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

1)

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

2)

Formanden aflægger beretning til godkendelse.

3)

Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab til
godkendelse og præsenterer budget.

4)

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

5)

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

6)

Formanden for Ligaudvalget aflægger beretning til
godkendelse.

7)

Behandling af indkomne forslag:
a)

Til lovændringer jf. § 13, stk. 1

b)

Til rigsdagsbeslutning jf. § 13, stk. 2

8)

Godkendelse af Canal Digital Ligaens og Dameligaens mandat.

9)

Fastsættelse af takster:
a)

årskontingent til DBBF, jf. § 5,1.pkt. (nuv.: kr. 1.000,- pr.
klub)

b)

licens til DBBF (nuv.: kr. 200,- for mini- og drenge-/pigehold
og kr. 500,- for ældre kategorier).

10) Valg til bestyrelsen således:
11) I lige år: Formand for bestyrelsen, formand for dommerudvalget,
12) formand for uddannelsesudvalget, formand for børne- og ungeudvalget.
13) Valg af medlemmer til de stående udvalg, jf. §9, nr. 4, litra a-e
og g-i, jf. §20, stk. 3, således:
a)

I lige år: Medlemmer af henholdsvis dommerudvalget,

b)

uddannelsesudvalget og børne- og ungeudvalget.

c)

I ulige år: Medlemmer af henholdsvis turneringsudvalget for
øvrige turneringer, klubudviklingsudvalget og eliteudvalget.

14) Valg–blandt bestyrelsens medlemmer – af næstformand i
bestyrelsen.
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15) Valg af medlemmer og suppleanter til amatør- og ordens
udvalget.
16) Godkendelse af fortsat anvendelse af DIFs revisorer i henhold
til den fælles revisionsaftale for specialforbund.
17) Eventuelt.
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Klubstemmefordeling
Klubnavn
AB5
AGF
Alba
Allerslev GF
ASB-Sport
Attila
AUS
B 65 Basket
B 70 Basket (ny)
B 71 Holstebro
Baltic Basket
BBK 70
Bjerringbro
BK Amager
BK Skjold Stevnsgade
BMI
BMS
Brabrand IF
Broernes BK
Brøndby Basket
Brønshøj
CBS Sport
Copenhagen Soap Brothers
Danske Bank
DSIO
Esbjerg BK
Espergærde BK
Falbas
Falcon
Fjordager BK Odense
Fredensborg BK
Fredericia BK
Frederikshavn Basketball Club
Faaborg Basketball Klub
Gedved IF
Gl. Hellerrup
Gladsaxe
Glostrup Idræts Club
Grenå
Greve
Gudrun Basket
Haderslev BK
Hadsten Sports Klub
Hals
Hareskov
Harlev Basket
Hedensted (ny)
HEI
Helsingør 3000
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Stemmer Hold (gennemført)
1
3
1
7
2
9
1
1
1
1
1
0
1
8
1
0
1
2
1
5
1
5
1
5
1
1
3
29
3
19
2
13
3
17
1
1
1
7
1
0
2
13
1
3
1
1
1
0
1
0
1
6
1
8
1
2
3
26
2
9
1
1
1
5
1
6
1
3
1
0
1
1
2
9
2
15
1
0
1
6
1
1
1
7
1
6
1
1
1
0
1
7
1
2
1
7
1
1

Klubstemmefordeling

Klubnavn
Herlev Basket
Herning GF
Hillerød BK
Hinnerup Basket
Hjemly Basketball Klub
Hjerting IF
Hobro
Holbæk BK
Horsens BC
Horsens IC
Hvidovre BK
Høbas
Hørsholm Basketball Klub
Haarlev Basket
Jonstrup BK
Jungshoved IF
Jyllinge/Gundsømagle
Jægerspris
KBH-BGD
Kolding BK
Køge BK
Lavia Århus
Lemvig Basket
Lundergård
Lyngby BC
Lystrup IF
Nyborg BK
Næstved BK
Nørresundby BC
Odder IGF
PI Basket
PiiBBK
RBC
Ringsted Rats
RM 98
Roskilde BK
Ry
S. A. K. Horsens
S.Ø. Basket
Silkeborg KFUM
Sine
Sisu
Skive
Skjold Birkerød
Skovbakken
Skt. Klemens BK
Slagelse BK
Snakes BK
Solrød BK
Solrød OSB (ny)
SOR-Basket

Stemmer Hold (gennemført)
2
11
1
3
2
11
1
2
1
5
1
0
1
0
1
8
2
10
3
17
2
13
1
3
3
31
1
1
2
15
1
1
1
0
1
1
1
2
1
8
2
9
1
0
2
9
1
4
1
3
1
6
1
3
2
14
1
2
1
5
1
1
1
3
2
13
1
2
1
1
3
18
1
2
1
1
1
7
1
3
1
2
3
32
1
4
2
9
3
18
2
9
1
8
1
1
2
14
1
1
1
1
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Klubnavn
Spirillen
Støvring IF
Svendborg BK
Sæby
The Fun Raisers
Thy Basket (ny)
TMG
Tønder BK
Tåstrup GF
USG BK
Vejen BK
Vejle
Viborg BU
Viborg HIF
Viby IF
Virum
VLI
Værløse BK
Ørum IF
Åbyhøj IF
Aalborg BK
Aarhus Bears
TOTAL

Klubstemmefordeling

Stemmer Hold (gennemført)
1
1
1
3
2
15
1
4
1
3
1
0
1
5
1
3
1
6
1
2
1
2
1
6
1
1
1
4
2
10
3
20
1
2
3
26
1
1
3
30
2
15
1
1
167

Klubstemmeberegning
1 stemme: 0-8 hold gennemført
2 stemmer: 9-16 hold gennemført
3 stemmer: 17 eller flere hold gennemført
Øresundsturneringer medregnes ikke
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Formandsberetning DBBF 2008-2009
MHB/200509/1
Idrætten som helhed går en økonomisk svær tid i møde, dels på grund af at
tipsmidlerne er blevet mindre de sidste par år og DIF vil få ca. 20 mio. mindre
end forventet i år, og dels på grund af finanskrisen.
DIF er i gang med en række besparelser, som bl.a. vil betyde noget mindre
service til specialforbundene og klubberne. Der er en ny spillelovgivning på vej,
som skal sikre at de ulovlige spiludbydere der er på marked i dag og som
kommer ind via udlandet, bliver regulerede og gjort lovlige. Det er svært at spå
om fremtiden, men politikerne siger at målet for den nye lovgivning er at
tilskuddet mindst bliver som vi kender det i dag. Tilskuddet fra tips- og
Lottomidlerne er helt afgørende for idrætten, og derfor må vi håbe at resultatet
bliver positivt.
Finanskrise kan I mærke langt mere direkte både i den store og lille klub. Jeg
håber meget på, at vi kan gå fri af konkurser som vi kender det fra andre
sportsgrene, og vil gerne opfordre til mådehold og at man ikke bruger penge
man ikke har, eller være alt for optimistiske med hvad man i løbet af sæsonen
kan få rejst af sponsorer.
Men på trods af den økonomiske afmatning har vi været i stand til at øge
aktivitetsniveauet, og i basket har vi meget at glæde os over:
-

Vi har lige forlænget vores aftale med DK4 for 3 år.
Vi modtog DIF´s ”forbund i fokus” pris på 200.000 kr.
Der er forsat tilskuer fremgang for ligaerne.
Easy-basket er blevet modtaget meget positivt.
Vi har fået ansat en sportschef.
Vi har fået en ungdomskonsulent.
En stabil og kontrolleret økonomi på trods af aktivitetsvækst

Igen i år strukturerer jeg beretningen, så den afspejler den måde bestyrelsen
strategisk arbejder med at udvikle vores sport.
Medlemsrekruttering ”15 i 20”
Vi har lavet en del strategi arbejde i løbet af året og bl.a. haft en strategidag
med alle fra kontoret, bestyrelsen og udvalgsmedlemmerne, og dette arbejde vil
vi præsentere på Rigsdagen.
Men konklusionen er, at vores primære mål for forbundet er at gøre basketball
til den 15. største idræt i Danmark i 2020. Vi er i dag nr. 22, men vi har knækket
kurven.
I 07 var vi 11.490, i 08 var vi 11.408 og nu er vi 11.737, en lille fremgang på
329, men dog en fremgang. Vi skal de næste 10 år øge vores medlemstal med
ca. 1000 om året for at nå vores målsætning. Derfor vil vi løbende lave
forskellige aktiviteter, der kan hjælpe og motiverer jer ude i klubberne til at vi får
flere medlemmer.
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Grunden til at medlemstallet er vores hovedfokus er, at det har afgørende
betydning for så mange andre dele af vores idræt, da flere medlemmer giver:
-

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

Men det er jo et langsigtet mål, men hvis vi ikke gør noget ved det i dag, så
opnår vi det aldrig i morgen.
Det er ikke nyt at vælge at fokusere på medlemstal, så det er ikke målet men
mere måden vi gør det på, der får betydning. Vi tror ikke på, at der er nogen let
vej til stor fremgang – kun hårdt og langsigtet arbejde. Vores afholdte
strategidag havde stor fokus på hvordan vi sikrer, at alle led af forbundet
arbejder for dette mål, hvordan har både dommere, uddannelse, elite og alle
andre områder mulighed for at bidrage positivt til målet. Vores mål er at skabe
flere ressourcer til breddearbejdet og hjælpe klubberne så meget som det er os
muligt. Jeg håber, at I vil opleve, at der er handling bag ordene og tager vores
ansættelse af en ungdomskonsulent som første signal i den retning.
Så lad os i fællesskab arbejde for at vi bliver nr. 15 i 20.
Bredde
Jeg håber meget, at de nye regler som blev præsenteret ved sidste Rigsdag og
som flere har arbejdet videre med i løbet af den forgange sæson, vil blive
vedtaget ved denne Rigsdag. Jeg tror på, de kan være med til at gøre flere
interesseret i basket, men også give mulighed for flere forskellige
turneringsformer der bedre kan tilpasses regionale forhold.
Som jeg skrev om sidste år, så skal vi også have flere motionsspillere, som
forsætter med at spille basket efter deres ungdoms- eller elitekarriere. De fleste
klubber har svært ved at få ynglingespillerne til at spille motionsbasket. Det er
vigtigt, for de kan være vores potentielle ledere, dommere og sponsorer i
fremtiden. Det vil vi arbejde med de næste par år.
Vi har pr. 1. juni ansat yderligere en breddekonsulent, og det skal vi gerne
kunne se på næste års medlemstal.
Sidste år gik vi frem med 12 turneringshold, og i år er vi gået 17 hold frem så vi
er pt. 786 turneringshold og 121 klubber.
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Elite
Vi har fået ansat Jesper Hauge som sportschef, og han er godt i gang med sit
arbejde som handler om at vi skal opbygge en professionel driftsorganisation
omkring vores landshold, og det skal løfte vores sportslige niveau.
De sportslige målsætninger ligger 8-10 år ude i fremtiden og det endelige mål
er, at seniorlandsholdene skal være faste medlemmer af A-gruppen. En af
konsekvenserne i dette projekt er, at vores prioriteringer på seniorlandsholdene
i den nærmeste fremtid bliver lidt anderledes. Vi vil bl.a. inddrage dem mere i
ungdomsarbejdet og lade dem være med til at udbrede vores sport i hele
landet. Derfor har vi valgt, at vores landsholdssamlinger og landskampe skal
foregå rundt om i landet og ikke kun i Århus. Her til sommer vil den første herre
kamp mod Island blive spillet i Ålborg, og kampen mod Montenegro vil blive
spillet i Farum. Så nu kan I ude i klubberne få besøg af vores landshold til
træning eller kamp, hvis faciliteterne giver mulighed for det. Landsholdene vil i
de tilfælde lave clinics for trænere og spillere i området.
I det hele taget vil der blive brugt mange kræfter på at skabe en stabil og
professionel talentudvikling, da vi mener at det er forudsætningen for at nå
vores målsætning.
På klubsiden har den forgangne sæson budt på rigtig mange positive oplevelser
for både damerne og herrerne.
I dameligaen har der været en fantastisk jævnbyrdighed, og slutspillet bød på
overraskelser så 1. og 2. endte med at spille om bronze, og finaleserien mellem
Amager og Åbyhøj gik i 4 kampe.
For herrerne var der også stor jævnbyrdighed, og finaleserien mellem
Svendborg Rabbits og Bakken Bears var fantastisk spændende og den varede
til sidste minut i den 7. og afgørende finale. En finale med knap 4000 tilskuere,
en kvalitets oplevelse af de helt store. En stor tak til Bakken og Svendborg for
gode arrangementer og seværdige kampe. Bedre reklame kan vi ikke få for
vores sport.
Vores herre landshold spillede fire hårde kampe i B-gruppen desværre uden
sejre. Ikke desto mindre forventer vi nogle gode landskampe hjemme mod
Island i Ålborg og Montenegro i Farum.
Damelandsholdet blev nummer fire ved Nordiske mesterskaber.
Vores ungdomslandshold har været til turnering i Stockholm og med blandede
resultater, U18 damer leverede det bedste resultat med en sølvmedalje og en
storsejr over stærke Finland. De andre hold havde knapt så meget held, men
dette års resultater er ikke så afgørende, vi har sat en langsigtet proces i gang,
og det bliver spændende at følge de næste 3-6 år.
Til EM klarede holdene sig rigtigt flot og det blev til følgende placeringer:
U18 B Herrer: 8
U18 B Damer: 17
U16 B Herrer: 18
13
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U16 B Damer: 7
Specielt U18 Herrer og U16 damer var meget imponerende resultater, der viser
at vi er på rette vej.
Pokaltitlerne blev vundet af henholdsvis SISU for damer og Bakken Bears for
herre.
For damerne blev det til et DM til Amager.
For herrerne blev det Bakken Bears.
Tillykke til alle jer der har bidraget og vundet.
Projekter
I august afviklede vi NM for damer i Kildeskovshallen, og det blev et super
arrangement med rigtig meget god basket og i nogle dejlige rammer. Alle de
frivillige der hjælp til leverede en kæmpe indsats, så der skal lyde en stor tak til
jer.
Vores integrationsprojekt går stort set efter planen, og jeg glæder mig til at se
resultaterne efter evalueringen næste år.
Skole DVD Easy-basket – har været en stor succes, og vi har sendt over 1.000
DVDér ud til skoler og har haft flere end hundrede lærere gennem et
Easybasket forløb rundt om i landet. I denne sæson vil aktiviteten blive endnu
højere takket være vores nye ungdomskonsulent. Jeg er rigtigt glad for, at
DBBF kan tilbyde noget som både klubber og skoler er interesserede i. Jeg
håber, at I alle vil bruge dette og andre værktøjer aktivt i jeres daglige arbejde.
Forbund i fokus projektet har været koblet sammen med Easy-basket, og har
skabt finansiering til nogle af vores skoleaktiviteter. Dette arbejde vil forsætte i
2009.
Udviklingsprojektet med Team Danmark er kommet rigtigt godt i gang. Vores
nye sportschef er for alvor ved at sætte sit præg på organisationen, og jeg
glæder mig til at se den endelige elitestrategi jeg ved der bliver arbejdet på.
Forberedelsesprojektet der afvikles sammen med Danmarks Idrætsforbund har
desværre været forsinket på grund af sygdom, men jeg er sikker på, at det vil
skabe et vigtigt grundlag for vores fremtidige arbejde.
Værløse står igen foran at afvikle en flot arrangeret international
ungdomsturnering. Sidste års turnering var en stor succes med deltagelse af 13
udenlandske og 3 danske hold, fra i alt 10 nationer. Der var tale om landshold
og regionalhold, så jeg glæder mig til at se hvordan det forløber i år.
Street basket
Igen i år afvikler vi DBBF´s Street Tour som en klubdrevet aktivitet. Sidste år
tilmeldte 10 klubber sig og der var ca. 500 deltagere. I år er 18 klubber tilmeldt,
og vi regner med lidt under 1000 deltagere i år. I forhold til de ca. 75 deltagere
der var i 2007 synes vi, at det er en meget positiv udvikling, og derfor vil vi
fortsætte Street basket Touren efter denne model de kommende år.
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Måske kan vi til næste år også få en række skoler og ungdomsskoler til at
deltage.
Markedsføring / PR
På dette område er det helt afgørende, at vi har fornyet og forlænget vores
aftale med DK4 så den løber frem til 2012. DK4 laver nogle superproduktioner
og seertallene er også rigtig positive, der er mange udenfor det nære
basketmiljø der ser vores kampe.
Vi har også arbejdet på at få starttidspunkterne på kampene til at passe, så DR
kan nå at bringe klip i deres sportsnyhedsudseendelser og det er lykkes, på den
måde kommer vi ud til rigtig mange mennesker næsten hver uge. Der er 6700.000 seere til DR’s aftensport, så det har enorm betydning.
Bakken Bears satte publikumsrekord, målet var at få 5001 i hallen. Det lykkes
ikke helt, men de fik 4800 i hallen og det er fantastisk flot, STORT TILLYKKE
med resultatet.
Det er et rigtig godt tegn for vores sport, og det har givet genlyd i sports- og
medieverden.
Det har formegentlig haft positiv indflydelse på, at flere af de landsdækkende
aviser i forbindelse med herrernes slutspil havde en markant dækning.
I øvrigt var vi flere gange i løbet af sæsonen i TV og aviserne med positive
historier, og det er med til langsomt at tegne et positivt og spændende billede af
basketball hos den brede befolkning.
Kommunikation
Vi har arbejdet målrettet på at gøre forbundets hjemmeside mere aktiv, og vi får
meget positive tilbagemeldinger og det er vi rigtig glade for. Det betyder jo, at I
oplever og sætter pris på de ændringer vi laver, og det er den bedste
motivationsfaktor for dem der arbejder med det til dagligt.
Rasmus Winkel har også været rundt og besøge en del klubber i år, og vil
fortsætte sin tur rundt i landet med løbende mellemrum. Det har været rigtig
givtigt for Rasmus, og jeg håber også, at dem der har haft besøg har fået noget
ud af det.
Grunden til at vi har ændret på Rigsdagen og inviterer til et formøde om
fredagen er, et forsøg på skabe mere dialog og derved skabe et tættere
fællesskab.
Jeg vil stadig gerne opfordre alle til at give kontoret besked, når der er
informationer i føler i mangler, nye kontaktpersoner, spændende nyheder eller
lignende. Vi skal i fællesskab arbejde på, at vi skaber et endnu bedre
samarbejde indenfor basketball.
Sponsorer
I den forgange sæson har vi valgt primært at arbejde på at rejse midler via
fonde og andre støtte ordninger.
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Vi har af den vej samlet fået rejst omkring 500.000 ekstra kroner bl.a. via DIF,
FIBA og andre fonde.
Vi vil i løbet af den kommende sæson skabe en skarpere profil for forbundet, og
i den forbindelse vil vi arbejde målrettet med sponsorater til forbundet.
Det er svært at vurderer hvilken effekt en mere strategisk profilering kan have,
men selv mindre sponsorater vil give DBBF mulighed for at sætte flere
udviklende aktiviteter i gang.
Økonomi
Økonomien er pt. god, og vi afslutter sæsonen med et lille underskud på ca.
80.000, hvilket er bedre end budgetteret og det indeholder, at vi har afskrevet
hele NM for damer i år og samtidig hensætter 100.000 om året til næste gang vi
skal afholde NM for enten damer eller herre.
Og som jeg skrev i indledningen, så siger politikkerne at den nye
spillelovgivning i fremtiden vil give mindst den samme indtægt som nu, så der er
pt. ikke udsigt til at vores økonomiske grundlag ændrer sig. Men vi følger
udviklinger tæt og forsøger at tage højde for udviklingen i de 3 års prognoser vi
arbejder med.
Den økonomiske fordeling mellem – bredde, elite og generel adm. Hvis man
tager højde for lønomkostninger til breddekonsulenter, sportschef,
turneringsplanlægning, landstrænere etc. så er fordelingen ifølge budgettallene
følgende:
Område / År

08-09

09-10

Bredde

43 %

59 %

Elite

32 %

22 %

Administration

25 %

19 %

Så den fordeling afspejler vores strategiske prioriteringer om at løfte bredden og
øge medlemstallet. Det skal bemærkes, at det over de sidste to år er lykkedes
at øge omsætningen med over en million fra eksterne kilder. Faldet i procenten
for eliten er derfor ikke et udtryk for at der er færre midler til eliten, men blot at
der er kommet mere til bredden.
Politiske organer
Vi er stadig ikke nok repræsenteret i forskellige politiske organer, det skal på
lang sigt være med til at give os bedre forudsætninger for at udvikle vores sport.
Birgitte Melbye sidder endnu et år i FIBAs Europa bestyrelse. Men ud over FIBA
er der mange andre steder det er relevant for os at arbejde på at få basketball
personer til at deltage, det kan være i DIF, TD, regionale og lokale organer.
Hvis der er nogen af jer sidder i den type af organer eller som gerne vil, så må i
meget gerne fortælle DBBF det, så vi kan arbejde målrettet med det.
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Organisation
Vi har stadig svært ved at få aktive medlemmer til de forskellige udvalg, men vi
har nedprioriteret vores drøftelser om vi skal sammensætte bestyrelsen på en
anden måde. Det har vi gjort fordi vi ikke synes der er en åbenlys anden model,
og derfor så vil vi give det mere tid.
Dommerne har desværre måtte nedlægge dommerforeningen, og det er trist
fordi der i den grad er behov for at udvikle området
Dameligaen har ansat en ny forretningsfører i Carl Erik Dahlbøge, og
samarbejdet med forbundet er meget positivt.
Herreligaklubberne fortsætter som en selvstændig enhed, men Leif Nielsen
stopper som forretningsfører, og den opgave skal fremover løses af forbundet.
Leif stopper efter 8 års kæmpe indsats, der er blevet langt rigtig mange timer for
at udvikle ligaen og resultaterne er ikke udeblevet. Da Leif startede var det
gennemsnitlige tilskuertal på knap 200 pr kamp og, ved udgangen af denne
sæson er vi oppe på godt 500. Det er altså en fremgang på 250 %, det er godt
gået Leif, og tusind tak for den store indsats du har bidraget med.
På forbundets kontor har vi i årets løb fået 4 nye ansatte.
01.09 kom Tonny Mattern til som projektansat. Tonny’s løn er betalt af det
samarbejde der er lavet med DIF og Team Danmark. Hans opgave er at lave
forskellige udviklings initiativer. Desværre har Tonny været en del syg, og
projektet er derfor blevet forsinket, men vi regner stadigvæk med at få løst de
opgaver vi har lovet i forbindelse med projektet.
I oktober kom Jesper Hauge til som sportschef. Hans løn er dækket af Team
Danmark og han skal løfte vores elitearbejde op på et mere professionelt
niveau. Jesper har nu været i gang et halvt år, og der er allerede sket meget på
det organisatoriske niveau, ligesom Jesper sammen med Eliteudvalget netop
har udfærdiget forbundets nye elitestrategi.
Jan Gjettermann er netop startet som sportskoordinator. Hans stilling er delvist
finansieret af ligaen og han kommer til at blive en central brik i organisationen af
ligaen og forbundets aktiviteter. Vi håber også, at Jan kommer til at hjælpe med
udviklingen af dommer området.
I juni har vi også haft fornøjelsen af at sige goddag til Kasper Mølgaard. Kasper
kommer til at arbejde som ungdomskonsulent, og jeg håber mange af jer får
lejlighed til at stifte bekendtskab med ham. Det er vores store ambition at
forbundet skal være ude hos klubberne og hjælpe dem så meget som
overhovedet muligt, og Kasper bliver en meget vigtig brik i vores
rekrutteringsstrategi. Kaspers stilling vil blive finansieret gennem DIF’s
aktivitetstilskud.
Samtidigt har vi også måtte sige farvel til Per Hjorth. Pers projektstilling udløb
pr. 31.maj og han skal nu arbejde med kommunikation i undervisningssektoren.
Jeg vil gerne sige tak for Per’s engagement og hans behagelige væsen og
ønske ham al mulig held og lykke fremover.
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Vi arbejder hele tiden med at udvikle kontoret, så vi kan blive så god en service
og udviklingsfunktion som muligt. Og efter disse nye ansættelser har vi flere
ressourcer til at udvikle vores sport i Danmark.
Den næste sæson
I oktober måned vil København være på den anden ende i forbindelse med at
Danmark er vært for IOC kongressen og der skal bl.a. vælges værtsby for OL,
det er ikke sikkert at det på nogen som helst måde kommer til at påvirke vort
hjemlige basketmiljø, men Chicago er kandidat som værtsby og den
amerikanske præsident Barak Obama kommer for at promoverer byen. Obama
er en god basketball spiller så det kan jo være at vores sport i den forbindelse
vil blive profileret….hvem ved.
Ud over de aktiviteter der løbende kører og som er sat i gang i år, vil vi i den
kommende sæson have følgende fokus:
•
•
•

Rekruttering og fastholdelse af medlemmer
Positionering af Basket som brand i Danmark
Udbygning af Dk4 samarbejdet, presse arbejde etc

Afslutning
En god sæson er afsluttet og der er mange positive vinde der blæser over vores
sport. Lad os i fællesskab fortsætte og udnytte det momentum vi har fået skabt
så vi får en endnu bedre sæson næste år.
Vi er jo mange der hver uge bruger rigtig mange timer på vores vidunderlige
sport, og lad os få det til at gå op i en højere enhed.
Som tidligere nævnt er det meget vigtigt for os, at I føler der er handling bag
ordene fra forbundet. Vores målsætning er, at vi bliver flere medlemmer og vi vil
gerne motivere klubberne til at arbejde for samme mål. Derfor vil vi fra den
kommende sæson indføre DBBF’s klubpris. Hovedkriteriet for prisen er
medlemsfremgang over de sidste tre sæsoner, men også andre faktorer som
træner/dommeruddannelse, motionsbasket og skolesamarbejder vil blive taget
med i betragtningen. Prisen er på 20.000 kr. og vil blive uddelt til næste rigsdag.
Jeg håber, at denne pris kan være med til at understrege hvor vigtigt vi mener
dette område er og glæder os til at få mange ansøgninger til næste år.
Jeg vil gerne takke alle for sæsonen der er gået og ønske jer en rigtig god og
spændende sæson 09/10.
God sommer og få nu spillet en masse basket.
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EM-kampe – Herrer – september 2008 - Århus

