædningsrum til dommerne
5. Dommerbord + tilhørende statistik skal være klar senest 30 minutter før kampstart

6. 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).
7. Er der speaker til kampen SKAL denne agere fair – og begge hold præsenteres før kampen
8. 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
9. Der SKAL i hallen være person(er) til aftørring af banen for sved
10. Klubben SKAL senest 24 timer efter slutfløjt have sendt et kampreferat til forbundet (i
praksis Jan Gjettermann)
11. 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 ”sekretæren” 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 Dameliganævnet senest 14 dage betalingsfristen.
”Nice to have” – altså forslag til ønsker
Foruden de ovennævnte absolutte krav til klubberne i Dameligaen, er der bred enighed om fremadrettet
at arbejde med andre sekundære ønsker. Det er på den korte bane således, at de klubber, der har de
nødvendige ressourcer, meget opfordres til at efterleve flere af nedenstående.
1. Foromtale på egen hjemmeside af næste hjemmekamp – og meget gerne fremsendelse af
denne til Dameligaens hjemmeside
2. Det anbefales at alle hold som minimum stiller med 10 spillere til alle kampe
3. Tilsvarende anbefales det, at klubberne udarbejder et kampprogram samt efter alle
hjemmekampe indsender et par billeder sammen med referatet til forbundet
4. Det anbefales at klubberne i Dameligaen sikrer, at alle spillere har ens opvarmningstrøjer,
der altid anvendes til den fælles opvarmning
5. Det anbefales, at klubberne nedsætter en egen Dameliga-bestyrelse/udvalg, der i egen
klub i særlig grad har fokus på netop holdet i Dameligaen
6. Det anbefales, at klubberne i Dameligaen udarbejder og gennemfører en handlingsplan for
egne talenter (fra minimum junior og op)
7. Vi ønsker meget gerne et 9. og 10. hold i Dameligaen – men ikke for enhver pris

8. 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.
I den netop afsluttede sæsoner er Dameligaen blevet afviklet som en tripple-turnering i grundspillet +
direkte til kvartfinaler, semifinaler og en finaleserie (bedst af 5).
Fra grundspillet spiller nr. 1 mod nr. 8, nr. 2 mod nr. 7 o.s.v.
Bedst placerede hold efter grundspillet har fordel af flest hjemmekampe igennem hele slutspillet.
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:
1. Årets spiller (spillerne fra alle klubber tildeler en spiller 5, 3 og 1 point – dog kan man ikke
stemme på en fra egen klub)
2. Årets Coach (headcoach fra klubberne i Dameligaen afgiver én stemme hver på årets
Coach)
3. 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….)
4. Årets talent (igen er det 5, 3 og 1 point til årets talent – der maksimalt må være fyldt 20
år). Også her må der ikke stemmes på en spiller fra egen klub.