Danmark -

Østrig

64 - 73

Island -

Danmark

77 - 71

Danmark -

Holland

64 - 79

Montenegro - Danmark

96 - 60

U16 Herrer EM2008 – Sarajevo
Placering: 18

Danmark -

Bosnien

47 - 80

Danmark -

Østrig

68 - 92

Danmark -

Makedonien

57 - 103

Danmark -

Holland

84 - 67

Danmark -

Island

52 - 76

Danmark -

Luxembourg

74 - 50

Danmark -

Slovakiet

83 - 75

U18 Herrer EM2008 – Ungarn
Placering: 8

Danmark-

Finland

65 - 55

Danmark-

Georgien

81 - 75

Ungarn-

Danmark

76 - 64

Slovakiet-

Danmark

98 - 67

Danmark -

Polen

41 - 83

Danmark -

Portugal

64 - 60

Danmark -

Østrig

75 - 82

U16 Damer EM2008 - Bulgarien
Placering: 7

Portugal -

Danmark

45 - 47

Danmark -

England

57 - 47

Israel -

Danmark

50 - 51
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Danmark

-Grækenland

50 - 55

Danmark -

Slovenien

59 - 68

Danmark -

Bulgarien

73 - 48

U18 Damer EM2008 – Makedonien
Placering: 17

Danmark -

Bosnien

58 - 72

Danmark -

Finland

71 - 65

Danmark -

Holland

58 - 71

Danmark-

Ungarn

55 - 74

Danmark-

Makedonien

86 - 75

Danmark -

Schweiz

78 - 62

Danmark -

Skotland

71 - 75

NM Damer – Kildeskovhallen 5. – 9. august 2008

Finland -

Norge

60 - 66

Danmark -

Sverige

65 - 64

Island -

Sverige

47 - 81

Danmark -

Finland

69 - 76

Sverige -

Finland

73 - 57

Norge -

Island

81 - 74

Norge -

Danmark

66 - 55

Sverige -

Norge

69 - 59

Danmark -

Island

76 - 68

Island -

Finland

46 - 57

Vinder:

Sverige

Nr. 2

Norge

Nr. 3

Finland

Nr. 4

Danmark

Nr. 5

Island
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DM-seniorer 2009

Herrer: Bakken Bears (Bakken Bears - Svendborg 4-3)
Damer: BK Amager

(BK Amager - Aabyhøj 3-1)

LP-Seniorer 2008

Herrer: Bakken Bears (Team FOG Næstved - Bakken Bears 83 - 78)
Damer: SISU

(Falcon - SISU 54 - 59)

LP-Ungdom 2008

Ungsenior Herrer:

Hørsholm

(Svendborg – Hørsholm 77-93)

Ynglinge Herrer:

Haderslev

(SISU – Haderslev 68-78)

Junior Herrer:

Horsens IC (Horsens IC – SISU 80-76)

Drenge:

Hørsholm

(Hørsholm – Horsens IC 68-54)

Mini Drenge Ældste: Falcon

(Falcon – Åbyhøj 51-44)

Mini Drenge Yngste: Jonstrup

(BMI – Jonstrup 33-38)

Ungsenior Damer:

Åbyhøj

(BK Amager – Åbyhøj 50 – 52)

Ynglinge Damer:

BK Amager (BK Amager – Åbyhøj 49-42)

Junior Damer:

BK Amager (BK Amager – Åbyhøj 59-52)

Piger:

Åbyhøj

(SISU – Åbyhøj 44-51)

Mini Piger Ældste:

Hørsholm

(Hørsholm – Åbyhøj 77-23)

Mini Piger Yngste:

Hørsholm

(BMI – Hørsholm 12-24)

UDM 2009 – Åbyhøj 9.5.2009

Piger:

SISU

Drenge:

Hørsholm 95

Junior damer:

BK Amager

Junior Herrer:

Horsens IC

Ynglinge Damer:

Hørsholm

Ynglinge Herrer:

Hørsholm

Ungsenior Damer: Åbyhøj
Ungsenior Herrer:

BMS

21

Aktivitet
Forældre

Data
Total
Total
Hurra, jeg er blevet leder! Total
Total
Lederrekruttering
Total
Total
Lederuddannelse Total deltagerantal
Lederuddannelse Total deltagertimer
Official/dommeruddannelse A-dommer
Total
Total
B-dommer
Total
Total
C-dommer
Total
Total
Dommerbord
Total
Total
Official/dommeruddannelse Total deltagerantal
Official/dommeruddannelse Total deltagertimer
Træneruddannelse
EASY-basket
Total
Total
Basistræner
Total
Total
Minitræner
Total
Total
Klubtræner
Total
Total
Spotkursus
Total
Total
A-træner
Total
Total
Diplomtræner
Total
Total
ITA
Total
Total
Træneruddannelse Total deltagerantal
Træneruddannelse Total deltagertimer
Total Total deltagerantal
Total Total deltagertimer

Fn-kategori
Lederuddannelse

Sæson
2008-2009 2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002
deltagerantal
6
28
22
6
deltagertimer
18
84
66
18
deltagerantal
0
deltagertimer
0
deltagerantal
8
2
0
deltagertimer
24
6
0
6
36
22
8
0
18
108
66
24
0
deltagerantal
8
8
11
3
14
deltagertimer
144
144
198
54
72
deltagerantal
15
43
31
55
24
45
29
60
deltagertimer
135
387
279
495
216
405
261
540
deltagerantal
376
307
279
313
285
391
161
248
deltagertimer
2.256
1.842
1.674
1.878
1.710
2.346
966
1.488
deltagerantal
26
10
65
24
deltagertimer
78
30
195
72
425
350
318
378
385
460
193
322
2.613
2.229
2.097
2.403
2.319
2.823
1.281
2.100
deltagerantal
100
deltagertimer
215
deltagerantal
24
140
82
94
110
87
53
98
deltagertimer
216
1.260
738
846
990
783
477
882
deltagerantal
31
48
10
33
18
deltagertimer
186
288
60
198
108
deltagerantal
20
19
17
91
16
55
19
50
deltagertimer
180
171
153
819
144
495
171
450
deltagerantal
9
54
15
24
52
18
deltagertimer
39
162
45
72
156
54
deltagerantal
13
10
27
deltagertimer
546
420
1.134
deltagerantal
10
7
deltagertimer
1.486
1.036
deltagerantal
4
deltagertimer
910
194
285
114
205
210
212
90
148
2.322
4.373
936
2.145
2.538
1.542
702
1.332
625
671
454
591
595
672
283
470
4.953
6.710
3.099
4.572
4.857
4.365
1.983
3.432

DBBF
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Kursusdeltagere og kursusdeltagertimer pr. sæson og kursustype

Kurser 2008-2009

Kursusdeltagere og kursusdeltagertimer pr. sæson, grafisk
9.000

900

8.000

800

7.000

700

6.000

600

5.000

500

4.000

400

3.000

300

2.000

200

1.000

100

Data
Total deltagertimer
Total deltagerantal

0

0
2001-2002

2002-2003

2003-2004

2004-2005

2005-2006

2006-2007

2007-2008

2008-2009

Sæson

21
126

7
63

60
103
2
4

A-dommer

8
72

10
1.486

73
438
6
36
94
564

6
36

Basistræner

Dommerbord

EASY-basket

Forældre

Klubtræner

Minitræner

Spotkursus

B-dommer

deltagerantal
deltagertimer
deltagerantal
deltagertimer
deltagerantal
deltagertimer
deltagerantal
deltagertimer
deltagerantal
deltagertimer
deltagerantal
deltagertimer
deltagerantal
deltagertimer
deltagerantal
deltagertimer
deltagerantal
deltagertimer
deltagerantal
deltagertimer
deltagerantal
deltagertimer

C-dommer

Total
Total
Fyn
Total
Total
København
Total
Total
København/Frederiksberg Total
Total
Nordjylland
Total
Total
Ringkøbing
Total
Total
Roskilde
Total
Total
Vejle
Total
Total
Vestsjælland
Total
Total
Viborg
Total
Total
Århus
Total
Total
Total Total deltagerantal
Total Total deltagertimer

Diplomtræner

Frederiksborg

Data

Landsdel

Antal kursusdeltagere og kursusdeltagertimer 2008-2009 pr. område

11
99
10
60

6
18
4
6

5
15

13
117

20 26
50 78

4
8
24
16
9 31 20 6 100 26
39 186 180 18 215 78

16
96
26
8
8
156
72 144
52
312
13
78
33
198
63
7
5
378 63 45
10 376 15 24
8
1.486 2.256 135 216 144
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Medlemstal 2009-2003
Data
Damer 0-12
Damer 13-18
Damer 19-24
Damer 25-60
Damer >60
Damer i alt
Herrer 0-12
Herrer 13-18
Herrer 19-24
Herrer 25-60
Herrer >60
Herrer i alt
Aktive i alt
'Ledere
'Forældre
'Trænere
LFT i alt
'Passive

2009
1.120
1.196
441
766
4
3.527
2.247
2.787
1.068
2.039
50
8.191
11.718
643
1.372
939
2.954
473

2008
1.043
1.270
484
857
5
3.659
2.169
2.523
1.043
1.980
34
7.749
11.408
636
1.144
877
2.657
341

2007
1.063
1.143
506
934
2
3.648
2.094
2.403
1.091
1.887
22
7.497
11.145
736
1.231
922
2.889
580

2006
1.028
1.212
491
848
11
3.590
2.249
2.478
1.193
1.731
9
7.660
11.237
682
1.466
942
3.090
529

2005
0
2.258
697
881
0
3.836
0
5.005
1.348
1.942
0
8.295
12.131
652
1.433
899
2.984
792

2004
0
2.272
596
827
0
3.695
0
4.817
1.451
1.968
0
8.236
11.931
0
0
0
0
759

2003
0
1.951
690
703
0
3.344
0
4.409
1.509
1.773
0
7.691
11.035
0
0
0
0
914

Aktive medlemmer i alt, 2003-2009
14.000

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

0
2003

Damer i alt
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2004

2005

Herrer i alt

2006

Aktive i alt

2007

'Ledere

2008

'Forældre

2009

'Trænere

Medlemstal

Medlemssammensætning 2008-2009
Medlemssammensætning 2008-2009
Herrer >60; 50
Damer 0-12; 1.120
Herrer 25-60; 2.039

Damer 13-18; 1.196

Damer 19-24; 441
Herrer 19-24; 1.068

Damer 25-60; 766

Herrer 13-18; 2.787

Damer >60; 4
Herrer 0-12; 2.247

Medlemsudvikling pr. landsdel, 2009 - 2007
Landsdel
København
Århus
København/Frederiksberg
Frederiksborg
Roskilde
Nordjylland
Vejle
Fyn
Vestsjælland
Ringkøbing
Storstrøm
Sønderjylland
Ribe
Viborg
Hovedtotal

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

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

2007
2.885
2.168
1.193
1.045
723
631
636
454
513
258
172
189
97
181
11.145
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Klubbernes størrelse 2009
Klubbernes størrelse 2009

1-25 medlemmer
26 klubber

201+ medlemmer
16 klubber

101-200 medlemmer
27 klubber
26-50 medlemmer
22 klubber

51-100 medlemmer
28 klubber
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Nye og udmeldte klubber 2008-2009
Nye klubber
Hedensted Globetrotters
Thy Basket

Lukkede klubber
Ringe Basketball Klub
Skt. Annæ IF
Bjert IF
Basiq-Pan
Farum
Ringe
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Internt regnskab 2008-2009
DBBF pr. 30. april 2009

Regn. (akk)

Budg. (akk)

Afv. (akk)

Budg. (år)

Afv. (år)

ADMINISTRATION
Indtægter
0010 Kvt.tilskud Danmarks Idræts-Forbund
0011 DIF breddetilskud - Løn
0012 DIF breddetilskud - Kørsel
0022 Løntilskud Team Danmark
0030 §44-tilskud fra Undervisningsministeriet
0220 Klublicenser
0230 Klubkontingenter
0390 Materialesalg
0400 Kolletive forsikringer
0410 Administration dameligaen
0420 Administration basketligaen
0310 Sponsorer
0315 TV-indtægter
0317 Salg af markedsføringsrettigheder
3505 Sponsorer - Street
0090 Andre indtægter/tilskud
0335 Bøder manglende dommere
0350 Renteindtægter
Indtægter i alt

-2.075.460,00
-230.000,00
-21.000,00
-586.000,00
-14.016,00
-303.400,00
-120.000,00
-40.155,61
-52.535,70
-53.000,00
-73.000,00
-22.065,45
-200.000,00
-600.000,00
-3.200,00
-392.729,50
50.000,00
-35.366,05
-4.771.928,31

-2.000.000,00
-230.000,00
-21.000,00
-583.300,00
-16.000,00
-300.000,00
-120.000,00
-30.000,00
-57.000,00
-60.000,00
-80.000,00
-190.000,00
-200.000,00
-600.000,00
0
-186.500,00
-200.000,00
-40.000,00
-4.913.800,00

75.460,00
0
0
2.700,00
-1.984,00
3.400,00
0
10.155,61
-4.464,30
-7.000,00
-7.000,00
-167.934,55
0
0
3.200,00
206.229,50
-250.000,00
-4.633,95
-141.871,69

-2.000.000,00
-230.000,00
-21.000,00
-583.300,00
-16.000,00
-300.000,00
-120.000,00
-30.000,00
-57.000,00
-60.000,00
-80.000,00
-190.000,00
-200.000,00
-600.000,00
0
-186.500,00
-200.000,00
-40.000,00
-4.913.800,00

75.460,00
0
0
2.700,00
-1.984,00
3.400,00
0
10.155,61
-4.464,30
-7.000,00
-7.000,00
-167.934,55
0
0
3.200,00
206.229,50
-250.000,00
-4.633,95
-141.871,69

Omkostninger
7000 Gager Brøndby og Århus
7210 Regnskabsassistance DIF
7220 Kontorhold mm.
7230 Fotokopiering
7240 Porto
7250 Telefon og IT
7260 Erhvervsforsikring
7270 Kollektive forsikringer
7280 Husleje/rengøring
7290 Gebyrer
7300 Repræsentation og gaver
7310 Kørsel - Administrationen
7315 Andre personaleomkostninger
7320 Breddekonsulenter - Kørsel
7325 Breddekonsulenter - Overnatning mm.
7630 FIBA spillerlicenser
7631 FIBA coach licens
7632 FIBA valgte - rep.konto
7335 TV andel Herreligaen
7337 Team Danmark licensrettigheder 25%
7600 Indkøb (salgsmaterialer)
7330 Sponsoraftaler - Provision mm.
7120 Basket gulv
7340 Transmissionsomkostninger
3500 Streetbasket
1041 Revisionsomkostninger
1042 Renteudgifter
1043 Tab på debitorer
3100 Hjemmeside

2.744.528,35
93.236,25
60.438,98
12.105,94
31.498,70
154.093,61
18.477,75
48.259,00
151.296,32
8.153,07
0
25.429,00
28.024,65
21.212,37
6.698,00
243,09
1.536,80
263,25
500.000,00
62.500,00
32.025,18
49.091,71
12.176,26
16.500,00
56.713,75
7.287,50
852,23
-29.240,97
0

2.935.000,00
90.000,00
64.000,00
10.000,00
36.000,00
172.000,00
24.000,00
56.000,00
150.000,00
20.000,00
48.000,00
24.000,00
0
50.000,00
25.000,00
0
0
20.000,00
500.000,00
50.000,00
10.000,00
0
16.000,00
8.000,00
50.000,00
3.000,00
0
50.000,00
5.000,00

190.471,65
-3.236,25
3.561,02
-2.105,94
4.501,30
17.906,39
5.522,25
7.741,00
-1.296,32
11.846,93
48.000,00
-1.429,00
-28.024,65
28.787,63
18.302,00
-243,09
-1.536,80
19.736,75
0
-12.500,00
-22.025,18
-49.091,71
3.823,74
-8.500,00
-6.713,75
-4.287,50
-852,23
79.240,97
5.000,00

2.935.000,00
90.000,00
64.000,00
10.000,00
36.000,00
172.000,00
24.000,00
56.000,00
150.000,00
20.000,00
48.000,00
24.000,00
0
50.000,00
25.000,00
0
0
20.000,00
500.000,00
50.000,00
10.000,00
0
16.000,00
8.000,00
50.000,00
3.000,00
0
50.000,00
5.000,00

190.471,65
-3.236,25
3.561,02
-2.105,94
4.501,30
17.906,39
5.522,25
7.741,00
-1.296,32
11.846,93
48.000,00
-1.429,00
-28.024,65
28.787,63
18.302,00
-243,09
-1.536,80
19.736,75
0
-12.500,00
-22.025,18
-49.091,71
3.823,74
-8.500,00
-6.713,75
-4.287,50
-852,23
79.240,97
5.000,00

Omkostninger i alt

4.113.400,79

4.416.000,00

302.599,21

4.416.000,00

302.599,21

-658.527,52

-497.800,00

160.727,52

-497.800,00

160.727,52

ADMINISTRATIONEN I ALT
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BESTYRELSEN
Omkostninger
1020 Bestyrelse - Møder mm.
1025 Internationale møder og konferencer
1010 Basketrigsdag/årsmøde
1070 Amatør- & ordensudvalg
1060 Disciplinærudvalg
Omkostninger i alt

83.664,91
20.830,28
55.610,69
0
0
160.105,88

80.000,00
40.000,00
50.000,00
4.000,00
2.000,00
176.000,00

-3.664,91
19.169,72
-5.610,69
4.000,00
2.000,00
15.894,12

80.000,00
40.000,00
50.000,00
4.000,00
2.000,00
176.000,00

-3.664,91
19.169,72
-5.610,69
4.000,00
2.000,00
15.894,12

BESTYRELSEN I ALT

160.105,88

176.000,00

15.894,12

176.000,00

15.894,12

-199.800,00
-269.000,00
-24.600,00
-129.800,00
-132.000,00
-9.000,00
-20.000,00
-38.750,00
-9.000,00
-20.000,00
-24.000,00
-14.500,00
-890.450,00

-200.000,00
-253.600,00
-24.600,00
-129.800,00
-132.000,00
-9.000,00
-20.000,00
-32.000,00
-9.000,00
0
0
-11.000,00
-821.000,00

-200
15.400,00
0
0
0
0
0
6.750,00
0
20.000,00
24.000,00
3.500,00
69.450,00

-200.000,00
-253.600,00
-24.600,00
-129.800,00
-132.000,00
-9.000,00
-20.000,00
-32.000,00
-9.000,00
0
0
-11.000,00
-821.000,00

-200
15.400,00
0
0
0
0
0
6.750,00
0
20.000,00
24.000,00
3.500,00
69.450,00

10.352,81
26.287,13
26.000,00
22.300,00
9.298,70
375
5.013,20
0
1.877,50
33.355,28
6.387,60
0
9.898,00
2.040,20
0
263.170,95
600
202.878,34
29.275,50
200.600,00
9.775,00
23.600,00
262.226,00
18.856,60
28.619,18
0
1.300,00
9.086,25
1.203.173,24

10.500,00
24.000,00
21.999,00
21.999,00
12.000,00
0
21.000,00
2.500,00
2.500,00
65.000,00
10.000,00
2.000,00
8.000,00
0
13.000,00
210.000,00
33.600,00
273.600,00
0
197.200,00
0
23.600,00
200.000,00
36.000,00
30.000,00
10.000,00
0
6.000,00
1.234.498,00

147,19
-2.287,13
-4.001,00
-301
2.701,30
-375
15.986,80
2.500,00
622,5
31.644,72
3.612,40
2.000,00
-1.898,00
-2.040,20
13.000,00
-53.170,95
33.000,00
70.721,66
-29.275,50
-3.400,00
-9.775,00
0
-62.226,00
17.143,40
1.380,82
10.000,00
-1.300,00
-3.086,25
31.324,76

10.500,00
24.000,00
21.999,00
21.999,00
12.000,00
0
21.000,00
2.500,00
2.500,00
65.000,00
10.000,00
2.000,00
8.000,00
0
13.000,00
210.000,00
33.600,00
273.600,00
0
197.200,00
0
23.600,00
200.000,00
36.000,00
30.000,00
10.000,00
0
6.000,00
1.234.498,00

147,19
-2.287,13
-4.001,00
-301
2.701,30
-375
15.986,80
2.500,00
622,5
31.644,72
3.612,40
2.000,00
-1.898,00
-2.040,20
13.000,00
-53.170,95
33.000,00
70.721,66
-29.275,50
-3.400,00
-9.775,00
0
-62.226,00
17.143,40
1.380,82
10.000,00
-1.300,00
-3.086,25
31.324,76

312.723,24

413.498,00

100.774,76

413.498,00

100.774,76

DOMMERUDVALG
Indtægter
0215 Dommergebyrer - Divisionshold
0430 Dommerordning - BL og DL
0440 Kommissærløn - BL/DL
0450 Dommerkørsel - DL
0460 Dommerkørsel - BL
0465 Kommissærer - Kørsel
0470 Clinics DL
0480 Clinics BL
0490 Dommerpåsætter, land
0495 Dommere D leauge
0497 Dommerfond DL
0240 Dommerlicenser
Indtægter i alt
Omkostninger
1100 Dommerudvalg - Møder mm.
1110 Dommerafbuds/påsæt. - Land
1108 Dommerafbuds/påsæt. - Vest
1109 Dommerafbuds/påsæt. - Øst
1106 Bedømmelser - Division
1107 Bedømmelser - Bredde
1111 Bedømmelser BL - DL
2510 B-dommer - clinic
2500 A-dommer - clinic
2530 Opstartsclinic
2535 FIBA dommerprojekt
2540 Clinics med træner
6020 Ligadommerclinic
6022 Udvikling af ligadommere
6025 Dommer - Videreudviklingskursus
6040 Transport og diæter divisioner
6010 Kommisærer, Slutspil
6050 Transport og diæter BL/DL
6055 Transport og diæter kommissærer BL/DL
6060 Dommerhonorar - Liga
6062 Kommissærhonorar BL/DL
6065 Dommerfond DL
6070 Transport og diæter - Øvr. rækker
6075 Dommere - Øresund
2520 FIBA dommer/kommisær
1112 Dommer NM - ungdom
6030 Divisionsdommeruddannelsestur
6021 A/B dommersamlinger
Omkostninger i alt
DOMMERUDVALG I ALT
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UDDANNELSESUDVALG
Indtægter
0225 Kursusafgifter
0615 Klubtrænerkursus
0620 Basiskursus
0625 Spotkursus
0630 Forældrekursus
0635 Minitræner og lederkursus
0637 A-trænerkursus
0645 B-dommerkursus
0650 C-dommerkursus
0655 Dommerbordskursus
0665 Clinics - trænere
Indtægter i alt
Omkostninger
1140 Kursus- og uddannelseudvalg
2000 Diplomtrænerkursus
2060 Basiskursus
2070 Klubtrænerkursus
2410 B-dommerkursus
2420 C-dommerkursus
2095 A-trænerkursus
2080 Spotkursus
2400 A-dommerkursus
2020 Minitræner og leder
2050 Miniinstruktørkursus
2040 Forældrekursus
2035 Clinics trænere
2085 DGI samarbejde
Omkostninger i alt
UDDANNELSESUDVALG I ALT
TURNERINGSUDVALG
Indtægter
0210 Turneringsgebyrer - Divisioner
0211 Turneringsgebyr - Øvrige rækker
0212 Turneringsgebyr - Øresund
0330 Bøder og gebyrer
0205 Turneringsgebyr - Landspokal
Indtægter i alt
Omkostninger
1050 Turneringsudvalg - Møder mm.
6250 Medaljer og diplomer
6260 Rejserefusion - Divisioner
6210 Pokal - Ungdom, lands.
6220 Final 4 - Øst
6230 Final 4 - Vest
6240 Finaler - Ungdoms DM
6200 Landspokal
6270 Øresundsmesterskaberne - Dommer
1054 Turneringslægger - EDB og tlf.
Omkostninger i alt
TURNERINGSUDVALG I ALT

Årsrapport 2008-2009

-92.725,00
-6.800,00
-6.400,00
-1.225,00
0
-12.000,00
-39.000,00
-8.800,00
-50.559,32
-7.600,00
-1.800,00
-226.909,32

-100.000,00
-10.000,00
-50.000,00
-10.500,00
-4.500,00
-20.000,00
-36.000,00
-48.000,00
-100.000,00
0
-3.000,00
-382.000,00

-7.275,00
-3.200,00
-43.600,00
-9.275,00
-4.500,00
-8.000,00
3.000,00
-39.200,00
-49.440,68
7.600,00
-1.200,00
-155.090,68

-100.000,00
-10.000,00
-50.000,00
-10.500,00
-4.500,00
-20.000,00
-36.000,00
-48.000,00
-100.000,00
0
-3.000,00
-382.000,00

-7.275,00
-3.200,00
-43.600,00
-9.275,00
-4.500,00
-8.000,00
3.000,00
-39.200,00
-49.440,68
7.600,00
-1.200,00
-155.090,68

93,27
24.775,80
12.909,75
12.761,25
16.489,00
55.503,56
50.955,36
5.380,00
16.877,85
10.211,50
3.940,00
4.480,00
1.500,00
3.799,86
219.677,20

7.000,00
0
77.550,00
22.050,00
27.750,00
53.800,00
80.600,00
9.300,00
0
23.950,00
0
2.300,00
0
0
304.300,00

6.906,73
-24.775,80
64.640,25
9.288,75
11.261,00
-1.703,56
29.644,64
3.920,00
-16.877,85
13.738,50
-3.940,00
-2.180,00
-1.500,00
-3.799,86
84.622,80

7.000,00
0
77.550,00
22.050,00
27.750,00
53.800,00
80.600,00
9.300,00
0
23.950,00
0
2.300,00
0
0
304.300,00

6.906,73
-24.775,80
64.640,25
9.288,75
11.261,00
-1.703,56
29.644,64
3.920,00
-16.877,85
13.738,50
-3.940,00
-2.180,00
-1.500,00
-3.799,86
84.622,80

-7.232,12

-77.700,00

-70.467,88

-77.700,00

-70.467,88

-1.322.100,00
-928.200,00
-18.900,00
-157.850,00
-133.740,00
-2.560.790,00

-1.070.000,00
-1.000.000,00
-30.000,00
-210.000,00
-90.000,00
-2.400.000,00

252.100,00
-71.800,00
-11.100,00
-52.150,00
43.740,00
160.790,00

-1.070.000,00
-1.000.000,00
-30.000,00
-210.000,00
-90.000,00
-2.400.000,00

252.100,00
-71.800,00
-11.100,00
-52.150,00
43.740,00
160.790,00

3.878,50
37.133,10
423.378,00
46.475,75
50.104,95
48.959,00
25.266,05
89.894,29
15.969,85
0
741.059,49

10.000,00
20.000,00
250.000,00
55.000,00
50.000,00
45.000,00
30.000,00
50.000,00
0
5.000,00
515.000,00

6.121,50
-17.133,10
-173.378,00
8.524,25
-104,95
-3.959,00
4.733,95
-39.894,29
-15.969,85
5.000,00
-226.059,49

10.000,00
20.000,00
250.000,00
55.000,00
50.000,00
45.000,00
30.000,00
50.000,00
0
5.000,00
515.000,00

6.121,50
-17.133,10
-173.378,00
8.524,25
-104,95
-3.959,00
4.733,95
-39.894,29
-15.969,85
5.000,00
-226.059,49

-1.819.730,51

-1.885.000,00

-65.269,49

-1.885.000,00

-65.269,49

-170.000,00
-170.000,00

0
0

170.000,00
170.000,00

0
0

170.000,00
170.000,00

1.717,00
10.286,25
24.720,57
174.804,76
0
211.528,58

12.000,00
0
40.000,00
0
5.000,00
57.000,00

10.283,00
-10.286,25
15.279,43
-174.804,76
5.000,00
-154.528,58

12.000,00
0
40.000,00
0
5.000,00
57.000,00

10.283,00
-10.286,25
15.279,43
-174.804,76
5.000,00
-154.528,58

41.528,58

57.000,00

15.471,42

57.000,00

15.471,42

KLUBUDVIKLINGSUDVALG
4400 Integrationsprojekt
Indtægter i alt
Omkostninger
7618 Klubudvalg - Møder mm.
7614 Netværk - Klubvejledere
7619 Klubnetværk
7621 Integrationsprojekt
7622 Administration - Klubudvalg
Omkostninger i alt
KLUBUDVALG I ALT
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ELITEUDVALG
Indtægter
0500 NM ungdom - Deltagerbetaling
0515 EM ungdom - Deltagerbetaling
0026 Team Danmark - udviklingprojekt
0510 EM - Kampe/entré
0505 NM Damer
0520 Ungdomslandshold - Deltagerbetaling
0525 Falkonergaarden - egenbetaling
Indtægter i alt

-24.300,00
-28.000,00
-90.000,00
-16.723,00
-19.260,00
-302.467,23
-27.279,45
-508.029,68

-30.800,00
0
-102.000,00
-40.000,00
-116.973,00
-360.000,00
0
-649.773,00

-6.500,00
28.000,00
-12.000,00
-23.277,00
-97.713,00
-57.532,77
27.279,45
-141.743,32

-30.800,00
0
-102.000,00
-40.000,00
-116.973,00
-360.000,00
0
-649.773,00

-6.500,00
28.000,00
-12.000,00
-23.277,00
-97.713,00
-57.532,77
27.279,45
-141.743,32

Omkostninger
1250 Eliteudvalg - Møder mm.
5000 Team Danmark - Udvikling
5005 Team Danmark - Forberedelse
5015 Trænerløn - Senior damer
5020 Trænerløn - Senior herrer
5025 Trænerløn - Ass. coaches herrer
5030 Trænerløn - Talentudvikling
5032 Uddannelse - U-landsholdstrænere
5300 EM - Senior herrer
5400 NM for herrer 2014
5310 Turnering i udlandet - Senior herrer
5330 Landshold/Scouting
5350 EM U18 - Herrer
5352 EM U16 - Herrer
5360 EM U18 - Damer
5370 EM U16 - Damer
5365 NM Damer
5410 NM - Ungdom, herrer
5420 NM - Ungdom, damer
5040 Centertræning - Senior herrer
5010 Gymnasieprojekt
7127 Damelandshold
5060 Sportschef
7147 Ungdomslandshold
Omkostninger i alt

5.550,50
56.381,04
60.660,75
29.154,15
162.500,00
45.034,25
-40.000,00
0
736.564,74
100.000,00
43.289,87
18.800,48
109.594,83
136.820,45
126.549,55
123.301,79
74.886,57
94.633,82
19.534,00
269.719,94
98.618,00
30.568,35
275,5
133.110,59
2.435.549,17

14.000,00
99.000,00
0
30.000,00
150.000,00
53.500,00
0
20.000,00
700.306,00
100.000,00
145.207,00
20.000,00
133.572,00
133.572,00
133.572,00
133.572,00
145.085,00
60.000,00
60.000,00
368.180,00
20.000,00
50.000,00
0
40.000,00
2.609.566,00

8.449,50
42.618,96
-60.660,75
845,85
-12.500,00
8.465,75
40.000,00
20.000,00
-36.258,74
0
101.917,13
1.199,52
23.977,17
-3.248,45
7.022,45
10.270,21
70.198,43
-34.633,82
40.466,00
98.460,06
-78.618,00
19.431,65
-275,5
-93.110,59
174.016,83

14.000,00
99.000,00
0
30.000,00
150.000,00
53.500,00
0
20.000,00
700.306,00
100.000,00
145.207,00
20.000,00
133.572,00
133.572,00
133.572,00
133.572,00
145.085,00
60.000,00
60.000,00
368.180,00
20.000,00
50.000,00
0
40.000,00
2.609.566,00

8.449,50
42.618,96
-60.660,75
845,85
-12.500,00
8.465,75
40.000,00
20.000,00
-36.258,74
0
101.917,13
1.199,52
23.977,17
-3.248,45
7.022,45
10.270,21
70.198,43
-34.633,82
40.466,00
98.460,06
-78.618,00
19.431,65
-275,5
-93.110,59
174.016,83

ELITEUDVALG I ALT

1.927.519,49

1.959.793,00

32.273,51

1.959.793,00

32.273,51

15.872,60
6.520,00
80.239,21
13.269,67
4.669,80
0
0
120.571,28
120.571,28

22.500,00
0
0
20.000,00
0
30.000,00
5.000,00
77.500,00
77.500,00

6.627,40
-6.520,00
-80.239,21
6.730,33
-4.669,80
30.000,00
5.000,00
-43.071,28
-43.071,28

22.500,00
0
0
20.000,00
0
30.000,00
5.000,00
77.500,00
77.500,00

6.627,40
-6.520,00
-80.239,21
6.730,33
-4.669,80
30.000,00
5.000,00
-43.071,28
-43.071,28

76.958,32

223.291,00

146.332,68

223.291,00

146.332,68

UNGEUDVALG
Omkostninger
1160 Ungeudvalg - Møder mm.
3527 GIFU
3520 Skolebasket
2800 Minifestival - Øst
2810 Minifestival - Vest
2870 Konsulenternes Ungdomsaktivitetspulje
2850 Nordisk arbejde
Omkostninger i alt
UNGEUDVALG I ALT
DRIFTSRESULTAT
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Budget og prognose

Budget og prognose
Administration
indtægter
indtægter
indtægter
indtægter
indtægter
indtægter
indtægter
indtægter
total indtægter
udgifter
udgifter
udgifter
udgifter
udgifter
udgifter
total udgifter
total administration

01100
01110
01120
01200
01210
01300
01400
01800
01900
02100
02200
02300
02400
02500
02800
02900
02950

Kvt.tilskud Danmarks Idræts-Forbund
DIF breddetilskud - Løn
DIF breddetilskud - Kørsel
klubkontingenter
klublicenser
sponsorindtægter
Tv-indtægter
Andre indtægter

12100
12000
12200
12300
12800
12900
12950

Basketrigsdag
Bestyrelsesaktiviteter
Internationalt samarbejde
Andre møder og samarbejdsaktiviteter
andre udgifter

22200
21800
21900
22000
22100
22200
22900
22950

Projekter
Andre indtægter

31100
31200
31300
31400
31800
31900
32000
32100
32200
32300
32800
32900
32950

Dommerlicenser
Dommergebyrer
Clinics
Bedømmelser
Andre indtægter

41140
41141
41160
41161
41180
41181
41300
41400
41800
41900
42000
42140
42141
42160
42161
42180
42181
42300
42301
42500
42800
32900
32950

U14 Herrer
U14 Damer
U16 Herrer
U16 Damer
U18 Herrer
U18 Damer
Senior herrer
Team Danmark
Andre indtægter

51100
51200
51300
51400
51800
51900
52000
52100
52200
52300
52400
52800
52900
52950

Dommer kurser
Træner kurser
Leder kurser
Andre kurser
Andre Indtægter

Personale
Kontordrift
sponsoromkostninger
bredde konsulent rejseudgifter
Finansielle omkostninger
andre udgifter

2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
-2.070.000
-2.150.000
-2.300.000
-2.400.000
-280.000
-280.000
-280.000
-280.000
-26.000
-26.000
-26.000
-26.000
-120.000
-123.600
-127.308
-131.127
-300.000
-309.000
-318.270
-327.818
-1.112.700
-1.112.700
-1.112.700
-1.112.700
-200.000
-200.000
-200.000
-200.000
-447.400
-447.400
-447.400
-447.400
-4.556.100
-4.648.700
-4.811.678
-4.925.045
483.828
498.343
513.293
528.692
420.020
432.621
445.599
458.967
749.720
730.000
730.000
730.000
77.250
79.568
81.955
84.413
71.500
73.645
75.854
78.130
15.300
15.759
16.232
16.719
1.817.618
1.829.935
1.862.933
1.896.921
-2.738.482
-2.818.765
-2.948.745
-3.028.124

Bestyrelse
udgifter
udgifter
udgifter
udgifter
total udgifter
total Bestyrelse

65.000
55.000
35.000
4.000
8.000
167.000
167.000

66.950
56.650
36.050
4.120
8.240
172.010
172.010

68.959
58.350
37.132
4.244
8.487
177.170
177.170

71.027
60.100
38.245
4.371
8.742
182.485
182.485

-15.000
-250.000
-265.000
876.363
0
285.000
1.161.363
896.363

-15.450
-50.000
-65.450
760.196
0
293.550
1.053.746
988.296

-15.914
-50.000
-65.914
783.002
0
302.357
1.085.358
1.019.445

-16.391
0
-16.391
806.492
0
311.427
1.117.919
1.101.528

-11.000
-206.000
-57.000
-21.000
-184.270
-479.270
202.306
89.000
33.000
59.500
25.000
408.806
-70.464

-11.330
-212.180
-58.710
-21.630
-184.270
-488.120
208.375
91.670
33.990
61.285
25.750
421.070
-67.050

-11.670
-218.545
-60.471
-22.279
-184.270
-497.236
214.626
94.420
35.010
63.124
26.523
433.702
-63.533

-12.020
-225.102
-62.285
-22.947
-184.270
-506.624
221.065
97.253
36.060
65.017
27.318
446.713
-59.911

-80.000
-20.000
-78.600
-78.600
-53.600
-48.600
-20.000
-495.000
-80.000
-954.400
619.345
30.000
13.000
170.000
170.000
170.000
170.000
1.388.500
146.175
80.000
25.000
2.982.020
2.027.620

-82.400
-20.600
-80.958
-80.958
-55.208
-50.058
-20.600
-495.000
-82.400
-968.182
602.311
30.900
13.390
175.100
175.100
175.100
175.100
1.388.500
146.175
82.400
25.750
2.989.826
2.021.644

-84.872
-21.218
-83.387
-83.387
-56.864
-51.560
-21.218
-495.000
-84.872
-982.377
620.380
31.827
13.792
180.353
180.353
180.353
180.353
1.388.500
146.175
84.872
26.523
3.033.480
2.051.103

-87.418
-21.855
-85.888
-85.888
-58.570
-53.107
-21.855
-495.000
-87.418
-996.999
638.992
32.782
14.205
185.764
185.764
185.764
185.764
1.388.500
146.175
87.418
27.318
3.078.445
2.081.446

-104.000
-104.000
-1.800
0
-100.000
-309.800
251.593
112.735
239.110
6.430
5.000
0
614.868
305.068

-107.120
-107.120
-1.854
0
-103.000
-319.094
259.141
116.117
246.283
6.623
5.150
0
633.314
314.220

-110.334
-110.334
-1.910
0
-106.090
-328.667
266.915
119.601
253.672
6.822
5.305
0
652.313
323.647

-113.644
-113.644
-1.967
0
-109.273
-338.527
274.922
123.189
261.282
7.026
5.464
0
671.883
333.356

-607.750
-202.690
-1.252.100
-1.030.000
-60.000
-32.700
0
-150.000
0
-3.335.240
1.035.481
398.090
256.808
560.000
200.000
71.000
157.500
0
59.000
0
2.737.879
-597.361

-625.983
-208.771
-1.289.663
-1.060.900
-61.800
-32.700
0
-154.500
0
-3.434.316
1.066.545
410.033
264.512
576.800
206.000
73.130
162.225
0
60.770
0
2.820.015
-614.301

-644.762
-215.034
-1.328.353
-1.092.727
-63.654
-33.681
0
-159.135
0
-3.537.346
1.098.542
422.334
272.448
594.104
212.180
75.324
167.092
0
62.593
0
2.904.616
-632.730

-664.105
-221.485
-1.368.203
-1.125.509
-65.564
-34.691
0
-163.909
0
-3.643.466
1.131.498
435.004
280.621
611.927
218.545
77.584
172.105
0
64.471
0
2.991.754
-651.712

-10.256

-3.946

-73.644

-40.932

Bredde
indtægter
indtægter
total indtægter
udgifter
udgifter
udgifter
total udgifter
Total Bredde

Organisation og administration Bredde
Klubrådgivning
Projekter

Dommere
indtægter
indtægter
indtægter
indtægter
indtægter
total indtægter
udgifter
udgifter
udgifter
udgifter
udgifter
total udgifter
Total Dommere

Organisation og administration Dommere
Clinics
Bedømmelser
Dommerudvikling
andre udgifter dommere

Elite & landshold
indtægter
indtægter
indtægter
indtægter
indtægter
indtægter
indtægter
indtægter
indtægter
total indtægter
udgifter
udgifter
udgifter
udgifter
udgifter
udgifter
udgifter
udgifter
udgifter
udgifter
udgifter
total udgifter
Total Elite

Organisation og administration elite
U14 Herrer
U14 Damer
U16 Herrer
U16 Damer
U18 Herrer
U18 Damer
Senior Herrer
Senior Damer
Talentarbejde
Andre udgifter

Kurser og uddannelse
Indtægter
Indtægter
Indtægter
Indtægter
Indtægter
total indtægter
udgifter
udgifter
udgifter
udgifter
udgifter
udgifter
total udgifter
Total Kurser og uddannelse

Organisation og administration Kurser
Dommer kurser
Træner kurser
Leder kurser
Andre kurser
andre udgifter

Turnering
Indtægter
Indtægter
Indtægter
Indtægter
Indtægter
indtægter
Indtægter
Indtægter
Indtægter
total indtægter
udgifter
udgifter
udgifter
udgifter
udgifter
udgifter
udgifter
udgifter
udgifter
udgifter
total udgifter
Total Turnering

Total DBBF
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61100
61150
61200
61300
61400
62500
61600
61700
61800
61900
62000
62100
62150
62200
62300
62400
62500
62600
62700
62800
62900
62950

DM turnering Herre
DM turnering Damer
Divisioner senior
Øvrige rækker senior
Pokalturnering senior
Pokalturnering ungdom
Øvrige rækker ungdom
bøder og gebyrer
Andre indtægter
Organisation og administration Turnering (dommerafbudspåsætter)
DM turnering Herre
DM turnering Damer
Divisioner senior
Øvrige rækker senior
Pokalturnering senior
Ungdomsmesterskaber
Øvrige rækker ungdom
Streetbasket
andre udgifter

Eliteudvalgets beretning

Eliteudvalgets beretning
Damelandsholdet
Den vigtigste begivenhed i sæsonen var NM 5.-9. august. Danmark ender på en
4. plads efter en fantastisk start, hvor vi slår de senere vindere af NM, Sverige,
med 1 point. Holdet viste muligheder, men ikke stabilitet. Det vigtigste er, at
vores nye landstræner, Trine Tims, hendes team og hendes spillere gør et stort
arbejde for at nå et bedre niveau. Det bliver spændende at følge holdet de
næste sæsoner. Pt. er der planer om at have dame-NM hvert andet år, hvilket
Danmark støtter kraftigt.

Herrelandsholdet
Holdet er tilbage i B-gruppen og i pulje med Østrig, Island, Holland og
Montenegro. Efter første halvdel af gruppespillet ligger Danmark nr.5 efter at
have tabt fire kampe. Vi er uden chance for at ende i oprykningsspil, men ser
frem til kampene i august 2009, hvor vi skal møde Island og Montenegro på
dansk grund. Efter oprykning til A gruppen og sæsonen der, må vi se i øjnene at
resultaterne ikke er tilfredsstillende trods et godt forberedelsesarbejde.

Ungdomslandsholdene
I skal se resultaterne på hjemmesiden. Generelt er der en opgående tendens.
Vi er blevet ranket nr. 34 i Europa – en forbedring på 5 pladser. Der gøres et
meget stort arbejde på talentsiden. Fra centralt hold er strukturen blevet styrket
med retningslinjer og procedurer, der sikrer en langt bedre afvikling af træning
og kampe.
Ungdomstræningen er baseret på frivillige trænere og det kan ikke
understreges nok, hvor vigtig og kompetent denne indsats er og har været. Tak
til trænerne.
Desuden er deltagelsen betinget af brugerbetaling. Vi må konstatere to forhold:
1. Det er ikke optimalt, at det er blevet dyrt for forældre og klubber, at pleje
talenterne. Vi vil politisk arbejde for, at det bliver billigt eller helst gratis. Vi
må konstatere, at det ikke har de bedste udsigter. Der er pt. ingen
økonomisk mulighed for at forbundet kan øge udgifter til elite- og
talentarbejdet uden at det vil have store konsekvenser på andre aktiviteter.
2. Vi har ikke haft voldsom nedgang i talentmasse siden brugerbetalingen blev
indført, men samfundsøkonomien har måske taget en vending, der gør det
mere usikkert om forældre mm kan betale omkostningerne.
Driften af holdene er blevet meget bedre. Vi har haft et tilbageslag, da vores
projekt om et samlet styrkekoncept er stoppet. Vi har ikke opgivet ideen og vil
arbejde videre for at finde ressourcer til at genstarte projektet.
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Struktur
Den væsentligste forandring på eliteområdet er iværksættelsen af
talentprojektet sammen med Team Danmark.
Der er blevet ansat en sportschef. I et meget kvalificeret felt faldt valget på
Jesper Hauge, som meget hurtigt er kommet på plads i funktionen.
Der er tre hovedarbejdsopgaver:
1.
2.
3.

Styring af talentprojektet sammen med Team Danmark. Dette er den
vigtigste forudsætning for stillingen.
Daglig drift af talentudviklings- og eliteområdet
Udarbejde langsigtede strategier for eliteudviklingen

Punkt 1 og 3 sker i samarbejde med Eliteudvalget, som i meget højere grad har
kunnet styrke det politiske arbejde på at sikre mål og strategier.
Det vil give et meget føleligt løft til vores elitearbejde, men resultaterne på
kampbanerne kommer langsomt og vil først rigtig slå igennem, når de
nuværende talenter er godt inde i seniorårene. At udvikle et seniorbaskethold
tager 8-12 år.
Samarbejdet med Team Danmark prioriteres højt. Vi er glade for, at TD er med
på banen og ser frem til, at også talentudviklingen på damesiden og på sigt
senioreliten kan modtage TDs støtte.

Kraftcentre, talentskoler mm
Vi har ikke haft den ønskede udvikling i antallet af talentcentre. Forbundet har
ikke haft tilstrækkelige ressourcer til at initiere og bakke op lokalt og de lokale
initiativer har ikke været ressourcestærke nok. Det er stadig kun
Falkonerprojektet og ESAA, der fungerer. Der er imidlertid mange lokale
spirende og modne initiativer. Vi forventer i det kommende år, at lave aftaler
med en række skoleprojekter.

Fremtid
Team Danmark skal stadig være en væsentlig medspiller. Sportschef og
talentudvikling på herresiden fungerer godt og vi satser på efterhånden at
udvikle samarbejde og motivere TD til øget støtte. Der er blevet nogle flere
åbninger efter årene med TDs ensidige og efter vor mening, snævre, satsning
på medaljerelevante sportsgrene. Det er stadig svært for idrætter i store,
udbredte sportsgrene med stor international konkurrence, at opnå TD støtte.
Det er nemmere i mindre udbredte idrætter.

Elitestrategi
Udvalget arbejder sammen med sportschefen på at udarbejde og præsentere
en ny eliteudviklingsstrategi. Strategien skal omfatte hele elitearbejdet, således
at der bliver sammenhæng og målbarhed. Strategien bliver langsigtet og
respekterer de realistiske ressourcer til eliten. Vi arbejder på at fremlægge et
gennemarbejdet bud på strategien først på efteråret.

48

Eliteudvalgets beretning

Generelt er der i udvalget stor tiltro til, at den gode fremadrettede stemning vil
give et solidt afsæt til udvikling.
Maj 2009

Ernst Jensen, fmd. f. eliteudvalget
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Aalborg 17. maj 2009
Den største DBBF aktivitet omkring vores klubber foregår helt sikkert via vores
dygtige konsulenter. De lokale netværk ser ud til at udvikle sig tilfredsstillende
set både fra forbundets og fra klubbernes side. Netværkernes aktiviteter bliver
stadig flere og flere. Det har resulteret i en lille minispiller-eksplosion, idet der i
denne sæson er blevet afviklet miniturneringer (stævneform) i både Vestjylland
og på Fyn. Generelt skabes tættere kontakt mellem klubberne, som hjælper
hinanden med både turneringsplanlægning, uddannelse og lign. – det er en
meget glædelig udvikling.
Klubudviklingsudvalget består kun af formanden, hvilket har minimeret årets
mødeudgifter væsentligt. Udvalget har i denne sæson haft mødefællesskab
med Børne- og ungdomsudvalget. De to udvalg repræsenterer, i det meste af
deres virke, bredden i forbundet og har af den grund flere fælles aktiviteter. Det
har været et godt eksperiment, som måske kan blive en permanent ordning.
(man kunne overveje at lave et ”stort” breddeudvalg med to repræsentanter i
bestyrelsen)
Klubudviklingsudvalget har svært ved at finde på tiltag, som generelt
interesserer klubberne. Det skyldes sikkert, at mange klubber har problemer
nok med at få ”hverdagen” til at fungere og derfor ikke har overskud til at
deltage i overordnede arrangementer, der handler om fælles planlægning,
fælles strategier, fælles uddannelse og lign. Måske føles målene også for langt
væk i disse arrangementer. Heldigvis ser det nære klubsamarbejde ud til at
fungere. Samarbejdet i og evt. mellem ”de lokale netværk” kan være en vej til et
bredere klubsamarbejde.
Transport er et af klubbernes største problemer. Det er dyrt (selvfølgelig mest i
ydre-distrikterne) og som tidsrøver kan det få selv de entusiastiske frivillige til at
melde pas.
I de kommende år vil forbundet have medlemsfremgang, som primært
fokusområde. Hvis hver dansk basketballklub vokser med 50 medlemmer, har
vi fået en 50 procents medlemsfremgang, hvilket vil være fantastisk. Men en
sådan vækst vil ikke hjælpe på transportproblemet, snarere gøre det mere
problematisk. Afstandene mellem klubberne har jo ikke ændret sig. Derfor skal
der bare skaffes endnu flere penge og bruges endnu mere tid på transport.
For mig set hænger medlemsfremgang sammen med en nødvendig start af nye
klubber. Derved kan vi minimere transportproblemerne. Kan vi gøre noget? Vil
det mon hjælpe med nogle af følgende tiltag?
•
•
•
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Lade det være gratis at deltage i turneringer det første år
Lade det være gratis at deltage i turneringer de to-tre første år
Lade turneringsudgifterne stige langsomt f.eks. gratis - en tredje del halvdelen osv.

Klubudviklingsudvalget

Næsten ligegyldig hvor meget DDDF ”betaler” for en ny klub vil det være en god
investering. En del af udgifterne vil blive dækket af øgede aktivitetstilskud og
resten vil komme klubberne til gode i form af billigere transport.
Med håb om øget kvalitativ aktivitet i de lokale netværk siger undertegnede,
Tak for denne sæson

Formand for Klubudviklingsudvalget
Carsten Hermansen
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Turneringsudvalget, formandsberetning
Turneringsudvalget (TU) har i den forgangne sæson bestået af Flemming
Hansen, Morten Pedersen og Peter Jensen i vest og af Jimmy Jørgensen,
Christian Fogh og Thomas Frydendal i det østlige Danmark.
Den almindelige turnering er som sædvanligt noget der fylder meget i TUs
arbejde. Der er en tidskrævende planlægningsfase omkring september og
omkring juletid, som dog efterhånden primært udføres af administrationen på
DBBFs kontor, efter at TU har udstukket retningslinierne. Jeg vil i den
forbindelse gerne rette en stor tak til specielt Kim Lippert og Per Hjorth, som har
gjort en kæmpe indsats i denne planlægningsfase.
Turneringen for ungdomshold sluttede med Final Four hos hhv. Skovbakken
(Vest), BK Amager (Mini Øst) og Farum/Birkerød (Øvrige Øst). Der skal lyde et
stort tak til arrangørerne, som har gjort et kæmpe arbejde for at få stævnerne til
at blive en stor succes.
Sideløbende med den almindelige turnering har vi også afviklet pokalturnering,
der for ungdom blev afsluttet med et succesrigt finalestævne i Herlevhallen.
Stævnet blev med stor succes afholdt i samme weekend som seniorpokalfinalerne samme sted. Også tak til Herlev for det fantastiske arrangement.
Øresundsmesterskaberne i øst kørte på sin tredje sæson, og endnu engang har
der været store mangler i planlægningen, og i klubbernes entusiasme for at
deltage. Turneringen blev derfor skåret ned i antallet af hold. Der blev afsluttet
med et finalestævne i Farum Arena. Det er TUs indstilling at denne turnering
har overlevet sig selv og skal lukkes ned nu, og det er det vi vil indstille til
Skånes BBF.
Vi må konstatere at vi endnu engang kan se tilbage på en sæson med alt for
mange udskudte og flyttede kampe. Forhindringer som efterårsferie/vinterferie
og landsholdsaktiviteter har endnu engang været de store syndere i den
forbindelse. TU har i foråret haft et møde med Jesper Hauge, som koordinerer
de forskellige U-landsholdsaktiviteter. Vi er blevet enige om en model hvor
landsholdssamlingerne ligger i faste terminer, og hvor vi derfor får bedre
mulighed for at planlægge turneringen uden om disse. Det er mit håb at dette vil
minimere problemerne med kortfristede kampflytninger i denne forbindelse.
TU har behandlet en række diskvalifikationer, både i ungdomsrækkerne og i
divisionerne. I rækker under divisionerne er det TU-vest, der behandler sager
fra øst og omvendt. Divisionerne - og som noget nyt Ligaerne - behandles af
hele udvalget efter behov.
Vi har i år haft usædvanligt mange protester, indberetningssager,
diskvalifikationer, og spørgsmål om fortolkninger af diverse love og regler. Der
har været ukomplicerede sager om ulovlige spillere uden licens, men også
meget alvorligere sager hvor der har været direkte vold på banen i en Oldboyskamp. De skyldige spillere har fået lange karantæner.
Et andet område er spørgsmålet om kreative allianceklubber og dispensationer,
som i flere tilfælde har bragt sindene i kog hos forskellige klubber. Reglerne har
ikke været klare på området, og vi har derfor fremsat et forslag til en ny
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strammere politik for dispensationer, og desuden en opstramning af
alliancereglerne.
En af TUs opgaver er blandt andet at lave alternative turneringer og
turneringsformer. Vi ser derfor med stor interesse på B&U-udvalgets oplæg til
ændring af reglerne for Børne- og ungebasket, som fremlægges på Rigsdagen,
og forventer et tæt samarbejde omkring forslagets eventuelle udmøntning i
konkrete turneringer i den kommende sæson.
Pokalfinalerne for senior er de sidste sæsoner gennemført i samme hal
(Herlev). Det er ønsket om at skabe traditioner, og samtidig sikre en kontinuitet i
afviklingen. Det er forsat vores holdning at vi vil forsøge at fastholde og bevare
disse events.
Ungdoms DM blev i år spillet i Aabyhallen. Aabyhøj var vært for et rigtigt godt
stævne.
Ynglinge-herre er den eneste ungdomsrække der er udbudt som
landsdækkende turnering. Efter vedtagelse på sidste rigsdag, blev den i den
forgangne sæson gennemført som en helårs gennemgående række med fri
tilmelding. Efter lidt tidsmæssige udfordringer med planlægningen p.g.a. nogle
sene afbud til turneringen, lykkedes det alligevel for klubberne at få fastsat
kampene, og få gennemført en rigtig god turnering. Det er mit indtryk at
klubberne har været meget glade for turneringen, som blev afsluttet med slutspil
i semifinaler og finaler bedst af tre kampe, med Hørsholm som vinder. TU har
besluttet at gennemføre turneringen på lignende vilkår i den kommende sæson.
En anden nyskabelse var slutspillet i 2. division herrer. I vest var det meget
enkelt, idet kun et hold meldte sig, og dermed automatisk var sikret
oprykningspladsen. I øst blev der gennemført et slutspil med de fire bedst
placerede hold, der ønskede oprykning. Der blev spillet semifinaler og finaler
bedst af tre kampe, og det var en stor succes. Det vil helt sikkert blive gentaget i
den kommende sæson, og det indgår i TUs overvejelser at udvide denne form
for slutspil til flere rækker i fremtiden.
Vi har i årets løb også snakket om at lave afslutningsstævner for A- og Brækker i øst, efter forslag fra en klub. TU er egentlig positive overfor tanken,
men det rent praktiske er p.t. en alt for stor mundfuld.
Planlægningen af næste sæson er for længst startet. Der er desværre stadig
nogle tilfælde hvor en klubs placering i systemet, ikke lige passer med dens
sportslige eller økonomiske formåen. Derfor ser vi stadig at klubber ønsker at
rykke hhv. op eller ned i forhold til den tilspillede placering. Dette er nok
desværre umuligt at komme helt til livs, og vi løser nok i hvert fald ikke noget
ved at nægte disse ekstraordinære indplaceringer.
Jeg nævnte i sidste beretning at afstande mellem klubber i Vest er et problem,
som TU vil se på. Det er ikke lykkedes os at gøre Jylland mindre, men vi har
tiltro til at bl.a. de nye initiativer fra B&U udvalget kan mindske problemerne
med disse lange afstande.
Thomas Frydendal - Formand for TU, Allerød - 11. maj 2009
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1. Indledning.
Jeg vil i denne beretning fra Dommerudvalgets beskrive udvalgets arbejde med
dommerne, turneringerne, uddannelse, osv., men først vil jeg lige nævne, hvem
der har været i Dommerudvalget i det forløbne år.
2. Dommerudvalget
Dommerudvalget består af Jesper Brixen som formand og dermed også
medlem af DBBFs bestyrelse. Ud over arbejdet som formand varetager Jesper
rollen som DBBFs regel-ansvarlig. Claus Fogde er været næstformand og har
ansvar for samarbejdet med BasketLigaen og DameLigaen. Derudover er der
der 3 medlemmer: Sara Persson, Carsten Vestermark Jensen og René
Christensen som har ansvaret for udvikling af breddedommerne.
Udvalgets arbejde har i denne sæson været præget af, at 3 af medlemmerne er
helt nye i udvalget. Vi har derfor brugt en del tid på at få etableret arbejdsgange
mm og har samtidig forsøgt at tænke nye tanker med henblik på det langsigtede
arbejde. Desværre har det ikke udmøntet sig i ret mange konkret tiltag i
sæsonens løb, men nu ser det ud til, at der begynder at ske noget. Mere om det
senere.
3. Dommerne.
Dommerudvalget valgte ved sæsonstarten at fortsætte med samme
dommergrupperinger som i de seneste sæsoner, dog således at gruppen af
Canal Digital Ligadommere udgjorde 11 dommere, og gruppen af
DameLigadommere bestod af 12 dommere. Dertil kom en gruppe, som dømte
divisionskampe, samt en gruppe dommere, som dømte øvrige kampe.
Det var fra sæsonstarten meningen at give nogle af DL-dommerne kampe i
Canal Digital Ligaen, men det lykkedes ikke i så stor udstrækning, som vi havde
forventet. De væsentligste årsager til dette var dels, at de fleste kampe i Canal
Digital Ligaen var meget tættere end forventet dels, at 3 af DL-dommerne ikke
var til rådighed pga. skader graviditet mm. Efter jul lykkedes det dog at få
afprøvet nogle af DL-dommerne i CDL-kampe, og det vil vi forsøge yderligere i
den kommende sæson.
Udover at prøve DL-dommerne i CDL-kampe på ”normal” vis (2
dommersystemet), er det tanken, at vi i næste sæson så småt vil begynde
indførelse af 3 dommersystemet i Canal Digital Ligaen. Vi vil forsøge at sætte 3
dommere på 1 kamp per runde, og ”den 3. dommer” vil være en lavere rangeret
dommer, som vil få chancen for at få lidt ligaerfaring. På den måde håber vi at
tilføre yngre dommere erfaring, så de på lidt længere sigt vil få lettere ved at
glide ind i CDL-dommergruppen.
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Dommerudvalget har længe ønsket at få indført en mentorordning, hvor erfarne
dommere kan hjælpe mindre erfarne dommere. Vi tror, at en sådan
mentorordning kan hjælpe både til at få bedre dommere, men også til at få flere
dommere til at holde fast i dommergerningen. Vi kan nemlig se, at mange af de
unge dommere hurtigt stopper, hvis de ikke får støtte og vejledning.
Og nu ser det ud til, at vi kan få søsat en ordning fra starten af næste sæson.
Vores bedste dommere har indvilliget i at være mentorer, og vi har således en
god chance for, at ordningen bliver en succes.
4. Turneringen.
Præcis som i de sidste sæsoner har der ikke været de store problemer i de
bedste rækker, mens i de i lavere rækker samt ungdomsrækkerne, har været
problemer med mange meget sene aflysninger og kampflytninger. Det har skabt
store problemer for dommerpåsætterne, som er blevet pålagt ekstra arbejde i
den anledning
De mange sene aflysninger og flytninger er til stor frustration for dommerne,
som får deres personlige planlægning ødelagt, samtidig med at de ikke får
kompensation, når de har afsat en hel eller halv dag til en kamp, som ikke bliver
til noget. Samtidig betyder de mange flytninger, at der er dage, hvor der er stor
mangel på dommere, mens der på andre dage er stort overskud.
Det er Dommerudvalgets håb, at det kan gøres bedre næste sæson.
I sæsonens løb har der desværre været mange diskvalifikationssager ligesom i
forrige sæson. Det er en kedelig trend, som vi helst skal have stoppet hurtigt.
Mange af disse diskvalifikationer skyldes dårlig opførsel af trænere og spillere.
Dommerudvalget overvejer derfor fortsat, om der skal uddeles bøder for
tekniske fejl. En ordning, som FIBA har indført for flere år siden.
En trist konsekvens af den dårlige opførsel er, at vi i denne sæson atter har
mistet nogle dommere, der har valgt at stoppe efter at være blevet udsat
overfusninger mm. Det kan vi bare ikke leve med, og Dommerudvalget vil derfor
fortsætte med at sætte focus på opførsel, og derfor vil der blive strammet op på
dette område i de kommende sæsoner.
5. D-League
I denne sæson har der været afviklet en Development League for CDLholdenes reserver. Formålet har været at give reserver og bænkspillere mere
spilletid for at få dem udviklet. På dommersiden har DBBF til hver kamp stillet
med en erfaren dommer, som skulle dømme sammen med en lokal B-dommer
med det formål at få udviklet nogle af B-dommere. Desværre har ikke alle
klubber forstået dette, og nogle af kampene har ikke været afviklet som
påtænkt, hvilket har været til stor frustration for de påsatte dommere. Skal DLeagueturneringen fortsætte i næste sæson, skal der strammes op omkring
afviklingen af kampene.
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6. Øresundsturneringen
I den forløbne sæson har der atter været en Øresundsturnering arrangeret i
samarbejde med det skånske basketball forbund. Desværre synes klubberne at
have nedprioriteret denne turnering, hvilket har medført dårlige forhold omkring
afviklingen af kampene. Hvis DBBF fortsat skal stille dommere til denne
turnering, skal der strammes op, så dommere og dommerpåsætter ikke spilder
deres tid pga. aflysninger, flytninger mm.
7. Uddannelse af dommerne.
I lighed med tidligere startede sæsonen med opstartsclinics for divisions- og
ligadommere. Formålet med disse clinics var at få uddannet dommerne til
dømme på samme måde inden for deres respektive grupper. Til det formål har
der været gennemgået en lang række videoklip, og der har været udarbejdet
fokus punkter for dommerne.
Opstartsclinicen foregik i Vejen Idrætscenter, der havde gjort en stor indsats for
at få de praktiske detaljer til at fungere, hvilket lykkedes flot. En stor tak til
personalet og til Morten Jensen, der var med til at få det hele til at fungere.
I forbindelse med pokaIfinalerne blev der afholdt en midtvejsclinic for dommerne
i de 2 ligaer. Også her var der video evaluering på programmet.
Endelig blev der afholdt en slutspilsclinic i begyndelsen af marts med det formål
at forberede dommerne til slutspilskampene.
På breddesiden har der desværre ikke været afholdt så mange arrangementer
som ønsket, men det lykkedes at få afholdt nogle dommersamlinger i
forbindelser med nogle CDL-kampe i det jyske. Det er Dommerudvalgets håb,
at vi kan få flere lignende arrangementer i næste sæson.
I den forløbne sæson har der været afholdt 31 C-dommerkurser med i alt 376
deltagere, 2 B-dommerkurser med i alt 15 deltagere og et A-dommerkursus
med 8 deltagere.
Der var således flere på C-dommer- men færre på B-dommerkursus end sidste
år. Jeg håber, at der kommer flere i den kommende sæson.
Det er fortsat vigtigt at få aktiveret alle de nye B-dommere, og det er mit håb, at
man fra administrationens side (Dommerudvalget, dommerpåsætterne og
DBBFs kontor) kan afsætte lidt flere ressourcer til at få ”skubbet” bag på
aspiranterne, så man måske kan få aktiveret nogle flere.
I juleferien blev der atter afholdt en dommercamp i Lemvig. Denne camp er for
dommere, som ønsker at blive divisionsdommere og/eller ønsker at få kampe
på højere niveau. Det er en meget populær camp, som vi vil gøre meget for at
få gennemført hvert år.
I maj måned vil der i lighed med tidligere år blive en udviklingstur til Berlin, hvor
lovende divisionsdommere vil få en intensiv dommercoaching, som forhåbentlig
kan inspire deltagerne.
På bedømmer/dommerudviklingsområdet er vi desværre plaget af
ressourcemangel, og der er ikke foretaget så mange bedømmelser, som
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planlagt. Dommerudvalget vil fortsat arbejde på at skaffe kvalificerede
bedømmere, men det bliver svært.
8. Danske dommere i internationalt lys.
I den forgangne sæson har vi leveret danske dommere til adskillige
internationale opgaver.
Rune Ressel Larsen har dømt 2 FIBA ungdoms-EM turneringer i juli og august.
I august arrangerede DBBF Nordiske Mesterskaber for kvinder og fra Danmark
deltog Bo Bundgaard og Jonas Bille som dommere, Anker Nielsen, Claus
Fogde og Jesper Brixen som kommissærer.
I løbet af efteråret og vinteren har Jonas Bille og Rune Ressel Larsen dømt
såvel Eurobasket- som EuroCupkampe, mens Geert Sørensen og Jesper
Brixen har virket som kommissærer i samme turneringer.
I skrivende stund er Henrik Juhl dommer ved VM for skolehold, som foregår i
Istanbul i Tyrkiet.
I lighed med sidste sæson har Rune Ressel Larsen dømt mange kampe i den
svenske herreliga, mens Jesper Dam Jensen tilsvarende har dømt kampe i den
norske herreliga.
Det er rart at se, at vores ligadommere let kan klare sig i de nordiske ligaer. Det
støtter vores formodning om at vores dommere er fuldt på højde med
dommerne i de øvrige nordiske lande.
9. Dommermangel
Dommermangel er desværre et tilbagevendende punkt i årsberetningen fra
Dommerudvalget, og det ser ikke ud til at bedres foreløbig. Snarere tværtimod.
Årsagerne til dette er mange, men den vigtigste er, at det ikke er attraktivt at
være dommer. Hvis vi kunne gøre det mere attraktivt at være dommer, ville det
automatisk tiltrække flere.
Men hvad skal der gøres?
1 Dårlig opførsel af trænere, spillere, ledere og tilskuere skal stoppes
2 Dommerne skal roses for deres indsats i stedet for altid at blive kritiseret
af spillere, trænere, ledere og tilskuere
3 Kampene skal afvikles som planlagt i stedet for at blive flyttet med kort
varsel
4 Det praktiske omkring kampene skal bare være i orden, så dommerne
kan koncentrere sig om at dømme kampene i stedet for at skulle bruge
kræfter på at få dommerbord mm til at fungere
5 Der skal oprettes dommermiljøer i klubber eller regioner
6 Der skal være udviklingsmuligheder
7 Honorering og andre goder er i orden
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10. Fremtidsplaner
Dommerudvalget har mange idéer til forbedringer på dommerområdet, men
fælles for dem alle er, at de kræver ressourcer. Både i form af penge og i form
af kvalificerede personer, der kan og vil gøre en indsats. Hvis situationen ikke
bedres, ser det ikke for godt ud på dommerområdet. Jeg foreslår derfor at få
ansat en dommerkonsulent på deltid. Konsulentens primære opgave skal være
at tage sig af de mest tidskrævende arbejdsopgaver, således at
Dommerudvalget kan koncentrere sig om udvikle dommerne og
dommergerningen i dansk basketball.
Til sidst vil Dommerudvalget gerne takke for samarbejdet med
dommerpåsætterne, kontoret, ligaerne, klubberne, trænerne samt de øvrige
udvalg i DBBF. Og der skal selvfølgelig lyde en overordentlig stor tak til
dommere, der har gjort en særdeles stor indsats for at få afviklet de utroligt
mange kampe.
Virum, maj 2009
Jesper Brixen
Formand
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Beretning fra uddannelsesudvalget
Sæson
Data
2008-2009 2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002
Sum af Antal deltagere
7
36
22
8
0
Sum af Deltagertimer i alt
37
108
66
24
0
Official/dommeruddannelse
Sum af Antal deltagere
459
402
376
476
385
460
193
322
Sum af Deltagertimer i alt
3.481
3.810
2.526
2.907
2.319
2.823
1.281
2.100
Træneruddannelse
Sum af Antal deltagere
252
327
149
213
210
212
90
148
Sum af Deltagertimer i alt
2.076
4.490
1.636
2.145
2.538
1.542
702
1.332
Total Sum af Antal deltagere
718
765
547
697
595
672
283
470
Total Sum af Deltagertimer i alt
5.593
8.408
4.228
5.076
4.857
4.365
1.983
3.432
Fn-kategori
Lederuddannelse

En væsentlig del af arbejdet indenfor uddannelsesudvalgets ressortområde er
naturligvis at sikre, at relevante personer får den nødvendige opkvalificering,
primært naturligvis DBBFs uddannelser.
Som det ses ovenfor, er der væsentlig samlet tilbagegang i forhold til sidste
sæson, men niveauet er fint i forhold alle tidligere sæsoner. Faktisk er antallet
af deltagertimer højere end noget andet år – bortset fra 2007/08.
Antallet af kursusgængere er ikke meget mindre end sidste sæson (718 i
forhold til 765), og det er et væsentligt højere tal end tidligere år.
Det er værd at notere sig – om end vi ikke kan bruge dette til noget – at billedet
er det samme for stort set alle andre specialforbund.

Lederuddannelse
Vi har brug for at angribe dette fra en helt ny vinkel.

Official/dommeruddannelse
Er det område, der klarer sig bedst, måske fordi klubberne får bøder, hvis de
ikke har nok dommere i forhold til deres tilmeldte hold? Der er dog mange Cdommere blandt kurserne og desuden en del dommerclinics. Der kommer ikke
voldsomt mange nye dommere, der dømmer forbundskampe - vi har uddannet
15 nye B-dommere i denne sæson, og ikke alle er aktive for forbundet.

Træneruddannelse
Tallene for 2007-2008 var begunstiget af mange timer og deltagere på ITAuddannelsen og diplomtræneruddannelsen, hvilket vi ikke fast kan regne med i
det disse uddannelser er meget tidskrævende. Der er dog stadig plads til en
kraftig forbedring i det tallene dækker over kun 9 trænerkurser på de 2 laveste
trænerniveauer.

Trænerregistrering
Vi har taget hul på registrering af alle kursister og trænere, og dette vil være et
brugbart medie ved markedsføring af fremtidige kurser. Pga. sygdom i
administrationen er vi desværre ikke nået så langt som håbet på den
teknologiske front, men desuagtet er alle registreret.
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Easy-basket
Uddannelsesudvalget har deltaget i udgivelsen af Easy Basket DVD’en. Det var
været en betydelig succes – og vi glæder os til at få endnu mere udbytte af
DVD’en, når der ansættes en konsulent til at markedsføre den i Jylland.

Fremtiden
Som nævnt ovenfor er vi ikke anderledes end mange andre specialforbund, og
DIF har lignende vigende kursusvirksomhed.
Det kunne være oplagt for det fremtidige uddannelsesudvalg f.eks. at overveje
følgende:
•
•
•
•
•

Træneruddannelse tilrettelægges som ATK-kurser, dvs. kurser med
fokus på bestemte aldersgrupper og som følger de anbefalinger, som
ATK-projektet udmønter sig i.
Fredag 17-21 gøres til fast kursustidspunkt. Forsøg skal vise, om dette
vil øge kursusinteressen.
Modulopdelte kurser skal gøre det muligt at uddanne sig i overskuelige
portioner.
ATK-tankegangen kan muligvis også anvendes i forbindelse med
lederuddannelse og dommeruddannelse
Og så skal vi huske at bibeholde SUW - uden den ville det stå meget
skidt til.

Uddannelsesudvalget takker for samarbejdet med resten af bestyrelsen,
kursister og kursusinstruktører samt DBBFs kontor.
30. april 2009 / Michael Piloz
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Udvalget har I år bestået af formand Jesper Nielsen (bestyrelsen), Rene
Hansen og Henrik Sandberg. I skrivende stund er det lykkedes at få udvalget
suppleret op med Torben Bo Jensen (Amager). Vi har holdt to udvalgsmøder –
endvidere har der været afholdt to møder vedr. guidelines, samt møder med
udvalgsformand og forskellige ansatte i DBBF. Herudover har Rene Hansen
deltaget i den årlige FIBA-Youth samling i efteråret 2008, ligesom Formanden
og konsulenten Ole Vincents har deltaget i en FIBA-minibasketball clinic i
foråret 2009.

Faste aktiviteter
Vi har fortsætter det gode samarbejde med Hørsholm basket med afviklingen af
minifestivalen øst, der efterhånden har fundet en god og succesfuld form med
over 50 deltagende hold – i år lykkedes det at få gennemført en tilsvarende om
end mindre minifestival i vest. Herudover har der – i konsulenternes regi –
været afholdt forskellige aktiviteter rundt om i landet fra ministævner til
pigedage mv. Tak til alle der har hjulpet til ved arrangementerne.
Årets arbejde har primært været fokuseret på to områder, EASY-basket og
Guidelines:

EASY-basket
Dette arbejde er nærmest eksploderet efter at vi på baggrund af konceptet i
oktober 2008 modtog DIF´s mediepris på 200.000 kr. Anerkendelsen fra
idrættens medieudvalg understreger det udviklingspotentiale basketball har og
at vi har fat i den lange ende, der for alvor betyder noget. Bedre endnu er det, at
prisen muliggør en langt større satsning på området end vi havde forestillet os
mulig.
Arbejdet med selve materialet, websitet og DVD’en har stået på siden marts
2008. Siden den færdige DVD blev lanceret (alle klubber har modtaget to
eksemplarer) i november 2008, har efterspørgslen på at vide mere, få
materialet ud og arrangere kurser været stor. Vi har været ude og lave
pilotprojekter, besøg, kurser, workshops mm. af forskellig slags på mere end
otte steder med omkring 100 deltagere. Det er vores håb, at mange klubber og
skoler vil udnytte mulighederne i hele ”pakken” og indgå samarbejde rundt
omkring i hele landet – se mere på www.easybasket.dk og på dk4’s
hjemmeside:
http://www.dk4sport.dk/videos/flow/player/index.php?clip=EasyBasket2&c
lipId=1251&play=true
Udvalget siger tak for det store arbejde som rigtig mange mennesker har lagt i
hele projektet og særlig tak til Ole Vincents der har holdt alle boldene i luften
undervejs.

Guidelines
Arbejdet med guidelines har nu stået på længe – efter oplægget på Rigsdagen i
2008 har vi arbejdet på at drøfte tilgangen til ungdomsbasket i DK over en bred
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kam. Det stod os ret hurtigt klart, at dette er et større område som så og at det
er vigtigt, at vi gør tingene i den rigtige rækkefølge og på den bedst mulige
måde til gavn for alle. Derfor nedsatte vi, efter at have inviteret rigtig mange
basketfolk, en fokusgruppe bestående af Michael Boye (Værløse), Jack
Frederiksen (Amager), Anders S. Jørgensen (BMS), sportschef Jesper Hauge
og BU-formand Jesper Nielsen – Konsulent Ole Vincents har endvidere bistået
gruppen undervejs. Fokusgruppen har holdt to møder og de på Rigsdagen 2009
fremsatte forslag til ændringer i børnereglerne for U8 og U10 er et resultat af
disse møder.
Vi har forsøgt, at afprøve så mange af tankerne i det oprindelige oplæg som
muligt bl.a. ved et mikro-stævne i Værløse og på minifestivalen i Hørsholm (ikke
gennemført i skrivende stund) - forsøgene understøtter og bekræfter vores
tanker. Endvidere har forslaget har været til drøftelse i bestyrelse og udvalg
(BU, Elite og Klub). I forslagene til Rigsdagen motiverer vi ændringerne,
ligesom vi peger hen imod det videre arbejde med både børneregler, guidelines
og et Aldersrelateret Trænings Koncept (ATK) – sidstnævnte laves i
samarbejde med sportschefen og vi forventer at have dette klart inden
Rigsdagen 2010. Herudover arbejder vi på et holdningshæfte som en del af
Guidelines-tanken – dette hæfte er pt under udarbejdelse under arbejdstitlen
”Større glæde – mere udvikling – øget motivation”. Vi er overbeviste om, at
ændringerne er til gavn for hele Danmarks basketball.

Næste år
Udover at fastholde og udvikle vores faste aktiviteter, vil vi fokusere på at få
EASYbasket i gang så mange steder som muligt – dette skal vores nyansatte
ungdomskonsulent være med til at sikre. Endvidere skal vi have etableret og
gennemført gode stævner for U8 og U10, ligesom arbejdet med at indhente
erfaringer i tilpasninger af reglerne skal fortsætte, så vi har et ordentligt
evidensbaseret materiale at basere vores arbejde med dansk
ungdomsbasketball på i de næste mange år.
Jesper Nielsen, Holbæk d. 10. maj 2009
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Disciplinærudvalget har i sæsonen 2008-09 haft to sager til behandling, begge
sager protestsager fra kampe i Canal Digital Ligaen. Den ene sag blev afvist
behandlet med henvisning til, at reglerne for nedlæggelse af protest ikke var
fulgt, mens den anden sag blev optaget til behandling.
1. Den til behandling afviste sag drejede sig om protest over en manglende
noteret scoring i kampens sidste minut.
• Af dommerindberetningerne fremgik det, at førstedommeren foranlediget
af højlydte indsigelser fra protesterende holds bænk og træner ved
næstfølgende spilstop havde kontrolleret scoringsprotokollen, men ikke
ud fra sin erindring om de sidste tre scoringer kunnet konstatere nogen
fejl, hvilket var blevet meddelt det indsigende hold, inden kampen var
blevet sat i gang på ny, på hvilket tidspunkt der ikke blev meddelt protest
over dommerafgørelsen, men først umiddelbart efter kampens afslutning.
• I modstrid med dommerindberetningerne mente protesterende hold at
have nedlagt protest under kampen, straks muligheden herfor havde
foreligget. Dette understøttedes ikke af nogen af indberetningerne, idet
det dog i 24-sekundertidtagerens indberetning anførtes, at holdets
træner havde nedlagt protest, da dommerne lod spillet fortsætte.
• Af Turneringsreglementet § 21 stk. 2 pkt.1 fremgår det, at det alene er et
holds anfører, der kan nedlægge gyldig protest under en kamp. Og at en
protest skal meddeles, straks situationen forekommer eller ved første
stop af kampuret derefter.
• Af førstedommerens supplerende indberetning fremgik det, at der ikke
inden for 30 minutter efter kampens afslutning forelå en skriftlig erklæring
fra en repræsentant fra protesterende klub om indholdet af protesten,
hvilket er i modstrid med bestemmelserne i Turneringsreglementets § 21
stk. 2 pkt. 3
¾ På baggrund af den manglende opfyldelse af bestemmelserne i
Turneringsreglementets § 21 stk. 2 pkt. 1 og 3 om gyldig nedlæggelse af
protest blev protesten afvist behandlet.
¾ I forbindelse med ovennævnte sag konstaterede Disciplinærudvalget
følgende overtrædelser af bestemmelserne i Turneringsreglementets §
21:
• Scoringsprotokollen var ikke påtegnet på bagsiden af dommerne, at
de var bekendt med, at protest var nedlagt, jfr. TR § 21 stk. 5.
• dommernes skriftlige indberetning blev ikke indsendt inden 24 timer
efter kampens afslutning, men først på andendagen efter kampen, jfr.
TR § 21 stk. 3.
• tidtagers, protokolførers og 24-sekundertidtagers indberetninger blev
ikke indsendt inden 24 timer efter kampens afslutning, men først efter
flere rykkere på henholdsvis femte-, elvte- og tolvtedagen efter
kampen, jfr. TR § 21 stk. 4.
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¾ Endelig bemærkede Disciplinærudvalget sig, at den fra den
protesterende klub modtagne beretning med sagsfremstilling, jfr.
Turneringsreglementet § 21 stk. 6, ikke var stilet til DBBF og heller ikke
underskrevet, men fremstod som en intern skrivelse.
2. Den til behandling optagne sag drejede sig om protest over en fejlagtig
godkendt 3-pointsscoring.
• I protesten anførtes det, at det af en videooptagelse meget tydeligt
fremgik, at den pågældende scoring var en 2-pointsscoring, som af
dommeren fejlagtigt blev markeret som en 3-pointsscoring. I forbindelse
med den i situationen nedlagte protest havde protesterende klub anført,
at skytten ikke havde sat af bag 3-pointslinien, men hele tiden havde
befundet sig i 2-pointsområdet. I protesten anførtes det endelig, at den
fejlagtige notering havde direkte indflydelse på kampresultatet
(underforstået: idet hovedkampen endte uafgjort).
• I sin indberetning anførte andendommeren, at han under spillet havde
vurderet, at skytten havde sat af bagved 3-pointslinien og var landet i 2pointsområdet, hvorfor han havde signaleret en 3-pointsscoring.
¾ Med henvisning til bestemmelserne i ”Internationale basketballlove”
afsnit C pkt. 4, hvoraf det fremgår, at en videooptagelse ikke kan
benyttes til at træffe afgørelse om, med hvilket pointtal en scoring skal
godkendes, lagde Disciplinærudvalget alene andendommerens afgørelse
til grund, at der var tale om en 3-pointsscoring, og kendte protesten afvist
og kampens resultat at stå ved magt.

Det er i øvrigt Disciplinærudvalgets opfattelse, at bestemmelserne vedrørende
nedlæggelse af protest som anført i Turneringsreglementets § 21 bør redigeres
og omformuleres, således at de er mere overskuelige og også gerne mere
entydige.
Brabrand, den 29. april 2009

På Disciplinærudvalgets vegne
Hans H. Graversen
formand

64

Dameligaen 2008/09 - den bedste sæson i flere år

Dameligaen 2008/09 - den bedste sæson i flere år

Ligaen er i år blevet gennemført med fremskridt stort set over hele linien. Alle 9
klubber i Dameligaen har taget den nye turneringsform med et spændende
mellemspil til sig - og der er meget bred enighed om at fortsætte denne model
også for den kommende sæson.
Nøgleordene for denne succes er blandt andet følgende:
•
•

•
•
•
•
•

Der har været rigtig mange spændende og jævnbyrdige kampe
Klubberne har gjort en stor indsats for en mere professionel afvikling af
kampene med bedre styr på dommerbord, diverse praktiske,
programmer og lignende
Kampreferater, billeder og statistik er der nu styr på
En god kombination af danske spillere (både de helt unge og en række
ganske erfarne) og diverse udenlandske profiler
Lemvig har bidt sig fast og gjort det rigtig godt i sin første sæson
Tætte slutspilskampe med intensitet og godt med tilskuere
En flot finaleserie og en overraskende ny vinder af mesterskabet

Overleveringen fra Leif Nielsen til ny forretningsfører omkring årsskiftet forløb
uden problemer, og der skal her lyde en stor tak til Leif for hans store indsats i
ganske mange år.
Og så er der slet ikke tvivl om, at der stadig er en række forhold, der kan og
skal forbedres. Vi ser blandt andet frem til sammen med herrerne at anvende
det nye statistikprogram og at få en mere spændende og dynamisk
hjemmeside.
Samarbejdet med klubberne har fungeret rigtig godt, og dialogen og
samarbejdet med forbundet er kendetegnet ved forståelse, lydhørhed, respekt
og et stort ønske om at trække i den samme retning til gavn for damebasketball
i Danmark. Også dialogen og samarbejdet med dommerne og dommernes
repræsentanter har fungeret upåklageligt.
Med venlig hilsen
Carl Erik Dalbøge
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Beretning Canal Digital Ligaen 2008 - 2009
Basketligaen bestod i sæsonen 2008 – 2009 af 10 klubber og turneringen løb
fra oktober 2008 – primo majl 2009.
Der blev afviklet totalt 113 kampe før vinderen kunne findes. Dansk mester blev
Bakken Bears, nummer to blev Svendborg Rabbits og bronzemedaljerne gik til
Randers Cimbria
Roskilde rykkede ud og Aalborg kom op fra 1.division
Turneringen blev afviklet som en dobbelt turnering = 18 kampe i grundspillet og
de 6 bedst placerede(1-2 direkte til semi) og 3-6 gik til kvartfinaler bedst af 3
kampe, semifinaler bedst af 7 kampe og finaler bedst af 7 kampe
Årets træner blev Mark Collins, Randers Cimbria
Årets spiller blev Bonell Colas, Randers Cimbria
Canal Digital Liga
Aftalen med Dk4 er forlænget og løber nu frem til og med sæsonen 2011 - 2012
og der har indeværende sæson været vist 35 kampe på kanalen.
Arrangementerne i forbindelse med afviklingen af Canal Digital Liga kampene
er generelt hævet meget og transmissionerne har vist at der kommer mange
tilskuere. Der er i sæsonen sat en historisk rekord idet Bakken Bears havde
intet mindre end 4816 tilskuere til en kamp. Det er det højeste antal tilskuere
der nogensinde har været til en basketball kamp i Danmark.
Historisk er det også at finaleserien før første gang gik i 7 kampe.
Tilskuerfremgangen er steget støt de sidste år. I denne sæson har 60.844
personer valgt at se Canal Digital Liga kampe live. Dette giver en fremgang på
25.1% således at snittet nu er 538.
All Star kampen blev afholdt for 6. gang. Solrød var vært og godt 550 tilskuere
overværede at hjemmeholdet for første gang vandt 140 – 129
Organisatorisk er i de fleste klubber også blevet styrket. Medlemstallet i de
involverede steg klubber svagt. Omvendt har finanskrisen også sat sine spor og
Roskilde måtte sidst på sæsonen erkende at der ikke er grobund for Elite
basketball til den kommende sæson.
Den nye udviklingsplan 2009 – 2014 er et godt redskab der skal føre dansk
basketball yderligere frem.
Mediebevågenheden har igen især i de store provinsbyer atter været massiv.
Men også de store landsaviser har vist en øget interesse men de er stadig lidt
træge med deres dækning; til gengæld er det lokale nyheds flow styrket.
Canal Digital Ligaen består af 10 klubber i sæsonen 2009- 2010, Roskilde
erstattes af Aalborg
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Canal Digital Ligaen overgår fra den kommende sæson til DBBF administration,
men er som i de sidste 9 år en selvstændig enhed. Leif Nielsen stopper således
som forretningsfører.
Leif Nielsen
Afgående forretningsfører
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Bilag dagsordenens punkt 7 (behandling af indkomne
lovforslag)
Lovforslag nr. 1
Lovforslag om mindst tre klubber som indsendere af lovforslag
Forslagsstiller: Bestyrelsen
Motivation: at sikre at det er emner der er relevante for de fleste der behandles
på rigsdagen
Nuværende (understreget fjernes)

Forslag (understreget tilføjes)

Forbundets Love §12 Stk. 2

Forbundets Love §12 stk.2

Forslag der ønskes behandlet på
Basketrigsdagen, kan fremsættes af
medlemsklubber og DBBFs
bestyrelse. DBBFs øvrige organer
samt spillerforeningen,
trænerforeningen og
dommerforeningen kan ligeledes
fremsætte forslag, dog kun indenfor
organets kompetenceområde.

Forslag der ønskes behandlet på
Basketrigsdagen, kan fremsættes af
medlemsklubber og DBBFs bestyrelse.
”Forslag fra medlemsklubber skal dog
være stillet af mindst tre klubber i
forening.”
DBBFs øvrige organer samt
spillerforeningen, trænerforeningen og
dommerforeningen kan ligeledes
fremsætte forslag, dog kun indenfor
organets kompetenceområde.

Lovforslag nr. 2
Lovforslag om ændring af indsendelsesfrist for lovforslag
Forslagsstiller: Bestyrelsen
Motivation: at give bedre tid til at udforme velgennemarbejdede lovforslag
Nuværende (understreget fjernes)

Forslag (understreget tilføjes)

Forbundets Love §12 stk.3

Forbundets Love §12 stk.3

Forslag, der ønskes behandlet på
Basketrigsdagen, herunder forslag til
ændring af DBBFs love mv., jf § 13,
skal fremsættes skriftligt og være
DBBFs sekretariat i hænde senest

Forslag, der ønskes behandlet på
Basketrigsdagen, herunder forslag til
ændring af DBBFs love mv., jf § 13,
skal fremsættes skriftligt og være
DBBFs sekretariat i hænde senest den
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den sidste hverdag i april. Forslag til
valg til de i § 9 nævnte organer kan
dog fremsættes på Basketrigsdagen.

sidste hverdag i marts. Forslag til valg til
de i § 9 nævnte organer kan dog
fremsættes på Basketrigsdagen.

Lovforslag nr. 3
Lovforslag om præcisering af ankeregel
Forslagsstiller: Bestyrelsen
Motivation: klarhed om ankereglerne
Nuværende (understreget fjernes)

Forslag (understreget tilføjes)

Forbundets love §31

Forbundets love §31

Turneringsudvalget behandler
diskvalifikationssager og
indberetninger fra dommere og
officials efter de til enhver tid
gældende reglementer.

Turneringsudvalget behandler
diskvalifikationssager og indberetninger
fra dommere og officials efter de til
enhver tid gældende reglementer.

I Danmarksturneringen behandles
protestsager i første instans af
disciplinærudvalget.
I Danmarksturneringen behandles
indberetningssager og
diskvalifikationssager i første instans
af turneringsudvalget. Spilletilladelser
for danske og udenlandske spillere
behandles af DBBF.
Turneringsudvalgets afgørelser kan
inden 7 dage indbringes for DBBFs
disciplinærudvalg.
Gebyret ved indbringelse af protest
er kr. 1.000,-.
Gebyret ved anke til
disciplinærudvalget er kr. 1.000,-.
Gebyret ved anke til Amatør- og
Ordensudvalget er kr. 1.000,-.
§ 19 finder tilsvarende anvendelse i
disciplinærudvalgets behandling af
protestsager samt
turneringsudvalgets behandling af
diskvalifikationssager og

I Danmarksturneringen behandles
protestsager i første instans af
disciplinærudvalget. I øvrige turneringer
behandles protestsager i første instans
af turneringsudvalget.
Spilletilladelser for danske og
udenlandske spillere behandles af
DBBF.
Turneringsudvalgets afgørelser kan
inden 7 dage indbringes for DBBFs
disciplinærudvalg.
Disciplinærudvalgets afgørelser kan
inden 7 dage indbringes for DBBFs
amatør og ordensudvalg.
Gebyret ved indbringelse af protest er
kr. 1.000,-.
Gebyret ved anke til disciplinærudvalget
er kr. 1.000,-.
Gebyret ved anke til Amatør- og
Ordensudvalget er kr. 1.000,-.
§ 19 finder tilsvarende anvendelse i
disciplinærudvalgets behandling af
protestsager samt turneringsudvalgets
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behandling af diskvalifikationssager og
indberetningssager, der behandles af
hhv. disciplinærudvalget og
turneringsudvalget i første instans.

Lovforslag nr. 4
Lovforslag om præcisering om dispensationsregler
Forslagsstiller: Bestyrelsen
Motivation: Der har været behov for større klarhed om dispensationer i
ungdomsrækkerne og Bestyrelsen foreslår derfor at samle alle reglerne i den
samme bestemmelse.
Nuværende (understreget fjernes)

Forslag (understreget tilføjes)

Fælles Turneringsreglement § 7

Fælles Turneringsreglement § 7

Ungseniorer kan uden dispensation
spille på både ungsenior- og på
seniorhold i samme klub inden for
samme sæson og dermed have
mulighed for deltagelse i kampen om
Danmarksmesterskabet i TO
aldersgrupper.

Det er muligt at få dispensation:

Andetårsynglinge kan uden
dispensation deltage på klubbens
ungseniorhold OG seniorhold i
samme klub inden for samme sæson
og dermed have mulighed for
deltagelse i kampen om
Danmarksmesterskabet i TRE
aldersgrupper.
Spillere yngre end andetårsynglinge
kan søge dispensation.
Alle spillere fra drenge/piger til og
med juniorer må spille på et hold i
egen aldersklasse og herfra spille på
et hold i højere aldersklasse med ret
til at rykke tilbage.
Hvis en klub ikke har et
ungdomshold, som en spiller kan
rykke op på, kan turneringsudvalget
efter individuel vurdering (evt. vedlagt
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A. Hvis man ikke har hold i
nærmeste øvre aldersgruppe
a. Kræver individuel
vurdering
b. Kræver medlemskab i
hele foregående sæson
c. Dokumentation skal
forefindes.
B. Hvis spillerne går i Klasse/skole
sammen
a. Dette gælder kun hold
omfattet af børnereglerne
b. Dokumentation kræves i
alle tilfælde
C. Øvrige dispensationsmuligheder
a. Kræver begrundelse og
dokumentation
Med dispensation kan man normalt
ikke:
-

kvalificere sig til Final Four og
slutkampe om DM
Pokalturnering: A: Nej B: Ja C:
individuel vurdering
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kopi af medlemsliste i klubben) give
dispensation til, at pågældende
spiller (maks. 2 spillere/hold) kan
spille på samme klubs hold i
aldersgruppen under.
Dette forudsætter dog, at spilleren
har været medlem af pågældende
klub i hele den forudgående sæson.

Der skal forefindes et officielt skema
med felter og fritekst der sendes til
klubberne når dispensation gives, med
klar beskrivelse af hvad spilleren er
spilleberetiget til.
Ungseniorer kan uden dispensation
spille på både ungsenior- og på
seniorhold i samme klub inden for
samme sæson og dermed have
mulighed for deltagelse i kampen om
Danmarksmesterskabet i TO
aldersgrupper.
Andetårsynglinge kan uden
dispensation deltage på klubbens
ungseniorhold OG seniorhold i samme
klub inden for samme sæson og
dermed have mulighed for deltagelse i
kampen om Danmarksmesterskabet i
TRE aldersgrupper.
Spillere yngre end andetårsynglinge
kan søge dispensation.
Alle spillere fra drenge/piger til og med
juniorer må spille på et hold i egen
aldersklasse og herfra spille på et hold i
højere aldersklasse med ret til at rykke
tilbage.
Hvis en klub ikke har et ungdomshold,
som en spiller kan rykke op på, kan
turneringsudvalget efter individuel
vurdering (evt. vedlagt kopi af
medlemsliste i klubben) give
dispensation til, at pågældende spiller
(maks. 2 spillere/hold) kan spille på
samme klubs hold i aldersgruppen
under.
Dette forudsætter dog, at spilleren har
været medlem af pågældende klub i
hele den forudgående sæson.

Propositioner øvrige turneringer §7
Der kan gives dispensation, så en
spiller kan deltage i en række hvor
han/hun ellers er for gammel. Som
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udgangspunkt kan der kun gives
dispensation til to spillere pr. hold pr.
kamp. Dispensation i mesterrækken
vil normalt betyde, at holdet ikke kan
vinde DM.
I øvrigt henvises til retningslinierne i
børnereglerne i
turneringsreglementet.

Intern procedure:
A & B håndteres administrativt. Kopier sendes til TU
C sendes til TU for vurdering

Lovforslag nr. 5
Lovforslag om præcisering om deltagelse i landsdækkende
rækker
Forslagsstiller: Bestyrelsen
Motivation: klarhed om deltagelse i landsdækkende rækker
Nuværende (understreget fjernes)

Forslag (understreget tilføjes)

Fælles Turneringsreglement § 9

Fælles Turneringsreglement § 9

Såfremt en klub deltager i en
turneringsrække med flere hold,
betragtes disse hold som forskellige
klubber, og spillerne kan i sådanne
tilfælde kun deltage på det ene hold i
samme sæson.

Såfremt en klub deltager i en
turneringsrække med flere hold,
herunder eventuelle alliancehold,
betragtes disse hold som forskellige
klubber, og spillerne kan i sådanne
tilfælde kun deltage på det ene hold i
samme sæson.
En klub kan kun deltage med et
damehold og et herrehold i
landsdækkende rækker.
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Lovforslag nr. 6
Lovforslag om præcisering om intern op/nedrykning
Forslagsstiller: Bestyrelsen
Motivation: Når der kun står dag i teksten vil spilleren i nogle situationer skulle
sidde over i to weekender, hvilket ikke findes rimeligt
Nuværende (understreget fjernes)

Forslag (understreget tilføjes)

Fælles Turneringsreglement § 11

Fælles Turneringsreglement § 11

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

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

En spiller kan kun rykke fra et højere
til et lavere hold, hvis det hold, hvortil
vedkommende hørte, i mellemtiden
har spillet eller samme dag spiller en
kamp, hvori vedkommende ikke
deltager.

En spiller kan kun rykke fra et højere til
et lavere hold, hvis det hold, hvortil
vedkommende hørte, i mellemtiden har
spillet eller samme dag/weekend spiller
en kamp, hvori vedkommende ikke
deltager.
Hvis…

Hvis …

Tolkningseksempler med ny regel
Eksempel 1
Spilleren spiller liga kamp lørdag d.5
Spilleren spiller 2.div. kamp lørdag d.12
Ligaholdet spiller kamp søndag d.13
Dette er lovligt såfremt spilleren ikke spiller på ligaholdet om søndagen
Weekend defineres som Lørdag kl. 00.01 til søndag kl. 23.59
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Lovforslag nr. 7
Lovforslag om præcisering om -1 point ved taberdømte kampe
Forslagsstiller: Bestyrelsen
Motivation: Såfremt et hold taberdømmes to gange på en sæson vil det få
større betydning da det vil svare til en ekstra tabt kamp. Det findes rimeligt
overfor andre hold i samme række at der er en større konsekvens.

Nuværende (understreget fjernes)

Forslag (understreget tilføjes)

Fælles Turneringsreglement § 18

Fælles Turneringsreglement § 18

I turneringer, der spilles efter
kamppointsystem, gælder følgende
bestemmelser: 2 kamppoints for en
vundet kamp og 0 kamppoints for en
tabt kamp. Det hold, der ved
turneringens slutning har opnået flest
kamppoints, er vinder, medens de
øvrige hold placeres på de følgende
pladser i forhold til deres opnåede
kamppoints. Et hold …

I turneringer, der spilles efter
kamppointsystem, gælder følgende
bestemmelser: 2 kamppoints for en
vundet kamp og 0 kamppoints for en
tabt kamp og -1 kamppoint for en
taberdømt kamp . Det hold, der ved
turneringens slutning har opnået flest
kamppoints, er vinder, medens de
øvrige hold placeres på de følgende
pladser i forhold til deres opnåede
kamppoints. Et hold …

Lovforslag nr. 8
Lovforslag om justering af reklameregler
Forslagsstiller: Bestyrelsen
Motivation: reklamereglerne bør opdateres for at svare til virkeligheden
Nuværende (understreget fjernes)

Forslag (understreget tilføjes)

Fælles Turneringsreglement § 20

Fælles Turneringsreglement § 20

DBBF besidder rettighederne til TV
ved alle arrangementer i forbundets
regi samt rettighederne til
reklameaktiviteter o.l., det være sig
ved landskampe, pokalfinaler,
slutspilskampe, Europa-Cup kampe
m.v.

Ingen tilføjelser
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Honorarer herfor tilfalder DBBF.
Bestyrelsen er dog i det omfang, den
måtte skønne det formålstjenligt,
berettiget til at udlodde dele af
honorarerne til de implicerede
klubber i de tilfælde, hvor det drejer
sig om andet end officielle
landskampe. I forbindelse med
indgåelse af sponsoraftaler har DBBF
i samarbejde med Ligaerne ret til at
opstille max. 3 bandereklamer på alle
Ligaklubbers hjemmebane ved
afvikling af
danmarksturneringskampe og
landspokalkampe.
Ovennævnte ret kan dog ikke
gennemføres overfor den enkelte
klub i følgende tilfælde:
a) Såfremt klubben ikke besidder
retten til at opstille bandereklamer
på egen hjemmebane.
b) Såfremt klubben har givet egen
sponsor løfte om
brancheeksklusivitet, og DBBFs
sponsor udøver virksomhed, der
er konkurrerende eller beslægtet
hermed. Provenuet ved salg af
den enkelte bande deles efter
fradrag af sædvanlig
salgsprovision mellem DMregnskabet og den pågældende
klub i forholdet 1:2.
For reklame på spille- og
træningsdragt gælder følgende
bestemmelser:
a) Reklameaftaler skal udfærdiges
på de af DBBFs udarbejdede
kontrakter, der skal påtegnes af
DBBF.
b) Idrætsudøvere må i forbindelse
med idrætskonkurrencer kun
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bære reklamer på deres idrætstøj,
såfremt dette sker i henhold til
kontrakt.
c) Reklamen må ikke omfatte
varegrupper eller illustrationer,
som kan virke stødende, og
teksten må ikke indeholde
opfordringsord.
Reklamer må kun placeres på
spilletrøjer, spillebukser,
træningstrøjer og træningsbukser.
På spilletrøjer må reklame ikke
utydeliggøre bryst og rygnumre, der
skal opfylde de internationale
spillereglers bestemmelser herom.
Der er ingen arealmæssige
begrænsninger for reklamer på spilleog træningsdragter.
d) Den enkelte idrætsudøver skal
være frit stillet med hensyn til at
bære den enkelte reklame på sit
idrætstøj.
e) Provenuet ved reklamen må ikke
udbetales direkte til den enkelte
idrætsudøver og skal indgå i
foreningens regnskab.
f) DBBF påtager sig intet ansvar
over for den forening og det firma,
der har tegnet reklamen, med
hensyn til sin prøveret og
eventuel afvisning af den
indkomne afsøgning om reklame
på dragterne.
g) Reklamebestemmelserne er ikke
gældende for internationale
kampe i FIBA-regi.
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For reklame på spille- og
træningsdragter for divisionshold
gælder desuden følgende
bestemmelser:
1. Ansøgningen om godkendelse af
reklamekontrakt, der for divisionshold
ledsages af et ekspeditionsgebyr, der
fastsættes af bestyrelsen skal
indsendes i 2 eksemplarer på
foreningens officielle brevpapir, bilagt
afskrift af kontraktforslaget. Gebyret
tilbagebetales, hvis kontraktforslag
og/eller dragter ikke godkendes.
Provenuets mindste værdi fastsættes
af bestyrelsen.
2. Reklamer på benklæder
godkendes af DBBF efter tilsvarende
regler som for spilletrøjer.
3. Foreningen skal ved ansøgningens
indsendelse anskueliggøre
reklamens udseende på spilletøjet
over for bestyrelsen, der tager stilling
til, hvorvidt reklamen opfylder de i
pkt. a-e nævnte betingelser.
I tilfælde af overtrædelse af de
anførte bestemmelser kan DBBFs
bestyrelse tildele foreningen eller
dens medlemmer irettesættelser eller
bøder eller i særlig grove eller
gentagne tilfælde træffe
bestemmelse om udelukkelse fra
kampe eller midlertidig eller endelig
udelukkelse af DBBF. I alle tilfælde,
hvor der træffes bestemmelse om
udelukkelse fra forbundet, kan sagen
inden 14 dage efter, at foreningen
eller medlemmer har modtaget
underretning om kendelsen,
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indbringes for DBBFs Amatør- og
ordensudvalg.
For forskellige reklamer på spille- og
træningsdragter til spillere på samme
hold gælder desuden:
1. at reklamernes største areal på
spilletøjet fastsættes af bestyrelsen
tillige med provenuets mindsteværdi.
2. at prøvetøj eller tydelige
farvetegninger af trøjerne med nr. og
reklamer må indsendes til
bestyrelsens bedømmelse sammen
med kontraktudkast.
3. at alle reklamer på samme hold
skal være i samme farve(r) og skal
fremstå med ensartethed i
udformningen

Lovforslag nr. 9
Lovforslag om justering af protestregler
Forslagsstiller: Disciplinærudvalget
Motivation: Forslag til justering/opsætning og smårettelser af § 21 i
Turneringsreglementet, så paragraffen bliver mere overskuelig
Nuværende (understreget fjernes)

Forslag (understreget tilføjes)

Turneringsreglement §21

Turneringsreglement §21

Et holds protest vedrørende bane,
materiel og udstyr samt andet, der
var eller måtte stå holdene klart før
kampen, kan ikke optages til
behandling, medmindre klubben før
kampen skriftligt til førstedommeren
anmelder sin hensigt at ville
nedlægge protest. I så fald skal

Vedrørende nedlæggelse af protest
gælder følgende:
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materiel og udstyr samt andet, der var
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klubben i øvrigt følge reglerne
nedenfor, hvis den ønsker at
opretholde protesten efter kampen.
Sådan tilkendegivelse fra klubben
fritager ikke holdet fra at spille, hvis
førstedommeren anser det for
sportsligt forsvarligt og teknisk muligt
at gennemføre kampen.

kampen, kan ikke optages til
behandling, medmindre klubben før
kampen skriftligt til førstedommeren
anmelder sin hensigt at ville nedlægge
protest. I så fald skal klubben i øvrigt
følge reglerne nedenfor, hvis den
ønsker at opretholde protesten efter
kampen. Sådan tilkendegivelse fra
klubben fritager ikke holdet fra at spille,
hvis førstedommeren anser det for
sportsligt forsvarligt og teknisk muligt at
gennemføre kampen.

Mener et hold i øvrigt sine interesser
uberettiget tilsidesat af en
dommerkendelse eller af en
begivenhed under kampen, er protest
kun gyldigt nedlagt såfremt:
stk. 2
1. anføreren på banen høfligt og
roligt meddeler sine iagttagelser til
førstedommeren straks situationen
forekommer, hvis bolden er død og
kampuret tillige standset, og ellers
første gang kampuret derefter er
standset. Førstedommeren kan da
forklare sin afgørelse eller om
nødvendigt undersøge protokollen og
kontrollere spilletiden. Den således
foranledigede afbrydelse skal noteres
som time-out til det pågældende
hold, hvis afbrydelsen varer mere
end 30 sekunder, med mindre
førstedommeren anerkender
gyldigheden af iagttagelsen og derfor
træffer anden afgørelse.
2. anføreren desuden umiddelbart
efter kampen underskriver
protokollen i den anførte rubrik, samt
at
3. en erklæring fra klubbens
repræsentant om indholdet af
protesten foreligger inden for 30
minutter efter kampens afslutning.
Erklæringen forevises
kommissær/dommere inden denne

Mener et hold i øvrigt sine interesser
uberettiget
tilsidesat
af
en
dommerkendelse eller af en begivenhed
under kampen, er protest kun gyldigt
nedlagt såfremt:
1. anføreren på banen høfligt og
roligt meddeler sine iagttagelser
til førstedommeren straks
situationen forekommer, hvis
bolden er død og kampuret tillige
standset, og ellers første gang
kampuret derefter er standset.
Førstedommeren kan da forklare
sin afgørelse eller om nødvendigt
undersøge protokollen og
kontrollere spilletiden. Den
således foranledigede afbrydelse
skal noteres som time-out til det
pågældende hold, hvis
afbrydelsen varer mere end 30
sekunder, medmindre
førstedommeren anerkender
gyldigheden af iagttagelsen og
derfor træffer anden afgørelse.
Såfremt anføreren er uenig med
dommeren om dennes afgørelse,
skal protesten meddeles på dette
tidspunkt.
2. anføreren
umiddelbart
efter
kampen underskriver protokollen
i den anførte rubrik, samt at
3. en erklæring fra klubbens
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repræsentant om indholdet af
protesten foreligger og forevises
kommissær/dommere inden for
30 minutter efter kampens
afslutning

frists udløb.
Kampens kommissær/dommere har
pligt til at indsende en skriftlig
indberetning af tilfældet til DBBFs
sekretariat/Ligaernes sekretariat
inden 24 timer efter kampens
afslutning.
Vedrører protesten
dommerbordsofficials’ virksomhed
skal de hver for sig indberette
tilfældet skriftligt til DBBFs
sekretariat/Ligaernes sekretariat
inden 24 timer efter kampens
afslutning.
Kommissær/dommere skal påtegne
protokollens bagside om, at de er
bekendt med, at protest er nedlagt.
Ovennævnte materiale, herunder
klubbens beretning med
sagsfremstilling, skal være
turneringsledelsen i hænde senest 24
timer efter kampens afslutning.
Protesten betragtes som endeligt
nedlagt når erklæringen er modtaget.
Protestgebyr kr. 1000,- debiteres
herefter den protesterende klubs
konto hos DBBF, uanset om
protesten herefter trækkes tilbage.
Protestgebyret tilbagebetales, hvis
protesten tages til følge.

stk. 3
Kommmissær/dommere skal påtegne
protokollens bagside om, at de er
bekendt med, at protest er nedlagt,
ligesom de har pligt til sammen med
protokollen at indsende en skriftlig
indberetning af tilfældet til DBBFs
sekretariat inden 24 timer efter
kampens afslutning
stk. 4
Vedrører
protesten
dommerbordsofficials’ virksomhed skal
disse hver for sig indberette tilfældet
skriftligt til DBBFs sekretariat inden 24
timer efter kampens afslutning.
stk. 5
Protesterklæringen afgivet inden for 30
minutter efter kampens afslutning jfr.
stk. 2 pkt. 3 kan følges op med en
beretning fra klubben med supplerende
sagsfremstilling, som skal være DBBFs
sekretariat i hænde senest 24 timer
efter kampens afslutning.
stk. 6

Sendes erklæringer, indberetninger
mv. pr. post, tjener postvæsenets
stempel som bevis for
afsendelsesdatoen.
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Protestgebyr er 1.000 kr., som
debiteres den protesterende klubs
konto, medmindre protesten trækkes
tilbage inden for 24 timer efter kampens
afslutning.
Protestgebyret
tilbagebetales, hvis protesten tages til
følge.
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stk. 7
Sendes erklæringer, indberetninger mv.
pr. post, tjener postvæsenets stempel
som bevis for afsendelsesdatoen.

Lovforslag nr. 10
Lovforslag om uddannelseserstatning
Forslagsstiller: Bestyrelsen
Motivation: som pålagt af rigsdagen i 2008 fremsætter Eliteudvalget hermed et
forslag om uddannelses erstatning
Det forventes at kompensationen sættes til 2.000 kr. pr. sæson og
registreringsgebyret til 100 kr. pr. spiller pr. sæson
Nuværende (understreget fjernes)

Forslag (understreget tilføjes)
Fælles turneringsreglement §?
Stk.1
Klubber kan registrere deres
ungdomsspillere hos DBBF fra deres
1.år som juniorspiller. DBBF opkræver
et registreringsgebyr pr. spiller.
Spillerne kan registreres indtil de
overgår til senior. En spiller kan derfor
maksimalt registreres i fem sæsoner.
Registreringen foregår via skema der er
tilgængeligt på forbundets hjemmeside.
Stk.2.
Spillerne kan kun registreres fra
1.september til 1.december hvert år
Stk.3
Såfremt en registreret spiller skrives i
protokollen til en ligakamp er
moderklubberne berettiget til
uddannelses erstatning svarende til de
år spilleren har været i moderklubberne.
Såfremt spilleren har været i flere
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klubber deles beløbet i forhold til
antallet af sæsoner spilleren har været i
hver klub.
Stk. 4.
Uddannelsesafgiften er ved reglens
indførelse 2.000 kr. pr. sæson, men
fastsættes løbende af bestyrelsen.
Stk.5
Såfremt moderklubberne er berettiget til
uddannelseserstatning skal denne
skriftligt kontakte DBBF og den klub
hvor spilleren spiller inden 6 mdr. efter
spillerens første ligakamp og gøre krav
på beløbet. DBBF skal derefter
verificere kravet og spillerens nye klub
skal derefter overføre det skyldige
beløb indenfor tre uger med kopi til
DBBF.
Gør moderklubberne ikke opmærksom
på sit krav i spillerens første senior
sæson bortfalder rettigheden.
Såfremt spilleren ikke anføres i protokol
i en ligakamp i hans to første
seniorsæsoner bortfalder alle
rettigheder til uddannelseserstatning.
Såfremt en spiller flytter til en ligaklub
som ungdomsspiller, vil
moderklubberne stadigvæk være
berettiget til uddannelseserstatning
såfremt han spiller på klubbens
ligahold.
Stk.6
Ved tvivlstilfælde påhviler det altid
moderklubberne at dokumentere
eventuelle krav.
Stk.7
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Uddannelseserstatning er kun
gældende for herre spillere.

Lovforslag nr. 11
Lovforslag om placeringsregel
Forslagsstiller: Bestyrelsen
Motivation: Det virker rimeligt at placeringsreglerne er de samme i alle rækker
Nuværende (understreget fjernes)

Forslag (understreget tilføjes)

Fælles turneringsreglement §50

Fælles turneringsreglement §50

I turneringer afgøres placeringen ved
lighed i kamppoints således:

I turneringer afgøres placeringen ved
lighed i kamppoints i henhold til
turneringsregelementets §18:

1. Indbyrdes kamppoints,
2. Måldifference i indbyrdes kampe,
3. Én omkamp, hvor tid og sted
fastsættes af TU.

Lovforslag nr. 12
Lovforslag om fri deltagelse for USD i første div. med fri
flytteret til dameligaen
Forslagsstiller: Falcon
MOTIVATION.
Ved nærmere overvejelse ønsker Basketballklubben Falcon at fremlægge
fælgende to forslag til Basketrigsdagens overvejelse:
Basketballklubben Falcon ønsker hermed at stille to forslag til Basketrigsdagen
om mulighed for tilmelding af Ungsenior damehold i senior damerækkerne med
fri op- og nedrykning af spillere mellem hold i Dameligaen og Ungsenior
dameholdet.
Forslag nr. 2 er KUN relevant såfremt forslag nr. 1 IKKE bliver vedtaget.
Jeg kan ikke lige pege på hvorledes forslaget nøjagtigt skal indplaceres i
turneringsreglementet, men jeg er sikker på at turneringsudvalget vil være
behjælpelig med dette såfremt forslaget vedtages.
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Siden etableringen i sæsonen 2002/03 har vi desværre oplevet en vigende
interesse for deltagelse i Ungsenior Damerækken. Med deltagelse af kun 2-3
hold har rækken ikke været været den brobygger mellem ungdoms- og
seniorbasket, som den var tiltænkt. Nedenfor ses et opregning af rækken i de
seneste to sæsoner:
2008/09: 3 hold (Virum, Sisu, BK Amager) 1. del - ude og hjemme = 4 kampe pr
hold (NB! Virum vs. Sisu ikke spillet) 2. del - ude og hjemme = 4 kampe pr hold
Ingen Vest turnering
2007/08: 2 hold (Hørsholm, Værløse)
1. del - ude og hjemme = 2 kampe pr hold 2. del - ikke afviklet Vest turnering:
Een kamp
Forskellige forsøg på at etablere alternativer har heller ikke fundet fodfæste
(f.eks. Dameligaklubbernes forsøg på at etablere en U25 række).
Behovet i visse klubber for at skabe udviklingsmuligheder for spillere i
grænselandet mellem ungdoms- og seniorbasket er imidlertid intakt. Særligt har
flere Dameligaklubber unge spillere, der kun får begrænset spilletid på
Dameligaholdene, men samtidig er bundet til deltagelse på disse og afskåret fra
deltagelse på klubbernes respektive 2. hold i de forskellige seniorrækker.
På den baggrund foreslår Basketballklubben Falcon, at det bliver muligt at
operere med et ungsenior damehold i en seniorrække (der tænkes primært på
1. division - deltagelse i Dameligaen er naturligvis udelukket) hvor spillerne frit
kan deltage i større eller mindre omfang på Dameligaholdet.
Det er vores opfattelse, at en sådan mulighed vil indebære fordele for såvel
Dameligaklubberne som for de øvrige klubber i Seniorrækkerne:
* Dameligaklubberne får mulighed for - under kompetitive forhold- at udvikle
spillere, der ellers kun ville få begrænset eller ingen spilletid
* Divisionerne vil blive fyldt op med flere kampe for alle til følge.
Basketballklubben Falcon håber på alle klubbers støtte til dette initiativ til
udviklingen af dansk basketball.
Med venlig hilsen,
Niels Trzecieski
Basketballklubben Falcon
Primært forslag
Nuværende (understreget fjernes)

Forslag (understreget tilføjes)
Fælles Turneringsreglement § ??

•

84

•

En klub kan tilmelde et Ungsenior
Dame (USD) hold i rækkerne

Bilag dagsordenens punkt 7 (behandling af indkomne lovforslag)

•

•

•

•

•

•

omfattet af "Propositioner for damer
- DM Damer" hhv. "Propositioner for
øvrige turneringer, afsnit I".
Holdet må KUN bestå af spillere,
der er spilleberettigede i USD
rækken, jvf "Det fælles
turneringsreglement afsnit 1, §5".
Holdet skal navngives med
"[Klubnavn] USD" således at det
klart fremgår at der er tale om et
USD hold.
Såfremt USD holdet spiller i en
række, der er omfattet af reglerne
for spillerlicenser, jvf. "Det fælles
turneringsreglement afsnit 2", skal
spillerene på holdet have registreret
licens på linie med licensreglerne i
§31.
En spiller, der deltager på et USD
hold, der spiller i en seniorrække,
kan samtidig deltage på et hold fra
samme klub i Dameligaen uden
begrænsninger
En spiller, der deltager på et USD
hold, der spiller i en seniorrække,
kan samtidig deltage på et hold fra
samme klub i USD rækken uden
begrænsninger
Såfremt en klub IKKE stiller et USD
hold i en seniorrække, men i øvrigt
er repræsenteret med et hold i
rækken, kan en spiller, der er
spilleberettiget i USD rækken, jvf
"Det fælles turneringsreglement
afsnit 1, §5", deltage på det
pågældende hold uanset deltagelse
på et hold i Dameligaen.

Subsidiært forslag
Nuværende (understreget fjernes)

Forslag (understreget tilføjes)
Fælles Turneringsreglement § ??
En spiller, der er spilleberettiget i USD
rækken, jvf "Det fælles turneringsreglement
afsnit 1, §5", kan deltage på et hold
omfattet af "Propositioner for damer - DM
Damer" hhv. "Propositioner for øvrige
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turneringer, afsnit I" uanset deltagelse på et
hold i Dameligaen.

Lovforslag nr. 13
Lovforslag om ændring af børneregler
Forslagsstiller: Bestyrelsen
Motivation:
Arbejdet med det på rigsdagen 08 fremlagte oplæg vedr. guidelines for børn og
unge har stået på i løbet af sæsonen 08-09. Forslaget har været til debat på
danskbasket.dk, vi har haft oplægget sendt ud til mange basket-mennesker i
DK og både BU-udvalget, landstrænere mv har kommenteret på oplægget. Som
resultat heraf inviterede vi til og fik nedsat en fokusgruppe, der har set og
drøftet oplægget, de indkomne kommentarer og forslag. I fokusgruppen sidder
Michael Boye (Værløse), Jack Frederiksen (Amager), Anders S. Jørgensen
(BMS), sportschef Jesper Hauge og BU-formand Jesper Nielsen – Ole Vincents
har endvidere bistået gruppen undervejs. Fokusgruppen har holdt to møder og
det nedenstående forslag er et resultat af disse møder – efterfølgende har vi
afprøvet forskellige af forslagene i praksis (senest på minifestivalen) og
forslaget har været til drøftelse i bestyrelse og udvalg (BU, Elite og Klub).
Hvorfor?
Det er vores klare opfattelse, at ændringerne vil give en væsentlig forbedring af
den måde vi spiller basketball på for børn og unge. Vi har primært ønske at
fremme følgende elementer:
Den tid den enkelte spiller er i kontakt med bolden
Der er evidens fra store og omfattende undersøgelser i fodbold, ligesom vores
egne målinger viser, at en nedsættelse af holdstørrelsen fra 5 til 4 giver en
væsentlig forøgelse af den enkelte spilles kontakt med bolden, ligesom det
fremmer både afleveringsspillet og antal af skud – herudover er det indlysende,
at færre spillere på banen giver mere plads til at bevæge sig på og at det
generelle aktivitetsniveau øges.
Flow og tryghed
Vi har, ved at fjerne ”holdt bold” i U8 og U10 givet især de uøvede spillere mere
ro til at blive en del af spillet ved at opleve ikke at miste bolden det øjeblik de
modtager den – omvendt fremmer dette også forsvarsspillet, idet det bliver
vigtigere at holde sin position, ikke række og slå mv. At denne begrænsning så
også øger flowet i spillet ved, at der bliver væsentligt færre (ingen) afbrydelser i
spillet pga holdt bold, er kun en fordel.
Fokus på udvikling og samvær
Ved helt at fjerne stillingerne øger vi fokus på det at udvikle spillerne frem for at
fokusere (ensidigt) på det at vinde. På lang sigt vil det gøre det lettere at
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fastholde spillerne og give os bedre muligheder for at fokusere på den
langsigtede udvikling af vores ungdomsspillere – til gavn for både bredde og
elite. Samtidig lægger vi os på linje med de andre nordiske forbund og fx DBU.
Det er samme tanke der ligger bag at nedtone fejldelen af spillet ved helt at
fjerne dem i U8 og gradvist skærpe den opad indtil U12
Turneringsdelen
Vi foreslår at alle U8 og U10 kampe ligger i stævneform, efter enten Grand Prix
eller stævne modellen. Derfor er kamptiden også kortet ned til 4 x 7 minutter –
på denne måde kan en kamp afvikles på godt 30-45 minutter, hvorfor det er
muligt at afvikle et grand prix stævne selv med mange hold på en dag. Hermed
formindskes det antal gange det er nødvendigt at rejse for at spille kampe mod
andre klubber. Samtidig giver stævneformen mulighed for at fremme det sociale
– igen en faktor der fremmer fastholdelsen af spillerne. Der vil i fællesskab med
turneringsudvalget blive udarbejdet forslag til passende turneringsformer.
Rækkenavne og turneringsformer
For at lette forståelsen og følge de internationale betegnelser, hedder DBBF’s
ungdomsrækker efterfølgende
U8
MIKRO-basket
U10
EASY-basket
U12
MINI-basket
U14
Drenge-pige – bedre forslag ønskes!
U16
Juniorer – bedre forslag ønskes – fx udviklingsrækken?
U18
Ynglinge – bedre forslag ønskes – fx talentrækken eller talentligaen
(landsdækkende række)?
Årgang

Turneringsform

Mesterskaber

Pokalturnering

U8

mikro

GP-stævner

Nej

Nej

U10

easy

GP-stævner

Nej

Nej

U12

mini

GP-stævner

Nej

Nej

Alm. turnering

Evt. final4 for
mesterrækkehold

Evt. mesterrække

Minifestival vest
(efterår)
Minifestival øst
(forår)
U14

Alm. turnering

Ja

Ja

Ja

Ja

Mesterrækker
Evt. GP-stævner
U16

Alm, turnering
Mesterrækker
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U18
talent(?)

Alm. turnering

Ja

Ja

Mesterrækker evt.
landsdækkende

Forslag 1
I U8 spilles der efter børnereglerne med nedenstående ændringer
Nuværende (understreget fjernes)

Forslag (understreget tilføjes)

Reglement for øvrige turneringer Børneregler

Reglement for øvrige turneringer Børneregler
For U8 spillere (Mikrobasket) gælder følgende
regler
•

Kampe afvikles som 4 mod 4

•

Der må kun spilles halvbane personligt
forsvar

•

Der spilles ikke om dm og der føres ikke
stillinger

•

Fejl dømmes som en forseelse og derfor
skydes der heller ikke straffekast

•

Det er ikke tilladt at tage bolden ud af
hænderne på en modstander (ingen holdt
bold)

•

Det er ikke tilladt at dække indkasteren ‐
bolden skal kunne spilles ind på banen

•

spilletid 4 x 7 fast tid

•

ingen tidsbegrænsningsregler (3,5,8 og 24
sek)

Derudover gælder de almindelige børneregler

Herudover:
•
•
•
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Om turneringsafviklingen
•

•

Et hold består af mindst 6 spillere der på dagen kun må spille på det samme hold ‐ vi
anbefaler, at man deltager med højst 8 spillere på et hold, da man her får det
maksimale udbytte af kamplængde og holdstørrelse. Der kan, såfremt man skulle have
vanskeligt ved at stille med 6 spillere til et hold, søges om dispensation hos
stævneledelsen.
DBBF tilbyder tilstrækkeligt med stævner til, at alle hold kan deltage 4‐6 stævner i
deres område (2‐3 før og 2‐3 efter jul)

Forslag 2
I U10 spilles der efter børnereglerne med nedenstående ændringer
Nuværende (understreget fjernes)

Forslag (understreget tilføjes)

Børneregler

Børneregler
For U10 spillere (Easybasket) gælder
følgende
•

Kampe afvikles som 4 mod 4 (baner
afhængigt af de lokale forhold)

•

Der må kun spilles halvbane personligt
forsvar

•

Der spilles ikke om dm og der føres ikke
stillinger

•

Fejl dømmes som forseelse og derfor
skydes der heller ikke straffekast – dog
giver fejl i scoringsforsøg 1 point og bolden
på sidelinien udfor straffelinien eller 3
point ved scoring.
Spilvejlederen (dommeren) skal her være
opmærksom på, at regelen om ikke at
notere fejlene ned ikke udnyttes for at få
en fordel fx at bede om at få spilleren
skiftet ud eller tage en snak med
spiller/træner). Det er ikke tilladt at tage
bolden ud af hænderne på en modstander
(ingen holdt bold)

•

Det er ikke tilladt at dække indkasteren ‐
bolden skal kunne spilles ind på banen
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•

spilletid 4 x 7 fast tid

•

ingen tidsbegrænsningsregler (3,5,8 og 24
sek)

Derudover gælder de almindelige børneregler

Herudover:
•
•
•

der indføres enklere protokoller (kan downloades fra www.basket.dk)
dommeren er spilvejleder og hjælper med at forklare regler osv under kampen
turnering afvikles som grand‐prix og gerne niveaudelt. Et hold skal spille mindst 3
kampe på en dag

Om turneringsafviklingen
•

•

Et hold består af mindst 6 spillere der på dagen kun må spille på det samme hold ‐ vi
anbefaler, at man deltager med højst 8 spillere på et hold, da man her får det
maksimale udbytte af kamplængde og holdstørrelse. Der kan, såfremt man skulle have
vanskeligt ved at stille med 6 spillere til et hold, søges om dispensation hos
stævneledelsen.
DBBF tilbyder tilstrækkeligt med stævner til, at alle hold kan deltage 4‐6 stævner i
deres område (2‐3 før og 2‐3 efter jul)

Forslag 3
Motivation
Det er BU-udvalgets ønske, at det fremover er tilladt at spille i en række så
længe man ikke er for gammel – undtaget herfra er spillere der går i samme
klasse i grundskolen. Disse kan uden dispensation spille på samme hold jf.
DBBF’s børneregler. Dette betyder, at hvis man i klubben vurderer, at en spiller
på fx 12 år er god nok til at spille på et U14 hold, så kræver dette ikke
dispensation. Denne regel gælder ikke for U8 og U10 da der ikke spilles om
mesterskaber eller føres stillinger
Nuværende (understreget fjernes)

Forslag (understreget tilføjes)

Børneregler

Børneregler
Stk. 1
DBBF tilbyder stævner/turnering for flg.
aldersgrupper: U8 – U10 – U12 –U14 U16 – U18.
Stk. 2
Det er tilladt at spille i en række så længe
man ikke er for gammel – undtaget herfra
er spillere der går i samme klasse i
grundskolen. Disse kan uden dispensation
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spille på samme hold jf. DBBF’s
børneregler.
Denne regel gælder til og med U18.
Stk.3
Såfremt en spiller ønsker at spille på mere
end et hold kræves der en dispensation fra
DBBF og en spiller må under ingen
omstændigheder spille på mere end et
hold i samme række/aldersgruppe. Stk. 3
gælder ikke for U8 og U10, da der ikke
spilles om mesterskaber eller føres
stillinger.

Lovforslag nr. 14
Lovforslag om Propositioner for Basketligaen
Der henvises til hvidbogens Bilag 5: Turneringsform samt op- og
nedrykningsspil, side 116.

Lovforslag nr. 15
Lovforslag om deltagelse i pokalturneringen
Forslagsstiller: Bestyrelsen
Motivation: det virker ikke rimeligt at en spiller kan deltage for en klub i pokalen
og derefter skifte til en anden klub der stadigvæk er med i pokalen
Nuværende (understreget fjernes)

Forslag (understreget tilføjes)

Propositioner for
landspokalturneringen for seniorhold
§2

Propositioner for landspokalturneringen
for seniorhold §2

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

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

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

En spiller må gerne spille for to
klubber i den samme pokalturnering
hvis reglerne om klubskifte er
overholdt.
Deltagelse er obligatorisk for samtlige
klubbers 1. seniorhold, medmindre
disse skriftligt ved anbefalet brev
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melder fra. Dette skal ske senest 14
dage før lodtrækning til første runde
finder sted.

Lovforslag nr. 16
Lovforslag om udlændinge i pokalturneringen
Forslagsstiller: Bestyrelsen
Motivation: Grundet tvivl om disse forhold ønsker bestyrelsen nu at fastslå
reglerne i lovene.
Nuværende (understreget fjernes)

Forslag (understreget tilføjes)

Propositioner for pokalturneringen
senior §3

Propositioner for pokalturningen senior
§3

Turneringen er en cupturnering.

Turneringen er en cupturnering.

Der spilles efter:

Der spilles efter:

a. De internationale spilleregler.

a. De internationale spilleregler.

b. DBBFs turneringsreglement.

b. DBBFs turneringsreglement.

c. DBBFs licensordning.

c. DBBFs licensordning.

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

Der spilles om en pokal i hver turnering
samt en præmie til hver af de enkelte
spillere på det vindende hold.
Spilleberretiget i landspokalturneringen
er enhver spiller, der på kampdagen er
spilleberretiget for det pågældende hold
i den almindelige gennemgående
turnering.

Lovforslag nr. 17
Lovforslag om landsdækkende ungdomsturneringer
Forslagsstiller: Bestyrelsen
Motivation: Justering i forhold til virkeligheden
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Nuværende (understreget fjernes)

Forslag (understreget tilføjes)

Propositioner for landsdækkende
ungdomsturneringer §1

Propositioner for landsdækkende
ungdomsturneringer §1

En landsdækkende
ungdomsturnering består af 6
klubber, kvalificeret via lokale
turneringer i efteråret i øst og vest.
De to bedst placerede i øst og de to
bedst placerede i vest er automatisk
kvalificerede til den landsdækkende
række. Nr. 3 og 4 fra hhv. øst og
vest, spiller en kvalifikationskamp om
deltagelse, således at nr. 3 øst
møder nr. 4 vest og nr. 3 vest møder
nr. 4 øst. Disse kvalifikationskampe
tilstræbes spillet samme dag og
samme sted som pokalfinalerne for
senior herrer/damer.

En landsdækkende ungdomsturnering
består af 6 klubber, kvalificeret via
lokale turneringer i efteråret i øst og
vest. De to bedst placerede i øst og de
to bedst placerede i vest er automatisk
kvalificerede til den landsdækkende
række. Nr. 3 og 4 fra hhv. øst og vest,
spiller en kvalifikationskamp om
deltagelse, således at nr. 3 øst møder
nr. 4 vest og nr. 3 vest møder nr. 4 øst.
Kvalifikationskampene spilles i lige år
i vest og i ulige år i øst

Lovforslag nr. 18
Lovforslag om dommerafregning for øvrige turneringer
Forslagsstiller: Bestyrelsen
Motivation: Justering i forhold til virkeligheden
Nuværende (understreget fjernes)

Forslag (understreget tilføjes)

propositioner for øvrige turneringer
§9

propositioner for øvrige turneringer §9

Minikampe kan dømmes af en
dommer, som betales af
hjemmeholdet. Hvis der er 2
dommere, skal udeholdet betale den
anden dommer.

Ingen tilføjelser

I mesterrækker, minirækker undtaget,
skal den ene dommer være mindst Bdommer. Hjemmeholdet er ansvarligt
for at dette opfyldes.
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Lovforslag nr. 19
Lovforslag om propositioner for ungdomspokal
Forslagsstiller: Bestyrelsen
Motivation: Justering i forhold til virkeligheden
Nuværende (understreget fjernes)

Forslag (understreget tilføjes)

propositioner for ungdomspokal §2

propositioner for ungdomspokal §2

Alle foreninger under DBBF kan
deltage med et hold i hver række.

Alle foreninger under DBBF kan deltage
med et hold i hver række.
En klub kan dog deltage i
pokalturneringen med to hold, hvis
det ene hold er et rent årgangshold fra
alderskategoriens yngste årgang.

Lovforslag nr. 20
Lovforslag om propositioner for ungdomspokal
Forslagsstiller: Bestyrelsen
Motivation: Justering i forhold almene regler
Nuværende (understreget fjernes)

Forslag (understreget tilføjes)

propositioner for ungdomspokal §5

propositioner for ungdomspokal §5

De indledende runder frem til
finalerne spilles i en øst- og
vestgruppe (grænse Storebælt) med
fri lodtrækning. Turneringerne
afvikles fra august til december.

De indledende runder frem til finalerne
spilles i en øst- og vestgruppe (grænse
Storebælt) med fri lodtrækning. Lavest
rangerende hold har hjemmebane til og
med kvartfinalerne

Finalerne afvikles som en kamp øst
mod vest.

Turneringerne afvikles fra august til
december.
Finalerne afvikles som en kamp øst
mod vest.
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Lovforslag nr. 21
Statutter for ”Birgitte Melbye Fonden”
Stiftet maj 2008

Generelt:
Fonden er stiftet af Birgitte Melbye i forbindelse med hendes afsked som
generalsekretær for Danmarks Basketball-Forbund.
Fonden er ikke tilmeldt Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, men alene en særskilt
afdeling under Danmarks Basketball-Forbund (DBBF).
Fondens bestyrelses sammensætning er selvvalgt, dvs. bestyrelsens
sammensætning kan kun ændres efter medlemmernes eget ønske eller ved
dødsfald.

Fondens bestyrelse
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, således:
Formand: Stifter og tidligere generalsekretær for DBBF Birgitte Melbye
I Birgitte Melbyes fravær indtræder Sten Krüger Poulsen. I tilfælde af begge
disses frafald udpeger DBBF’s bestyrelse en ny formand.
Øvrige medlemmer:
Den til enhver tid valgte formand for DBBF, pt. Michael H. Bloch
Den til enhver tid ansatte direktør/generalsekretær for DBBF, pt. Rasmus
Winkel
Tidligere formand for DBBF Sten Krüger Poulsen

Revisor
Revisor: Den til enhver tid valgte revisor for DBBF, pt. KPMG

Fondens formål og andre bestemmelser:
Birgitte Melbye fondens formål er at yde økonomisk støtte til videreuddannelse
for en ung kvindelig leder, træner eller dommer på forbundsplan.
DBBF afsætter årligt med 5.000 kr. til fondsmidlerne.

Uddeling
Bestyrelsen indkalder efter eget initiativ ansøgninger. Desuden kan bestyrelsen
på eget initiativ uddele en portion til en kandidat, som opfylder betingelserne.
Der skal ikke nødvendigvis uddeles af midlerne hvert år, hvis egnede emner
eller ansøgninger ikke foreligger.
Senior-Pokalfinalerne forsøges være ramme om uddelingen.
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Fondens konto - råderet
Fondens midler anbringes på en særskilt konto med lang opsigelse til højeste
aftale rente. Fonden har særskilt regnskab, som skal foreligge sammen med
DBBFs regnskab i forbindelse med den årlige Basketrigsdag.
Fonden’s eller DBBF’s ophør
I tilfælde af DBBFs ophør tilfalder kontoens saldo Danmarks Idræts-Forbund,
hvor beløbet skal anvendes i samme ånd, som Fonden er oprettet til.
Fonden kan nedlægges såfremt midlerne er opbrugt og dette er sket ifølge
fundatsen.
Underskrevet November 2008.

______________________________

_____________________________

Formand for Fonden, Birgitte Melbye

Fondens kasserer, KPMG

_______________________________

_____________________________

Formand for DBBF, Michael H. Bloch

Direktør for DBBF, Rasmus Winket

_______________________________

_____________________________

Sten Krüger Poulsen
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Redaktionelle ændringer
DBBF’s love
§28,2 + §31 5.lin – dobbelttekst.
§4 + §5 kan samles til een
§10 et allianceaftale -> en allianceaftale
§12 ”medfører tab af kampen” ændres til ”medfører at holdet taberdømmes i
kampen”
§14g Tv -> TV
§14h ”Ved turneringslederen” slettes
§40 §39 til 50 ændres til §40 til 51 – gennemgå henvisninger
§18, 2. Ved 20-0 kampen -> kampe
§21,3 3. afsnit – ”ledsaget af protestgebyr på kr. 1000” slettes.
”uanset om protesten HEREFTER trækkes tilbage”
§35 hvorfor ”i den række” ?? skal vel slettes?

Børneregler:
zone pres -> zonepres, tillade -> tilladt
Under ”Bonuspoint” står *-markering, som allerede står i teksten. Skal slettes. –
redaktionel ændring
§4 Turneringen ledes af DBBFs bestyrelse -> Turneringsudvalget
§9 fastlægger bestyrelsen -> fastlægger Turneringsudvalget

Propositioner for Danske Ungdomsmesterskaber
§8 ”til rådighed” tilføjes

Propositioner for U-pokal
§1 i henhold til Fælles TR afsnit IV – skal det være III
§7 Hjemmeholdet er ansvarlig.... slettes

Propositioner for øvrige turneringer
§5 ”Undtaget er rækker hvor der spilles landsdækkende ungdomsturneringer
jvf. Afsnit 7)- tolkning
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Dameligaen 2007-2009 Hvidbog
København, 26. april 2007
Hvidbog 2007-2009 er blevet til på baggrund af en del års drøftelser om
udviklingen af Damebasket i Danmark. Mange aspekter har været vendt og her
er tilstræbt at finde en fællesnævner, som kan sikre at basketball for kvinder
kan fortsætte og udvikles på en forsvarlig måde.
Som et af de vigtigste mål er det klart for alle, at Dameliga-klubberne skal være
foregangsklubber for at trække dansk damebasket frem mod en bedre og mere
synlig platform end det er tilfældet for nuværende.
Af nye mål i forhold til den oprindelige hvidbog ønskes det at fastholde minimum
8 hold og på sigt udvide til minimum 10 hold i Dameligaen, at fastholde de unge
spillere fra YD og opefter og generelt udvikle elitementaliteten blandt spillere,
dommere og ledere.
Dette vil også indebære nye og skærpede udfordringer med hensyn til
organisation og ledelse i de respektive klubber.
Et andet vigtigt område er medlemsrekruttering og fastholdelse
Klubberne i den bedste række (Dameligaen)skal være villige til at udvikle og
udvide deres satsning på damebasket, hvis det skal have en mere
fremtrædende plads i det danske mediebillede.

Kriterier for optagelse i Dameligaen tegner sig primært på følgende
områder:


Styrkelse og udvikling i klubbernes organisation



Styrkelse af medlemsrekruttering og fastholdelse



Styrkelse af lederuddannelse

Dameligaklubberne fra 2007
Følgende klubber inviteres på baggrund af ansøgninger til at ansøge om
deltagelse i Dameligaen (fra 2007-), i det de forespørges hvorvidt de
umiddelbart kan og vil gå ind for de stillede krav og forpligtelser). Klubberne
bedømmes herefter af Dameliganævnet, der godkender et antal klubber til
deltagelse i Dameligaen 2007/08. Herefter søger klubber årligt om godkendelse
til ligaen.
BK Amager
Værløse
Åbyhøj
Virum
SISU
Vitus Bering Pirates
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Hørsholm
Falcon
Dameliga klubberne, 26 april 2007

Dameliganævnet
Ove Pedersen, Torben Bo Jensen, Susie Heede, Leif Nielsen

Dameligaen 2007 – 09 udviklingsplan
Baggrund
Damebasket har i en lang periode fungeret som en ikke særlig højt prioriteret
del i klubberne. Målsætningerne for dameligaen er nu defineret i en tekst, som
gerne skulle føre Damebasket videre. Dameligaen skulle gerne skabe bedre
dame basketball.
Dameligaen er etableret og skal bedre mulighederne for fremgang.
Dameligaen vil gøre det legalt at stille krav til hinanden.
Dameligaen har nu kørt i 3 år og er organisatorisk etableret. Det er også
lykkedes at øge antallet af hold til 8 og at få flere kampe, fra 14 kampe (sæson
04-05), 18 kampe (sæson 05-06) til en form af en triple-turnering med 21 kampe
i grundspillet sæson 06 - 07. Målet er at have minimum 10 hold i turneringen.
I sæsonen 06-07 har vi endvidere på begyndt en styrkelse af dameligaens
hjemmeside. Denne skal yderligere styrkes via hjælp fra klubberne.
Vision
En vækst- og udviklingsorientering i dansk damebasketball
De klubber, som vil indgå i Dameligaen er bevidste om at udvikle eliten og at
dette også indebærer at blive (dermed være) lokomotiv for en vækst i bredden
af vor sport.
En kvalitets- og helhedsorienteret ledelseskultur
Gennem fastlæggelsen af fælles mål og normer skal alle involverede i dansk
damebasketball udøve medansvar og medindflydelse på udviklingen. (Dette bør
fastholdes ved, at klubberne altid stiller rimelige krav til hinanden)
Dameligaklubberne vil arbejde for en kraftig forbedring af ledelsen i alle klubber
på alle niveauer, herunder en ansvarlig for klubbens dameaktiviteter.
Uddannelse
Ved en aktiv indsats med efter- og videreuddannelse ønsker vi at øge antallet
og kvaliteten blandt trænere, dommere og ledere. For den enkelte er det målet,
at alle er uddannede til de relevante opgaver, og ved en aktiv opfølgning skal
det sikres at hver enkelt til stadighed kan udvikle sig.
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Vi vil gerne styrke uddannelse og ved denne reviderede hvidbog har vi
nedenstående punkter klubberne skal tilstræbe at afholde hvert år:


Statistik



C & el. B – dommerkursus



Klubtræner – Basiskursus.

Disse kurser kan evt. arrangeres Dameligaklubberne i mellem /fællesskab.
Der udover skal der afholdes et Dameligatrænermøde hvert år.
Kvalitetsforbedringer
Dameligaklubberne tilstræber uover uddannelse af ledere mv. arbejde for en
uddannelse af og yde optimale træningsforhold for vore damespillere og
talenter, som muliggør en maksimal udvikling af deres talent, og skabe
forudsætninger for at uddannelse, arbejdsliv og elitesport kan hænge sammen.
Dette indebærer krav til service og vejledning, samt økonomiske
kompensationsordninger med den enkelte spiller, som fastholdes i skriftlige
aftaler.
Rekruttering
Vi er bevidste om, at en langsigtet og bæredygtig elitestrategi bygger på en
bredde-platform, som indebærer udvikling og kvalitet for til stadighed at
tiltrække børn og unge til basketball. Vi (klubberne?) vil arbejde for at det
enkelte medlem uddannes til at tage medansvar for udvikling af vore klubber.
Geografisk spredning
I Dameligaen tænker og handler vi som en helhed. Målet er at sikre en
geografisk spredning af Dameligaen. (Skal stå som et punkt under ’mål’)
Kvalitet
Med kvalitet mener vi, at der skal være overensstemmelse mellem vore
aktiviteter, vore mål og vore forventninger.
Personlig udvikling
Det er afgørende for Dameligaen, at vi kan vise bedre resultater i fremtiden.
Mål
Vækst- og udviklingsorienteret breddearbejde (i klubberne) som øger dansk
damebasketballs grundlag
Etablerede medlemmer som opfylder fælles krav.
Afvikling/rammer/oplevelse i top, som genererer flere tilskuere til kampene.
Klubberne skal afvikle Fokuskampe, som afvikles to gange. En pr. halvsæson.
En all star kamp mellem danskerne og udlændinge.
Integreret i forbundet (DBBF), men muligvis i en form som Canal Digital Ligaen.
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Positiv og øget presse- og TV dækning.
Øge medlemstallet i Dameligaklubberne til 300 medlemmerne over hvidbogens
periode.
Sikre geografisk spredning i Dameligaen.

Ansøgninger
Et antal klubber kan ansøge om optagelse i Dameligaen.
Ansøgningstidspunktet fastsættes af Dameligarådet, og meddeles klubberne
minimum en måned i forvejen. I hvidbogen er beskrevet, hvad der minimum
skal indgå i klubbernes ansøgninger (Se side 7.).
Foruden de klubber, der har spillet i Dameligaen i sæsonen forud for den
sæson, for hvilken der ansøges, kan vinderen af 1. division søge, hvis de
opfylder kravene set over en 3-årig periode. I tilfælde af at vinderen ikke søger,
kan nr. 2 i 1. division søge.
Som opfølgning på ansøgninger indkaldes klubberne til en fælles
midtvejsevaluering, hvor klubbens status i forhold til Dameliga ansøgningen vil
blive gennemgået
(Både nr. 1 og 2 i 1.division øst og vest kan søge)
Klubstruktur og -udvikling
Selvstændig dame eliteorganisation
Dameligaklubbernes eliteaktiviteter/driften, med eget budget og regnskab.
Funktions- og personadskillelse (ingen dobbeltposter)
Organisationsplan udarbejdes inden endelig tilmelding 1. april 2007 og skal som
minimum anføre følgende ansvarsområder:


Formand



Økonomiansvarlig



Dameligarepræsentant



Head coach



Kampafviklingsansvarlig – Tilskueransvarlig



Statistikansvarlig - Resultatserviceansvarlig



Markedsføring af Dameliga, pokalturnering og evt. udvalgte hold.

Det forudsættes at Dameligaklubberne aktivt markedsfører de fælles
turneringer, således at en tilskuerkultur fremmes til fælles gavn.
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Ungdoms- og breddearbejde
Alle Dameligaklubber forventes at have en velfungerende
ungdomsafdeling.
Hver Dameligaklub skal, jf. ovenstående, udarbejde en plan og redegørelse for
deres arbejde i ungdomsafdelingen specielt møntet på pige/damehold. Denne
skal indeholde:
Flere Spillere
Dette punkt strammes der op på i den reviderede udgave af hvidbogen.
Samtlige klubber i Dameligaen bør arbejde intensivt for at have minihold
(yngste og ældste), pigehold, JD og YD tilmeldt hver eneste sæson).
Endvidere vil de Københavnske Dameligaklubber arbejde på at lave en U25 –
turnering for de spillere som ikke har niveau / ambitioner til at spille på
ligaholdet. Ideen er at fastholde de yngre damespillere i sporten.
Denne turnering er åben for tilmelding for alle sjællandske hold.

Målsætninger
Hold- og trænerlister
Dameligaudvalget tager en drøftelse med de klubber, der falder negativt ud i
forhold til det generelle niveau med henblik på, at der udarbejdes
handlingsplaner i klubberne, således at minimum det generelle niveau kan
opnås.
Økonomi
Kravet til momsfritagelse af entre vil fremover blive fastholdt ved at
spillerbetalingerne holder sig under de foreskrevne grænser.

Spillerne og trænerne
Spillerudvikling og uddannelse
Krav om deltagelse på landshold og evt. udvalgte hold.
Ungdomsspilleres deltagelse i udvalgte hold.
Licensordninger/Transfers
Relationer til elitestrategi, landshold og Team Danmark.
Der skal ske en samordning til DBBFs elitestrategi. Dameligaen må føre til en
øget træningsmængde. DBBF og klubberne må tage stilling til, hvorledes
fordeling af træning mellem landshold og klubtræning skal foregå.
Det foreslås, at træning væsentligst foregår i klubregi. DBBFs tyngde vil herefter
være Talenttræning, camps og ungdomslandshold, samt landshold for
seniorspillerne. Supervision og sparring kan foretages af en fælles cheftræner
og Team Danmark.
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Dommerne
Dameligaen ønsker at benytte og udvikle de bedste dommere i Danmark.
Udover at dømme kampene, skal dommerne på sigt udfylde et
indberetningsskema efter hver kamp i Dameligaen.
Vi ønsker at afholde mindst et dialogmøde om året med Dameligadommerne,
hvor ligaens trænere også inviteres til saglig debat og indsigt i hinandens
områder.

TV- og reklamerettigheder
TV rettighederne tilhører DBBF i henhold til indgåede aftaler og forbundets love.
Alle andre rettigheder omkring Dameligaen er Dameligaens og forhandles i
samarbejde med DBBF.
Dameligaen/klubberne har krav på logoplads på tøj, to bander i Team
Danmarks standardmål tilpasset den enkelte klubs bandestørrelse og på plads i
klubbernes kampprogram. Derudover har Dameligaen/klubberne ret til logo på
medhjælperes trøjer.

Bilag 1: Kravmodel
Kravmodellen er opdelt i to. Dels elementer, hvis opfyldelse blot er et simpelt
krav for ansøgning til Dameligaen, og som følgelig er indiskutable, og dels
elementer, der for nogle klubbers vedkommende skal udvikles i henhold til at få
en mere struktureret organisation, og ud fra hvilke klubberne godkendes.
A) Simple krav
Disse krav skal til stadighed opfyldes af samtlige Dameligaklubber samt alle
klubber, der ønsker at komme i betragtning til Dameligaen.
Organisation
Klubberne forventes at arbejde seriøst med udviklingen af klubbernes egne
organisationer, og deltage i initiativer fra DBBF og Dameligaklubberne.
Klubberne skal angive en række nøglepersoner i organisationen, og disse
nøglepersoner vil blive inddraget i det daglige arbejde, så Dameligaen er med til
at bruge de udvidede organisationer.
Da det er Dameligaens ønske at klubbernes arbejde uddelegeres, vil kontakten
ang. specifikke områder udelukkende gå til de af klubberne udvalgte personer.
Det er klubbernes ansvar, at disse nøglepersoner er kompetente og melder
tilbage til Dameligaen i det nødvendige omfang. Samtidig er det klubbernes
Dameliga-repræsentanter, der er ansvarlige for at klubben opdaterer
Dameligaen med informationer om evt. udskiftninger i personalet i klubben.
Økonomi
Klubberne i Dameligaen kan ikke skylde DBBF eller Dameligaen penge uden
særlig aftale herom, og dette kan kun ske ved ganske særlige tilfælde.
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Dameligaen har mulighed for at ekskludere klubber, der ikke lever op til dette
uden videre varsel end foreskrevet i DBBFs love.
Klubbers budgetter og regnskaber indgår som en del af bedømmelsen af
klubberne i forbindelse med ansøgningen til Dameligaen.
Er et holds organisation gået konkurs eller i betalingsstandsning, udtræder
holdet øjeblikkeligt af Dameligaen og holdets resultater udgår af den samlede
stilling.
En skattesag med bøde, kan medføre udelukkelse fra, eller manglende
godkendelse til, Dameligaen.

Kampafvikling
Krav til arenaen
Der skal være gennemsigtige plader. Der skal endvidere være 24 sekunders
ure over pladerne eller i hjørnerne På sigt vil det være ønskeligt med en
scoringstavle også kunne vise scoren og fejl for de enkelte spillere.
Tilstræbe kiosk i forbindelse med arenaen. Denne har åben fra 15 minutter
inden kampstart og indtil efter kampens afslutning.
Hvert hold har separat og aflåseligt omklædningsrum, ligesom der er et
aflåseligt omklædningsrum til kampens dommere.
Før kampen
30 minutter før kampstart er hallen ”klar til kamp”. Dette indbefatter følgende:
Bandereklamer er opstillet, dørene er åbnede, der spilles musik (afstemt med
Kodas regler) der er ikke boldspil i hallen bortset fra spillernes opvarmning. De
to hold stilles hver tre bolde til rådighed til opvarmning, mens der stilles to
potentielle kampbolde til rådighed til dommerne.
Der er kampprogram med præsentation af holdene, den aktuelle stilling i
Dameligaen og forord til dagens kamp.
Under kampen
Der er fair speakning af kampene og begge hold præsenteres efter en angivet
plan. Antal fejl, points og andet interessant nævnes.
Der tages statistik på PC ved hjælp det officielle statistikprogram. Der er
minimum to personer tilknyttet statistikføringen. Begge hold og de fremmødte
pressefolk modtager en kopi af kampens statistik i halvlegspausen og
umiddelbart efter kampens afslutning.
Der er minimum to personer til aftørring af banen for sved samt til indsamling af
bolde efter opvarmning. Gulvet skal kunne overtørres med meget kort varsel.
Alle Dameligakampe DVD optages og der afleveres en kopi til udeholdet
umiddelbart efter kampens afslutning og el. udeholdet modtager en DVD med
posten senest 48 timer efter kampen). Dvs. video / VHS accepteres ikke mere
fra sæson 07-08.
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Hjemmeholdet skal have en Fysioterapeut el. læge tilstede + lægetaske
med tape og lign., under kampen.
Halvleg
Halvlegspausen er på 15 minutter. Her gives der mulighed for underholdning,
konkurrencer og optræden i de første ti minutter. De sidste fem minutter er
reserveret til spillernes opvarmning.
Der skal være underholdning til de to fokuskampe i halvleg.
Efter kampen
Kampens resultat indtelefoneres efter foreskrevne regler straks efter kampens
afslutning. (Henvisning til foreskrevne regler)
Begge holds statistik er uploaded på Dameligaens hjemmeside senest 1 døgn
efter kampens afslutning. I tilfælde af tekniske problemer kontaktes ligaens
ansvarlige hurtigst muligt pr. telefon og såfremt denne ikke træffes, skal der ske
kommunikation via e-mail.

Udvikling af de simple krav over tre-årsperioden
Nedenfor følger yderligere en række simple krav, der udvikles over den
kommende tre års periode.
Krav
Halkapacitet
Antal siddeplader, godkendt

År 1
(2007/08)

År 2
(2008/09)

År 3
(2009/10)

200

300

400

Midtercirkel og
tre sekunders
felter

Opmaling af hal gulv til
basketball

Kamptidspunkt

Hverdage:
Tirs, Ons /
Tors 19.00
Weekends:
Lør / søn
12.30 – 16.00

Foromtaler til kampe
udsendes og sættes på
hjemmeside min. 48 timer
inden hver kamp
10 spillere til samtlige
kampe

Hverdage:
Tirs, Ons/ Tors
19.00
Evt. fast
Weekends:
Lør/søn 12.30
-16.00
En udvalgt
kamp

Alle kampe

X
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År 1
(2007/08)

Klubbernes hjemmesider
opdateres hyppigere
(elitenyheder)

Spillerkontrakter og
forsikringer

Udenlandske
spillere samt
danske betalte
spillere

Underholdning og
konkurrencer i størstedelen
af pauser og time outs.

Fokus kamp

År 2
(2008/09)

År 3
(2009/10)

Inden hver
runde

Min. To gange
ugentligt

Fokus kamp

Fokus kamp

Note: Alt hvad der gælder i et felt, gælder også i evt. felter til højre for feltet.

B) Mål ud fra hvilke klubberne bedømmes
Nedenstående er de krav klubberne bedømmes ud fra. Ved udgangen af den
første sæson denne hvidbog gælder, bedømmes det, hvilke af ansøgerne til
den efterfølgende sæson, der har levet op til et tilstrækkeligt antal af disse krav.
Der skal leves op til minimum 7 af de 9 krav.
Krav
Antal tilskuere i gennemsnit
pr. kamp.
Til fokuskamp skal der være
150 år første år.
Deltagelse og
gennemførelse af pige &
juniorhold. Opstart af mini
yngste hold. Samt U25 hold.

År 1
(2007/08)

År 2
(2008/09)

År 3
(2009/10)

100

125

150

Opstart af min.
2 nye
pigehold.
(U25)

Opstart af min.
2 nye
pigehold.

Skal have pige
hold i alle
rækker.

100
(eller stigning
på 10 %)

150
(eller stigning
på 10 %)

Antal kvindelige
medlemmer i moder klub
(evt. i forhold til 1. januar i
ansøgningsåret)
Antal rækker med
ungdomshold tilmeldt og
afsluttet DBBF’s eller
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År 1
(2007/08)

År 2
(2008/09)

År 3
(2009/10)

Sponsorindtægter for
Dameligaholdet

Min. 50

Min. 50tkr.

Min.50 tkr.

Uddannelse på DBBF’s
trænerkurser i forhold til
antallet af moderklubbens
medlemmer

Min. 3%

Min. 3 %

Min. 3%

Uddannelse på DBBF’s
dommerkurser/lederkurser i
forhold til antallet af
moderklubbens medlemmer

Min. 3%

Min. 3 %

Min. 3%

Krav
distrikternes turneringer (af
6 mulige – ellers
forholdsmæssigt nedsat)

Note: Alt hvad der gælder i et felt, gælder også i evt. felter til højre for feltet.

Fokuskampe
Hver klub afholder 2 kampe pr. sæson, som der sættes fokus på. Første Kamp
besluttes før sæson start, mens den anden besluttes inden d.1.1. – 08.
Kampene udvælges efter fornuftig vurdering i forhold til forventeligt niveau,
spænding m.v.
Den 8.3. 08 er der DAMEDAG i hele Europa. En Fokuskamp el. andre
aktiviteter ville være passende at arrangere denne dag.
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Bilag 2
Struktur (central)
Hver klub udpeger en navngiven repræsentant i Dameligarådet. Denne person
er ansvarlig for sin klubs forpligtigelser og kan tegne klubben, og dermed tage
de nødvendige beslutninger i forhold til Dameligaen. Hver klub kan udpege en
substitut, der deltager i Dameligarådsmøderne i tilfælde af forfald fra klubbens
normale repræsentant.
Dameligarådet (min. 3 møder om året)
Dameligarådet består af Dameligaklubbernes repræsentanter.
Dameliganævnet (Ved evt. ansøgninger)
3 medlemmer udpeget af DBBF's bestyrelse (en plads reserveres yderligere til
en evt., hovedsponsor) samt Dameligaudvalget. Nævnets opgaver:
Godkendelse/eksklusion af klubber
Behandle årsplan til fremlæggelse på repræsentantskabsmøde
Dameliga ansvarlig
Kommunikation og presse
Kommunikation med eksterne samarbejdspartnere
Organisationsudvikling/koncepter
Gennemføre plan og beskrivelse
Aflægge regnskab og udarbejde budgetter
Indkalde til og deltage i midtvejsevaluering med alle klubber
Propositioner turnering 2009/10
Der spilles en ligeud turnering alle mod alle (16 kampe)
Herefter spiller 1 – 4 en dobbelt turnering (6 kampe) alle point tages med over
Nummer 5 – 9 spiller en dobbelt turnering (8 kampe) alle point tages med over
Efter disse runder spiller nr. 4 og vinderen af 5 – 9 gruppen to kampe om
pladsen i semifinalen for at der skal være et incitament for de nederste 5.
Nr. 9 skal hvis der er to der ønsker oprykning spille et play off på 4 kampe med
de to potentielle oprykkere (altså 3 hold der spiller om to pladser, så vi får en
Liga på 10 hold)
Semifinaler bliver således 1 – 4(5) og 2 –3 bedst af tre kampe
Finalen bedst af 5 kampe
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Vision
Vi ønsker at levere det bedste indendørs sportsunderholdningstilbud i Danmark.

Mission
Vi er en professionel drevet Dansk Basket Liga med et sportsligt, økonomisk og
mediemæssigt stærkt fundament med fokus på organisations- og talentudvikling

Målsætning
At øge antallet af tilskuere til ligakampene til 700 tilskuere i gennemsnit per
kamp i sæson 2013-14
Fordi flere tilskuere:
-

giver bedre økonomi i klubberne

-

giver større mediedækning

-

giver bedre spillere

-

skaber bedre oplevelser for tilskuere, sponsorer og deltagerne

-

naturligt vil stille krav til klubberne om at udvikle sig som organisation og
dermed øge professionalismen

-

vil få klubberne til at vokse sportsligt og økonomisk

-

vil gøre det mere attraktivt at spille i ligaen og derved skabe flere talenter
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Bilag 1: Kravmodel for sæsonen 2009-10
I Canal Digital Ligaen skal nedenstående krav opfyldes. Der kan søges
dispensation til kravene med angivelse af hvad der gøres for at kravet opfyldes i
løbet af sæsonen eller inden starten af den efterfølgende sæson. Canal Ligaen
kan give en et-års dispensation. Hvis en klub ikke har søgt dispensation for et
krav inden sæsonstart, anses det for givet, at klubben opfylder kravet.
Hjemmeholdet stiller til hver kamp en person til rådighed for dommernes
gennemgang af tjeklisten over om klubberne har levet op til kravene i ligaen (de
krav, hvor der er angivet bødestørrelser). Dette bør max. tage 10 minutter og
skal foregå, så arbejdet er færdiggjort umiddelbart efter kampen
Ved TV kampe stiller klubberne en person til rådighed for produktionsholdet og
der arbejdes efter den af Dk4 i forvejen udsendte produktionsplan, som er
afstemt med klubberne.
Der uddeles administrative bøder i tilfælde af at kravene ikke er opfyldt, med
mindre der er givet dispensation for kravet. Bødesatsen er defineret i et tillæg
og bøder afregnes med Canal Digital Ligaens forretningsfører.
Klubberne forpligter sig til at have kontraktspillerne forsikret i henhold til
arbejdsskadeforsikringsloven.

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

b. Krav til holdene
1. Hvert hold skal have mindst 12 licensspillere.
2. Til alle kampe skal hvert hold bestå af mindst 10 omklædte spillere jf.
afgiftskema pkt. 1)
3. Alle spillere på et hold skal være iført ens opvarmningstrøjer. jf.
afgiftskema pkt. 2)
4. Trøjenumre skal være fra 4 - 15 jf. afgiftskema pkt. 3)

c. Krav til arenaen
1. Der skal være mulighed for siddepladser (godkendt af myndighederne) til
700 tilskuere.
2. Der skal være opmalet til basketball i tre sekunders felter og midtercirkel.
Maling kan evt. erstattes af gulvreklamer.
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3. Der skal være gennemsigtige plader med break-away kurve.
4. Der skal endvidere være 24 sekunders ure over pladerne eller i alle fire
hjørner.
5. I forbindelse med scoringstavlen skal der være permanent fejlvisning, så
spillere og tilskuere kan følge med i antallet af fejl den enkelte spiller er
blevet idømt.
6. Der er reserverede pladser til den fremmødte presse, og der er
telefonstik/internet adgang til rådighed for de fremmødte journalister. En
presseansvarlig er til stede til servicering af pressen med holdopstillinger
og andet relevant materiale.
7. Der er en kiosk i forbindelse med arenaen. Denne har åben senest 30
minutter inden kampstart og indtil efter kampens afslutning. jf.
afgiftskema pkt. 1)
8. Hvert hold har separat og aflåseligt omklædningsrum, ligesom der er et
aflåseligt omklædningsrum til kampens dommere.
9. Arenaen skal være klar 60 minutter før fastsat kampstart. Senest 30 min
før kampstart skal følgende være klar: Bandereklamer er opstillet,
dørene og kiosk er åbnede, der spilles musik og der er ikke boldspil i
hallen bortset fra spillernes opvarmning. jf. afgiftskema pkt. 2)

d. Krav til kampafvikling i øvrigt
1. Canal Digital Ligakampens weekendkampe spilles som udgangspunkt
lørdage eller søndage kl. 15.00, mens midtugekampene spilles tirsdage
til torsdage kl. 19.00. Alle klubber skal have mulighed for at spille mindst
på det ene af de to tidspunkter. TV-kampe eller tilskuerfremmende
foranstaltninger kan afvige herfra. Øst-vest kampe må som hovedregel
senest ligge kl.17 i weekend og 19 i hverdage
2. Der skal være særskilt kampprogram i farver med præsentation af
holdene, den aktuelle stilling i Canal Digital Ligaen og forord til dagens
kamp. jf. afgiftskema pkt. 1)
3. Der er fair speakning af kampene og begge hold præsenteres efter en
angivet plan. Antal fejl, points og andet interessant nævnes. jf.
afgiftskema pkt. 2)
5. Ligeledes kommunikeres stillinger undervejs fra de øvrige kampe i Canal
Digital Ligaen. Dette sker enten via internet i hallen eller via en
klubtelefon.
6. Der tages statistik på PC ved hjælp det officielle statistikprogram. Der er
minimum to personer tilknyttet statistikføringen. Begge hold og de
fremmødte pressefolk modtager en kopi af kampens statistik i
halvlegspausen og umiddelbart efter kampens afslutning. Begge holds
statistik er uploadet på Canal Digital Ligaens umiddelbart efter kampen
og senest to timer efter kampens afslutning. I tilfælde af tekniske
problemer kontaktes Canal Digital Ligaen hurtigst muligt pr. telefon og
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såfremt denne ikke træffes, skal der ske kommunikation via e-mail. jf.
afgiftskema pkt. 3)
7. Der er minimum to kvalificerede personer til aftørring af banen for sved
samt til indsamling af bolde efter opvarmning. jf. afgiftskema pkt. 4)
8. Alle Canal Digital Ligakampe optages på DVD og der afleveres en kopi til
udeholdet umiddelbart efter kampens afslutning. I tilfælde af tekniske
problemer kopieres og afleveres til udeholdet straks ved fejlens
opdagelse. Det er hjemmeholdets ansvar at aflevere en kopi til udeholdet
– dette må aldrig ske mere end 24 timer efter kampens afslutning. jf.
afgiftskema pkt. 5)
9. Alle hjælpere i den enkelte hal bærer samme slags trøjer. Canal Digital
Ligaen har her mulighed for at kræve logo påsyet eller påtrykt. jf.
afgiftskema pkt. 6)
10. Hjemmeholdet stiller en fysioterapeut eller en uddannet læge til rådighed
for begge holds spillere samt kampens dommere i tilfælde af pludseligt
opståede skader på disse. jf. afgiftskema pkt. 7)
11. Halvlegspausen er på 15 minutter. Her gives der mulighed for
underholdning, konkurrencer og optræden i de første ti minutter. De
sidste fem minutter er reserveret til spillernes opvarmning. Ved
ekstraordinære begivenheder kan dette afviges.
12. Dommernes indberetningsskema fremsendes som angivet fra Canal
Digital Ligaen. Afsendelse skal ske på kampdagen. Der kan anvendes
scannede dokumenter og mails. jf. afgiftskema pkt. 8)
13. Kampens resultat indtelefoneres efter foreskrevne regler straks efter
kampens afslutning. jf. afgiftskema pkt. 9)
14. Et kort kampreferat med angivelse af resultat, to topscorere pr. hold emailes til ligaens forretningsfører senest to timer efter kampens
afslutning efter nærmere retningslinier. jf. afgiftskema pkt. 10)

e. Markedsføring
1. Alle klubbers hjemmeside opdateres min. to gange pr. uge i sæsonen
med relevante liganyheder, foromtaler, kampreferater, m.m. jf.
afgiftskema pkt. 1)
2. På alle klubbers hjemmesider er der billeder og omtale af klubbens
spillere ved sæsonstart. jf. afgiftskema pkt. 2)
3. Klubberne skal sende mindst 3 % af dets medlemstal på DBBFs
trænerkurser.
4. Klubberne skal sende mindst 3 % af dets medlemstal på DBBFs
dommer- eller lederkurser.
5. Klubberne skal have mindst 325 medlemmer (eller en stigning på mindst
10% pr. år)

112

Hvidbog Canal Digital Ligaen 2009 - 2014

g. Organisation
1. Klubberne skal deltage i Canal Digital Ligaseminarer og -møder med det
indbudte antal personer.
2. Sæsonkort. Ved hver sæson udstedes der 30 enkelt kort og 10 kort til 2
personer til uddeling i hver klub. Derudover udsteder DBBF et antal kort
med adgang til alle kampe.
h. Tilskuere.
1. Ved TV-kampe er det hjemmeholdets ansvar, at der er mindst 400
tilskuere. jf. afgiftskema pkt. 2) (450 tilskuere fra sæson 2010-11)
2. Hver klubs tilskuergennemsnit skal leve op til målsætningen om en
procentuel stigning hver sæson ud fra et aftalt skema. jf. afgiftskema pkt.
3)
3. Der skal være mindst 200 tilskuere til hver kamp i sæson 2009-2010 ud
over 2 jf. afgiftskema pkt. 1)

Bilag 2: Organisation af Canal digital ligaen
Canal digital ligaen er underlagt Danmarks Basketball forbunds rigsdag der er
den øverste instans. Rigsdagen godkender årligt Canal Digital ligaens hvidbog
og giver dermed mandat til den følgende sæson. jf. DBBF’s love og reglementer
§12 stk.5 pkt. 8.
Fra Canal digital ligaen udpeges i fællesskab med dameligaen en repræsentant
der indgår i DBBF’s bestyrelse. jf. DBBF’s love og reglementer §9 litra f.

Ligaudvalget
Ligaudvalget er konstitueret ifølge DBBF’s love og reglementer §9 litra f og §20
stk.3

Canal Digital Liga rådet
Canal Digital Liga rådet består af ligaklubbernes repræsentanter, samt op til tre
repræsentanter udpeget af DBBF. Rådet er ansvarlig for den løbende drift af
ligaen og alle væsentlige beslutninger skal tages her.
Hver klub udpeger en navngiven repræsentant i Canal Digital Ligarådet. Denne
person er ansvarlig for sin klubs forpligtigelser og kan tegne klubben, og
dermed tage de nødvendige beslutninger i forhold til Canal Digital Ligaen. Hver
klub kan udpege en substitut, der deltager i Canal Digital Ligarådsmøderne i
tilfælde af forfald fra klubbens normale repræsentant.
Møderne afholdes efter en fast termin med et minimum af fire møder om året.
Beslutninger søges som udgangspunkt truffet så alle er enige, men om
nødvendigt træffes de som afstemninger med simpelt flertal.
Beslutninger truffet på mødet føres til protokol og tilføjes enten til denne
hvidbog eller til det gældende arbejdsdokument for ligaen. Såfremt der ønskes
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ændringer til disse dokumenter skal dette være påført som punkt på
dagsordenen inden næste møde og der kræves simpelt flertal for ændringen.

1. division
1. Divisions klubbernes repræsentanter inviteres til møde med
forretningsføreren en gang årligt.

Forretningsfører
Canal Digital Ligaen har en honoreret forretningsfører med ansvaret for opgaver
defineret i en stillingsbeskrivelse udarbejdet af Canal Dital Liga klubberne
Herunder er også defineret ansvar og kompetence områder.

Håndtering af indberetninger og protester
DBBF’s disciplinærkomite vurderer alle indberetninger fra dommere, samt alle
protester. Dette tilstræbes at kunne ske indenfor max 48 timer.

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

Ungdoms- og breddearbejde
Alle Canal Digital Ligaklubber eller moderklubber (licenshavere) forventes at
have en velfungerende ungdomsafdeling for begge køn.

Forholdet til DBBF
Der skal ske en samordning til DBBFs elitestrategi. Canal Digital Ligaen må
føre til en øget trænings-mængde. DBBF og klubberne må tage stilling
hvorledes fordeling af træning mellem landshold og klub-træning skal foregå.

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

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

Bilag 4: Afgifter 2009- 2010
Hold krav / afgift:
1) Til alle kampe skal hvert hold bestå af mindst 10 spillere (én kamp
undtaget)
1.000,2) Alle spillere skal være iført ens opvarmningstrøjer
1.000,3) Spillere med numre anderledes end 4 –15
500,-

Arena krav / afgift:
1) Der er kiosk i forbindelse med arenaen og den er åben fra 30 min. før til
mindst 30 min efter kampens afslutning.
1.000,2) Arenaen skal være klar som foreskrevet i udviklingsplan.
1.000,-

Kampafvikling i øvrigt
1) Manglende kampprogram eller kun sort/hvid ugave
1.000,2) Manglende speakning eller direkte unfair sådan
1.000,3) Manglende efterlevelse af statistik oploading
1.000,4) Manglende kvalificerede svaberpersonale
500,5) Manglende DVD til modstanderhold
1.000,6) Manglende uniformering af crew ved hjemmekampe
500,7) Manglende fysioterapeut eller læge ved kampafvikling
1.000,8) Ikke rettidig indsendelse af protokol og dommerskema
500,9) Manglende indtelefonering efter reglerne
1.000,10) Manglende eller for sent kampreferat til Basketligaen
1.000,-

115

DBBF

Hvidbog Canal Digital Ligaen 2009 - 2014

Markedsføring i øvrigt
1) Manglende foromtale 36 timer inden kampstart og referat 4 timer efter
afslutning.
1.000,2) Manglende billeder og omtaler af spillere på egne hjemmesider
1.000,3) Manglende rettidigt materiale til fælles tiltag eks. elektronisk guide
2.000

Tilskuere
1) Kampe med mindre en 200 tilskuere udover 1
1000,2) TV kampe med under 400 tilskuere,(450 tilskuere fra sæsonen 2010- 11)
5.000,3) Stigning under sæsonmål
10.000.-

Økonomi
1) For sent indbetalte rater (overskridelse pr. uge)
1.000,2) Såfremt fristen overskrides med mere end tre uger vil klubben blive taber
dømt i kampene derefter indtil raten er indbetalt. Såfremt raten ikke
indbetales inden for seks uger efter fristen vil klubben blive ekskluderet
fra ligaen.

Bilag 5: Turneringsform samt op- og nedrykningsspil
Kun de sportslige resultater gælder i forhold til op- og nedrykning mellem 1.
division og Canal Digital Ligaen. Der er 10 hold i Canal Digital Ligaen.
Der spilles en turnering som er mest formålstjenlig for at opnå det bedst mulige
produkt. Der tages stilling til formen hvert år umiddelbart inden
Basketrigsdagen.

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.
Semifinaler afvikles bedst á fem kampe. Bedst placerede i grundspillet har
hjemmebanefordel.
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Finaler afvikles bedst á syv kampe. Bedst placerede i grundspillet har
hjemmebanefordel.
Bronzekamp afvikles som en kamp mellem taberne af semifinalerne. Bedst
placerede hold har hjemmebanefordel i denne kamp

Op- og nedrykning
De sidste to hold spiller et nedrykningsspil i bedst á 3 kampe. Bedst placerede i
grundspillet har hjemmebanefordel.
Taberen af nedrykningskampene rykker direkte ud af ligaen.
Det hold, der vinder 1. division, rykker direkte op i Canal Digital Ligaen.
Vinderen af nedrykningsspillet møder nummer to i 1. division. Nummer to i
1.division skal inden den tredjesidste spillerunde skal have informeret Ligaen og
DBBF om man ønsker at spille disse kampe.
Der spilles bedst af 3 kampe. I disse kampe spilles efter de licensregler, der
gælder i 1. division. 1. divisionsholdets har hjemmebanefordel i 1. og evt. 3.
kamp.
Ligaen er arrangør af grundspillet, playoffs, nedrykningsspil samt
oprykningskampene.
Hvis nummer to i 1. division ikke ønsker at deltage i Canal Digital Ligaen
bortfalder nedrykningsspillet.
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Valg til bestyrelsen
I ulige år er den økonomiansvarlige, formanden for turneringsudvalget,
formanden for klubudviklingsudvalget og formanden for eliteudvalget på valg.
Formand for bestyrelsen
Michael Honoré Bloch – ikke på valg
Formand for dommerudvalget
Jesper Brixen – ikke på valg
Formand for uddannelsesudvalget
Michael Piloz – udtræder
Bestyrelsen foreslår Carsten Hermansen
Formand for børne- og ungeudvalget
Jesper Nielsen – ikke på valg
Økonomiansvarlig
Anker Nielsen – på valg, villig til genvalg
Formand for turneringsudvalget
Thomas Frydendal – på valg, villig til genvalg
Formand for klubudviklingsudvalget
Carsten Hermansen – ønsker ikke genvalg
Bestyrelsen foreslår Michael Piloz
Formand for eliteudvalget
Ernst Jensen – på valg, villig til genvalg
Formand for ligaudvalget (valgt på forhånd af ligaklubberne)
Ove Pedersen
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Valg af medlemmer til de stående udvalg
jf. § 9, nr. 4, litra a-e og g – i, jf. § 20
Dommerudvalget (ikke på valg)
René Christensen
Sara Persson
Carsten Vestermark Jensen
Claus Fogde
Uddannelsesudvalget (ikke på valg)

Vacant
Vacant
Børne- og ungeudvalget (ikke på valg)
René Hansen
Henrik Sandberg
Basketligaudvalget (valgt på forhånd af ligaklubberne)
Ove Pedersen (valgt som bestyrelsesmedlem i DBBF)
Jens Minor
Morten Hansen
Turneringsudvalget (på valg)
Flemming Hansen (vest) villig til genvalg
Jimmy Jørgensen (øst) villig til genvalg
Peter Jensen (vest) villig til genvalg
Morten Pedersen (vest) villig til genvalg
Christian Fogh (øst) ønsker ikke genvalg
Klubudviklingsudvalget (på valg)
Sofie Venndt - ønsker ikke genvalg
Jytte Mathiasen – ønsker genvalg
Eliteudvalget (på valg)
Per Mikkelsen – villig til genvalg
Jacob Wienecke – villig til genvalg
Bestyrelsens forslag til nye medlemmer:
Jonas Buur Sinding
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Anne Thorius
Dagsordenens pkt. 12 – Valg – blandt bestyrelsens medlemmer – af
næstformand i bestyrelsen
Bestyrelsen indstiller Michael Piloz såfremt han bliver valgt ind i bestyrelsen.
Dagsordenens pkt. 13 Valg af medlemmer og suppleanter til amatør- og
ordensudvalget
Torsten Ørhøj, villig til genvalg
Ulla Ingerslev, villig til genvalg
Jette Jessen, villig til genvalg
Suppleant Jacob Bertram, villig til genvalg
Dagsordenens pkt. 14 Valg af revisorer og en suppleant for disse.

DIFs fælles revisoraftale med KPMG

Navnene på revisorerne, som alle er KPMG medarbejdere er:
Henrik Paludan
Saliha Ben Dahman
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